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1. Inledning 
 

Författaren John Ajvide Lindqvist väckte stor uppmärksamhet med debutromanen Låt den 

rätte komma in, som när den utkom 2004 blev starkt kritikerrosad.1 Efter debuten har han 

även haft framgångar med böckerna Hanteringen av odöda (2005) och Pappersväggar 

(2006). Ajvide Lindqvist har placerat sig i en genre som visat sig vara av sällsynt karaktär i 

Sveirge, nämligen skräckgenren. I en intervju av med författaren presenterar Lina Kalmteg 

hans egna kommentarer om romanen Låt den rätte komma in: 

 

” Jag ville skriva en alternativ vampyrhistoria. Mycket av det jag har läst eller 

sett på film är antingen bara djupt romantiserat eller så är vampyrerna bara 

ondska. Det var aldrig någon egentlig realism i det vidriga det måste vara att 

vara vampyr. Att vara driven av det här behovet, att det enda sättet man kan 

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

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

har hänt mig.”2 

 

I analysen kommer jag att använda författarens uttalande som utgångspunkt och där lyfta fram 

vad jag anser är de centrala delarna i citatet ovan mer specifikt. 

    Mitt val av analys kom sig av att romanen har ett tvetydigt innehåll och i mångt och mycket 

skiljer sig från det som jag tidigare har läst. Den är väldigt annorlunda och unik på många sätt. 

Personskildringarna är ett exempel på vad som gör romanen spännande, de visar att allting 

inte är vad det utger sig för att vara. Romanen för med sig en känsla av att det som står 

faktiskt är realistiskt och verkligt. Att romanen i viss mån är självbiografisk är väldigt 

intressant, men inte något som jag kommer att fördjupa mig i. Dock är det intressant att ha det 

i tankarna både vid läsningen av boken och i analysen: att allt har hänt fast på ett annat sätt. 

    Jag vill klargöra att jag i analysavsnittet inte gör några anspråk eller egna tolkningar 

gällande Elis kön, men jag kommer att använda mig av uttrycken ”hon” respektive ”han” 

                                                 
1I ett urval av pressröster om romanen skriver Eva Johansson i recensionen ”Isande skräckhistoria med vampyrer 
i förorten”, SvD 30/8 2004: ”Inträngande barndomsskildring, träffsäker samhällsbetraktare och isande 
skräckhistoria. Allt på en och samma gång alltså, och helt utan några skarvar uppstår mellan romanens olika 
skikt och drag. Lindqvist balanserar suveränt det rafflande mot det gripande, det smutsrealistiska mot det 
fantastiska. Det är närapå perfekt”. Följande kommentar skriver Jonas Thente i ”Skräckroman som biter sig 
fast”, DN 24/6 2004: ” Det är inte särskilt vanligt med svenska ´skräckromaner´ som rent av etiketterar sig som 
sådana. John Ajvide Lindqvist har med sin debut därmed gjort den svenska litteraturens mångfald en stor 
tjänst.”. I GT 10/4 2005 skriver Stig Hansén i recensionen ”Jag är åtminstone inte en Rottweiler.” på följande 
vis: ”Detta är alltså en nervig skräckroman om hämnd som inte går att sluta läsa, som har brännande 
personporträtt och miljöer, som ger oss det vi sett men inte längre känner igen, som gör gamla klichéer till något 
överraskande, som får mig att längta efter uppföljaren, som ger mig blåsor i händerna.”  
2 Lina Kalmteg, ”Han lever sitt liv i skräck”, DN 7/11 2004. 
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beroende på med vilken karaktärs ögon man ser handlingen utifrån. Oskar ser Eli som en 

”hon”, Håkan ser Eli som en ”han” och Eli ser sig själv som ”ingenting”. 

    

1.1. Syfte och disposition 

 

I uppsatsen avser jag undersöka Låt den rätte komma in och det som gör den till en avvikande 

skräckroman. Författaren ville skriva en alternativ roman, något som jag kommer att fördjupa 

mig i. Ett led i det kommer att vara att se till karaktären Eli och dennes könstillhörighet. Jag 

kommer även att ta upp titeln, dess innebörd och hur den tar sig uttryck i boken. 

