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Abstract 

Title: Among dragons and trolls. The fantasy genres problematic history and unused potential 

in education 

Term: Autumn 2018 

Author: Petter Nordmark 

Supervisor: Christina Svens 

The purpose of this study is to analyze two works within the fantasy and the fantastic genre, 

Eragon by Christopher Paolini and Border by John Ajvide Lindqvist, and how ideas of race 

are expressed in either work. This study will also discuss how racial elements in fantasy can 

be utilized in education, both to problematize those ideas as well as how they can be used as a 

resource to gain some new perspectives from a didactic perspective.  

This study aims to answer the following question formulations: How does either work express 

racial ideas? What similarities and differences can be found in their expressions of race? How 

can these racial ideas be problematized and used as a resource from a didactic perspective? 

Critique of ideology is the overarching method, while the analytic methods used are close 

reading and comparative analysis. The theory behind the study is how race are constructed 

from a norm, humans, and how other races in a fantastical setting differ from this norm by 

being directly compared to the norm. This also dictates what constitutes as a human or 

“other”, as well as were leakage can be found in the norms.  

The conclusion of this study is that both of these works being analyzed shows different 

aspects of how fantasy and the fantastical can be used in education when it comes to the racial 

ideas, one upholds the racial ideas of the past and the other uses those same ideas for 

subversion. In education, works within the fantasy and the fantastical genre can be utilized in 

two different ways. The first is to problematize and create awareness of the racial ideas in 

fantasy literature, and the second is to use fantasy works that subverts racial ideas in order to 

deconstruct and gain a new understanding of race and racism in our own world. 

Keywords: fantasy, fantastic, race, racial biology expressions, leakage, subversion 

Nyckelord: fantasy, fantastik, raser, rasbiologiska uttryck, läckage, omstörtning  
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1. Inledning 

Fantasy är en stor och omfattande genre som är populär bland ungdomar. Inom fantasygenren 

ryms alltifrån skönlitteratur (ex. J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling), filmer (Sagan om ringen), tv-

serier (Game of Thrones), bordsrollspel (Drakar & Demoner) och datorspel (World of 

Warcraft, The Elder Scrolls). Det är en bred genre som når massvis med ungdomar, oavsett 

vilket specifikt medieintresse som de har. Det finns dock en mörkare sida av fantasy-genren i 

form av rasbiologiska tankar, och genom genrens utbredning riskerar dessa tankar att 

normaliseras. 

De rasbiologiska tankarna som kommer till uttryck i vissa fantasyromaner, är i form av en 

uppdelning av karaktärer i grupper och olika raser på grundval av både fysiska särdrag och 

inneboende egenskaper som skiljer dem åt från varandra. Uppdelningen av raserna är ett 

vanligt berättarmönster i fantasy för att måla fram en konflikt mellan gott och ont. Denna 

uppdelning är en del av rasbiologiska uttryck som influerat flera fantasyverk, men ännu har 

fantasy som genre inte gjort upp med detta förflutna. Det innebär därmed att fantasy generellt 

som genre okritiskt spridit vidare rasbiologiska tankar. 

Denna undersökning kommer att analysera och jämföra två fantasyverk samt hur 

rasbiologiska tankar kommer till uttryck i dessa verk. Dessutom ämnar denna undersökning 

att anlägga ett didaktiskt perspektiv genom att förankra analysen och diskussionen i 

Skolverkets värdegrund, eftersom det kan anses ur ett normkritiskt perspektiv vara viktigt att 

lärare problematiserar dessa rasbiologiska uttryck inom fantasygenren. Med tanke på hur 

utbredd genren är bland ungdomar är det viktigt utifrån ett problematiseringssyfte, och 

eftersom det öppnar upp nya perspektiv, samt möjligheter att knyta an undervisningen till 

elevernas egna intressen och erfarenheter. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att analysera två fantasyverk och hur rasbiologiska tankar 

kommer till uttryck i dessa verk, och att diskutera hur fantasy som genre och dess 

rasbiologiska uttryck kan problematiseras och användas för att ge nya perspektiv utifrån ett 

didaktisk perspektiv. Detta kommer att besvaras genom följande frågeställningar: 

• Hur kommer rasbiologiska tankar till uttryck i dessa två fantasyverk? 

• Vilka skillnader och likheter finns det mellan de två verken och hur rasbiologiska 

tankar uttrycks? 
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• Hur kan de rasbiologiska tankarna problematiseras och användas utifrån ett didaktiskt 

perspektiv? 

1.2 Bakgrund 

Fantasy som genre har rötter så långt tillbaka som i antikens legender, epos och sagor. 

Genrens grund uppstod dock först kring sekelskiftet 1800 under romantiken, med exempelvis 

E.T.A. Hoffmanns Det främmande barnet (1818), som har element med magiska egenskaper 

bortom den verkliga världen. I och med detta grundlades en väsentlig ingrediens till 

fantasygenren genom det fantastiska, som ligger utanför verklighetens kontinuerliga tid och 

rum.1 

Den moderna fantasygenren uppstod genom de båda författarna J.R.R. Tolkien (Bilbo – en 

hobbits äventyr, 1937) och C.S. Lewis (Häxan och Lejonet, 1950), vilka anses vara 

normbildande för fantasy som modern genre inom populärlitteraturen.2 Det som är mest 

framträdande inom fantasygenren är att verken helt eller delvis utspelar sig i en fiktiv värld, 

en så kallad sekundär värld, med fantastiska inslag som samtidigt ska ge en illusion av 

verklighet.3 Sekundärvärlden kan vara konstruerad efter tre olika slags grader; en enbart 

fantastisk värld, två parallella världar (verkliga och sekundära) med en passage emellan, samt 

en enbart verklig värld där magiska element inkorporeras.4 

Tolkiens magiska lag är även ett viktigt element i fantasygenren, i synnerhet de som skildrar 

en fiktiv och fantastisk värld separerad från den verkliga, där allt som förmedlas i berättelsens 

sekundära värld ska upplevas som sant och inte kunna ifrågasättas. Detta utgör framförallt 

grunden för så kallad heroisk fantasy, som vanligtvis handlar om en hjälte med magiska 

egenskaper som utför heroiska dåd i kampen mot det onda (vad som är gott och ont förutsätts 

vara givet).5 Detta kan sägas vara det moderna eposet, eftersom berättelsen porträtterar 

absoluta värden och sanningar, som gör det svårt för läsaren att ifrågasätta både karaktärer 

och världen som berättelsen förmedlar via sin auktoritära ton.6 

                                                             
1 Anders Öhman, Populärlitteratur. De populära genrernas estetik och historia (Lund: Studentlitteratur, 2002), 
s. 135 
2 Ann Boglind & Anna Nordenstam, Från fabler till manga 2. Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på 
ungdomslitteratur (Malmö: Gleerups, 2016), s. 85 
3 Christina Olin-Scheller, Mellan Dante och Big Brother. En studie om gymnasieelevers textvärldar, 
doktorsavhandling (Karlstad: Karlstad universitet, 2006), s. 187 
4 Boglind & Nordenstam 2016, s. 85 
5 Olin-Scheller 2006, s. 189 
6 Öhman 2002, s. 143 



5 
 

Fantasy har dock även fört med sig ett arv av rasbiologiska uttryck, som härstammar från den 

dåvarande rasbiologiska forskningen under början av 1900-talet. Störst fokus har riktats mot 

Tolkiens verk, eftersom han inspirerades av nationalromantiska drömmar med ursprung i den 

germanska traditionen, som under slutet av 1800-talet började kopplas samman med 

naturvetenskapliga teorier.7 De rasbiologiska uttryck som finns i hans verk får dock ses som 

en produkt av sin tid, då rasbiologin fortfarande ansågs vara ett legitimt forskningsfält. 

Detsamma kan dock inte sägas om de böcker, filmer, tv-serier och datorspel som produceras 

idag och hämtat inspiration från Tolkien.  

Med tanke på fantasygenrens enorma popularitet oavsett medieform samt den vanligtvis 

auktoritära tonen, innebär fantasyskapares okritiska förhållningsätt till de rasbiologiska 

uttrycken att dessa kan normalisera rasskillnader, liksom skillnader i förmågor, kultur och 

moral.8 Eftersom fantasygenren är utbredd bland ungdomar, är det av vikt att litterära verk ur 

denna genre tas upp och behandlas i undervisningen. Genren kan inte ignoreras på grunder 

som att det är populärt bland ungdomar, ”skräplitteratur” eller att det inte har en plats i vår 

litteraturhistoriska kanon.  

Genom att arbeta med fantasy i undervisningen går det att problematisera de rasbiologiska 

uttrycken, som annars riskerar att passera obemärkt förbi. Att detta inte tagits upp tidigare kan 

ses som anmärkningsvärt, med tanke på att skolan har en värdegrund att förhålla sig till, där 

det uttryckligen står att alla som jobbar inom skolan ska arbeta för att främja alla människors 

lika värde och aktivt motverka alla tendenser till och all form av diskriminering.9 Skolan ska 

även aktivt arbeta för att varje elev ska kunna ”samspela i möten med andra människor utifrån 

respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia”.10 Går det att säga att 

skolan uppfyller dessa krav, när en hel genre har ett problematiskt arv som på sikt okritiskt 

normaliserar skillnader i ras som något som är givet utan att det ifrågasätts eller reflekteras 

över, när det enligt skolans värdegrund ska motarbetas?  

Därmed kan det finnas argument för att lyfta fram fantasy och de rasbiologiska uttrycken i 

syfte att uppmärksamma dessa. Samtidigt kan dessa uttryck ge en möjlighet till att 

                                                             
7 Lars Lönnroth, Det germanska spåret. En västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien (Stockholm: 
Natur och Kultur, 2017), s.163, 158 
8 Paul Sturtevant, Race: the Original Sin of the Fantasy Genre, 2017, https://www.publicmedievalist.com/race-
fantasy-genre/ [hämtad 2018-12-17] 
9 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Stockholm: 
Skolverket, 2011), s. 5 
10 Ibid, s. 11 

https://www.publicmedievalist.com/race-fantasy-genre/
https://www.publicmedievalist.com/race-fantasy-genre/
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problematisera och ifrågasätta normer. De rasbiologiska uttrycken skulle även kunna ge 

förutsättningar för att skapa inlevelse och förstå andra människors situation, vilket också är ett 

av skolans mål.11 I svenskämnet ska eleverna använda sig av skönlitteratur för att skapa 

förståelse för andra människors erfarenheter samt utmana och öppna upp för nya tankesätt, 

vilket jag anser att fantasygenren har potential att bidra med.12 Dessutom kan det vara ett sätt 

att lära ut kunskaper om genrer, berättartekniska grepp och stilistiska drag i skönlitteratur, 

som elever även kan koppla till egna läsupplevelser. 

