
 

 

 

 

 

 

Varför vatten? 

En studie om förekomsten av temat vatten i fyra verk skrivna av  

John Ajvide Lindqvist 

 

Mikaela Lorenzi 

 

 

Ämne: Svenska 4  

Poäng: 15 hp 

Ventilerad: HT-2013 

Handledare: Maria Ulfgard & Patrik Mehrens 

Litteraturvetenskapliga institutionen 

Uppsatser Lärarprogrammet i Svenska 

 



1 

 

 

Innehåll 

 
1. Inledning ………………………………………………..................2 

1.1 Syfte och frågeställningar .............................................................3 

1.2 Teoretisk bakgrund och metod ……………………....................3 

1.2.1 Tematisk metod ………………………………………………...…..4 

1.2.2 Komparativ metod ………………………………………...………..5 

1.2.3 Biografisk metod ………………………………………...…………6 

1.2.4 Symbolik ……………………………………………….…………..7 

1.3 Tidigare forskning …………………………………...…………...7 

1.4 Genrebegreppet skräck …………………………………...……...9  

 

2. Undersökning …………………………………………………....12 

2.1 Temat vatten ……………………………………………………....12 

2.1.1 Verken………………………………………………………..…......12 

2.1.2 Gestaltningen av temat vatten som bäraren av det onda....……..…..13 

2.1.3 Gestaltningen av temat vatten som det allsmäktiga………………...16 

2.1.4 Funktionen av temat vatten………..………………………………..20 

2.2 Komparativ studie ……………………………………………......21 

2.2.1 Likheter och skillnader………………………………...…………....22 

2.3 Biografisk analys ………………………………………………....23 

2.3.1 Varför skräck? ……………………………………………………...24 

2.3.2 Författarens biografi för att belysa verken ………………….……...25  

2.3.3 Litteraturen som biografisk källa ……………………………...…...26 

 

3. Avslutning ………………………………………………………..28 

3.1 Sammanfattande diskussion ……………………………....…....28  

3.2 Litteraturförteckning……………………………………..........…30 

 

 



2 

 

 

1. Inledning 

  

I denna uppsats kommer fyra verk skrivna av den svenska skräckförfattaren John Ajvide 

Lindqvist att undersökas där fokus kommer att ligga på temat vatten i verken. Inledningsvis 

presenteras valet av författare, syftet med undersökningen, hur temat vatten kommer att 

analyseras samt vilka metoder som kommer att tillämpas.  

  Ajvide Lindqvist slog inte igenom som författare förrän år 2004, då med boken Låt den rätte 

komma in1, vilket kan läsas i Litteraturens historia i Sverige av Ingemar Algulin, Bernt Olsson 

m.fl. (2009).2 Efter debuten med den ovan nämnda boken har författaren fortsatt att förse 

Sverige med skräcklitteratur i form av romaner och novellsamlingar. Dessa publikationer har 

mottagits med öppna armar i Sverige av såväl kritiker som läsare. Populariteten tydliggörs även 

då det är känt att författarens verk låg på plats 194 över mest utlånade verk i Sveriges folk- och 

skolbibliotek år 2010.3 

   Om sitt första verk Låt den rätte komma in säger Ajvide Lindqvist själv att han blev ”[…] 

förbluffad över att den behandlades som ’riktig litteratur’. Skräckgenren har helt enkelt inget 

vidare gott rykte inom vare sig litteratur eller film […]”.4 Anledningen till varför författaren 

har fokuserat på skräckgenren och inte en mer accepterad genre beskriver han på följande sätt 

under en intervju i Svenska Dagbladet: 

 

Det är knäppt att skräckgenren är så undervärderad, för den är ett så bra verktyg att 

undersöka livets villkor med, människans förhållande till det yttersta, till existensens 

gränsland. Det handlar om människor som konfronteras med det som vi inte har någon 

mall för att hantera. Då prövas vem man egentligen är.5 

 

I detta citat bekräftar Ajvide Lindqvist det som senare i uppsatsen ska komma att förtydligas 

där en mer ingående redogörelse om skräckgenrens mottagande inom litteraturen presenteras.        

   När man läser författarens verk kan man knappast undgå det faktum att förekomsten av temat 

vatten är framträdande i verken. På grund av detta kommer brännpunkten i denna uppsats att 

fokuseras på temat vatten i de fyra verken. De fyra verk som valts ut är Låt de gamla drömmarna 

                                                           
1 John Ajvide Lindqvist, Låt den rätte komma in, Stockholm 2004 
2 Ingemar Algulin & Bernt Olsson m.fl., Litteraturens historia i Sverige, Stockholm 2009, s. 307. 
3 Sveriges författarfond, http://www.svff.se/pdf/Topp2010.pdf (2013-09-27). 
4 Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/kultur/han-slapper-loss-zombien-i-sommaren_431011.svd. (2013-11-  

   05). 
5 Ibid. (2013-11-05).  

http://www.svff.se/pdf/Topp2010.pdf
http://www.svd.se/kultur/han-slapper-loss-zombien-i-sommaren_431011.svd
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dö (2011), Pappersväggar (2006), Människohamn (2008) samt Tjärven (2011). På grund av 

uppsatsens relativt begränsade omfång har dessa fyra verk valts ut för att skapa en balans i 

undersökningen då två av dessa verk är novellsamlingar, Låt de gamla drömmarna dö och 

Pappersväggar medan de två andra verken, Människohamn och Tjärven är romaner. 

  

1.1  Syfte och frågeställningar 

I sökandet efter tidigare skrivna uppsatser om Ajvide Lindqvists författarskap fann jag att detta 

område är föga analyserat. Därför finner jag det intressant att i denna uppsats undersöka de fyra 

ovan nämnda verken för att fylla detta gap. En annan anledning till varför denna uppsats 

koncentrerats till Ajvide Lindqvists verk är för att skräckgenren, som nämnts ovan, inte anses 

som ”riktig” litteratur, vilket jag motstrider.6 Ytterligare en grund till varför valet har lagts på 

detta författarskap grundar sig i att Ajvide Lindqvist är en av Sveriges få moderna 

skräckförfattare. 

   Syftet med denna uppsats är att undersöka temat vatten i författarens verk Låt de gamla 

drömmarna dö, Pappersväggar, Människohamn och Tjärven där uppsatsen kommer att ha sin 

grund i hur temat gestaltas, vilken funktion temat har samt om svaret på varför författaren så 

frekvent använder sig av temat vatten har någon koppling till författarens biografi. Dessa 

undersökningar tillämpas med hjälp av en tematisk metod, en komparativ metod samt en 

biografisk metod. 

 

De frågeställningar som uppsatsen kommer att utgå ifrån är följande: 

 

 Hur gestaltas temat vatten i de fyra verken? 

 Vilken funktion har temat vatten i de fyra verken? 

 Finns det någon biografisk koppling till valet av temat vatten? 

 

1.2  Teoretisk bakgrund och metod 

I undersökningen kommer den tematiska metoden att tillämpas allomfattande då det är temat 

vatten som är i fokus i uppsatsen. Den komparativa metoden tillämpas även den över hela 

uppsatsen eftersom det är fyra verk som undersöks och jämförs. Dessa två metoder kommer 

även att presenteras i enskilda avsnitt där en djupgående analys tillämpas. Den biografiska 

                                                           
6 Ibid. (2013-11-05). 
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metoden tillämpas enskilt i undersökningen, i ett eget avsnitt, då denna metod används för att 

se om valet av temat vatten har någon koppling till författarens biografi. 

 

1.2.1 Tematisk metod 

Då den tematiska metoden ligger till grund för undersökningen kommer jag nedan att redovisa 

för hur begreppet tema används, olika tolkningar av detta begrepp, hur den tematiska metoden 

tillämpas samt vilken infallsvinkel denna undersökning anlägger. 

   Den tematiska metoden är enligt Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson i Epikanalys: en 

introduktion (1999) en metod som tillämpar mycket egen tolkning, subjektivitet, i sin analys då 

olika läsare kan se olika teman i samma verk.7 I denna uppsats är det temat vatten i Ajvide 

Lindqvists verk som kommer att undersökas även om det går att finna ytterligare teman i 

verken. 

   Begreppet tema förklarar Maria Nikolajeva i Barnbokens byggklossar (2004) som ett begrepp 

med olika beståndsdelar. Under huvudbegreppet tema finns begreppet motiv som sedan delas 

in i huvudmotiv och bimotiv där huvudmotivet är ett tema. Detta huvudmotiv beskrivs som 

”[…] ett återkommande mönster i historien”.8 Någon som förklarar begreppet tema på liknande 

sätt är Jimmy Vulovic i Narrativanalys (2013) som även han delar in begreppet i motiv och 

tema i likhet med Nikolajeva och menar att ”[…] flera motiv utgör ett övergripande temas 

byggstenar”.9 I denna uppsats kommer jag ej att skilja mellan huvudmotiv, bimotiv och tema 

utan kommer att använda mig av begreppet tema som samlingsord för dessa begrepp. Detta 

beslut grundar sig i att användandet av de olika begreppen sida vid sida kan komplicera 

användandet av den tematiska metoden enligt Holmberg & Ohlsson.10 

   Den tematiska metoden kan tillämpas på olika sätt då den omfattar flera submetoder. En av 

dessa är den explikativa tematiken där man genom närläsning söker efter ett eller flera teman i 

ett speciellt verk. En annan är den komparativa tematiken där man studerar universella teman. 

En tredje är Corpus-tematiken där man söker efter en författares eller en periods centrala tema. 