Dispositionen är som följer: Inledningsvis kommer jag att beskriva och definiera ett antal för 

analysen centrala begrepp som queer och redogöra för vampyristiska karaktärsdrag. I den 

därpå följande analysen återges och analyseras textinnehållet ur ett queerperspektiv. 

Romanens skräcktema kommer att tillämpas genom att beskriva traditionella vampyrdrag och 

applicera dessa på Eli.  I analysen kommer jag inledningsvis behandla titeln utifrån 

paratextualitetsbegeppet för att sedan främst analysera romanen ur ett queerperspektiv. 

Analysens andra del kommer primärt att ses med skräck/vampyrföreteelser som utgångspunkt. 

Uppsatsens huvudfrågeställning är på vilket sätt Låt den rätte komma in är en alternativ 

skräckhistoria. Denna fråga kommer i analysen att yttra sig genom företeelser som karaktär- 

och miljöskildringar, vampyrdrag och det odefinierbara könet hos Eli. Som bifrågeställning 

ämnar jag att undersöka boktiteln, vad den kan innebära och på vilket sätt den kommer till 

uttryck i boken. Titeln kommer att knytas an till Gérard Genettes paratextualitetsbegrepp. Till 

sist presenteras en slutdiskussion. 

 

1.2 Tidigare forskning, teori, metod 

 

Begrepp som kommer att ligga till grund i analysdelen av Låt den rätte komma in är 

paratextuelitet, queer och traditionellt vampyristiska drag. Gällande paratextbereppet är 

Gérard Genette viktig som företrädare av begreppet. Utöver honom kommer jag att beröra Bo 

G Janssons och Marie MacLeans forskning om begreppet. Judith Butler är en av de mest 

framstående inom forskningen kring queerteorin. Andra forskare som jag kommer att vidröra 

inom området är Tiina Rosenberg och Fanny Ambjörnsson. Jag väljer att angripa begreppet 

queer, främst utifrån Butlers tankar. Gällande vampyrföreteelserna kommer jag att utgå från 

Anna Höglund och Mattias Fyhrs forskning i ämnet.   
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   Låt den rätte komma in är en relativt nyutgiven roman och jag har inte funnit någon tidigare 

forskning om romanen. Istället har jag använt mig av annat material så som artiklar, 

uttalanden och recensioner för att få en inblick i vad som är skrivet och sagt om romanen samt 

om författaren John Ajvide Lindqvist.   

 

1.2.3 Paratext 

 

Författaren har genom paratexter möjlighet styra läsaren utifrån diverse förhållanden som 

följer i och med texten, till exempel titel, dedikationer och förord. Detta görs för att visa att 

det finns en text utanför själva huvudtexten. Dessa omständigheter kallar litteraturforskaren 

Gérard Genette för paratexter: ”Paratexten och texten liksom förhandlar med varandra om 

berättelsens fiktiva eller icke fiktiva status.”3  

    Marie Maclean påvisar följande angående Genettes paratextteori: “The signs and ‘fringes’ 

which accompany and surround the text itself are imortant and frequently neglected aspect of 

textual production.” Genette använder sig av termerna epitext och peritext.4 Epitext innebär 

ett avståndstagande av texten i form av exempelvis material som författaren kommenterar i 

texten. Peritexten å sin sida befinner sig runtom huvudtexten men även i och på boken. Det 

kan röra sig om saker som boktiteln, bilder eller illustrationer.5  Maclean säger även att ” [t]he 

paratext involves a series of first order illocutionary acts in which the author, the editor, or the 

prefacer are frequently using direct performatives. They are informing, persuading, advising, 

or indeed exhorting and commanding the reader.”6 Titeln är lockande och erbjuder vägledning 

och kan fungera som hjälp för läsaren att tolka texten.7   

 

1.2.1. Queer 

 

Det som skiljer oss åt är bara tillfälliga egenskaper: 

Klädsel, uppförande, röstläge, religiösa åsikter, ansiktsuttryck, 

vanor och sådant. Ju mer man analyserar människor desto 

mindre anledning får man att fortsätta. 