1.3 Teori 

För att navigera genom dessa två verk och utkristallisera eventuella rasbiologiska tankar krävs 

det ett teoretiskt ramverk att utgå ifrån. Den teori som denna undersökning baserar sig på ett 

liknande ramverk som Josefine Wälivaaras avhandling Dreams of a Subversive Future utgår 

ifrån. Wälivaaras avhandling undersöker hur sexualitet uttrycks i diverse science fiction 

filmer och tv-serier. Hennes utgångspunkt är att science fiction genren karaktäriseras av 

”juvenile, male-centred, heteronormative, conservative and spectacle-heavy tonality”.13 Detta 

utgör basen för den teoretiska inramningen i Wälivaras avhandling, som sedan förgrenas i ett 

antal olika termer och begrepp, som kön och sexualitet, samt heteronormativitet och 

subversion. Wälivaara beskriver både kön och sexualitet som sociala konstruktioner som även 

hänger ihop både historiskt och kulturellt.14 Dessutom baserar sig avhandlingen på idén att 

kulturella produkter är en del av en större diskurs som kan ses utifrån ett maktperspektiv, där 

det är den heteronormativa diskursen som anses vara standard, samtidigt som det kan finnas 

utrymma för läckage av heteronormativiteten.15 

Teorierna som Wälivaaras avhandling bygger på rör visserligen ämnen som kön och 

sexualitet i science fiction, och är således inom ett annorlunda forskningsområde än denna 

undersökning som fokuserar på rasbiologiska uttryck inom fantasy. Trots att det teoretiska 

ramverket ursprungligen är formulerat efter kön, sexualitet och heteronormativitet, så går det 

att i överförd mening användas även för att undersöka rasbiologiska uttryck. Dessutom 

behandlar båda dessa undersökningar olika grenar av populärkultur. 

                                                             
11 Skolverket 2011, s. 11 
12 Ibid, s. 160-161 
13 Josefine Wälivaara, Dreams of a Subversive Future. Sexuality, (Hetero)normativity, and Queer Potential in 
Science Fiction Film and Television, diss. (Umeå: Umeå universitet, 2016), s. 8. 
14 Ibid, s. 14 
15 Ibid, s. 17, 19 
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Wälivaaras teoretiska ramverk fokuserar på kön och sexualitet, och menar att sexuella 

identiteter uttrycks genom handlingar eller narrativ som på något sätt fokuserar kring det 

eftersom film och populära genrer är medskapare i vad som är heteronormativt. Hur dessa 

identiteter kommer till uttryck kan utrönas genom hur texter väljer att hantera eller för den 

delen ignorera heteronormativiteten.16 I upprätthållandet av det heteronormativa, blir de 

individer som inte följer den heteronormativa matrisen inte ett ”begripligt kön” och därmed 

kan deras mänsklighet ifrågasättas.17  

Detta blir även relevant genom att olika medier, kontexter och genrer kan återskapa 

värderingar och normer, samt vad som utgör den andre. Enligt Wälivaara kan olika narrativ på 

nytt bekräfta kön och sexualitet som något ”naturligt” eller ”normalt”, och vad som anses vara 

”naturligt” eller ”normalt” är förutbestämt socialt, kulturellt och historiskt.  Genom att inte 

erkänna möjlighet till förändring, kan narrativet upprätthålla de heteronormativa normerna 

och värderingarna. Berättelser och skildringar kan utgöra diskursiva delar som antingen 

upprätthåller heteronormativiteten genom att skildra sexualitet och kön som något som är 

permanent och naturligt, eller så kan det omstörta de heteronormativa byggstenarna genom 

läckage. 18 

Detta teoretiska ramverk kan överföras till rasbiologiska uttryck, i och med att det finns en 

parallell mellan sexualitet och rasism i form av normer som bestämmer vilka attribut som gör 

en till människa. De som inte lever upp till normen får sin mänsklighet ifrågasatt. Här kan 

raser som alver, dvärgar och troll relateras till, eftersom dessa på flera sätt liknar fantasy-

världens människor, men eftersom de har diverse utseendeskillnader och inneboende 

egenskaper som inte överensstämmer med normen för hur en människa ska se ut eller vara, så 

är de inte människor. Detta gör att de andra rasernas mänsklighet ifrågasätts, i och med att de 

avviker från normen.  

Undersökningens teoretiska inramning tar därmed utgångspunkt i normativiteten och hur den 

upprätthålls utifrån normer för vad som anses vara ”naturligt” eller ”normalt” för en människa 

och hur andra raser avviker från dessa normer. Genom att söka efter stereotypiska uttryck för 

både utseendebeskrivningar och handlingar som inte faller inom ramen för normen, samt var 

                                                             
16 Wälivaara 2016, s. 9 
17 Ibid, s. 16 
18 Ibid, s. 17f 



8 
 

det kan finnas läckage som ifrågasätter det normativa så går det att utröna om verken 

upprätthåller eller ifrågasätter det normativa. 

1.4 Tidigare forskning 

Rasbiologiska uttryck i fantasy har varit ett lika omdebatterat som begränsat ämne bland 

litteraturvetare och kritiker. Det finns flera orsaker till detta, bland annat att fantasy som genre 

och forskningsämne generellt är stigmatiserat, missförstått och outforskat.19 Detta har även 

lett till att forskningen begränsats till enskilda författare som Tolkien och Lewis, medan 

genren i bred bemärkelse har förbisetts som ett potentiellt forskningsområde.20 Konsekvensen 

har därmed blivit att hundratals, om inte tusentals författare och verk har fallit utanför.21  

1.4.1 Rasbiologiska uttryck i fantasygenren 

Av den forskning som har utförts inom ämnet har en överhängande majoritet fokuserat på 

Tolkien, men gällande rasbiologiska uttryck är även detta område begränsat då det har 

ignorerats av forskare och akademiker under en lång period.22 

Anderson Rearick lyfter i sin artikel Why is the Only Good Orc a Dead Orc? fram diverse 

litteraturvetare som framfört kritik om rasism i Tolkiens verk, framförallt kring synen på hur 

mörker och den svarta färgen associeras till ondska medan det ljusa är det goda. 23 Detta 

menar kritikerna är uttryck för rasism genom att de ljushyade människorna ställs mot de 

mörka orcherna.24 Rearicks egna slutsats är dock att mörker och ljus i Tolkiens verk 

reflekterar kampen mellan det goda och det onda ur ett religiöst perspektiv, och att det således 

inte är en fråga om ras eller rasism.25 

En mer specifik vinkling mot det rasbiologiska är antisemitiska stereotyper, vilket Rebecca 

Brackmann pekar på i sin artikel ”Dwarves are not heroes” som utforskar kopplingarna 

mellan dvärgarna och judar i Bilbo – En hobbits äventyr.26 Brackmann visar att dvärgarna 

besitter drag av antisemitiska stereotyper, vilket Tolkien själv insåg och ändrade i senare 

                                                             
19 John Henry Rumsby, Otherwordly Others: Racial Representation in Fantasy Literature, kandidatexamen 
(Montréal: Université de Montréal, 2017), s. 176 
20 Steven Ekholm, En guide till fantasy (Stockholm: Natur och Kultur, 2000), s.9 
21 Rumsby 2017, s. 175 
22 Anderson Rearick, ”Why is the Only Good Orc a Dead Orc? The Dark Face of Racism Examined in Tolkien’s 
Work”, MFS Modern Fiction Studies, 50:4 (2004), 862 
23 Ibid, s. 870 
24 Ibid, s. 864 
25 Ibid, s. 870 
26 Rebecca Brackmann, “’Dwarves are not heroes’: Antisemitism and the Dwarves in J.R.R. Tolkien’s Writing”, 
Mythlore: A Journal of J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Charles Williams, and Mythopoeic Literature 28:3 (2010), s. 85 
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verk.27 Brackmann anser dock att resultatet är ett försök att vända negativa drag till positiva, 

vilket fortfarande är ett påstående om rasidentitet och löser inte det som har identifierats som 

det ursprungliga problemet.28  

En annan tolkning framkommer i Renée Vinks artikel ”Jewish” Dwarves som är ett direkt 

svar på Brackmanns slutsatser. Vink pekar istället på att det finns en mix av dvärgiska 

karaktärsdrag som inte visar på kategorisering eller stereotyper. Vink motsäger inte att det 

finns likheter mellan dvärgar och judar, men anser att det inte finns någon klar parallell till 

detta. Om dvärgarna vore lika med judar skulle de istället vara en allegori för just judarna, 

vilket Vink inte hittar något stöd för. 29 

Möjligen skulle de rasbiologiska inslagen och skillnaderna mellan raserna vara ett uttryck för 

mellanrasiga vänskaper och förhållanden, vilket framkommer ur Kristin Fuglesteg Moes 

masteruppsats ”Speak, Friend, and Enter”: Interracial Friendship in the Works of J.R.R. 

Tolkien. Fuglesteg Moe pekar på att de mellanrasiga relationerna i Tolkiens verk symboliserar 

något som är eftersträvansvärt. Att det i Tolkiens värld existerar olika raser som från början är 

skilda från varandra behöver inte nödvändigtvis vara uttryck för rasism, utan tvärtom är 

överkommandet av fördomar och att förstå den andre ett återkommande tema. Fuglesteg Moe 

ger flera exempel på hur detta kommer till uttryck genom de mellanrasiga relationerna, men 

det övergripande exemplet som sammanfattar studien kan sägas vara att det är förenandet och 

samarbetet mellan de olika raserna som slutligen gör att Sauron kan besegras. 30 

Som framkommit har den tidigare forskningen främst fokuserat på Tolkien och fört fram 

huruvida han gav uttryck för rasistiska tankar i sina verk. Eftersom Tolkien lade grunderna till 

genren finns det en logisk tanke bakom att fokusera på honom, dock har det gjort att genren i 

sin helhet har förbisetts. Detta är ett problem anser John Henry Rumsby i sin studie 

Otherwordly Others: Racial Representation in Fantasy Literature, och påpekar att genom att 

genren fortfarande ses som ett föraktligt forskningsfält är aspirerande fantasyförfattare dömda 

att återskapa de rasbiologiska idéerna.31 I sin studie drar Rumsby två slutsatser, den ena är att 

författare, läsare och kritiker tillsammans måste ta ansvar för att legitimera fantasylitteratur 

                                                             
27 Brackmann 2010, s.85 
28 Ibid, s. 104 
29 Renée Vink, “’Jewish’ Dwarves: Tolkien and Anti-Semitic Stereotyping”, Tolkien Studies vol 10 (2013), s. 140-
142 
30 Kristin Fuglesteg Moe, “Speak, Friend, and Enter”. Interracial Friendship in the Works of J.R.R. Tolkien, 
masteruppsats (Bergen: University of Bergen, 2016) s. 90f 
31 Rumsby 2017, s. 176 
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som forskningsämne. Den andra slutsatsen är att fantasy har potentialen att genom de 

rasbiologiska uttrycken nedmontera verklighetens rasism och lära ut perspektiv, empati och 

tolerans som kan ändra hur vi tänker om ras och diskriminering. 32 

1.4.2 Fantasy i undervisningen 

När det kommer till forskning om fantasy i undervisningen, och hur genren kan användas för 

att lyfta fram genrens rasbiologiska tankar genom värdegrundsarbete, är även det fältet 

begränsat. Bakom antologin Ett trollspö på katedern står redaktörerna Helene Ehriander och 

Maria Nilson, lektorer i litteraturvetenskap. I antologin presenteras både teoretiska och 

praktiska utgångspunkter för arbetet med fantasy i skolan. Deras utgångspunkt är att eftersom 

populärkultur som fantasy är en stor del av ungas läsning, är det viktigt att reflektera kring de 

värden och värderingar som förmedlas i genren.33  

Rasbiologiska uttryck och rasism i antologin behandlas främst genom Johan Sandberg 

McGuinnes analys om diskriminering och rasism i Harry Potter-serien, som poängterar att 

rasism både kritiseras och förstärks i böckerna.34 En annan text ur antologin skriven av Åsa 

Gustavsson lyfter fram att Harry Potter-böckerna specifikt kan användas för att behandla och 

diskutera värdegrundsfrågor.35 Denna tanke utvecklar Maria Alkestrand i sin avhandling 

Magiska möjligheter. Genom att läsa om och ta del av främmande världar i fantasy-litteratur 

går det att skapa perspektiv på den egna världen.36 

1.5 Material och metod 

I detta avsnitt presenteras både material och metod, samt vilka avväganden som gjorts både av 

analysmaterialet och metod för att analysera detta. 