11 

   I denna undersökning kommer den explikativa tematiken samt Corpus-tematiken att 

tillämpas. Den explikativa tematiken kommer att tillämpas genom närläsning av verken då 

sökandet efter temat vatten i Ajvide Lindqvists verk är i fokus. Corpus-tematiken tillämpas även 

                                                           
7 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, Epikanalys en introduktion, Lund 1999, s. 34. 
8 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Lund 2004, s. 66. 
9 Jimmy Vulovic, Narrativanalys, Lund 2013, s. 112. 
10 Holmberg & Ohlsson, 1999, s. 30. 
11 Ibid. s. 34. 
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den genom närläsning av de fyra verken då sökandet efter ett centralt tema i författarens verk 

är i fokus. Begreppet tema kommer att följa Nikolajevas bestämning av tema och motiv som 

”[…] ett återkommande mönster i handlingen […]”12. När temat vatten har lokaliserats i verken 

kommer detta tema att analyseras genom att se till hur temat gestaltas samt dess funktion. 

   Ovan har begreppet tema samt dess metoder belysts. Detta har gjorts för att förtydliga hur 

temat vatten kommer att analyseras i denna uppsats. Det har tidigare nämnts att den tematiska 

metoden tillämpar mycket egen tolkning och detta är något som även tillämpas i denna uppsats. 

 

1.2.2 Komparativ metod 

I Johan Svedjedals bok Litteratursociologi, Texter om litteratur och samhälle (2012) beskrivs 

den komparativa forskningen som att förklara dikt ur dikt.13 Denna metod tillämpas genom att 

man använder sig av flera verk sida vid sida för att påvisa likheter eller skillnader i verken samt 

för att få en djupare förståelse för verken. Ett sådant synsätt på den komparativa 

litteraturforskningen är något som Sven Linnér ställer sig bakom i ”Komparativ 

litteraturforskning” i Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen (1970) då han 

menar att ”[o]rdet komparativ betecknar en jämförelse, och det man inom litteraturvetenskapen 

jämför är (i första hand) ett diktverk med ett annat.”14 Linnér presenterar tre olika sätt att 

tillämpa den komparativa litteraturforskningen på:  

1. Att leta efter likheter/olikheter i verken. 

2. Att se till vad författaren har påverkats av (litteratur, biografi med mera) som då fungerar 

som ett sätt att komma ”[…] dramat närmare inpå livet”. 

3. Att använda sig av den illustrativa metoden.15 

Det första sättet att använda sig av den komparativa metoden på tillämpas genom att man söker 

efter likheter och olikheter genom att jämföra verken sida vid sida. Det andra sättet att tillämpa 

den komparativa metoden på menar Linnér grunda sig i att författaren kan vara påverkad av till 

exempel personliga händelser som kan ha påverkat författarens verk som på så vis visas via 

likheter i en komparativ studie mellan verk skrivna av en och samma författare. Det tredje sättet 

att tillämpa den komparativa metoden på klargör och urskiljer till exempel en viss symbolik 

eller innebörd i verken.16 

                                                           
12 Nikolajeva, 2004, s. 66. 
13 Johan Svedjedal, Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle, Lund 2012, s. 84. 
14 Sven Linnér, ”Komparativ litteraturforskning”, Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen red.  

    Lars Gustafsson, Lund 1970, s. 77. 
15 Ibid. s. 78 f.  
16 Ibid. s. 79.  
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   Den första komparativa metoden kommer att tillämpas över hela uppsatsen, då samma tema 

analyseras i verken, men även i ett eget stycke i uppsatsen där skillnader och likheter kommer 

att presenteras. Den andra metoden tillämpas i samband med den biografiska metoden, som 

presenteras nedan. Den tredje metoden kommer att tillämpas i samband med den tematiska 

metoden då symboliken och innebörden i verken angränsar till analysen av temat vatten. Att de 

tre metoderna tillämpas i samband med andra metoder beror på att den komparativa metoden 

ofta gränsar till andra metoder.17 

 

1.2.3 Biografisk metod 

Linnér formulerar den biografiska metoden i avsnittet ”Psykologisk och biografisk 

litteraturforskning” i Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen som förhållandet 

mellan en författares verk och dennes personliga upplevelser.18 Med detta menas att man i en 

författares verk kan se ett samband med författarens liv. 

   Enligt Linnér kan man tillämpa den biografiska metoden på två sätt. Den första är att använda 

sig av yttre källor, som biografier, för att på så sätt kunna se ett samband mellan författarens liv 

och verk. Den andra är att dra slutsatser om författaren ur dennes verk. Linnér är tydlig med att 

informera att användningen den andra metoden, att dra slutsatser om författaren ur dennes verk, 

kan vara vansklig. Denna metod kan dock tillämpas på ett mindre radikalt sätt om man främst 

söker efter bekräftelse på något som man redan känner till.19 

   Dessa två metoder anknyter Carina Burman till i avsnittet ”Biografisk litteraturforskning” i 

Litteraturvetenskap- en inledning (2002) där hon utvecklar den biografiska metoden och menar 

att man kan använda sig av denna metod på tre olika sätt. Den första innebär att man använder 

sig av sin kännedom om författarens biografi för att belysa verket, den andra innebär att man 

använder sig av litteraturen som biografisk källa och den tredje innebär att man genom en 

historisk undersökning ger ett porträtt av personen snarare än verket. De två första metoderna 

är synonyma med Linnérs metoder och de är dessa två som kommer att tillämpas i denna 

uppsats; att använda sig av sin kännedom om författarens biografi för att belysa verket samt att 

använda sig av litteraturen som biografisk källa. 20  

                                                           
17 Ibid. s. 98. 
18 Sven Linnér, ”Psykologisk och biografisk litteraturforskning”, Forskningsfält och metoder inom     

    litteraturvetenskapen red. Lars Gustafsson, Lund 1970, s. 132. 
19 Ibid. s. 133. 
20 Carina Burman, ”Biografisk litteraturforskning”, Litteraturvetenskap -en inledning, red. Staffan Bergsten,      

    Lund 2002, s. 73. 
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   Den första metoden, att använda sig av författarens biografi för att belysa verken, kommer att 

tillämpas med hjälp av underlag så som intervjuer med författaren samt Ajvide Lindqvists 

egenkomponerade sommarprat i P1 från år 2006. Den andra metoden, att använda sig av 

litteraturen som biografisk källa, kommer att tillämpas genom att söka bekräftelse på det som 

redan belysts efter att ha utfört den första biografiska metoden. Det är viktigt att tillägga att jag 

genom användningen av de två biografiska metoderna i denna uppsats ej kommer att dra egna 

slutsatser från författarens biografi utan kommer endast att befästa analyserna i det Ajvide 

Lindqvist redan uttalat sig om gällande sina verk. Med andra ord kommer jag ej att dra slutsatser 

eller spekulera i sambandet mellan författarens biografi och verk. 

 

1.2.4 Symbolik 

Då temat vatten är det som kommer att vara under lupp i denna uppsats kommer det nedan att 

övergripande redogöras för symboliken i vattenrelaterade symboler så som färgen blå, och sea 

(hav) oberoende av kultur och religion. Detta görs då Vulovic i sin bok Narrativanalys menar 

att det som det läggs mest fokus på i verken ofta tillmäts en annan betydelse än den givna.21 

   Färgen blått som representerar vattnets färg symboliserar enligt David Fontana i Symbolernas 

hemliga språk (1994) ”[…] oändligheten, tomheten från vilket allting kommer och dit allting 

skall återvända”.22 Denna oändlighet kan tolkas som en symbol för sig då både liv och död ofta 

förknippas med oändligheten. Detta eftersom oändligheten för oss levande är något som vi ej 

kan ta på, något som vi ej vet vad det är eller hur det ser ut vilket skapar en mystik runt detta 

ord. 

   För att se till vattnets symbolik i tidigare litterära verk har jag vänt mig till Michael Ferbers 

A Dictionary of Literary Symbols (1999). I detta verk räknas inte vatten som en enskild litterär 

symbol utan sektioneras in i symboler så som sea. Den litterära symbolen sea menar Ferbers stå 

för något farligt och främmande för oss människor. Ferber syftar på att vi människor hör hemma 

på land och inte i vatten då vi inte är skapta för att vistas i vattnet och därför används symbolen 

sea ofta som något farligt i litterära verk. Ferber tar även upp i sin bok att “[…] the sea has 

symbolized chaos and the bridge among orderly lands, life and death […]”.23 Att the sea 

symboliserar bron mellan liv och död samt att människan ej hör hemma i vattnet är något som 

är av betydelse i Ajvide Lindqvists verk vilket tydligt visas i den kommande undersökningen. 

 

                                                           
21 Vulovic, 2013, s. 113. 
22 David Fontana, Symbolernas hemliga språk, Stockholm 1994, s. 66. 
23 Michael Ferber, A Dictionary of Literary Symbols, Cambridge 1999, s. 179. 
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1.3  Tidigare forskning 

Det blir märkbart att Ajvide Lindqvist är en relativ ny författare på bokmarknaden när man 

söker efter tidigare uppsatser skrivna om författaren och författarens verk. Vid sökandet efter 

underlag till denna uppsats har endast ett fåtal uppsatser och undersökningar om författaren och 

hans författarskap funnits där ingen av dessa har berört min frågeställning. Istället för att beröra 

forskning som inte lämpar sig för denna undersökning kommer texten nedan att anknyta till 

Ajvide Lindqvists författarskap, hur han beskrivs och kännetecknas i media och litteratur samt 

vad som utmärker hans författarskap. 