ur Oscar Wilde, Lögnens förfall 

                                                 
3Enligt Bo G Jansson, Episkt dubbelspel. Om faktionsberättelser i film, litteratur och tv, Uppsala: Hallgren & 
Fallgren Studieförlag AB. s. 43.   
4Marie Maclean, “Pretexts and Paratexts: The art of the Peripheral”. New Literary History. Vol.22 1991:2, s 273. 
5Gérard Genette, “Introduction to the Paratext”. New Literary History. Vol. 22. 1991:2, s 163-164. 
6 Marie Maclean, “Pretexts and Paratexts: The art of the Peripheral”. New Literary History. Vol.22 1991:2, s 
274. 
7
 Ib., s. 175. 
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Citatet ur Oscar Wildes Lögnens förfall ovan inleder forskaren Tiina Rosenbergs 

Queerfeministisk agenda.8 Orden belyser att vi alla är olika men på samma gång ändå lika, 

något som gäller oavsett vilken sexuell läggning vi människor har.  

    Judith Butler är amerikansk filosof och det mest framträdande namnet inom queerteorin.9 

Hon menar att könet är performativt vilket betyder att vi blir män och kvinnor genom att vi 

upprepar diverse handlingar. Utifrån vilket kön ett barn har sker en performativ handling som 

medför en förväntan på hur barnet kommer att vara/bli. Förväntningarna skulle kunna grundas 

i saker som beteenden, kroppsspråk, klädsel och/eller tal. 

    Ordet queers ordboksbetydelse är konstig, knäpp och avvikande. I USA har det länge varit 

ett vanligt skällsord för homosexuella. Under 1980-talets slut ändrades trenden till viss del, då 

unga radikala homosexuella lät ordet användas i positiv bemärkelse för deras livsstil. ”We´re 

Here, We´re Queer, Get Used To It”10 var slagord som ropades under en manifestation och 

som visar på den förändring som vill uppnås av de ”queera”. ”Uttrycken drottningar, butchar, 

femmes, flickor,och även det parodiska återerövrandet av flata, queer och bög rubbar och 

destabiliserar könskategorierna och de ursprungligen negativt laddade identitetskategorierna. 

Alla dessa uttryck kan uppfattas som symptomatiska för »det heteromana sinnet», som en 

identifikation med förtryckarens variant av den förtrycktas identitet.”11  

    Teorin om begreppet ”queer” ses idag som en strävan efter att bryta de givna mönster som 

är köns – och sexualitetsbestämda. Ifrågasättandet av dessa normer är grunden i begreppet. 

Man skulle alltså kunna säga att ”queer” är vad som helst som går emot det ”normala”.12 

”Queer” är därmed att vara normbrytande, att gå mot strömmen och att göra förändringar. Det 

är det heteronormativa som man vill problematisera, med det heteronormativa menas den 

form av samliv som i det västerländska samhället anses vara det som ska efterstävas, det vill 

säga det som är dagens normer.13 En viktig fråga att ställa är om queerbegreppet egentligen 

bör preciseras? Detta är något som Judith Butler ifrågasätter och vänder sig emot. Hon menar 

följande: ”Det queeras uppgift uppgift var att bryta upp kategorier, inte att förvandlas till en.  

En snäv begreppsbestämning av queer skulle innebära dess sorgliga slut.”14 En problematik 

som går att finna gällande queerteorin är att det avvikande riskerar att bli något romantiskt 

som i förlängningen kan leda till något negativt. Genom ett fortsatt upprätthållande av att det 
                                                 
8 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, Stockholm: Bokförlaget Atlas 2002. s. 11.   
9 Ib., s. 11. 
10 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer, Stockholm: Bokförlaget Natur och kultur 2006, s. 13. 
11 Judith Butler, Könet brinner! Texter i urval av Tiina Rosenberg, Stockholm: Bokförlaget Natur och kultur 
2005, s. 89. 
12 Marianne Liljeström, ”Bortom kön? Om makt och sexualitet” Kvinnovetenskaplig tidskrift 1998: 1 s 27. 
13Fanny Ambjörnsson, Vad är queer, Stockholm: Bokförlaget Natur och kultur 2006, s. 78.  
14 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, Stockholm: Bokförlaget Atlas 2002. s. 11.   
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finns skillnader mellan oss människor och att fasthålla vid att det är annorlunda och udda att 

vara ”queer” kvarstår denna problematik. En fortlöpande kategorisering av människor kan 

vara förödande för de ”queera”, menar Butler.    