1.5.1 Material 

Materialet består av två fantasyverk, Christopher Paolinis roman Eragon (2003) och John 

Ajvide Lindqvists novell Gräns (2006). Eragon är den första delen av en kvadrologi37 som 

handlar om den fattiga bondpojken Eragon som en dag hittar ett drakägg, som han tror är en 

                                                             
32 Rumsby 2017, s. 177 
33 Helene Ehriander, “På väg mot andra världar”, i Ett trollspö på katedern. Att arbeta med fantasy i skolan, red. 
Helene Ehriander & Maria Nilson (Lund: BTJ Förlag, 2012), s. 12 
34 Johan Sandberg McGuinne, “Halvblod och hemmafruar – diskriminering och rasism i J.K. Rowlings berättelser 
om Harry Potter”, i Ett trollspö på katedern. Att arbeta med fantasy i skolan, red. Helene Ehriander & Maria 
Nilson (Lund: BTJ Förlag, 2012), s. 71 
35 Åsa Gustavsson, “Att skapa egna texter som hjälp för sin identitetsutveckling. Ett temaarbete om Harry 
Potter”, i Ett trollspö på katedern. Att arbeta med fantasy i skolan, red. Helene Ehriander & Maria Nilson (Lund: 
BTJ Förlag, 2012), s. 261 
36 Maria Sundkvist, “Fantasy ger kropp åt värdegrundsarbete”, Pedagogiska magasinet nr 1 (2017), s. 86 
37 Eragon efterföljs av Den äldste (2005), Brisingr (2008) och Arvtagaren (2011). 
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vacker blå sten. När drakägget kläcks föds draken Saphira, som Eragon bildar ett band med. 

Detta blir startskottet för ett äventyr, när Eragon och Saphira kastas in i en kamp mellan gott 

och ont. Romanen är starkt inspirerad av J.R.R. Tolkiens verk och bygger på många 

traditionella konventioner inom fantasygenren. Det som gör att romanen sticker ut är 

författarens ålder, då Paolini var endast 15 år gammal  när han började skriva boken. Detta 

utgör även den främsta anledningen till att Paolinis roman utgör en del av materialet, eftersom 

hans unga ålder när han skrev romanen kan ge ett unikt perspektiv. Eftersom Paolini befann 

sig inom samma åldersspann som en möjlig elev när han skrev romanen, kan detta perspektiv 

säga något om ungdomars relation till fantasy. 

John Ajvide Lindqvists novell Gräns publicerades 2006, och handlar om tulltjänstekvinnan 

Tina som inte är som de andra runtomkring henne. Hon ser inte ut som de andra, och hon 

besitter även ett extraordinärt luktsinne. En dag dyker en mystisk resenär upp, vilket väcker 

någonting inom Tina, som börjar nysta fram vem hon egentligen är. I själva verket är hon ett 

troll, vilket förklarar både hur hennes omgivning behandlar henne samt hennes egna känslor 

för sin omgivning. Novellen betecknas visserligen som en skräcknovell, men den har inslag 

av fantastik i form av sago- och trollmyter, vilket utgör delar av fantasygenren. Avvägningen 

kring urvalet av denna novell är att ha ett brett material sett till genreomfång, samt så har 

novellen fått ökad relevans genom en filmatisering som utkom under 2018. 

Fantasygenren är bred och rymmer flera olika undergenrer, och för att inte låsas fast inom 

analyser av specifika undergenrer har jag därmed valt att förhålla mig till ett urval av material 

som fokuserar på en bredare och generell definition av fantasy och fantastisk, som inte enbart 

bygger på den heroiska fantasy eller high fantasy som bland annat Tolkien och Paolini tillhör. 

Detta möjliggör att jag kan analysera novellen Gräns, som har inslag av den litterära stilen 

fantastik. En likhet mellan de två verken, även om det inte har en betydande relevans för 

själva undersökningen och analysen, är att båda verken har filmatiserats (Eragon från 2006, 

Gräns från 2018). Det kan däremot peka på båda verkens genomslag och popularitet. 

1.5.2 Metod 

Metodmässigt har dels det initiala syftet och dels den utvalda genren påverkat valet av 

lämplig analysmodell. Eftersom fantasy är en genre som generellt tillhör populärlitteraturen, 

förefaller det sig naturligt att utgå ifrån en metod som i första hand är utvecklad för 

undersökning av populärlitteratur. Den metod som denna undersökning till viss del faller in i 

är den ideologikritiska riktningen, som är influerad av marxistisk teori. Denna metod utgår 

ifrån att undersöka framförallt en borgerlig ideologi och hur denna ideologi anser att försöka 
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dupera läsaren.38 För denna undersökning passar denna metod väl då den ämnar undersöka 

rasbiologiska uttryck ur ett ideologikritiskt perspektiv. En mer korrekt benämning skulle dock 

kunna vara det som den ideologikritiska riktningen utvecklats ifrån, vilket är en 

forskningsmetod med avstamp i tanken om att populärlitteratur är ”dålig” litteratur som ämnar 

att sprida olika slags fördomar till ”svaga grupper i samhället”.39 Denna benämning är dock 

problematisk och dessutom kontraproduktiv för denna undersökning. 

För analysen av materialet är det två metoder som har valts ut. Den första är närläsning, vilket 

innebär att materialet har analyserats från dess första sida till dess sista sida. En 

djupanalysering av materialet har därmed gjorts, vilket gör att det finns ett brett omfång av 

materialet att analysera. Denna metod är tidskrävande, eftersom vardera materialet analyseras 

i detalj, däremot är en sådan metod direkt nödvändig för att kunna analysera litterära verk. 

Genom en närläsning går det att utröna berättartekniska grepp, varav det som är mest relevant 

för denna undersökning är karaktärer. Framförallt beskrivningar av karaktärers utseende, 

stereotyper och egenskaper, samt om de framstår som runda eller platta karaktärer. 

Den andra metoden för analys av materialet är genom en komparativ analys, vilket innebär att 

de valda verken inte endast analyseras var för sig, utan att de även jämförs med varandra. 

Detta möjliggör att intressanta aspekter som i separata analyser inte blivit synliggjorda kan 

lyftas fram. Det innebär även att materialet kan ses utifrån en bredare genrekontext som inte 

enbart berör vardera verks specifika subgenre, utan även den övergripande genren som båda 

verken utgör delar av. Ett exempel på en likhet mellan de två verken är att båda texterna har 

en tydlig uppdelning av raser. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Öhman 2002, s. 16 
39 Ibid, s. 7, 16 
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2. Analys 

2.1 Eragon – eller en 15-årings uppfattning av fantasy 

I romanens prolog introduceras vi till en Skugga, som ”[f]rånsett det blodröda håret och de 

rödbruna ögonen såg han mänsklig ut.”40 I princip det enda vi får veta om Skuggor41 vid det 

här laget är att de ser mänskliga ut, men att de inte är människor. Det uttrycks även att de har 

betydligt bättre mörkerseende än en människa. ”En människa kunde omöjligt se något i detta 

mörker, men för honom tycktes det svaga månljuset som flödande solsken.”42 

I prologen beskrivs även en annan ras som kallas för urgaler.  

De såg ut som människor med krokiga ben och tjocka, håriga armar som gjorda att krama 

ihjäl med. Två vridna horn sköt upp ovanför de små öronen. Monstren skyndade in i 

snåren och gömde sig under stönanden.43 

Precis som Skuggan, har urgalerna drag som gör att de ser ut som människor, men det 

uttrycks samtidigt att de inte är människor. Dessutom kallas urgalerna även för monster, vilket 

sker vid flera tillfällen under berättelsens gång, där en urgal och ett monster fungerar som 

synonymer för varandra.44 Här blir författarens och berättelsens auktoritära ton påtaglig och 

framgår tydligt. I beskrivningen av dessa två raser jämförs de med människan, och för 

jämförelsens skull beskriver nedanstående stycke protagonisten Eragons utseende. 

Eragon var femton, inom mindre än ett år skulle han räknas som man. Han hade bruna, 

intensiva ögon och mörka ögonbryn.45 

Med denna beskrivning i jämförelse med hur Skuggan och urgalerna beskrivs, blir det tydligt 

att det är människan som antas vara normen. Dels eftersom de två andra raserna specifikt 

jämförs med människan, och dels eftersom läsaren förväntas förstå att Eragon är en människa, 

även om det egentligen inte uttrycks att Eragon faktiskt är en människa. Denna normativa syn 

blir även tydlig senare i berättelsen när Eragon frågar Brom, som kommer bli hans mentor 

under äventyret, och verkar visa på att för Eragon är människan det normativa. 

                                                             
40 Christopher Paolini, Eragon (Stockholm: Bonnier Carlsen, 2003), s. 7 
41 I romanen skrivs Skugga, Skuggan eller Skuggor alltid med versal. Med största sannolikhet beror det på att 
namnet för varelsen inte ska blandas ihop med substantivet skugga. 
42 Paolini 2003, s. 7 
43 Ibid 
44 Se Ibid, s. 304, 310f, 428, 500, 502 
45 Ibid, s. 12 
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”Jag förstår inte, var fanns vi när Ryttarna bildades?” 

Brom höjde ett ögonbryn och frågade: ”Vi?” 