   Som nämnts ovan startade Ajvide Lindqvists karriär med boken Låt den rätte komma in som 

blev en succé i Sverige samt i övriga världen då den såldes till över 30 länder.24 Efter denna 

succé har Ajvide Lindqvist utvecklat sitt författarskap och kom nu senast ut med e-boken 

Tjärven, som undersöks i denna uppsats. Hans författarskap och verk är vida omskrivna och 

benämns ofta med en positiv klang. Mitt sökande efter fakta om Ajvide Lindqvist resulterade i 

ett antal artiklar och recensioner där positivitet råder och där författaren tituleras som 

skräckmästare, kungen av skräck och Sveriges rysarkung.25 Detta är ett tecken på att Ajvide 

Lindqvist är en uppskattad författare då han har blivit hyllad av ett flertal kritiker på grund av 

sin litterära kompetens. Recensenten Hanna Hallgren skriver följande om Ajvide Lindqvists 

författarskap i Aftonbladet, som går att läsas på Ajvide Lindqvists hemsida: ”Ajvide Lindqvists 

berättelser har nästan allt. De är otäcka, suggestiva, möjliga att sträckläsa och ofta rymmer de 

finkorniga iakttagelser. Saker som är på pricken. Över i.”26 

   I boken Mörkrets mästare (2006) beskrivs Ajvide Lindqvists litteratur som något som 

möjligtvis kan ändra skräckmarknaden då han enligt Rickard Berghorn och Annika Johansson 

har ”[…] visat att det går att skriva kvalitetsskräck och ge ut den som ’riktig’ litteratur”.27 Det 

har tidigare nämnts att författaren är chockad över att hans verk benämns som ”riktig” litteratur 

och påpekar att skräcklitteraturen inte har något vidare rykte inom varken litteratur eller film.28 

                                                           
24 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/himmelska-toner-och-ond-brad-dod/ (2013-11-20). 
25 Sydsvenskan, http://www.sydsvenskan.se/samtidigt/skrackmastaren-forvanad--over-framgangen/ (2013-11-    

    22); 

    Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/kultur/han-slapper-loss-zombien-i-sommaren_431011.svd (2013-11-  

    05); 

    Dagens Nyheter, http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/himmelska-toner-och-ond-brad-dod/(2013-11-20). 
26 http://johnajvide.com/bocker/pappersvaggar-2/  (2013-11-20). 
27 Rickard Berghorn & Annika Johansson, Mörkrets mästare skräcklitteraturen genom tiderna, Lund 2006,    

    s. 234. 
28 Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/kultur/han-slapper-loss-zombien-i-sommaren_431011.svd (2013-11-   

    05). 

http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/himmelska-toner-och-ond-brad-dod/
http://www.sydsvenskan.se/samtidigt/skrackmastaren-forvanad--over-framgangen/
http://www.svd.se/kultur/han-slapper-loss-zombien-i-sommaren_431011.svd
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/himmelska-toner-och-ond-brad-dod/
http://johnajvide.com/bocker/pappersvaggar-2/
http://www.svd.se/kultur/han-slapper-loss-zombien-i-sommaren_431011.svd
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Detta kan nu med hjälp av Ajvide Lindqvists författarskap vara på väg att ändras på grund av 

dennes verk. 

   Det som utmärker Ajvide Lindqvists författarskap inom skräckgenren är att han förpassar 

skräcken till en miljö där du och jag vistas, in i det svenska samhället.29 Valet av miljö har lett 

till att många tror att författaren skriver samhällsskildringar vilket han själv invänder mot och 

menar att det enda han vill är att skrämmas.30 Effekten av att skräcken vistas i en bekant miljö 

ger dock läsaren en intim skräckupplevelse då de händelser som utspelar sig i böckerna skulle 

kunna utspela sig nära dig som läsare.  

   Ytterligare något som utmärker Ajvide Lindqvists författarskap är hans sätt att beskriva 

karaktärerna i verken så att läsaren skapar en relation till dessa. Han menar att på så sätt blir 

skräcken mycket mer verklig.31 Med denna närhet till karaktärerna skapas en stämning samt en 

gemenskap som gör att läsaren ”känner” med karaktärerna och på så sätt blir involverad i dessa 

öde. 

   I detta avsnitt har det presenterats generell information om författarens karriär, mottagande 

samt utmärkande drag. Då Ajvide Lindqvists karriär hittills har varit relativ kort ger detta stycke 

en förklaring till varför en del av den använda litteraturen i denna uppsats grundar sig i hemsidor 

och ej böcker. 

 

1.4  Genrebegreppet skräck 

Eftersom denna genre, enligt Anders Öhman i Populärlitteratur: de populära genrernas estetik 

och historia (2002), ofta förknippas med andra genrer så som fantasy, science fiction med flera 

kommer det i detta stycke att ges en översikt över hur skräcken behandlats som litteratur, 

förklara vad som är signifikativt för skräckgenren samt kort redogöra för den svenska 

skräcklitteraturen. 32 

   Skräckgenren har existerat sedan 1700-talet och har sedan dess både stärkt och försvagat sin 

position inom litteraturen.33 En nedgång för skräckgenren skedde efter andra världskriget då 

science fiction tog över och skräckgenren hamnade i skymundan.34 Ytterligare en nedgång för 

                                                           
29 Algulin & Olsson m.fl., 2009, s. 307. 
30 John Ajvide Lindqvist, ”Sommarprat i P1”, Låt de gamla drömmarna dö, Stockholm 2011, s. 46 (a);     

    Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/kultur/han-slapper-loss-zombien-i-sommaren_431011.svd (2013-11- 

    05). 
31 Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/kultur/han-slapper-loss-zombien-i-sommaren_431011.svd (2013-11- 

    05). 
32 Anders Öhman, Populärlitteratur; de populära genrernas estetik och historia, Lund 2002, s. 77. 
33 Berghorn & Johansson, Lund 2006, s. 5. 
34 Ibid. s. 134. 

http://www.svd.se/kultur/han-slapper-loss-zombien-i-sommaren_431011.svd
http://www.svd.se/kultur/han-slapper-loss-zombien-i-sommaren_431011.svd
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skräckgenrens litterära värde var åttiotalets överdrifter där marknaden svämmade över av 

skräcklitteratur och blev allt mer smaklös.35 

   Denna avsmak för skräckgenren är bestående inom litteraturen då skräcklitteraturen än inte 

har accepterats fullt ut som ”finlitteratur”. Dock kan detta vara något som är på uppgång, i alla 

fall i Sverige, då Ajvide Lindqvists verk behandlats som finlitteratur i media. Ett ytterligare 

bevis på att den svenska skräcken kan vara på uppgång är det faktum att Ajvide Lindqvist 

omnämns på ett flertal platser i Olsson & Algulin m.fl. bok Litteraturens historia i Sverige 

vilket pekar på att denna svenska moderna skräckförfattare har tagit sig närmare en litterär 

acceptans.36 

   Enligt Öhman är det som utmärker skräckgenren från andra genrer det faktum att det är en 

berättelse som: ”[…] utspelar sig just på gränsen mellan det vilda och det civiliserade och 

skräcken utgörs ofta av en skräck för det främmande, det okända, det oförklarliga som ännu 

inte införlivats i civilisationen och därför upplevs som ett hot”.37 Denna gräns mellan det vilda 

och det civiliserade kan man känna igen i Ajvide Lindqvists verk då han väljer att utspela sina 

berättelser i Sverige samtidigt som skräcken ligger i det okända. Ytterligare något som är 

signifikant för skräckgenren är att skräcken är påträngande genom hela verket, då läsaren följs 

av en ovisshet om vad som skall hända, samtidigt som läsaren redan från första början har en 

förkänsla om vad som komma skall.38 I Mörkrets mästare väljer författarna att beskriva 

skräckgenren på följande sätt; ”[…] en skräckberättelse handlar om och skildrar hemska 

situationer och skräckinjagande hot […]”.39 De menar dock att detta inte är en fullständig 

definition men att den i alla fall avgränsar skräckgenren mot andra genrer. Även om de ovan 

nämnda exemplen är signifikanta för skräckgenren så finns det enligt Yvonne Leffler, Skräck 

som fiktion och underhållning (2001), nästan alltid en grund som skräcklitteraturen följer vilket 

består av en inledning där ”[…] en ordnad vardaglig tillvaro hamnar i ett oordnat tillstånd, 

orsakat av hotande och skrämmande omständigheter”.40   

   Att läsare väljer att ty sig, eller inte, till skräckgenren förklarar Leffler genom att tydliggöra 

att läsare väljer eller väljer bort genrebeteckningen skräck då den utlovar vissa egenskaper i 

verken som är av betydelse ifall läsaren skall välja att läsa eller inte. Med detta syftar Leffler 

på att vissa läsare söker sig till skräck medan andra väljer bort denna eftersom de blir 

                                                           
35 Ibid. s. 163. 
36 Algulin & Olsson, m.fl., 2009, s. 307 & s. 544. 
37 Öhman, 2002, s. 81 f. 
38 Yvonne Leffler, Skräck som fiktion och underhållning, Lund 2001, s. 38. & s. 61. 
39 Berghorn & Johansson, 2006, s. 5. 
40 Leffler, 2001, s. 135. 
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emotionellt involverade i skräcken.41 Ajvide Lindqvist säger själv i ”Sommarprat i P1” att: 

”Skräck talar till människor som har en dunkel känsla av att det finns ett mörkt rum på andra 

sidan väggen. Att något väntar där. I bästa fall slår det aldrig till. Men om det gör det kan inga 

poliser i världen hjälpa oss.”42 

   Den svenska skräcken har varit ganska obefintlig fram till idag. Författare som har skrivit 

inom skräckgenren är till exempel Aurora Ljungstedt och Selma Lagerlöf. Dessa angriper 

skräckgenren på olika sätt då Ljungstedt är ganska trogen skräcken medan Lagerlöf angriper 

skräcken från folksägnernas perspektiv.43 Berghorn och Johansson menar att det egentligen inte 

funnits någon svensk skräcklitteratur för vuxna fram till idag då fler och fler författare har 

förankrat sig i skräckgenren och de utnämner Ajvide Lindqvist till en av de största.44 

  

                                                           
41 Ibid. s. 29. 
42 Ajvide Lindqvist, 2011, s. 35 (a) 
43 Berghorn & Johansson, 2006, s. 90 ff. 
44 Ibid. s. 234. 
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2. Undersökning 

 

I denna undersökning kommer först verken att presenteras kortfattat. Efter detta introduceras 

analysen av gestaltningen av temat vatten i verken. Denna gestaltning har delats upp efter två 

förekommande gestaltningar, vilka presenteras enskilt i texten nedan. Vidare övergår uppsatsen 

till att presentera vilken funktion temat vatten har för verken.  