   

1.2.2 Skräck och vampyrer 

 

”Den yttersta motsatsen till comic novel […] är the gothic novel, skräckromanen.” 

Skräckromanen introducerades av Horace Walpole, med romanen The Castle of Otranto, en 

roman som senare fått en mängd efterföljare. En orsak till att vi svenskar förknippar gotik till 

med romantik som är inriktad på skräck är för att det svenska språket inte har något 

motsvarande svenskt ord för engelskans ”terror”15 Detta är något jag kommer att beröra längre 

fram i uppsatsen.  

    Vad är illusion och vad är verklighet? Det är en fråga som har löpt genom tiden gällande 

vampyrromaner. Forskaren Anna Höglund anser att det är svårt att veta hur en civiliserad 

människa reagerar och agerar när något oförklarligt inträffar och verkligheten blir hotfull. 

Trots det menar Höglund att människan generellt sett agerar på ett rationellt sätt i 

vampyrromaner. Människan ser bara det som hon vill se och att människans tro på det egna 

förnuftet är en förutsättning för vampyrens överlevnad.16 I vampyrberättelser låter vi det 

osagda bli levande och komma till tals, ”In vampire fiction, vampirism becomes the means of 

animating the unspeakable, of bringing it to life.”17 Detta gör att något oväntat inträffar och 

det kan vara svårt för människan att hantera en sådan oförutseende händelse. 

    Fortsättningsvis följer en kort beskrivning av gotiken och skräckens historia, för att ge en 

inblick i teorin, hur det har sett ut tidigare och vad som har hänt med olika begrepp och 

genren fram till idag.  

    Historiskt sätt fanns det en problematik kring gotikens mottagande i Sverige runt år 1800, 

då engelska texter översattes till svenska, enligt Mattias Fyhr. I flertalet populära verk skiljer 

sig översättningarna från originalen. Det engelska ordet ”gothic” översattes i svenskan till 

”götisk”. Andra skillnader i detta sammanhang var att de båda orden ”terror” och ”horror” 

översattes till ”fasa”.18 Fyhr särskiljer på begreppen ” terror” och ”horror” som förekommer i 

                                                 
15 Mattias Fyhr, De mörka labyrinterna. Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel, Lund: ellerströms förlag 
2003. s. 25.  
16Anna Höglund, “Att bryta tankens bojor. Illusion, fiktion och verklighet”. Sammanhang. Elva essäer om text 

och läsning tillägnade Anders Ringblom. 1998:4, s 44.  
17Ken Gelder. Reading the Vampire. Florence, KY, USA: Routledge, 1994. s 60.  
18 Mattias Fyhr, De mörka labyrinterna. Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel, Lund: ellerströms förlag 
2003. s. 26 ff.   
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gotiska texter. I samtiden använde författarna orden utan att skilja på dess innebörd, men en 

skillnad förekom å andra sidan i den filosofiska diskussionen. ”Terror” har idag innebörden 

att ge läsaren en njutbar känsla i läsningen genom att skildra karaktärers besynnerliga och 

gripande öden på ett mycket vackert sätt. Medan ”horror” istället förknippas med explicita 

skildringar av saker som våld och slakt utan att läsaren skulle visa tecken på medkänsla och 

utan förskönade detaljer.19 För att ytterligare urskilja dagens ”skräck/horror” från gotiken ger 

Fyhr exempel som att skräck framställer en normal värld där ett monster kan medverka i, men 

som ofta besegras och eller förklaras innan handlingens slut.20  Skräckbegreppet innefattar 

tydligare gränser mellan fiktion och verklighet på ett tydligare sätt än vad gotiken gör. 

Skräcken visar också upp en tydligare bild av skillnaden mellan det normala och vidunderliga. 

    Fram till dagens Sverige har mottagandet av gotiken fortsatt att påverkas i och med 

fokuseringen på ”skräck”. Anna Höglund menar att det både finns stora skillnader och 

likheter mellan dagens vampyrromaner och 1800-talets. Det kan handla om allt från att 

vampyren idag ofta blottar sitt innersta, vilket inte tidigare förekommit. En annan skillnad 

från 1700- och 1800-tals litteratur är att människan idag inte för både sin egen och vampyrens 

talan. Det sexuella närmandet har inte heller genomgått någon större förändring genom tiden. 