”Du vet, alla vi.” Eragon gjorde en svepande rörelse med handen. ”Människor i 

allmänhet.”46 

På detta sätt både fastslås människan som det normativa, samtidigt som det ifrågasätts i och 

med att Brom inte verkar se det som en självklarhet till skillnad från Eragon. Faktum är att 

Brom inte verkar se människan som det normativa överhuvudtaget, då han även anmärker att 

”[t]illsammans med dvärgarna och några till är de [drakarna, egen anmärkning] detta lands 

rättmätiga invånare.”47 

De rasbiologiska uttryck som förekommer i romanen berör de människoliknande raserna, 

dock vill jag lyfta fram ett par passager som rör draken Saphira. Generellt när Saphira 

beskrivs dras växlar på storleksmässiga skillnader mellan människor och drakar för att 

beskriva hennes storlek, men jag anser det inte vara tillräckliga grunder för rasbiologiska 

uttryck eftersom de uttrycken inte sätts i relation mot varandra, utan snarare att det är 

berättartekniska grepp för att skapa en visuell bild. Visserligen kan dessa beskrivningar vara 

rasbiologiska uttryck, men Saphiras egenskaper som drake sätts aldrig i relation till en 

normativ människa.  

Dock uttrycker Eragon vid Saphiras födsel att ”[d]et ändå bara är ett djur.”48 Här uttrycks 

ändå en distinkt skillnad mellan människa och drake som ras, i och med att Eragon förpassar 

draken i samma kategori som ett djur och därmed inte som något som kan jämföras med en 

människa. Han blir dock snabbt varse om att så är inte fallet, när draken visar på en mänsklig 

intelligens, vilket gör att ”[f]ör första gången såg han inte draken som ett djur.”49  

”Men de var djur”, envisades Eragon. 

Brom fnös. ”De var inte mera djur än vad vi är. Av någon anledning hyllar folk allting 

som Ryttarna gjorde, men glömmer att nämna drakarna, som om de bara var ett ovanligt 

färgstarkt sätt att förflytta sig från den ena staden till den andra.”50 

                                                             
46 Paolini 2003, s. 60 
47 Ibid, s. 58 
48 Ibid, s. 50 
49 Ibid, s. 55 
50 Ibid, s. 64 
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Därefter likställs drakarna med människorna, och möjligen även att de till och med är högre 

stående. Samtidigt så är de fortfarande trollväsen.51 

Han närmade sig ängsligt, nu när han visste att den [Saphira, egen anmärkning] var hans 

like.52 

Saphira var lika verklig och komplicerad som vilken människa som helst.53 

Redan i prologen finns den första beskrivningen av alver, däremot sätts de inte i relation till 

människan förrän Brom berättar för Eragon om att alver faktiskt existerar, då Eragon verkar 

tro att de hör till legenderna. ”Om du nu prompt ska veta, så är alverna inga legender, och de 

kallas det fagra folket eftersom de är behagfullare än någon annan ras.”54 

Vid ett senare skede beskrivs en annan ras som kallas för ra´zacer. 

”[D]e är inte mänskliga. […] Det verkade ha något som liknade en näbb och stora svarta 

ögon lika stora som min knytnäve – hur de sedan kan bemästra vårt tal är mig en gåta. 

Utan tvekan är resten av kroppen lika naturvidrig. […] När det gäller deras kraft, så är de 

starkare än någon människa och kan hoppa otroligt högt.”55 

De inte bara beskrivs, utan de sätts även i relation till människan precis som Skuggan och 

urgalerna. Endast deras ansikten och förmågor beskrivs, men det finns en antydan om att 

deras kroppar är groteska och ”naturvidriga” även om karaktären som beskriver deras 

utseende inte verkar ha sett det med egna ögon. Ra’zacernas förmågor förstärks senare i 

berättelsen när Eragon hamnar i ett bakhåll av ra´zacerna. ”Med omänsklig snabbhet slank 

ra´zacerna undan pilarna.”56 

När Eragons äventyr ska börja på riktigt tillsammans med Saphira och Brom för att hitta och 

utkräva hämnd på ra´zacerna som dödat hans morbror, finns det en viss antydan av 

rasbiologiska tankar när han föreställer sig världen som finns framför honom.  

Han rätade på ryggen och vände sig mot södern och de främmande, barbariska länderna 

som låg där.57  

                                                             
51 Paolini 2003, s. 473 
52 Ibid, s. 67 
53 Ibid, s. 71 
54 Ibid, s. 59 
55 Ibid, s. 116 
56 Ibid, s. 275 
57 Ibid, s. 124 
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Även om han själv inte besökt de länderna, så verkar han vara medveten om att de är 

barbariska och därmed mindre civiliserade än det samhälle där han växt upp. Detta hänger 

ihop med vissa rasbiologiska tankar, där uttryck som barbarer och barbari används för att 

beskriva lägre stående civilisationer. Det kan även ses ur skenet att de andra raserna, som inte 

är människor, lever i dessa ”främmande” och ”barbariska” länder. 

Eragon får även börja att lära sig slåss med svärd av Brom, som varnar honom ifall han skulle 

hamna i strid med en alv. 

”Kom bara ihåg en sak. Om du någon gång har oturen att slåss mot en alv – tränad eller 

ej, kvinna eller man – så var beredd på att förlora. Precis som drakar och andra magiska 

väsen är de många gånger starkare än naturen ämnat. Även den svagaste alv skulle lätt 

kunna övermanna dig. Detsamma gäller ra´zacerna – de är inte mänskliga och tröttnar 

inte lika snabbt som vi. […] Kom ihåg att när dessa väsen väl använder magi, så kan de 

ge sig på bedrifter som skulle kunna döda en människa om hon försökte göra samma 

sak.”58 

Här klargörs det dels att alver är starkare än människor och dels att de är magiska väsen, till 

skillnad från människor som är icke-magiska. Därmed utgörs det normativa av att inte besitta 

magiska förmågor, eller att inte vara lika kraftfull som ett magiskt väsen. 

Vid en scen när Eragon vandrar runt i en stad på jakt efter information om ra´zacerna, 

bevittnar han en pågående slavhandel där slavar säljs. 

”En frisk hanne från Hadaracöknen, fångad så sent som förra månaden och vid 

synnerligen god hälsa. Titta bara på dessa armar och ben: han är stark som en oxe! 

Perfekt som sköldbärare, eller till kroppsarbete […] Han är riktigt skärpt, bara ni kan få 

honom att prata ett civiliserat språk!”59 

Med tanke på att slaven endast beskrivs som en man, är det med största sannolikhet en 

människa. Detta gör att denna slav sticker ut, för hittills är det endast människoliknande raser 

och drakar och hur dessa sätts i relation till människor som tagits upp. Här är dock en 

människa som verkar ställas mot andra, förmodligen högre stående människor, dels i hur 

slaven beskrivs och dels att slaven sätts i relation mot det civiliserade. 

                                                             
58 Paolini 2003, s. 260 
59 Ibid, s. 273 
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I sina drömmar börjar Eragon se en kvinna som är fången någonstans. Vid ett tillfälle blir 

Eragon tillfångatagen och hamnar i samma fängelse som denna kvinna. 

Hennes skulpterade ansikte var perfekt som en tavla. Hennes rundade haka, höga 

kindknotor och långa ögonfransar gav henne ett exotiskt utseende. […] Då föll kvinnans 

hår undan och blottade hennes spetsiga öron. Han blev kall inombords. Hon var en alv.60 

Eragons reaktion när han inser att kvinnan är en alv verkar tyda på att han är överraskad, då 

han aldrig sett en alv tidigare. Dessutom ger han ett uttryck i form av exotism, vilket är ett 

typiskt västerländskt stildrag för något som är främmande. Detta kan kopplas till rasbiologiska 

tankar, där exotism kan ha en betydande del i att skapa det främmande och den andre med de 

stereotyper som medföljer.61  

Och då kan jag rädda alven… Tanken fick honom att le. Han satte sig i ett hörn och 

fantiserade om hur det skulle gå till.62  

Med exotismen i bakhuvudet blir även detta ett uttryck för det främmande, och hur Eragon 

som människa ska komma in och rädda en kvinna ur en annan ras. Även detta kan kopplas till 

rasbiologiska fantasier, där den vite mannen ska in och rädda minoriteter som inte kan skydda 

sig själva, vilket kan vara ett uttryck för ”den vite mannens börda”.63 Detta kommer även till 

uttryck efter att Eragon lyckats rädda alven, som går under namnet Arya. 

Han fuktade en trasa och vred ur tyget så att vattnet sipprade mellan alvens välvda läppar. 

Han upprepade det flera gånger och baddade pannan över hennes sneda ögonbryn. Det 

fick honom att känna sig underligt beskyddande.64 

När han är fånge gör Eragon även sitt första möte med Skuggan från prologen, som går under 

namnet Durza. 

Mannen vred på huvudet när han passerade Eragons cell och såg rätt på honom med 

rödbruna ögon. Överläppen kröktes i ett rovdjursgrin som blottade skarpslipade tänder. 

Eragon sjönk undan. […] närvaron av en Skugga betydde att ondskan sluppit lös i 

landet.65 

                                                             
60 Paolini 2003, s. 314 
61 Edward W. Said, Orientalism (Stockholm: Ordfront, 1993), s. 103 
62 Paolini 2003, s. 315 
63 Dick Harrison, ”Vad menas med uttrycket ”Den vite mannens börda”?”, Svenska Dagbladet (SvD) 1/9 2017 
64 Paolini 2003, s. 348 
65 Ibid, s. 314 
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Här liknas Skuggan med ett rovdjur, eller djur överhuvudtaget, när han ler. Detta passar även 

in i beskrivningen att en Skugga är en absolut ond varelse enligt författaren, vilket står sig 

som en tydlig kontrast mot människan. Dock verkar Durza se sig själv som medmänsklig. 

”Under min bortovaro gör du klokt i att fundera på vem du helst vill tjäna. En ryttare som 

förrådde er ordern, eller en medmänniska som jag själv, må vara att jag är bevandrad i 

den hemliga läran.”66 

Detta visar på en intressant tanke där Skuggan ser sig själv som medmänsklig, men eftersom 

berättelsen har en auktoritär ton och berättaren såhär långt inte beskrivit Skuggan som 

någonting annat än en ond varelse, blir det inte någon vidare nyansering. Detta förstärks även 

ytterligare med passagen ”[m]ed Broms varningsord i minnet insåg han att Skuggan var 

många gånger starkare än en vanlig människa.”67  

Senare i berättelsen beskrivs det hur en Skugga uppstår, vilket sker när en besvärjare som 

söker efter makt framkallar andar och låter dem ta över deras kroppar, och vanligtvis är dessa 

andar onda.68 Det är alltså i mänskligheten som Skuggorna har sitt ursprung, men eftersom de 

blir både kraftfullare och per automatik onda så räknas de inte längre som människor. 

Eragon lyckas undfly Skuggan och rädda Arya med hjälp av Saphira och Murtaugh, som är en 

ny följeslagare sedan innan Eragon vart tillfångatagen. För att undkomma ondskans makter 

försöker de att ta sig till Varden, som utgör motståndet. Medan de färdas över landet 

reflekterar Eragon mycket över det han kände till om alver sedan tidigare, och framförallt 

över vad han börjar inse om dem nu. 

För första gången insåg han alvernas dödliga dragningskraft. De var magiska väsen, 

obundna av landets dödliga lagar – lika olika människorna som drakarna var från 

djuren.69 

Även om det som uttrycks här inte är någonting nytt sett till vad som fastställts tidigare om 

alver, så förstärker meningen ovan dels att alverna är magiska väsen, och dels deras olikhet 

med människan. 