   När dessa frågor har besvarats kommer undersökningen att övergå till att genom den 

komparativa, jämförande, metoden se till likheter och skillnader i verken. 

   Efter det att gestaltningen och funktionen har undersökts samt verken har jämförts kommer 

uppsatsen att övergå till den biografiska metoden för att undersöka utifall Ajvide Lindqvists liv 

möjligtvis har påverkat hans val av tema i verken. 

 

2.1 Tema vatten 

Undersökningen nedan är resultatet av tillämpningen av den explikativa tematiken, där 

sökandet efter temat vatten i författarens verk varit i fokus, samt Corpus-tematiken där jag 

genom närläsning har sökt efter ett centralt tema i Ajvide Lindqvists verk. 

 

2.1.1 Verken 

I romanerna är temat vatten övergripande vilket även kommer att visa sig i analysen nedan då 

gestaltningen av temat vatten är mer precist beskrivet i dessa verk. I novellerna är temat vatten 

närvarande men oftast ej lika framträdande som i romanerna och i vissa noveller finner man 

inte temat vatten alls. I verket Pappersväggar finner man tio noveller där tre utav dessa ej 

inkluderar temat vatten. I Låt de gamla drömmarna dö finner man elva noveller där fyra utav 

dessa ej innehåller temat vatten. Av de noveller där vattnet är framträdande har åtta valts ut för 

analys. Anledningen till varför analysen har komprimerats till dessa åtta beror på att de utvalda 

novellerna ger en god överblick över gestaltningarna av temat vatten i novellerna. Nedan 

kommer två gestaltningar av temat vatten att presenteras. Dessa är bäraren av det onda, ondskan 

och det allsmäktiga. 

   Härnäst följer korta handlingsreferat av romanerna. Detta då det är av intresse för läsaren att 

få en inblick i romanerna för att fullt ut förstå gestaltningarna av temat vatten. Handlingsreferat 

för novellerna kommer ej att presenteras eftersom detta ej är nödvändigt för att uppfatta 

gestaltningarna. Novellerna kommer istället att presenteras i den löpande texten, där viss 

förtydligande behövs. 
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   Verket Människohamn utspelar sig i skärgården på en fiktiv ö vid namn Domarö belägen 

”[…] drygt två sjömil öster om Refsnäs i södra Roslagens skärgård, långt inomskärs från 

Söderarm och Tjärven”.45 Denna ö är en plats som är ny för människan då den har legat under 

vatten i tiotusentals år.46 I Människohamn cirkulerar berättelsen runt flickan Majas 

försvinnande under en kall vinterdag. Flickan försvinner utan ett spår när familjen är ute på 

isen. Runt denna historia byggs berättelsen på då Majas far inte slutar att söka efter sin dotter. 

Detta sökande resulterar i att hemligheter som är förknippade med havet runt Domarö träder till 

ytan och invånarna på Domarö befinner sig plötsligt i fara. I fara för vattnet. 

   Verket Tjärven utspelar sig likt Människohamn även den i skärgården. Tjärven däremot 

utspelar sig på den verkliga fyrön Tjärven vid gränsen till Ålands hav långt ifrån närmsta ö.47 I 

verket möter läsaren en skolklass som har planerat en återträff på midsommarafton. De har inte 

setts på många år men ser fram emot detta möte. Det dom inte vet är att de kommer att vara fast 

på denna ö då de blir bestulna på båt och mobiler. Skolklassen försöker göra det bästa av 

situationen men inser snabbt att de är i fara. Faran är de drunknade som tar sig upp på land för 

att förtära människohjärnor och den gamla skolklassen får kämpa för sina liv.  

 

2.1.2 Gestaltningen av temat vatten som bäraren av det onda 

Inledningsvis kommer uppsatsen att visa hur temat gestaltas som ondskan och bäraren av det 

onda. I till exempel Tjärven gestaltas vattnet redan tidigt i berättelsen som något obehagligt: 

”[k]anske är det en kall kåre som drar in från havet. Kanske vandrar någon över någons grav, 

någonstans.”48 Detta citat ger läsaren en förnimmelse om att något obehagligt är på väg att 

hända och att vattnet är budbäraren av detta. Dock beskrivs vattnet i detta verk även som 

spegelblankt, så som vi ser vattnet under en varm sommardag.49 Denna gestaltning av vattnet 

går emot den övergripande gestaltningen, där ondskan är närvarande, men får läsaren att känna 

sig bekant med miljön. Vattnet gestaltas sedan som det onda igen när de närmar sig ön och ser 

den massiva fyren. ”Fatta när höststormarna kommer här. Den där jäveln är byggd för att klara 

en tsunami.”50 Genom att beskriva fyren som så massiv att den kan klara av en tsunami för 

läsarnas tankar till vilka krafter vattnet innehar och vilken ondska som vattnet kan bära. För att 

                                                           
45 John Ajvide Lindqvist, Människohamn, Stockholm 2008, s. 8. 
46 Ibid. s. 8. 
47 http://johnajvide.com/bocker/tjarven/ (2013-11-26). 
48 John Ajvide Lindqvist, Tjärven, Rigmondo 2011, s. 11. (b) 
49 Ibid. s. 22. 
50 Ibid. s. 26 f.  

http://johnajvide.com/bocker/tjarven/
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ytterligare förtydliga vilken ondska vattnet besitter nämns det i verket att en man ur 

sjöräddningen dött i en storm för några dagar sedan vid ön Tjärven.51 

   Vidare exempel på hur vattnet gestaltas i verket Tjärven finner man då mannen från 

sjöräddningen dyker upp på ön i formen av en drunknad, rutten, varelse.52 Vattnet blir på så sätt 

bäraren av det onda, det som får den drunknade att återvända till världen, bort från vattnets djup 

och upp till solen. Vattnet har tagit den drunknades liv men är även det som har givit honom en 

dag uppe på land för att värma sina lemmar samt för att söka efter föda. Den drunknade mannens 

hud beskrivs som ”[k]allt som havet” och hans kropp som en ”[…] fryst köttbit”.53 Vattnets 

krafter har tagit hans kropp, hans liv och visat vem det är som bestämmer. 

   Att vattnet gestaltas som ondskan är även tydligt i novellen ”By på höjden”, som man finner 

i verket Pappersväggar. I detta verk möter en gestaltning som påminner om den drunknade i 

Tjärven. Här gestaltas vattnet åter igen som bäraren av det onda, det som vägleder en varelse 

som leder till död för människorna. Denna varelse tar sig fram genom avloppsrören upp i 

toalettstolen, genom toalettens vatten: ”Mer av tentakeln kom in i rummet, ringlade sig i 

serpentiner över golvet. Änden reste sig, slog ett snabbt varv runt hans båt [modellbåt] som på 

en gammal skräckbild från havet, seglare attackerade av jättebläckfiskar. Den knyckte till och 

båten bröts mitt itu.”54 Denna ”bläckfisk” dödar ett helt höghus genom att ta sig in i lägenheterna 

genom toalettvattnet. Vattnet gestaltas i denna novell som bäraren av det onda då det är vattnet 

som håller monstret levande samt förser detta monster med en passage in i huset. 

   En liknande gestaltning av vattnet finner man i ”Syns inte! Finns inte”, även den publicerad i 

verket Pappersväggar. Här presenteras dock vattnet genom en pool, en förrädisk pool där 

ondskan i form av ytterligare en varelse regerar. Vattnet i denna novell gestaltas i början av 

verket på samma sätt som en pool skulle göras, ”[…] doftar friskt av klor”55, ”spegelblankt”56 

vilket skapar ett lugn hos läsaren. Efter några sidor ändrar vattnet skepnad och visar sin onda 

sida genom att få människor att hallucinera för att locka till sig dem till poolen. På botten av 

poolen finns ”[…] en sådan som lever på botten. Framför dess mun hänger något som liknar en 

ädelsten […]”.57 Med andra ord ett monster som visar sig komma från havet. Detta blir tydligt 

då man får följa vattnets väg ut till havet efter att poolen har tömts på vatten. I även denna 

novell gestaltas vattnet åter igen som bäraren av det onda, det element där ondskan lever.  

                                                           
51 Ibid. s. 27.  
52 Ibid. s. 73 f.  
53 Ibid. s. 76 ff. 
54 Ajvide Lindqvist, ”By på höjden”, Pappersväggar, Stockholm 2006, s. 101. 
55 Ajvide Lindqvist, ”Syns inte! Finns inte!”, Pappersväggar, Stockholm 2006, s. 144. 
56 Ibid. s. 133. 
57 Ibid. s. 145. 
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   Med de ovanstående exemplen blir det tydligt att författaren ofta gestaltar vattnet som helt 

normalt i början av verken för att sedan gestalta vattnet som det onda. Det blir även tydligt att 

Ajvide Lindqvist ofta använder sig av vattnet som bäraren av det onda eftersom det är vattnet 

som livnär monstret i verken samt ger ondskan en passage att färdas genom. 

   För att ytterligare visa ett verk där vattnet gestaltas som ondskan skall analysen gå över till 

novellen ”Antikrundan”. Mördaren i denna novell tas tillfånga och mördas själv av personer i 

samhället. När detta mord har skett visar det sig att mannen är lik en manet i en människokropp. 