Höglund menar att offret fortfarande upplever en erotisk laddning när vampyren suger blod. I 

dagens vampyrroman står ofta sexualiteten i centrum och anses vara kopplad till ett lägre 

leverne, som representeras av människan som ses som något smutsigt. Det finns även andra 

karaktäristiska drag som kan belysas genom följande citat. ”Vanliga återkommande motiv är 

gestaltandet av djävulsdyrkare eller sekter där sexuella perversioner lyfts fram och tydliggörs. 

Pedofilen, nekrofilen och den incestuösa fadern förekommer ofta i typgalleriet”21 En annan 

mycket viktig del i en vampyrs liv är det ständiga behovet av mat. Höglund påvisar att 

blodsugandet har setts inom forskningen som ett brott mot sexuella akter som annars är tabu. 

Offren är vampyrens föda och det är främst det som ger vampyren njutning och det som han 

drivs av. En likhet mellan den nutida och den äldre litteraturen är att ”trots att vampyren ofta 

är romanens huvudperson eller nyckelfigur, tycks hans huvudsakliga syfte vara att bilda en 

passande fond för människans värld.”22   

Anna Höglund karaktäriserar in den nutida vampyren i två kategorier.23 Den ena är vad hon 

kallar för monstervampyren. Det är en vampyr vars mänskliga egenskaper i princip helt har 

                                                 
19Ib., s. 39. 
20Ib., s. 45.  
21 Anna Höglund, Den impotente vampyren? Vampyrer och sexualitet i den samtida vampyrromanen.s. 5.   
22Ib., s. 2.    
23 Ib., s. 3.   
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gått förlorade och det enda band som återknyts till människan är i syfte om att införskaffa 

föda. Vampyren ser sig själv som en sorts övermänniska som är hänsynslös och samvetslös 

gentemot sina handlingar och stänger inne sina känslor. Detta till skillnad från den andra 

typkategorin som Höglund kallar för humanvampyr. Denne vampyr är kluven och tar 

fortfarande del av människovärlden. I nutida vampyrromanen spelar humanvampyren ofta 

huvudrollen och har fortfarande mänskliga drag. En sådan vampyr tar ofta hjälp av den 

mänskliga världen för att förstå sin existens, eftersom det är väldigt viktigt för en sådan 

vampyr att förstå sig själv.   

    Enligt tradition är vampyrer, döda människor som äter blod och som saknar själ. 

Associationer om vampyrer bottnar vanligtvis i tankar om en manlig vampyr som normalt tar 

sig an kvinnliga offer, men det behöver dock inte alltid vara så. Forskning har gjorts kring 

vampyrer med olika sexuell läggning och som är queer. I Ken Gelders Reading the vampire 

står exempelvis följande: “[b]y using the term queer as opposed to lesbian or gay male same-

sex desire can be foregrounded without designating which sex is the one which is desiring/ 

being desired.”24 Begreppet “queer” vägrar inte enbart att sätta en genuskonstruktion på en 

homosexuell person som framställning utan begreppet utmanar likaså den gruppen av 

människors existens. Genom att då inte bestämma vilket kön som är att föredra gällande en 

homosexuell kvinna eller man är benämningen ”queer” lämplig att använda i sådana 

sammanhang. I Låt den rätte komma in är Eli ett exempel på ett sådant sammanhang, vars kön 

inte nödvändigtvis måste bestämmas. Det spelar egentligen inte så stor roll huruvida Eli är en 

flicka eller en pojke, utan det är öppet för tolkning och upp till olika personer att bilda sig en 

egen uppfattning kring det hela. Oskar har en viss uppfattning och Håkan har en annan. Det 

finns inget rätt eller fel i frågan.   