Under flykten blir de förföljda av en stor grupp med urgaler, det visar sig dock att det snarare 

är en undergrupp av urgaler som kallas för kuller och som är betydligt farligare. 

                                                             
66 Paolini 2003, s. 317 
67 Ibid, s. 324f 
68 Ibid, s. 458 
69 Ibid, s. 360 
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Nu när vi är närmare, ser jag att de är större än urgalerna vi stött på tidigare, sade 

Saphira. En lång karl räcker dem bara till bröstet. Jag vet inte var de kommer ifrån, men 

det måste vara en våldsam trakt som föder fram sådana bestar.70 

”De kan springa utan sömn i dagar och ändå vara redo för strid. För att döda en av dem 

kan det krävas fem man.”71 

Det vi får veta om dessa elitstyrkor, eller denna undergrupp av urgaler, är att de är betydligt 

längre och starkare än människor. Det som är anmärkningsvärt med denna beskrivning är 

naturligtvis att de jämförs direkt med människor, för att verkligen visa hur de är 

övermänskligt starka och ”bestar”. 

Motståndsrörelsen Vardens hemliga tillvaro är bland Beorerna, vilket är en bergskedja som 

även utgör hemmet för dvärgarna. När Eragon och hans följeslagare väl kommer fram till 

Beorerna, innebär det naturligtvis att detta även är första gången som dvärgarna beskrivs. Vad 

som dock är anmärkningsvärt med hur dvärgarna beskrivs, är att de sällan ställs i relation till 

människan. De beskrivs visserligen som korta jämfört med människor, och under Eragons 

första möte med en dvärg anmärks det hur ”[i]nte ens i mössan nådde han över fyra fots 

längd.”72 Samt så ”lever [dvärgar, egen anmärkning] ändå betydligt längre än människor.”73 

Det finns därmed en antydan om att de, åtminstone med en människas mått mätt, är kortare 

och lever längre än människor, men bortsett från dessa meningar sätts dvärgarna inte i relation 

till människorna.  

Den exakta orsaken till detta är oklar, då det skulle kunna vara en sällsynt frisk fläkt gällande 

rasbiologiska uttryck, alternativt att det finns en medvetenhet kring likheterna mellan 

Tolkiens dvärgar och judar. Med största sannolikhet är det nog snarare att dvärgar inte är lika 

intressanta jämfört med magiska väsen, då det i övrigt går det att utläsa typiska stereotyper 

och klichéer om dvärgar i fantasygenren; ”[t]rots att Hrothgar var uråldrig, både med dvärgars 

och med människors mått, var hans styrka oförminskad på slagfältet.”74 Samtidigt utgör 

dvärgarna den enda typ av ras i romanen som inte har skilts åt från de andra raserna, då de 

tycks leva tillsammans med flera människor; ”[k]ullerstensgatan var kantad med folk – en tätt 

sammanpackad snårskog av dvärgar och människor.”75 
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2.2 Gräns – eller att spränga gränser 

Redan i början av novellen sker Tinas första möte med den mystiska resenären, som senare 

visar sig vara ett troll precis som hon själv, även om den informationen varken är känd för 

Tina eller läsaren vid det här laget. Vid en första anblick ter det sig inte finnas mycket uttryck 

för rasbiologiska tankar, men med vetskapen att både Tina och Vore (som resenären heter) är 

troll sätter det vissa beskrivningar och uttryck i ett annat ljus. 

När de möts för första gången är det vid en tullkontroll där Tina stoppar Vore. Utifrån Tinas 

perspektiv beskrivs Vore som följande: 

Han var van vid det här. Naturligt nog, med tanke på hans utseende: kantigt ansikte, låg 

panna. Små, djupt liggande ögon under kraftiga ögonbryn. Skägg och halvlångt hår. 

Kunde ha spelat rysk yrkesmördare i en actionfilm.76 

Detta är ett av flera exempel på en passage som vid en första anblick inte uttrycker några 

rasbiologiska tankar, möjligen skulle det vara en stereotypisk beskrivning eftersom Tina 

menar på att någon som ser ut som Vore dels ser misstänksam ut och verkar vara van vid att 

bli stoppad vid tullkontroller, och dels att hans utseende gör att han skulle kunna spela rollen 

specifikt som en rysk yrkesmördare. Men som tidigare nämnts ses passager som denna i ett 

annat ljus med vetskapen att båda dessa karaktärer är troll.  

Det insinueras här att eftersom Vore är ett troll och har ett utseende som gör att han ser 

misstänkt ut, så ryms hans utseende inte i normen för hur en människa ska se ut. Å andra 

sidan jämförs han just med en rysk yrkesmördare, vilket visar på att han (åtminstone i Tinas 

ögon) har ett utseende som faller in bland det mänskliga. Dessutom är det inte hans utseende 

som gör att Tina stoppar honom, utan det är hennes extraordinära luktsinne som gör att hon 

känner att han döljer något. Vore verkar dock inte vara brydd av hennes luktsinne, och ser det 

som något naturligt.77 Med största sannolikhet för att han redan vid det här tillfället kan se att 

Tina egentligen är ett troll. 

Just utseendet, och i synnerhet Tinas utseende, är något som spelar en central roll i hur hon 

blir bemött av sin omgivning och där rasbiologiska uttryck kan utrönas. Under den sista 

klassfesten som hennes gymnasieklass har innan de tar studenten, kommer hennes 

klasskamrat Jerry fram och ska beskriva sin ”kärlek” till henne. 
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”Och då är det ju såhär. Att du är en så jävla fin tjej. Och jag önskar att […] jag kunde 

träffa nån som är precis som du men som inte ser ut som du.”78  

Medan Jerry försöker förklara vad han menar, fyller Tina själv ut med ”[m]en jag är för ful 

för att vara med.”79 Något som Jerry försöker bortförklara (men ändå inte) med att säga ”[d]et 

gör jag inte heller. Se dig själv i spegeln, för fan.”80 

Detta är inte det enda som Tinas omgivning har att säga om hennes utseende. ”Den avsmak 

som syntes i ögonen på människor hon träffade för första gången var spegel nog.”81 I vissa 

fall uttrycks det även genom användandet av grova ord som tycks beskriva hur pass ”ful” Tina 

är, som när hon avslöjar folk vid tullkontrollen.  

När allt hopp var ute för de människor hon avslöjade, hände det att de skrek saker åt 

henne. Något om hur hon såg ut. Något om nödslakt, mongo.82 

Omgivningen reagerar negativt när de får se Tina, eftersom de anser att hon är ful. Tina själv 

tar till sig av omgivningens reaktion, och hon tycker exempelvis att ”till och med hennes 

fötter var fula.”83 Även om det inte explicit är uttryck för rasbiologiska tankar, eftersom 

omgivningen inte är medveten om att hon är ett troll utan verkar se henne som en ful 

människa, spelar det samtidigt in i normen för hur en ska se ut för att vara ”fin” eller 

”vacker”, och att de som inte lever upp till denna norm per automatik kallas för ”fula”. Detta 

gör att det skapas en form av distans mellan omgivningen och Tina, som även själv ser sig 

som ”ful”. 

Däremot är uttrycket ”mongo” som Tina får utstå ett direkt rasbiologiskt uttryck, även om de 

som kallar Tina för detta troligen inte är medvetna om att hon är ett troll. Visserligen anspelar 

även det uttrycket på hennes icke-normativa utseende, men det är även en direkt koppling till 

den rasbiologiska tanken om hur rasen har degenererat genom rasblandning, och att detta varit 

en förklaring till varför vissa människor blivit sinnessjuka, eller ”mongon”.84 

Det är dock som tidigare nämnt inte endast omgivningen som ser Tina som ful, på grund av 

omgivningens reaktioner ser även Tina sig själv som ful, och hon jämför sig själv med en gris. 
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Ett av fotografierna föreställde henne själv, kanske sju år gammal. Hon satt i en 

trädgårdsstol och tittade allvarligt in i kameran; hennes små, djupa ögon låg inborrade i 

skallen. Hon hade på sig en blommig klänning som såg fel ut på hennes konstiga kropp. 

Som om man hade satt byxor på en gris för att göra den presentabel. 

   Fula lilla unge.85 

Hon beskriver även att barn inte bara reagerar på hennes utseende, utan att även de tycks bli 

rädda för henne. ”Barn skydde henne för hennes utseendes skull. Som om hon skulle göra 

dem illa.”86 Detta faller delvis in i de ovan nämnda uttrycken, och detta anspelar även på 

myten om att barn har förmågan att se sagoväsen och sådant som vuxna inte kan se. Därmed 

kan det vara så att de barn som får syn på Tina, kan se att hon är ett troll och blir därmed 

rädda eftersom det som de förmodligen har hört om troll är att de kidnappar barn.87 Barnen 

blir alltså rädda för henne på grund av en stereotypisk bild av troll. 

När Tina och Vore möts för andra gången kommer ytterligare uttryck från Tina om Vores 

utseende.  

Ögonen låg så djupt inne i skallen att föga ljus föll in från lysrören i taket och de såg ut 

som svagt reflekterande, svarta tjärnar. De flesta människor skrämdes troligen av en 

sådan blick. Inte Tina.88 

Det som är intressant med just denna passage är slutklämmen, att den blick som Vore ger 

utifrån hans utseende skulle skrämma människor, förmodligen för att han ser annorlunda ut. 

Tina blir dock inte skrämd, och även om hon inte uttrycker någon identifiering med Vore går 

det att tänka sig att det kan finnas någon form av igenkänning sett till hur omgivningen ser på 

Tina och hur hon tror att andra skulle uppfatta Vores utseende. 

Efter denna scen börjar Tina gradvis upptäcka saker om både Vore och framförallt sig själv, 

och en viss form av identifiering börjar uppstå. Vid en ytlig kroppskontroll av Vore 

konstaterar Robert, hennes kollega, följande: ”[h]an har ett stort ärr här ovanför stjärten, vid 

svanskotan”.89 Något som Vore inte är ensam om, då även Tina har ett liknande ärr. ”Det var 

åratal sedan hon sist tittat på det i en spegel: det stora, röda ärret över hennes svanskota.”90 
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Robert visar sig också vara konfunderad, då han under kroppsvisiteringen av Vore upptäcker 

att han har ett kvinnligt könsorgan istället för ett manligt.91 Detta är dock inte rasbiologiskt i 

sig, utan snarare ett uttryck för kön och sexualitet (vilket tydliggörs med att Robert inte vet 

om han ska kalla Vore för ”han” eller ”hon”). Visserligen är det rasbiologiskt i den 

bemärkelse att ett troll som Vore har omvända könsorgan jämtemot människan, dock uttrycks 

det inte i just detta stycke. Jag kommer återvända till könsorganen senare i analysen, men 

tillsvidare är detta stycke i sig självt inte ett rasbiologiskt uttryck 

Hon upptäcker även en annan likhet när hon tar hans hand och beskriver att ”[f]ingrarna var 

tjocka, starka. Men det var hennes med.”92 Hon föreslår för Vore att han kan låna en stuga 

som Tina hyr ut, men han dyker upp när hon inte är där utan endast den man som Tina bor 

tillsammans med, Roland. Det är även här som vi får en beskrivning av Vore från någon 

annan än Tina. 