”Matte reste sig och petade till det oformliga byltet med foten. Foten sjönk in, som i en stor 

manet.”58 Vattnet framställs i denna novell snarare som gestaltningen av ondskan som i sin tur 

är en del av vattnet. Ondskan är med andra ord en varelse som kommer från vattnet likt i andra 

verk. Vattenvarelsen i denna novell har i anpassat sig till att leva i mänskovärlden genom att ta 

en mänsklig form vilket påvisar vattnets makt.  

   I Människohamn presenteras läsaren för en ört som kan rädda människan från vattnets ondska. 

Denna ört är malörten, vattnets fiende.59 Då malörten används som något beskyddande mot 

havet markerar detta att vattnet är ondskan annars hade inte behovet av en räddande dryck som 

malörten funnits för att skydda invånarna på Domarö från havet. Denna ört skyddar invånarna 

på Domarö från havet genom att osynliggöra dem från havets krafter för om inte invånarna 

skyddar sig från havet kommer vattnet att ta deras liv så fort de försöker lämna ön under en 

längre tid. Havet kan då bryta sig ut i allt som består av vatten så som en bäck, en vattenpöl 

eller ett handfat och dränker människorna.60 

  Ännu ett utdrag av hur vattnet gestaltas som ondskan finner man i Tjärven där en av 

karaktärerna, Amalthea, skyller sin vistelse på ön på verket Pappan och havet (1908).61 Enligt 

henne är det bokens fel att hon sitter fast på denna ö, omringad av vatten, utan en möjlighet att 

ta sig därifrån. Ytterligare kopplingar mellan Pappan och havet, gestaltningen av vattnet och 

ondskan sker när Amalthea känner på sig att faran inte är över än: ”Ty det värsta är att hon har 

en känsla av att det inte är över. Ett värre hot hänger i luften, driver in med brisen från havet 

och hon vädrar som en skrämd kanin medan hon stirrar söderut. Det är inte slut ännu. Mårran 

är på väg.”62  

   För att förtydliga betydelsen av Mårran följer här en kort förklaring av denna karaktär för att 

påvisa dennes koppling till gestaltningen av temat vatten. Mårran är en ond, stor och kall 

                                                           
58 Ajvide Lindqvist, ”Antikrundan”, Låt de gamla drömmarna dö, Stockholm 2011, s. 143. 
59 Ajvide Lindqvist, 2008, s. 255. 
60 Ibid. s. 230. 
61 Tove Jansson, Pappan och havet, Stockholm 1980; Ajvide Lindqvist, 2011, s. 57. & s. 154. (b) 
62 Ajvide Lindqvist, 2011, s. 58. (b) 
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karaktär i Muminboken som fryser allt till is.63 Med andra ord en karaktär förknippad med 

döden vilket verket Tjärven även poängterar då det dras en liknelse mellan Mårran och döden.64 

Gestaltningen av vattnet i denna liknelse mellan Pappan och havet och vattnets ondska visar 

sig på flera plan. För det första driver hotet in med brisen från havet vilket tyder på att havet är 

bäraren av det onda. För det andra liknas det onda med Mårran som är en karaktär vars ondska 

ligger i dess kyla och förmåga att transformerar saker till is, vilket är den fasta formen av vatten. 

Vattnet framställs på så sätt som ondska med hjälp av liknelser. 

   I verket Låt de gamla drömmarna dö är gestaltningen av temat vatten som ondska väl 

representerat, här oftast genom liknelser. I ”Män med ögon som blåbär och mjölk” finner man 

en liknelse till vattnet i hur personerna porträtteras då deras ögon beskrivs som ”[u]tspädda, 

vattnigt blå, nästan genomskinliga”.65 Liknelsen mellan personernas utseende och vattnet gör 

att de genom vattnet gestaltas som onda vilket blir tydligt då dessa män sätter skräck i samhället 

och gör så att invånarna ej vågar åka ut på sjön längre för att fasan över att stöta på dessa män 

var stor: ”Alla sommarnöjen hade förlorat sin färg och lyster, blekts ur till vattnigt blått som 

blåbär och mjölk.”66  

   Även i ”Ansiktsburk” finner man en liknande gestaltning av vattnet. I denna novell sker dock 

detta genom att läsaren får ta del av Ajvide Lindqvists fiktiva dagboksanteckningar samtidigt 

som en historia utspelar sig runt författaren. I dessa dagboksanteckningar finner man kopplingar 

till tidigare verk skrivna av Ajvide Lindqvist. Ett exempel på detta är: ”Vattnet i toaletten är 

rödaktigt. Jag tänker på By på höjden och är rädd när jag kissar.”67 Gestaltningen av vattnet 

används i denna novell som en påminnelse om att ondskan finns i vattnet och att minnet av 

denna ondska aldrig lämnar en.  

   Med dessa exempel har jag tydliggjort att vattnet alltid representerar ondskan samt bäraren 

av det onda. Ajvide Lindqvist tillskriver dock vattnet ytterligare en gestaltning som är 

kraftfullare än den ovan presenterade. 

 

2.1.3 Gestaltningen av temat vatten som det allsmäktiga  

För att fortsätta denna analys kommer uppsatsen nu att koncentreras sig på hur vattnet gestaltas 

som något som är större än människan, det allsmäktiga. 

                                                           
63 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/dnbok/missforstadda-monster-marran/ (2013-11-26). 
64 Ajvide Lindqvist, 2011, s. 157. (b)  
65 Ajvide Lindqvist, ”Män med ögon som blåbär och mjölk”, Låt de gamla drömmarna dö, Stockholm 2011,   

    s. 205. 
66 Ibid. s. 207. 
67 Ajvide Lindqvist, ”Ansiktsburk”, Låt de gamla drömmarna dö, Stockholm 2011, s. 175. 

http://www.dn.se/dnbok/missforstadda-monster-marran/
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   Den första gestaltningen av temat vatten som kommer att presenteras finner man i 

Människohamn där vattnet genom följande citat gestaltas som något större än människan: 

”Havet. Och vi stackars små jävla människor med våra blinkande små ljus.”68 Ajvide Lindqvist 

framställer här havet som något större än människan genom att likna människor vid något smått 

och havet som något stort. Detta är en återkommande gestaltning i verken vilket visas nedan. 

   Novellen ”Evig/Kärlek” är ytterligare ett exempel där författaren använder sig av denna 

gestaltning. Novellen utspelar sig i skärgården då Josef har fått ärvt ett hus efter sin pappa som 

fått en hjärtattack när han hoppat i havet efter ett bastubad.69 Havet förknippas även med död 

då det nästan tar Josefs liv och han är på gränsen till att drunkna.70 Under denna upplevelse får 

Josef besök av döden, döden som härjar i vattnet, och får en förnimmelse om hur man kan leva 

för alltid. Döden som härjar i vattnet beskrivs i novellen som ”[e]n orm av vatten, tjock som en 

underarm […].71 I slutet av novellen är det vattnet som vinner. Vattenormen tar Josefs ofödda 

barn ifrån dem och gör så att Josef aldrig kan dö i vatten. Trots detta dränker sig Josef och finns 

nu på havets botten, fjättrad och levande. I denna novell blir det uppenbart att författaren 

använder sig av vatten som en kraftfull massa då döden gestaltas som en orm av vatten.  

   Denna storhet som havet besitter gestaltas även genom ett ting, ett ting som är relaterat till 

vatten, vid namn Spiritus. Med denna varelse i sina ägor kan ägaren se och känna allt vatten 

som finns runt omkring sig.  

 

Han såg allt vatten. Fukten i jorden och hur den var beskaffad. Regnvattnet i tunnan var 

som en levande kropp sluten kring döda insekter och gamla löv. Genom gräsmattan såg 

han de underjordiska ådrorna som löpte genom berggrunden. Och han såg hur allting, allt 

som levde och var grönt eller gult eller rött … hur det nästan bara var vatten.72 

 

Med denna varelse pekar Ajvide Lindqvist åter igen på vattnets storhet. Denna storhet gestaltas 

genom att visa att vatten finns i precis allt som finns runt omkring oss vilket markerar att vattnet 

är större än människan då det är vatten som vår värld livnär sig på. Att vattnet är större än 

människan är något som Ajvide Lindqvist även tydliggör i citatet: ”Akta dig för havet, akta dig 

för havet Havet är så stort, havet är så stort.”73 Med detta citat syftar författaren på att havet, 

vattnet, kan komma åt dig vart du än är. 

                                                           
68 Ajvide Lindqvist, 2008, s. 64. 
69 Ajvide Lindqvist, ”Evig/kärlek”, Pappersväggar, Stockholm 2006, s. 177. 
70 Ibid. s. 185. 
71 Ibid. s. 212. 
72 Ajvide Lindqvist, 2008, s. 154. 
73 Ibid. s .267. 
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   Tidigt i verket Tjärven finner man även en gestaltning av vattnet som visar dess storhet. Ön 

beskrivs i verket som ensamhetens ö då det är långt till närmsta land: ”De höjer blickarna mot 

havet och finner en obruten horisontlinje åt alla väderstreck […]”.74 Vattnet gestaltas genom 

denna beskrivning som en vinnare i massa då människan och ön gestaltas som något litet och 

obetydligt i jämförelse med vattnet, likt i verket Människohamn. 

   I Tjärven visar sig även vattnets storhet när mannen från sjöräddningen beskrivs. Vattnet har 

med sin storhet och kraft förvandlat människan till ett monster och ”[…] som människa känner 

du igen Monstret när du ser det”.75 Vattnet beskrivs på detta vis som ett ting som har kreerat ett 

monster och påvisar med detta att vattnet besitter en storhet som ej människan kan förstå sig 

på. Vattnets krafter blir ännu tydligare när det blir känt för läsaren att det inte endas handlar om 

en enda drunknad utan massor: 

 

Om han från Sjöräddningen kunde komma och dom där tre kunde komma. Vad är det 

som inte säger att det kommer fler? Havet är stort.” ”Tror du att det gör det?” frågar Pia. 