                                                 
24Ken Gelder, s. 61. 
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2. Analys: Låt den rätte komma in – en alternativ vampyrhistoria 

 
Romanens omfång är stort, och den handlar om ung kärlek, hämnd, hat, mobbning, övergrepp, 

liv och död. Den utspelar sig under en månads tid, en höst i Blackeberg, 1981. Efter ett 

ritualmord där en pojke hittats tömd på blod sprider sig skräcken i området. Den mobbade 

tolvårige pojken Oskar finner mordet väldigt intressant och i samma veva flyttar en ung flicka 

in i porten bredvid hans. Han fattar tycke för flickan och de får ett starkt band, ett band 

starkare än vänskap. De har något gemensamt, båda är marginaliserade och utstötta. Oskar 

inser rätt snabbt att flickan, Eli som hon heter, inte är som vanliga flickor. Eli är speciell. Eli 

har sin följeslagare i en man vid namn Håkan Bengtsson, som även är pedofil. Han gör allt för 

Eli och blir en slags fadersgestalt för henne.  

    Det obestämda och könlösa är något som är slående i John Ajvide Lindqvists skräckroman 

Låt den rätte komma in. Likt karaktären Tintomara i Carl Jonas Love Almqvists Drottningens 

juvelsmycke är Eli till synes ett väldigt annorlunda barn.  Vissa ser Eli som en flicka, andra 

som en pojke. Men vad är Eli egentligen? Det är en fråga som kommer att analyseras och 

diskuteras i analysen och det beror till stor del med vems ögon man ser Eli med, som tidigare 

nämnts.    

     Tintomara är ett exempel inom litteraturen, där det marginaliserade är påtagligt. Tintomara 

har androgyna drag och har en avsaknad könstillhörighet. Tintomara som karaktär är mycket 

tilltalande och lämnar frågetecken efter sig angående könstillhörighet, på ett liknande sätt som 

Eli gör. Maria Cavallin använder i Feministiska litteraturanalyser följande citat ur 

Drottningens juvelsmycke vilket visar upp gestalten Tintomara. ”En kropp – vars struktur är 

’behaglig, men underbar’ – som lockar till spekulationer om olika kroppsdelar 

sammandragning och utvidgning. Denna kropp är alltså inte beständig, statiskt stelnad i en 

form utan föränderlig. De två läkarna tolkar, söker tecken på bekräftelse: man eller kvinna? 

bröst eller inte? sopran eller tenor? mild/kvinnlig eller trotsig/manlig? Här framträder en 

önskan om att kunna klassificera: antingen eller? både – och? ingetdera?”25  

   Judith Butler menar att motsatsorden manligt och kvinnligt finns med i motsatsen natur och 

kultur. Den litterära karaktären Tintomara i Carl Jonas Love Almqvists Drottningens 

juvelsmycke kan ses som en androgyn skepnad som sammansmälter i de båda könen vilket i 

sin tur leder till en sammanslutning av relationen natur och kultur. Det är enligt Butler 

                                                 
25 Maria Cavallin, ”Androgynens kön – en feministisk läsning av C.J.L. Almqvists Drottningens juvelsmycke”, i 
Åsa Arping och Anna Nordenstam (red.), Feministiska litteraturanalyser 1972-2002, Lund: Studentlitteratur 
2005 s 221. 



 11 

kulturen som sätter gränsen för var naturen ska gå.26 Tintomara känner sig fri i naturen och 

liknas vid olika djur, men är på samma gång ett teaterns barn: ”När hon byter kläder, 

förändras också hennes beteende. I kvinnokläder svävar hon fram som ett luftigt moln, som en 

sylfid; klädd i mansdräkt blir hans rörelser raskare och käckare, som när Tintomara klättrar 

och springer i Kolmårdens skogar.”27 Även om olikheterna mellan Eli och Tintomara är 

många eftersom det är två olika typer av romaner som de figurerar i, men det finns även 

likheter i form av könlösheten. John Ajvide Lindqvist gör en intertextuell koppling till 

Drottningens juvelsmycke då Almqvists verk och karaktär nämns i Låt den rätte komma in, 

exempelvis när Håkan går till Stadsbiblioteket för att låna just romanen Drottningens 

juvelsmycke som han tyckte väldigt mycket om.  