”Nån som ville hyra stugan. Jävla skum typ. […] Ja, han såg ju inte direkt… trevlig ut. 

[…] Såg ut som nåt slags, ja, jag vet inte, mordbrännare eller nåt.”93 

Strax därefter sker en intressant omstörtning, när Tina beskriver Roland i just den stunden.  

Teveljuset gav hans hud en gråaktig ton, lyfte fram den begynnande fetmans valkar kring 

halsen i skarp relief och fladdrade i hans ögon, fick honom att se ut som ett monster.94  

Här sker alltså en omstörtning, då det är en människa snarare än ett troll som liknas vid ett 

monster. Det är ett tydligt läckage, då det hör till ovanligheterna i genren att människor 

beskrivs och liknas med monster. 

Roland har avvisat Vore, och dagen därpå ger sig Tina iväg för att leta efter honom. Hon 

träffar honom i ett motell, där hon börjar se hans utseende i ett annat ljus, och framförallt hur 

andra människor som Roland uppfattar honom. 

Trots att han endast bar byxor och linne tycktes han fylla ut hela korridoren. Tina kunde 

förstå att Roland hade blivit en smula ängslig. Vore såg ut att kunna krossa honom mellan 

tummen och pekfingret.95  
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Tidigare lyftes Tinas identifikation med Vore upp, och vid den här punkten i novellen 

uttrycker hon i klartext inte bara att denna identifikation finns, utan även att den har funnits 

redan från början. 

Om man hotade henne med tortyr skulle hon kanske erkänna att hon upplevde något 

slags… samhörighet. När tortyren väl satt igång skulle hon tillägga att känslan hade 

funnits där redan första gången hon såg honom.96 

Senare, när hon stoppar en lastbilsförare under en tullkontroll, agerar mannen som om hon 

vore hjärtlös. Detta reagerar hon på, och säger ”[o]ch jag har ett hjärta i kroppen. Det sitter 

här, precis som på dig.”97 Här är det istället en likhet mellan människa och troll som uttrycks, 

och inte en skillnad dem emellan. 

Tina känner en samhörighet till skogen, som hon trivs mycket bra i. ”Redan som liten flicka 

hade hon trivts bäst i skogen där ingen kunde se henne.”98 Delvis kan det vara ett uttryck för 

att hon inte behöver utstå hur olik människorna hon är, samtidigt som det anspelar på den 

mytologiska aspekten där trollen helst bor i skogen.99 Hon känner denna samhörighet så 

starkt, att hon dessutom helst inte vill vara inomhus. 

Jag är inte elallergiker, vill inte vara elallergiker. Men om jag fick välja skulle jag inte 

alls vara inomhus under det varma halvåret. Det kliar i huden.100 

Det är inte bara dessa uttryck som anspelar på mytologin om troll, utan även vad Tina tycker 

ser vackert ut eller smakar bra. Dessa två nedanstående stycken framkommer medan hon 

undersöker stugan som Vore hyr av henne, driven av nyfikenhet. 

Jag öppnade locket till den där plåtlådan. Vet inte vad jag hade väntat att hitta, men 

insekter var vad som fanns. Eller om det var flugor alltihop, jag vet inte. Massor av 

larver, hundratals, kanske tusentals. Och några små, kläckta som kröp omkring ovanpå de 

vita larvhögarna. Borde kanske ha blivit äcklad, men det blev jag inte. Tyckte det var 

vackert, på något sätt.101 
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I diskhon stod en tallrik och en tesked. Konstigt va? Nej, men det var det som var på 

tallriken. […] Mosade larver. Ja. Jag smakade. Det var ganska gott. Lite som sniglar, men 

kornigare.102 

Tina ger även uttryck för något som skulle kunna anspela på hennes impulsiva instinkter.  

Emellanåt känns det som om jag lever utanför min kropp. Kroppen gör saker och själv 

står jag bredvid och tänker ”Men vad gör du?”103 

Att hon ställer sig frågande till vad hon gör, skulle kunna vara ett uttryck för att hon ser på 

sina handlingar utifrån ett människoperspektiv, då hon ännu inte insett att hon egentligen är 

ett troll. När hon sedan gör något som skulle kunna vara naturligt eller stereotypiskt för ett 

troll att göra, som inte hänger ihop med de normer som Tina har från sin uppväxt med 

människor, uppstår förvirring. 

Hennes identifikation med Vore växer sig dessutom starkare, och hennes samhörighet är nu så 

stark att hon upplever att hon måste vara i hans närhet. ”Jag är inte förälskad, men jag… 

måste vara i närheten av honom.”104 

Tidigare nämndes det att Tina hade ett betydligt bättre luktsinne än andra människor, och vid 

det här läget uttrycks det även att ”[h]ennes hörsel var bättre än de flestas”.105 Detta är 

ytterligare ett uttryck för hur hon besitter specifika förmågor unika för troll, precis som 

luktsinnet. 

Angående luktsinnet kommer Tina även in på att jämföra hur både Roland och Vore luktar 

med varandra.  

Roland hade hon valt trots hans lukt. Inte så att han luktade illa, direkt. Men han luktade 

fel. Fel för henne. […] Men Vore. Hans lukt, hans doft var som att komma hem.106 

Återigen framkommer uttryck för Tinas identifikation med Vore, samt hur hon inte känner 

någon större samhörighet med Roland. Roland luktar till och med ”fel” för henne specifikt, 

vilket är ett uttryck för att varken Roland eller Tina hör ihop eftersom de är så olika varandra. 

Däremot upplever hon att hon och Vore skulle passa perfekt med varandra, eftersom de är så 

lika i och med att båda är troll. Här finns alltså uttryck för olikhet respektive likhet, och skulle 
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även kunna kopplas till den rasbiologiska tanken om att raser inte ska beblandas med 

varandra.107 

En scen i novellen börjar med att det åskar, vilket både Tina och Vore är rädda för då de båda 

springer ut och sätter sig i Vores bil.108 Detta har en mytologisk anspelning, eftersom åskan 

symboliserar asaguden Tor som dödade bland annat troll.109  

När åskan senare har försvunnit tar de sig till stugan som Vore hyr, och då Tina och Vore ska 

ha samlag med varandra gör Tina upptäckten kring sitt egna könsorgan, då hon har ett manligt 

könsorgan. Som ovan nämnt kring Vores kvinnliga könsorgan är dessa inte rasbiologiska i 

sig. Det rasbiologiska uttrycket kommer dock morgonen efter, då Tina uttrycker att ”[d]et 

stämmer inte. Jag är ett missfoster.”110 Tina ser därmed sig själv som ett missfoster, på grund 

av att hon har ”fel” könsorgan gentemot hur en mänsklig kvinna ska vara. 

Efter Tinas och Vores samlag pratar de med varandra, och Vore påpekar hur hennes sätt att 

leva är anammat efter människans normer.  

”Du har ju ordnat det för dig. Anpassat dig till människornas värld. Det är mycket du inte 

känner till. Som du kanske inte vill känna till. Om du ska leva som du har gjort.”111 

Det är efter denna scen som Tina på riktigt försöker komma fram till vem eller vad hon 

egentligen är, vilket hon gör med att fråga ut sin far om hennes riktiga ursprung. 

”När dom hittade det här paret ute i skogen. Bara en halvmil in i skogen från där vi 

bodde. Man visste väl att dom höll till där, men det var först när det visade sig att dom 

hade ett barn som det… kom till åtgärder.”112 

Av detta verkar det som att Tinas biologiska föräldrar, de som var troll, ändå tolererades. 

Fram tills upptäckten att det fanns ett barn där som inte tas hand om på det sätt som 

människorna anser att barn ska tas hand om. 

”[D]et var en väldig… vanvård, kan jag säga. Du kröp omkring naken fast det var oktober 

och dom hade ingen mat, direkt. Ingen el, inget vatten och du kunde inte prata. Ingenting. 
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Det var inte ens ett hus dom bodde i utan ett slags skjul. Några väggar, bara. Dom eldade 

direkt på marken.”113 

När Tina får veta sanningen om vem hon är, upplever hon hur allt hon trodde försvinner med 

ett svep. 

Allt försvinner, tänkte hon. Hennes morfar och mormor, farfar och farmor. Släktgården. 

Album med svartvita fotografier, huset som byggts av farfarsfar, hela linjen bakåt 

suddades ut. Den tillhörde inte henne.114 

Samtidigt får hon ett kvitto på att hon verkligen är ett troll och inte en människa.  

Hon hade alltid upplevt sig som tillhörig skogen. Nu visste hon att det var så.115  

Hon var en levande lögn, hon var en folkspillra, hon var en förrädare.116 

Eftersom Tina nu vet att hon är ett troll, är det som att hon slutligen inte kan ta anspråk på att 

vara en del av sina adoptivföräldrars släktled, och därmed inte människans släkte. Hon frågar 

även om vad som hände med hennes biologiska föräldrar, varpå denna dialog uppstår: 

”Dom hamnade på mentalanstalt. Dog. Båda två. Ganska snart.” 

 ”Dom blev dödade.”117 

Tina uppmärksammar, precis som gjorts ovan, att hennes föräldrars sätt att leva inte 

accepterades, även om deras sätt att leva hade fungerat för dem eftersom de ändå var troll och 

inte människor, vilket förmodligen hade gett andra förutsättningar. Dessutom ges det uttryck 

för rasbiologiska tankar i sin klaraste av klartexter. 

Hon hade aldrig behövt särskilt mycket mat, och den mat som servererades i lunchrum, 

cafeterior tyckte hon inte om. Hon tyckte om sniglar, sushi. Rå fisk. Frös gjorde hon 

nästan aldrig, hur kallt det än var.118 

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

ingenjörskonst – leende mödrar i blommiga förkläden och rekordår, miljonprogram. Elda 

direkt på marken och ingen mat i skafferiet, om de ens hade skafferi. Sådant fick inte 
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vara. Tina hade hört att man steriliserade folk långt in på sjuttiotalet. Var det vad som 

hade hänt hennes föräldrar?119 

Detta är alltså en direkt koppling till inte bara rasbiologiska tankar, utan även den 

beklämmande delen av svensk historia då folk som inte helt och hållet passade in i mallen, 

normen eller inte var renrasiga, steriliserades för att deras icke-önskvärda anlag inte skulle 

spridas vidare och ”fördärva den nordiska rasen”.120 

Det är nu som Tina blir varse om fördomarna kring troll som hon har bemött. Ovan gavs en 

beskrivning på hur barn reagerade när de fick se henne, vilket nu blir klart för Tina varför de 

reagerat så.  