”Jag vet inte mer än nån annan”, svarar Ruben och ser sig över klipporna, ”men om man 

följer genrens regler, så. Jag vet inte hur många som drunknar här per år, men det är väl 

rätt många.76 

 

De drunknade fortsätter att komma upp på land men utgör enligt karaktärerna i verket inget hot 

eftersom de rör sig väldigt sakta. Människorna tror att detta är deras övertag tills det att de ser 

hur de drunknade rör sig i vattnet i ”[…] sitt rätta element”.77 Att de drunknade har en ökad 

mobilitet i vattnet visar att de är vattnets folk nu som ej hör hemma på land. Denna gestaltning 

av de drunknade visar tydligt på att vattnet är främmande för den levande människan, att vi inte 

hör hemma där utan att det är de drunknades territorium samt att vattnet på detta vis har ett 

övertag över människan som visar dess storhet. Skolklassen funderar till och med på att simma 

över till närmsta ö men de inser att det är för långt, att de inte kommer att klara av det.78 Som 

nämnts ovan, i kapitlet om symbolik, är vattnet inte en plats som människan är skapt för att vara 

i. Vi dras till det men vi kan inte leva i det. Detta blir tydligt då vattnet gestaltas som för farligt 

för att simma i då det kommer ta deras liv ifall de försöker vilket även det påvisar hur vattnet 

gestaltas som något större än människan i verken.  

   Att vattnet gestaltas som något stort har denna analys nu påvisat. Men vattnet gestaltas även 

som något större än så, nämligen som något allsmäktigt. Denna gestaltning kan man finna i 

                                                           
74 Ajvide Lindqvist, 2011, s. 29. (b) 
75 Ibid. s. 83.  
76 Ibid. s. 101.  
77 Ibid. s. 119. 
78 Ibid. s. 54. 
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Människohamn där det i kapitlet ”Gamla bekanta” finns ett stycke som heter ”Om Havet”. Detta 

stycke går endast ut på att beskriva hur havet och land är varandras motsatser då havet är ett 

medan land består av flera beståndsdelar; ”Havet är en blind och döv gud som omsluter oss och 

har all tänkbar makt över oss utan att känna till att vi existerar.”79 Det blir med detta citat tydligt 

att Ajvide Lindqvist vill gestalta vattnet som något mäktigare än människan, det som har makt 

och som det allsmäktiga. Vattnet gestaltas på så sätt som något enormt, något vi människor inte 

kan förstå oss på, något som betyder mer än oss i slutändan.  

   Gestaltningen av temat vatten som något allsmäktigt finner man även i novellen ”Gräns” som 

utspelar sig på Kapellskär. Den tydligaste gestaltningen av detta sker i denna novell i och med 

ett skyfall som utvecklas till ”[…] ett delta av strömmande floder”.80 Här gestaltas vattnet som 

något kraftfullt, speciellt när det är nära att ta huvudkaraktärens liv. Denna gestaltning av vattnet 

återkommer i form av en tavla som föreställer tre fiskargubbar som är ute till sjös i full storm. 

Tavlan porträtterar de tre fiskargubbarna när de lämnar sina liv i guds händer. Här gestaltas 

vattnet som något kraftfullt som människan ej kan påverka då de ber till gud för räddning för 

att de tror att gud har mer makt än vattnet.  

   Något som är intressant med den ovan nämnda novellen är att även den, likt Tjärven, använder 

sig av verket Pappan och havet som en intertext. I denna novell finns det dock ingen liknelse 

till döden som i Tjärven utan Pappan och havet omnämns bara som ett verk som en karaktär i 

novellen läser. Jag kommer i den biografiska analysen att återkomma till detta verk då dess 

närvaro är av intresse.  

   En nästan identisk gestaltning finner man i Tjärven när en av karaktärerna, Jenny, stannar upp 

mitt på ön och börjar be till gud, likt i novellen ”Gräns”:  

 
Se till oss värnlösa människor som söker din hjälp i vår svåra stund. Utan dig står vi 

maktlösa inför de krafter som hotar oss. Se till oss och bär oss igenom denna prövning. 

Fräls oss från ondo. Ty riket är ditt. Och makten. Och härligheten. I evighet. Amen.81 

 

Krafterna i vattnet som hotar människorna gör dem maktlösa så de vänder sig till vad de tror är 

en högre makt, något som de tror är större än vattnets krafter, nämligen gud. Det visar sig senare 

i boken att de har fel, det allsmäktiga i detta verk är havet, då gud ej kunde hjälpa dem och 

vattnet vinner.  

   Vattnet vinner även i Människohamn då det förintar hela ön och lämnar endast kvar ett fåtal 

överlevande efter sig. Vattnet gestaltas i denna slutscen som den allsmäktiga, det onda, det som 

                                                           
79 Ajvide Lindqvist, 2008, s. 164. 
80 Ajvide Lindqvist, ”Gräns”, Pappersväggar, Stockholm 2006, s. 19. 
81 Ajvide Lindqvist, 2011, s. 131. (b) 
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man inte kan ta skydd från, det som har människan runt sitt lillfinger, det som människan inte 

kan något om och det som människan skall ha respekt för. 

   Även i novellerna finner man att vattnet är den som vinner. Detta är ett faktum i alla 

analyserade noveller förutom en, ”Tindalos”. Temat vatten i denna novell är av betydelse för 

handlingen men gestaltas inte som ondskan eller något som är större än människan. Det vattnet 

gestaltas som i denna novell är räddningen, en flyktväg från det onda. Efter det att Tindalos, 

den onda varelsen, följt efter en sjunkande bil ner i havet säger Vera ”Du dör, djävul. Du dör.”82 

Denna gestaltning av vattnet som en hjälpande kraft där den onda dör går emot Ajvide 

Lindqvists nyttjande av temat vatten då det vanligtvis framställs som det onda. Det som är 

intressant med denna novell är dock att vattnet presenteras som något som har en godhet 

samtidigt som vattnet tar ett liv men läsaren uppfattar i denna novell vattnet som bäraren av 

godhet eftersom det är monstrets liv det tar.  

    

2.1.4 Funktionen av temat vatten 

Den ovanstående undersökningen där gestaltningen av temat vatten har analyserats har sitt 

samband med vattnets funktion i verken. För att kunna redogöra för temats funktion krävdes en 

analys i hur vattnet gestaltas för att nå kärnan i vad som är skräckfaktorn i författarens verk. 

   Något som framgått i undersökningen om hur vattnet gestaltas i författarens verk är att 

författaren ofta använder sig av vatten som ondskan och bärare av det onda. Det onda skapas 

och finns oftast i vattnet eller har en koppling till vattnet. Vattnet används med andra ord för att 

införa skräcken i verken genom att visa på skillnaden mellan vattnet och land.  

   Denna skillnad mellan vatten och land blir ännu tydligare i gestaltningen av vattnet där vattnet 

framställs som det som är större än människan samt det allsmäktiga. Funktionen som uppstår 

genom att ständigt, i verken, påvisa att vattnet är något som är större till ytan än land samt att 

vattnet besitter krafter som inte människan kan rå på skapar en osäkerhet hos läsaren som får 

en att känna sig precis så liten som författaren vill att man ska känna sig. 

   Tidigare i uppsatsen har det nämnts att det som utmärker skräckgenren är att skräcken ofta 

utgörs av en skräck för det främmande, det som är okänt samt det oförklarliga.83 Detta okända, 

främmande och oförklarliga i de fyra analyserade verken är vattnet, det som vi vet väldigt lite 

om. Detta vatten gestaltas lika mystiskt som till exempel spöken och vampyrer eftersom vattnet 

representerar en annan värld på jorden. I och med att vi vet så lite om havets djup men är väl 

medvetna om vattnets krafter är det lätt för författaren att använda sig av detta tema för att skapa 

                                                           
82 Ajvide Lindqvist, ”Tindalos”, Låt de gamla drömmarna dö, Stockholm 2011, s. 135. 
83 Öhman, 2002, s. 81 f. 
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en skräck med vattnet som monster eftersom alla vet vad det är och det finns runt oss. Denna 

medvetenhet om att vattnet är oss något främmande samtidigt som man som människa ofta 

stöter på vatten i vardagen skapar en kuslig stämning i författarens verk då han tar skräcken till 

en annan nivå genom att förverkliga den i något som är en del av ens liv. Som skrivet i kapitlet 

symbolik används den litterära symbolen för sea ofta för att symbolisera något farligt och 

främmande för oss människor, likt i dessa verk.84  

   Att temat vatten gestaltas samt har den funktion som den har kan ha sin förklaring i vad Ajvide 

Lindqvist tycker om vattnet;  

 

Havet är ett slags fiende. Jag är inte rädd för havet, vi åker jättemycket båt. Men havets 

storhet skrämmer mig på ett känslomässigt plan. Det faktum att vi inte betyder någonting 

för havet. Får det lust till det, så tar det oss. Vi är ingenting i förhållande till havet.85 

 

Att författaren själv anser att detta element är något som är skrämmande gör det lätt för honom 

att överföra denna respekt i skrift till läsarna. 