Det vet ju varenda människa vad vi gör för något! […] Vi byter bort barnen! Vi tar deras 

barn och lägger dit våra egna!121 

Sedan kopplar Tina ihop de myter och stereotyper om troll som hon är bekanta med, med de 

rasbiologiska tankarna och tvångssteriliseringarna som ett sätt för människan att genom 

steriliseringarna få bort icke-önskvärda anlag samt forma trollen efter människornas egna 

form och normer.122 

Människorna som inte trodde på troll. Och hittade de några låste de in dem på 

mentalanstalt, opererade bort deras svansar, steriliserade dem och tvingade dem att lära 

sig människornas språk. Försökte glömma att en sådan alls existerade.123 

De hade skyfflat in henne på ett sjukhus, opererat henne, talat till henne på ett språk hon 

inte förstod och försökt pressa in henne i sin mall, forma om henne till en av dem. Dom 

gör oss till sina avbilder. Vi gör oss avbilder av dom.124 

I och med att hon tagits ifrån sina biologiska föräldrar, opererats och omhändertagits av en 

människofamilj, känner hon (med rätta) att ”[h]on var ett krigsbyte i sitt eget land, en 

obehaglig påminnelse.”125 Här finns en parallell till tanken om att erövra någon från en annan 

ras, som ett bevis på den egna rasens överlägsenhet över de andra.126 
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Efter att sanningen har uppdagats för Tina säger hon till Roland att han ska flytta därifrån, och 

hon låser in sig i ett rum tills han gjort det. Hon upptäcker då att han har tagit några smycken, 

men kan inte bemöda sig att bry sig om det. ”En punkt där sagorna har fel, tänkte hon. […] 

Det här trollet samlade inte skatter.”127 Enligt den stereotyp om troll som människan har 

skapat genom sina sagor om troll som samlar på rikedomar, utgör Tina här en brytning mot 

denna stereotyp.128 Genom att bryta denna stereotyp visar hon att hon inte lever upp de till de 

förväntningar som människan har om troll. 

Efteråt får hon ett brev från Vore, där han berättar att han vill vara med henne. Han skriver 

även att ”[m]itt yrke är att sälja barn. Hade jag varit en människa skulle jag varit ond.”129 Här 

finns ett uttryck för tanken om att moral och ras hänger ihop. För en människa anses det 

omoraliskt att sälja barn, medan för Vore verkar det vara naturligt eftersom han är ett troll.  

Vid slutet av romanen uttrycker Tina att ”[j]ag hör inte hit.”130 Detta får ses som en 

sammanfattning av alla de erfarenheter hon gjort under sitt liv, hur hon inte känt sig som alla 

andra och slutligen gjort upptäckten att hon i själva verket är ett troll. Vilket gör att hon 

upplever att hon inte hör hemma i den människovärld som hon levt i under hela sitt liv. 

3. Diskussion 

Ur de närläsningar som gjorts av respektive verk, går det komparativt att se både likheter och 

skillnader gällande rasbiologiska uttryck som är intressanta att diskutera. Det finns även andra 

punkter som kan vara värda att nämna, även om de inte har med rasbiologiska uttryck att göra 

rent konkret, kan det finnas förutsättningar som möjliggör vissa typer av rasbiologiska uttryck 

samt hur de tolkas. 

Utöver den uppenbara skillnaden att det ena verket är en roman och det andra verket en 

novell, vilket naturligtvis ger helt olika förutsättningar för både komposition och hur de är 

uppbyggda, rör sig båda verken inom olika undergenrer. Eragon är en fantasyroman i form av 

ett modernt epos, där den sekundära världen utgör det fundamentala centrumet för berättelsen 

med detaljerade beskrivningar som berättar om både miljön och de varelser som befolkar den 

fantastiska världen. Den sekundära världen har därmed massvis med fantastiska inslag, i form 

av framförallt magiska väsen, samtidigt som berättelsen utger sig för att vara realistisk och 

trovärdig. Gräns är en novell som till skillnad från Eragon utspelar sig i en realistisk värld där 

                                                             
127 Ajvide Lindqvist 2018, s. 69 
128 Swahn 1984, s.52 
129 Ajvide Lindqvist 2018, s. 72 
130 Ibid, s. 73 
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berättelsens fantastiska inslag istället har inkorporerats i en fiktiv värld som ska föreställa den 

realistiska världen. 

3.1 De rasbiologiska uttrycken 

När det gäller de konkreta rasbiologiska uttrycken, finns det både likheter och skillnader som 

snabbt blir tydliga när vardera verks rasbiologiska uttryck jämförs med varandra. Det som 

båda verken har gemensamt är att det uttrycks tydliga rasbiologiska uttryck som dessutom 

sätts i relation till människan, som utgör normen.  

I Eragon befolkas den sekundära världen utöver människorna av alver, dvärgar, drakar, 

urgaler, Skuggor och ra´zacer. Generellt jämförs samtliga av dessa raser direkt med 

människan, för att beskriva hur dessa raser skiljer sig från människan eller från normen. Alver 

och drakar är magiska väsen, Skuggor, urgaler och ra´zacer är ondskefulla och betraktas som 

övernaturliga monster, och dvärgar är relativt sett lika människor men inte tillräckligt lika för 

att kallas för människor.  

I Gräns lever troll som Tina bland människorna, och även om människorna runtomkring är 

ovetandes om det faktum att Tina är ett troll, reagerar omgivningen negativt på grund av 

hennes utseende. Troll är fula jämfört med människor, och de lever inte önskvärt efter de 

normer och förväntningar som människorna har baserat på hur Tinas biologiska föräldrar 

behandlas. 

Även om båda verken lyfter fram rasbiologiska uttryck och sätter dessa i relation till varandra, 

finns det ett par viktiga skillnader sett till hur dessa används ur ett berättartekniskt perspektiv. 

Den första skillnaden är att båda verken fokuserar på och lyfter fram olika perspektiv. I 

Eragon är det människan Eragons perspektiv som berättelsen utgår ifrån, och eftersom både 

Eragon och den tilltänkte läsaren är en människa utgör detta vad som är normen, och när 

andra raser beskrivs sätts det i relation till en människas utseende och egenskaper. Även i 

prologen, som utspelar sig utifrån Skuggan Durzas perspektiv, beskrivs skillnader med 

utgångspunkt i mänskligheten. Därmed är det förmodligen tänkt att läsaren dels ska identifiera 

sig med Eragon till skillnad från de magiska väsen och ondskefulla monster som han stöter 

på, och dels att läsaren utifrån sin egen mänsklighet ska kunna måla upp bilder av de andra 

raserna som olika människorna.  

I Gräns är det istället utifrån Tinas perspektiv som läsaren får uppleva berättelsen, vilket gör 

att läsaren får ta del av de rasbiologiska uttryck som riktas explicit mot Tina. Detta kan ha 
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effekten att läsaren skapar förståelse för ett troll, jämfört med exempelvis urgaler i Eragon där 

deras perspektiv inte lyfts fram och läsaren därmed inte kan skapa en förståelse för dem.  

Den andra skillnaden är att de rasbiologiska uttrycken har olika bakomliggande syften. 

Eftersom Eragon är ett fantasyepos inspirerat av Tolkien, följer romanen många konventioner 

sett till den sekundära världen och dess fantastiska inslag. Detta gör att romanens effekt är att 

de olika raserna tydligt delas upp och skiljs åt från varandra, och därmed upprätthålls de 

rasbiologiska tankarna.  

I Gräns däremot har de rasbiologiska uttrycken möjligen funktionen att omstörta och 

ifrågasätta rasbiologin, och syftet blir som tydligast när Tina gör en direkt parallell till 

steriliseringarna som pågick för att dåliga anlag inte skulle föras vidare. En tolkning av verket 

skulle därmed vara att verket ifrågasätter rasbiologin och rasism genom att lyfta fram 

rasbiologiska inslag och uttryck för att verkets budskap ska tydliggöras konkret. Detta kan 

även skapa förståelse hos läsaren för de som blir utsatta för den sortens rasism. 

3.2 Kampen mellan gott och ont 

Utöver de konkreta rasbiologiska uttrycken och hur dessa sätts i relation till människan, finns 

det även skillnader i hur dessa kommer till uttryck för kampen mellan det goda och det onda. 

Kampen mellan ont och gott är som tidigare nämnt en vanlig berättarstruktur i fantasygenren, 

och skulle möjligen även kunna förklaras som det huvudsakliga fundamentet bakom de 

rasbiologiska uttrycken. De olika raser som vanligen befolkar den sekundära världen är 

vanligtvis tydligt uppdelade i goda och onda raser, vilket även går att se i Eragon. Människor, 

dvärgar, alver och drakar kategoriseras som goda, medan urgaler, ra’zacer och Skuggor 

klassificeras som onda. Sett till hur dessa raser skildras i Eragon är det en tydlig uppdelning 

som inte tillåter utrymme för undantag.  

I Gräns går det även att utläsa en sådan uppdelning, där människorna skulle kunna utgöra det 

goda och trollen det onda i en kamp mellan gott och ont. Denna kamp sker dock inte med 

svärd och besvärjelser, utan med tvångssteriliseringar och genom att göra trollen till avbilder 

av människan. Denna uppdelning är dock inte alls lika självklar som den i Eragon, utan 

omstörtas, ifrågasätts och nyanseras. Genom Tinas upplevelser av vad som sker och vad hon 

upptäcker om sig själv, skulle det kunna sägas vara en omvändning av denna uppdelning där 

det är trollen som utgör det goda och människorna det onda. Belägg för detta kan finnas dels i 

hur Tina vid ett tillfälle liknar Roland vid ett monster, och dels hur människorna genom 

steriliseringar aktivt försökt att utrota trollen.  
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Samtidigt är uppdelningen mer komplicerad och nyanserad än så, i och med att denna 

uppdelning inte är lika självklar som i Eragon. Människor är ansvariga för steriliseringarna av 

trollen och att försöka omforma dem efter människan genom att exempelvis operera bort 

deras svansar, men människorna i Tinas omgivning är i sig inte onda. Visserligen uttrycker 

många människor någon form av negativitet mot Tina, men samtidigt finns det människor 

som accepterat henne. Snarare är det ett idealsamhälle baserat på rasbiologiska tankar som 

utgör det onda, även om skiljelinjen mellan samhälle och människa i det här fallet är tunn 

eftersom det ändå är människor som ligger bakom detta ideal. Men eftersom denna 

uppdelning inte är tydligt uppdelat mellan svart och vitt, ont och gott i jämförelse med Eragon 

presenterar Gräns en mer nyanserad bild. 

Enligt Rearick bygger kampen mellan gott och ont i Tolkiens verk på religiösa anspelningar 

snarare än rasbiologiska, och med tanke på hur mycket Paolini efterföljer de konventioner 

som Tolkien grundlagt skulle det kunna vara en rimlig tolkning även av Eragon. Alverna i 

Eragon har mycket gemensamt med Tolkiens alver, och urgaler, ra’zacer och Skuggor har alla 

paralleller till demoner och monster. Däremot är det inte tydligt om detta skulle bero på att 

Paolini anspelar på egna religiösa tankar. Det skulle rimligen kunna vara så att Paolini 

omedvetet framför liknande anspelningar, inte på grund av sin egen religiösa övertygelse utan 

snarare för att Paolini tagit till sig av Tolkiens verk och omedvetet för hans arv vidare. 

Gällande Gräns framstår det som tydligt att det är det rasbiologiska som utgör konflikten. 

3.3 Människan som normen 

Ytterligare en likhet mellan de två verken är att de olika raserna sätts i direkt kontrast till 

människan, som utgör normen. I Eragon förklarar detta även uppdelningen av raserna i olika 

fack, som magiska väsen eller ”monster”. Denna uppdelning har klargjorts tidigare, då både 

alver och drakar beskrivs som magiska väsen, urgaler likställs med monster, medan ra’zacer 

och Skuggor är övernaturliga varelser. Eftersom dessa raser utmålas som magiska, 

övernaturliga eller monster, skapas det en skillnad mellan dessa raser och människan. Denna 

uppdelning visar att människorna utgör normen, då människan inte kan kategoriseras under 

någon av dessa grupper. Dvärgarna faller visserligen heller inte in under någon av dessa 

kategorier, men samtidigt klargörs det att de inte är människor. Tillsammans med de andra 

raserna visar detta på att de som inte lever upp till människonormen, är istället någonting 

annat. 

Den enda ras som möjligen skulle kunna utgöra någon form av läckage av denna uppdelning 

är Skuggan Durza, då han själv verkar betrakta sig som en medmänniska. Dock tjänar han 
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fortfarande ondskans makter, och både berättelsen och berättaren gör det tydligt att Durza är 

ond och inte är en människa längre sedan han lät andar ta över hans kropp. Det är dessutom 

endast med Durzas ord som vi får detta perspektiv, och som ovan nämnt tydliggör även 

prologen att Durza inte är en människa trots att det utspelar sig utifrån hans perspektiv. Detta 

visar på det typiska berättardraget i fantasy, där det inte går att ifrågasätta berättaren, 

samtidigt som det upprättar en rasskillnad.  

Ett annat möjligt läckage är när Eragons mentor Brom berättar för honom om de andra 

raserna, specifikt när Eragon ställer frågor där han utgår ifrån människans perspektiv och att 

han ser detta som en självklarhet. Brom verkar dock inte se detta som en självklarhet. Det 

skulle kunna tolkas som att Brom utgör ett möjligt läckage där människornas självklara 

normativitet ifrågasätts, det är dock endast en passage där detta kommer till uttryck, då Broms 

kommentarer samtidigt upprätthåller vissa normer när han beskriver alver som fagra och 

ra’zacer som ondskefulla varelser. Det möjliga läckaget täpps därmed igen.  

Samma igentäppning går även att se genom Eragons förståelse av drakar, då han inledningsvis 

ser de som inte mer än djur men sedan upptäcker att drakarna som individer är minst lika 

komplexa som människor. De upphöjs dock ändå till ett magiskt trollväsen, som gör att de 

hamnar utanför de normer som finns för att kunna räknas som mänskliga. 

Även i Gräns finns det uttryck för en form av normativitet för vad som gör att någon kan 

räknas som en människa. Dels genom Tinas omgivning som reagerar negativt på hennes 

annorlunda utseende och klassificerar henne som ful, och dels genom Tina själv som inte 

känner någon större tillhörighet med människorna. Under berättelsens gång minskar även 

tillhörigheten till människorna, medan hennes tillhörighet med Vore ökar istället. Dessutom 

blir detta som tydligast genom de direkta parallellerna till rasbiologins tvångssteriliseringar. 

Eftersom troll inte lever upp till normen för att kunna sägas vara en människa, är de inte 

endast någonting annat utanför mänskligheten, utan även någonting som ska aktivt bekämpas. 

Det skapas därmed en skillnad mellan människa och troll, både genom människans samhälle 

och genom Tinas egna upplevelser och reflektioner, där människan även utgör det normativa 

för hur en ska vara både sett till utseende och egenskaper. På sätt och vis skulle en kunna 

påstå att Gräns upprätthåller dessa normer, men som ovan diskuterats kring uppdelningen 

mellan gott och ont finns det en viktig skiljelinje. I Eragon ses både uppdelning och det 

normativa med människan som utgångspunkt som någonting självklart, medan Gräns 

ifrågasätter detta. Skillnaderna målas upp, men med syfte att ifrågasätta dessa skillnader och 
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uppdelningar vilket leder till att det som kan sägas vara normativt inte är någonting som är 

självklart. Här finns alltså till skillnad från Eragon läckage i det normativa, då det ifrågasätts 

istället för att upprätthållas. 

Gällande mellanrasiga relationer är det, åtminstone i Eragon’s fall, svårt att dra en konkret 

slutsats. Den enkla anledningen beror på att den typen av relationer är knapphändig. Saphiras 

band till Eragon är en sådan relation, dock framkommer det inte om de står som jämlikar. 

Eragon blir även uppenbart förtjust i alven Arya, men eftersom det uppstår i ett uttryck av 

exotism och de inte spenderar mycket tid med varandra i romanen, går det knappast att se som 

en betydande mellanrasig relation. Några fördomar överbyggs dessutom inte, då Eragon 

utvecklar ett fullständigt hat mot urgaler, ra’zacer och Skuggor. 

Däremot finns det mängder av mellanrasiga relationer i Gräns, dock kan inte dessa påstås 

lyfta skillnader som någonting positivt eller att fördomar överbyggs. Att detta inte uppnås 

beror naturligtvis på de rasbiologiska tankar som människorna använt för att rättfärdiga 

steriliseringarna av trollen. 

3.4 Det fantastiska i undervisningen 

Något som båda verken gör är att exemplifiera det som Rumsby argumenterar för i sin studie 

om fantasygenrens ouppnådda potential. Eftersom genren inte anammats som forskningsfält, 

har den bristande forskningen därmed dömt verk som Eragon till att återskapa de 

rasbiologiska idéerna. Som kontrast står Gräns, som istället visar den potential som Rumsby 

argumenterar att fantasy kan uppnå genom dess rasbiologiska inslag, där dessa inslag fyller 

funktionen att skapa förståelse för den andre. 

Detta visar inte enbart potential för genrens utveckling, utan även för fantasygenrens potential 

i undervisningen. Precis som föreslagits i Ehrianders och Nilsons antologi, samt Alkestrands 

avhandling, finns det mycket potential för att använda fantasy för att främst diskutera och 

lyfta fram värdegrundsfrågorna. Tacksamt nog representerar både Eragon och Gräns två 

tydliga paradigm som kan fylla olika funktioner. 

Det som förenar båda dessa typer av fantasyverk, är genrens utbredning och popularitet. 

Verken i sig är utmärkta att utgå ifrån oavsett vilket av de två syftena som presenteras nedan, 

men framförallt för det även undervisningen närmare elevernas egna intressen och 

erfarenheter. 
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Ett verk som Eragon, som oreflekterat och omedvetet sprider vidare de rasbiologiska 

uttrycken, kan användas för att lyfta fram och problematisera dessa tankar. Med tanke på 

genrens tradition som modernt epos med en berättare som är svår att ifrågasätta, kan ett verk 

som detta stå som en utmärkt grund att faktiskt kritiskt ifrågasätta och skapa medvetande 

kring de rasbiologiska uttrycken. Om genrens auktoritära berättare kan ifrågasättas, öppnar 

det även upp för ifrågasättande istället för normaliserande av de rasbiologiska tankarna. 

Med ett verk som Gräns lyfts istället potentialen hos genrens rasbiologiska uttryck. Eftersom 

verket inte normaliserar dessa tankar, utan använder de som ett berättartekniskt grepp just för 

att ifrågasätta rasbiologin och rasism, finns det utrymme för elever att diskutera 

värdegrundsfrågor och genom det skapa en annan förståelse för den egna världen. 

Detta öppnar en möjlig portal för elever att genom det fantastiska leva sig in i andra personers 

livssituationer och skapa förståelse för dem. I ett verk som Gräns skapas förståelse med trollet 

Tina och hur hon utsätts för rasism från omgivningen, samt det överhängande temat kring 

rasbiologin och tvångssteriliseringarna. I och med att detta tema lyfts fram genom det 

fantastiska i genren, kan frågor som rasism och rasbiologi nedmonteras och byggas upp på ett 

sådant sätt, att det kan ge en annan förståelse för hur vi ser på rasism och rasbiologi i vår egna 

värld.  

Med fantastiken och fantasy går det att lyfta fram nya perspektiv på dessa ämnen, eftersom 

genom det fantastiska går det att uppleva sådant som befinner sig utanför den verkliga 

världen. Det som John Ajvide Lindqvist gör med Gräns är att dra temat om rasbiologi och 

rasism till sin absoluta spets, så att det tydliggörs på ett helt annat sätt än om novellen hade 

skrivits i en annan genre. 

4. Sammanfattning och slutsats 

Denna undersökning visar att det i verken Eragon och Gräns finns både likheter och 

skillnader i hur de rasbiologiska tankarna kommer till uttryck inom fantasygenrens fantastiska 

inslag. Båda verken framställer tydliga skillnader och uppdelningar av raserna, däremot skiljer 

de sig åt i både syfte och tillvägagångssätt. I Eragon upprätthålls rasbiologiska tankar, om än 

omedvetet, och bidrar till att föra vidare genrens problematiska arv. I Gräns däremot används 

skillnaderna och uppdelningen i syfte att ifrågasätta både rasbiologin och rasism. 

Utifrån detta går det att se en didaktisk potential för det fantastiska hos fantasygenren i 

undervisningen. För att parafrasera Rumsby, är fantasygenrens rasbiologiska uttryck både 

problemet och lösningen. Genom att lyfta fram traditionella fantasyverk som upprätthåller de 
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rasbiologiska tankarna och strukturerna som någonting självklart, går det att problematisera 

och ifrågasätta dessa uttryck. Samtidigt kan de rasbiologiska inslagen i verk som använder 

dessa tematiskt i en ifrågasättande roll användas för att skapa en annan förståelse av den egna 

världen. 

Detta väcker dock även praktiska frågor, som vilka verk bör vi utgå ifrån? Vem ska göra detta 

urval? Vad behöver göras för att avstigmatisera fantasygenren? Hur ökar vi kunskap och 

medvetandet kring genrens problematiska arv och dess outnyttjade potential? Men det väcker 

även andra frågor som inte endast berör fantasygenrens, utan även vilka andra 

undervisningspotential kan finnas i populärlitteraturen som hittills har förbisetts? 

För att göra detta, krävs det att vi börjar med att träda in i den sekundära världens fantastik 

och behandlar ämnet både som ett legitimt forskningsfält, och framförallt som en outnyttjad 

potential i undervisningen. Det är på tiden att genren avstigmatiseras både som forskningsfält 

och undervisningsämne, och även om det förmodligen lär ta lång tid till dess baserat på hur 

länge genren har ignorerats utanför populärlitteraturen, kan en åtminstone hoppas på att detta 

inte sker varken för tidigt eller försent. Förhoppningsvis dyker denna nya syn på 

fantasygenren upp vid den tidpunkt som den är menad att dyka upp vid. 
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