   Det har tidigare i uppsatsen även tagits upp att något som utmärker Ajvide Lindqvists 

författarskap är att han förpassar skräcken till en verklig miljö där du och jag vistas.86 Detta blir 

tydligt när man analyserar funktionen av temat vatten då det är där tryckpunkten ligger i 

författarskapet. Enligt Holmberg och Ohlsson kan miljöbeskrivningen i verk ge ledtrådar till 

tematiken i verket vilket det även gör i dessa verk.87 Miljöerna i verken är allt från skärgård till 

höghus i Stockholm men i alla verk finner vi beskrivningar av vattnet. Det författaren dock 

lyckas åstadkomma med funktionen av vattnet är att även om det är ett helt hav eller vattnet 

från en toalett blir läsaren medveten om att vatten är något som vi ständigt omges av. Denna 

vetskap triggar funktionen av temat vatten i verken och ger detta en ytterligare skräckfaktor för 

läsaren att ta till sig. 

   Vattnets funktion i dessa verk kan summeras i att vattnet används för att exemplifiera 

skräcken i verken. Temat vatten används för att införliva skräcken på ett samhälleligt plan för 

att läsaren ska bli så rädd som möjligt. 

 

2.2 Komparativ studie 

                                                           
84 Ferber, 1999, s. 179. 
85 Sydsvenskan, http://www.sydsvenskan.se/samtidigt/hotet-fran-djupet/ (2013-11-27). 
86 Algulin & Olsson m.fl., 2009, s. 307. 
87 Holmberg & Olsson, 1999, s. 69 
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Efter det att gestaltningen och funktionen har undersökts faller det sig naturligt att ställa de fyra 

verken sida vid sida för att se på likheter och skillnader i verken. I detta stycke har den 

jämförande komparativa metoden använts då stycket endast söker efter likheter och skillnader. 

 

2.2.1 Likheter och skillnader 

Genom att se till de tidigare analyserna av temat vatten kan man konstatera att verken påvisar 

många likheter då vattnet är närvarande i alla verk och gestaltas på samma vis, med undantag 

av ”Tindalos”. Detta är intressant då vattnet skulle kunna gestaltas på ett flertal olika sätt men 

i dessa verk framställs alltid vattnet som bäraren av det onda eller det allsmäktiga. I Lefflers 

bok Skräck som fiktion och underhållning tydliggör hon vad som är en signifikant gestaltning 

av skräcken inom genren skräcklitteratur: ”[m]onstret ska inte enbart framstå som en tillräckligt 

farlig motståndare för huvudpersonen, det måste också upplevas som ett tillräckligt 

intresseväckande och skrämmande hot av läsaren eller åskådaren.”88 Detta är något som 

gestaltningen av temat vatten i denna uppsats har presenterat. Vattnet har gestaltats som 

tillräckligt farlig för huvudpersonen samtidigt som vattnet har gestaltas som tillräckligt 

skrämmande för läsaren. 

   En tydlig skillnad mellan verken finner man dock i temats omfång. I romanerna är temat 

vatten tydligt övergripande då dessa använder sig av temat vatten som grund för berättelsen. I 

novellsamlingarna finner man vissa noveller som påminner om romanerna när det kommer till 

temat vattens omfång, som till exempel ”Evig/Kärlek” och ”By på höjden”, medan temat i vissa 

andra noveller visar sig i liknelser och symboler. Det verk där symboliken är mest framträdande 

är Låt de gamla drömmarna dö som inte använder sig av temat vatten fullt lika övergripande. 

Detta kan man se exempel på i ”Antikrundan” och ”Män med ögon som blåbär och mjölk”. 

Självklart är det logiskt att det i romanerna presenteras ett tydligare tema än vad det gör i 

novellerna då romanerna är flera hundra sidor längre men beror detta endast på verkens 

omfång? I till exempel novellen ”Evig/Kärlek” finner man temat vatten med samma omfång 

som i romanerna medan man i andra noveller endast finner liknelser inom temat vatten. Detta 

kan betyda att författaren ej strävar efter att fylla alla sina verk med detta tema som grund. Att 

han som författare faktiskt söker efter variation i sina verk även om det blir tydligt att han har 

svårt att släppa temat vatten. 

   Gemensamt för de analyserade verken, inklusive novellerna, är att de antingen utspelar sig i, 

runt eller med anknytning till vattnet. Detta speglar enligt Leffler ett typiskt drag för 
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skräcklitteraturen då miljön ” […] både förvarnar om monstrets existens och speglar dess 

hotande egenskaper”.89 

   Går man tillbaka till avsnittet om symbolik i denna uppsats kan man se att gestaltningen av 

vattnet i de analyserade verken inte skiljer sig från andra författares gestaltning av temat vatten, 

i andra verk. Detta är snarare en gestaltning som är vanligt inom litteraturen. Det som kan 

förbrylla en med Ajvide Lindqvists författarskap är varför han finner det nödvändigt att i alla 

verk använda sig av exakt samma gestaltning? En anledning till detta kan vara att det är ett 

författardrag som författaren känner sig bekväm med samt att det är något han kan relatera till. 

En annan kan vara att denna gestaltning är så pass accepterad inom litteraturen att den faller sig 

naturlig att använda sig av.  

   I och med att vattnet gestaltas på samma sätt i dessa verk blir även funktionen densamma för 

verken. Skräcken i Ajvide Lindqvists verk är vattnet. Detta vatten kreerar, vägleder och besitter 

skräcken i verken. I alla verk, även i de verk där vattnet har en mindre betydande faktor används 

temat vatten för att symbolisera ondskan. Antingen som bäraren av det onda eller som det 

allsmäktiga. Funktionen av temat vatten i verken är att skrämmas då vattnets funktion kan 

sammanfattas till bäraren av skräck. Som nämnts ovan kan man som läsare ej finna temat vatten 

i alla verk skrivna av författaren men det är tydligt att detta tema är något som författaren gärna 

arbetar med samt att författaren ser vattnet som något farligt för människan. Enligt Bertil 

Romberg i Att läsa epik (1970) är den symboliska tolkningen privat vilket det även är i denna 

uppsats.90 De analyser som har gjorts ovan grundar sig i mina egna tolkningar även om det 

framkommer tydligt i verken hur vattnet gestaltas 

   Då det har konstaterats att Ajvide Lindqvist frekvent använder sig av temat vatten i sina verk 

kan man fråga sig varför han inte varierar sig mer? Samt varför vattnet används som något 

skräckinjagande i hans verk? Dessa frågor hoppas jag kunna får ett svar på i nästkommande 

metodanalys. 

 

2.3 Biografisk analys 

Eftersom Ajvide Lindqvists författarskap är relativt ungt finns det föga biografisk fakta om 

honom att hämta i litteraturhistoriska böcker. På grund av detta kommer den biografiska 

analysen att grunda sig i intervjuer med Ajvide Lindqvist samt författarens egenkomponerade 
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sommarprat för P1, år 2006, som finns att läsa i Låt de gamla drömmarna dö. Sommarpratet i 

P1 år 2006 har författaren själv komponerat och är av utlämnande karaktär. 

   Studien kommer främst att undersöka om det finns någon biografisk koppling mellan valet av 

temat vatten och författarens liv. Som nämnts tidigare kommer uppsatsen att tillämpa två 

biografiska metoder i denna undersökning. Den ena är användningen av författarens biografi 

för att belysa verken och den andra är litteraturen som biografisk källa. 

   Då den biografiska metoden ej används flitigt inom dagens litteraturvetenskapliga forskning 

kommer jag endast att använda denna metod genom att befästa analyserna i det som Ajvide 

Lindqvist redan yttrat sig om och ej spekulera i sambandet mellan författarens biografi och 

verk.  

 

2.3.1 Varför skräck? 

I sommarprat i P1 behandlar Ajvide Lindqvist det mesta som har hänt i hans liv sedan han var 

13 år. Detta inkluderar fakta om till exempel hans trollerikarriär, karriären som ståuppkomiker 

och kärleken men självklart även skräcken.91 För att ta avstamp i denna biografiska 

undersökning kommer texten nedan utgå från författarens egna uttalanden i sommarpratet för 

att ge en kort översikt över varför författaren skriver litteratur inom skräckgenren.  

   När Ajvide Lindqvist var 13 år köpte han ett antal skräckromaner på Domus och gick hem 

och sträckläste en, han menar att det var den dagen som han för första gången upplevde sin 

kärlek till skräck.92 Han tror själv att anledningen till varför han fastnade för skräcken var på 

grund av att han var mobbad i skolan och att skräckgenren på så sätt blev hans tillflykt.93 Med 

en uppväxt där hans mamma jobbade på en lunchrestaurang och hans pappa som fiskare insåg 

Ajvide vid 37 års ålder att han kom från en arbetarklass. Denna insikt skapade en del av hans 

författarkarriär då han insåg att det var detta som han visste något om. Han anser att det var då 

han insåg vad han skulle skriva om, vanliga personer i ovanliga sammanhang.94  

   Att det var just skräck som blev författarens litterära genre kom nog inte som en chock för 

honom själv men han är dock konfunderad över det faktum att det tog honom så lång tid att 

komma på vad som var hans kall.95 För Ajvide Lindqvist ”[…] handlar skräck om att skildra 

alla möjliga sorters människor som konfronteras med…det andra. Det omöjliga. Det som vi inte 

                                                           
91 Ajvide Lindqvist, 2011 (a) 
92 Ibid. s. 34 f. (a) 
93 Ibid. s. 37. 
94 Ibid. s. 40. 
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har några mallar för att hantera”.96 Detta visar sig tydligt i hans verk och inte minst i de fyra 

verken som denna uppsats behandlar. 

 

2.3.2 Författarens biografi för att belysa verken 

Då det är temat vatten som är grundpelaren i denna uppsats är det just kopplingar till vatten som 

i detta stycke söks efter i biografin. Som nämnts ovan kommer denna analys att grunda sig i 

författarens egna uttalanden. 

   Vi vet redan att han var mobbad och sökte sig till skräcken, hur hans föräldrars arbetssituation 

rådde samt vad skräckgenren betyder för författaren. Nedan följer en tolkning befäst i 

författarens egna uttalanden om varför han har valt att använda sig av temat vatten i sina verk. 

   Det faktum att Ajvide Lindqvist är bosatt ute i Stockholmsskärgård omgiven av vatten 

påverkar i sig hans författarskap då det är denna miljö som är en del av hans liv.97 Detta faktum 

påvisar dock inte varför han har valt att gestalta vattnet så som han gör i sina verk mer än att 

det är en miljö som han är van vid och kan beskriva väl, vilket är tydligt i hans verk. 

   Huset som Ajvide Lindqvist bor i ärvde han av sin far då fadern drunknade när han var ute 

med båten.98 Faderns död är något som kan ha påverkat författarens val med att använda sig av 

temat vatten i sina verk samt sättet han gestaltar vattnet på. Att förlora någon till vattnet har 

enligt honom själv satt sina spår i hans författarskap. Han säger själv att han var tvungen att se 

sin pappa på bårhuset för att kunna bearbeta hans död så att han kunde sörja renare.99 Faderns 

död var livsomvälvande för författaren då det var när hans far dog som han insåg att ”Allt är 

oss givet. Och allt kan tas ifrån oss. På ett ögonblick.”100 Ajvide Lindqvist anser själv att denna 

vetskap, att allt kan tas ifrån en, kan göra en människa förtvivlad men att skräcken är ett sätt att 

hantera den samt jobba med den.101 En tolkning av detta uttalande kan vara att hans verk är ett 

sätt att hantera det som han egentligen inte än har bearbetat. 

   Valet av temat vatten i författarens verk kan vara ett medvetet drag då författaren möjligtvis 

använder sig av detta tema som en sorts terapi för att bearbeta sin fars död men det kan även 

vara ett omedvetet drag. Detta då han själv ej har insett vad vatten har för betydelse för honom 

som författare och varför han egentligen använder sig av detta övergripande tema i sina verk. I 

sökandet efter biografisk fakta om författaren trädde det fram information som befäster 

                                                           
96 Ajvide Lindqvist, 2011, s. 42. (a) 
97 Sydsvenskan, http://www.sydsvenskan.se/samtidigt/hotet-fran-djupet/ (2013-11-27). 
98 Ajvide Lindqvist, 2011, s. 43. (a) 
99 Ibid. s. 43. 
100 Ibid. s. 43. 
101 Ibid. s. 43. 

http://www.sydsvenskan.se/samtidigt/hotet-fran-djupet/
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analysen i ett av dessa antaganden, att det är medvetet. I en intervju med Sydsvenskan säger 

Ajvide Lindqvist följande: ” – Förlusten av min pappa har jag redan bearbetat. Men jag inser 

att det har påverkat mina berättelser.”102 Händelsen har med andra ord satt sina spår i Ajvide 

Lindqvist författarskap och kan förklara varför vattnet gestaltas så som det gör i verken. 

 

2.3.3 Litteraturen som biografisk källa 

Det har tidigare nämnts att Linnér anser att det kan vara vanskligt att använda sig av litteraturen 

som biografisk källa vid en biografisk metod och syftar på att man inte kan dra några slutsatser 

med denna metod.103 I denna uppsats kommer denna metod att tillämpas genom att söka 

bekräftelse på vad man redan känner till, vilket Linnér förespråkar.104 Det som nu är oss känt 

är att författaren själv är medveten om att faderns död har påverkat hans författarskap och det 

är detta som kommer att vara i fokus i detta stycke. 

   Då det har kommit fram att författarens pappa drunknade finner jag det intressant att se att 

Människohamn är tillägnad till hans far. ”Till pappa Ingemar Pettersson (1938-1998) Som gav 

mig havet Som havet tog ifrån mig.”105 Om man hade varit uppmärksam kunde man redan här 

ha insett att vattnet/havet är av betydelse för författaren. Även i ”Ansiktsburk”, novellen där 

man får läsa Ajvide Lindqvists dagboksanteckningar, finns det ett stycke där han säger att han 

tänker på sin pappa.106 Ytterligare ett exempel finner man i ”Tindalos” där det är Veras pappa 

som räddar dem från den onda varelsen genom att köra ner en bil i vattnet. Ordet pappa är ofta 

närvarande i verken och symboliserar antingen någon som har dött eller en hjälpande hand. 

Som nämnts ovan är författaren medveten om att faderns död har påverkat hans författarskap 

och även dessa små utdrag ur verken påvisar detta. 

   Ytterligare en koppling mellan författarens verk och biografi finner man i Människohamn där 

ett helt kapitel går ut på att berätta en historia om när huvudkaraktären var ute och fiskade med 

sin pappa. Detta kapitel skrivs på så sätt att man kan ställa sig frågan om det inte är författaren 

själv som återberättar ett minne från sitt eget liv. Något som ytterligare stärker denna tes är att 

berättelsen är skriven på sådant sätt att pappan nämns som pappa medan huvudkaraktären 

nämns som Anders. Hade det varit en berättelse berättad av Anders, vilket den utger sig för att 

vara, hade han istället kallats för jag. För att förtydliga denna tes presenteras ett citat ur boken; 

”Pappa log och sa: Långsamt och försiktigt, nu. Anders gjorde en min av Har jag gjort det här 

                                                           
102 Sydsvenskan, http://www.sydsvenskan.se/samtidigt/hotet-fran-djupet/ (2013-11-27). 
103 Linnér, 1970, s. 133. 
104 Ibid. s. 133. 
105 Ajvide Lindqvist, 2008, s. 5. 
106 Ajvide Lindqvist, 2011, s. 174. (a) 

http://www.sydsvenskan.se/samtidigt/hotet-fran-djupet/
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förr, eller? och satte sig vid rodret.”107 Detta är en tolkning som har sina brister. Det kan 

möjligtvis vara ett berättardrag från författarens sida som inte alls har att göra med Ajvide 

Lindqvist själv. 

   Vid undersökningen om hur temat vattnet gestaltas i författarens verk kom det till ytan att 

muminboken Pappan och havet förekommer i två av de undersökta verken, ”Tindalos” och 

Tjärven. Med vetskapen om Ajvide Lindqvists faders död kan man tänka sig att detta verk 

fungera som en symbol inom verken. Fascinationen vid denna bok kan endast spekuleras i men 

är av intresse för läsaren då vi vet att pappan har påverkat författarskapet. 

   Ovan har det getts utdrag ur verken där litteraturen har används som biografisk källa för att 

belysa den tidigare metoden då författarens biografi användes för att belysa verken. Än en gång 

tåls det att påminna att denna analys har grundat sig i Ajvide Lindqvists egna uttalanden och ej 

biografisk fakta skriven av någon annan. 

  

                                                           
107 Ajvide Lindqvist, 2008, s. 273. 
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3. Avslutning 

 

3.1 Sammanfattande diskussion 

I denna undersökning har de tre metoderna tematisk-, komparativ- och biografisk metod 

tillämpats för att undersöka förekomsten av temat vatten i Ajvide Lindqvists verk 

Människohamn, Tjärven, Pappersväggar och Låt de gamla drömmarna dö. Dessa tre metoder 

har tillämpats genom att undersöka gestaltningen av temat, dess funktion, genom en jämförelse 

av de fyra verken samt genom en undersökning där författarens biografi har kopplats samman 

med temats förekomst i verken. Slutsatserna av dessa tillämpningar har lett fram till en uppsats 

där många olika segment inom litteraturvetenskapen har tillämpats för att ge en så god 

litteraturvetenskaplig grund som möjligt för denna uppsats. 

   Undersökningens resultat visar att man i verken kan konkretisera att temat vatten gestaltas 

som ondskan. Vidare gestaltas det även som det allsmäktiga, det som har mer kraft än 

människan och mer kraft än gud. Vattnet blir på detta vis något som människan ej kan rå på då 

vattnet är större än människan. 

   Funktionen av detta tema porträtteras som bäraren av skräcken då temat används som skräck 

i verken. Istället för att använda sig av till exempel spöken eller monster så är vattnet den som 

är det sanna onda i dessa verk. Funktionen av temat vatten ligger även i att vi människor har 

vatten runt omkring oss dagligen och på så vis kommer skräcken nära inpå oss då vi inte kan 

fly från vattnet. 

   Anledningen till varför vattnet besitter denna funktion blev tydlig när det stod klar att till och 

med författaren var medveten om att han använder sig av vattnet som något ont därför att hans 

far drunknade samt för att han själv anser att vattnet är något som man skall behandla med 

respekt. Det är med andra ord författarens tycke och tänk om vattnet som har skapat 

gestaltningen samt funktionen i verken. 

   Som tagits upp i undersökningen har dessa verk både likheter och skillnader. Det som ändå 

bör poängteras är att trots sina skillnader visar de analyserade verken på samma sak. Alla 

innehåller de vattnet och alla innehåller de samma gestaltningar och funktion.   

   Denna uppsats hade kunnat vara bredare om omfånget hade tillåtit detta. Med flera verk som 

grund för undersökningen hade man kunnat peka på ytterligare förekomster av det analyserade 

temat där vattnet gestaltas eller har den funktion som beskrivs ovan samt hitta fler exempel där 

undersökningen kanske leder åt ett annat håll. Denna uppsats har dock konkretiserat temat 

vatten som något ont genom att se till fyra verk som alla pekar på samma sak. I studien av dessa 
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fyra verk med fokus på temat vatten har det kommit fram att förekomsten av vatten i Ajvide 

Lindqvists verk är tydlig. Det har tidigare i uppsatsen frågats varför författaren väljer att 

använda sig så frekvent av detta tema. Svaret på detta ligger i att det är temat vatten som 

författaren vet något om, det är detta som han kan och det är i vattnet som hans egen rädsla 

ligger. 
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