 

      

2.1. Titeln Låt den rätte komma in 

 

Nedan följer några rader ur låttexten till Morriseys Let the right one slip in. Romanen anspelar 

på den låten enligt författaren John Ajvide Lindqvist som menar att titeln ger läsaren en 

uppmaning att låta saker och ting hända. Analysen kommer nedan att ske ur en paratextuell 

tolkning och utgå från författarens uttalande om titeln och romanen.    

 

”Let the right one slip in 

Let the old dreams die 

Let the wrong ones go 

They cannot do 

What you want them to do” 

 

Morrisey – Let the right one slip in.28 

 

“Titeln anspelar på det jag tycker är mest moraliskt fascinerande med vampyrer: du måste 

bjuda in dem för att de ska kunna komma åt dig.”,29 menar John Ajvide Lindqvist. 

    Marie MacLean menar att titeln är den mest direkta paratexten i ett verk då den verkar mest 

begränsande. Läsaren kan omedelbart få en idé om romanens handling och vägledning i 

                                                 
26Ib., s. 223.  
27 Ib., s. 225. 
28 John Ajvide Lindqvist, Låt den rätte komma in, Stockholm: Ordfront förlag 2004. s. 387. Sidhänvisningar till 
Låt den rätte komma in ges härefter inom parentes i den löpande texten. 
29 Enligt www.ordfront .se (2007-10-25). I en intervju med författaren John Ajvide Lindqvist. 
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läsandet. Titeln kan vända sig till en specifik målgrupp eller så är innebörden generell vilket 

gör det svårt för läsaren att ha någon direkt tanke om verket.30 I Låt den rätte komma in 

kommer titeln till uttryck främst då vampyren i är i behov av mat, det vill säga, människoblod. 

Titeln Låt den rätte komma in ger något av ett skrämmande intryck. Troligtvis får också 

läsaren aningar om vad för sorts roman det handlar om utifrån titeln, att Låt den rätte komma 

in är en skrämmande roman, vilket den också är. Det är inte heller så att titeln känns 

romantisk, komisk eller liknande så vissa föraningar får läsaren av titeln enbart och i 

kombination med romanens omslag. På så vis är titeln vägledande och återkommande på ett 

flertal ställen i romanen som gör att läsaren kan gör kopplingar mellan texten och titeln.   

    I Låt den rätte komma in finns det anvisningar som visar på vampyrens olika inbjudanden 

för att få tillåtelse att komma in till olika människor/offer. Oskar och Eli har en speciell 

relation som gör att Eli ibland är frestad att bita Oskar när hungern blir allt för påtaglig, men 

ändå låter hon bli. Men för att kunna komma in till Oskars rum måste hon likaväl bli inbjuden 

trots att de redan känner varandra. En inbjudan är det som gäller när en vampyr ska komma in 

på ny mark eller genom en ny ingång: 

 

”Oskar, Oskar…Han slog upp ögonen. Jordgloben var släckt och månljuset 

gjorde saker blå. Gene Simmons titta på honom från väggen mittemot sängen, 

stack ut sin långa tunga. Han kurade ihop sig, slöt ögonen. Då hörde han 

viskningen igen. Oskar…Den kom från fönstret. Han öppnade ögonen, tittade 

dit. På andra sidan fönstret såg han konturen av ett litet huvud. Han drog av sig 

täcket, men innan han hunnit gå ur sängen viskade Eli: Vänta. Ligg kvar. Får 

jag komma in? Oskar viskade: Jaaa…Säg att jag får komma in. Du får komma 

in.”(150) 

 

Citatet visar hur Oskar för första gången bjuder in Eli i sitt rum. Och det visar på att han 

bokstavligen måste uttrycka orden: du får komma in, annars hade hon inte kunnat ta klivet in i 

rummet. Tanken med titeln är att det gäller att tänka sig för vem man låter komma in i sitt 

hem, så att man verkligen låter den rätte komma in och inte en vampyr.  

    Andra exempel som visar att Eli måste bli inbjuden för att komma in i nya rum är när hon 

blir insläppt till Tommy för att köpa blod nere i källaren. Eller då hon lurar sig in hos en äldre 

kvinna för att låna telefonen. Kvinnan släpper in henne för att sedan sluta som ett av Elis 

offer. I dessa exempel bjuder hon inte in sig för att få närhet som i fallet med Oskar här ovan, 

                                                 
30 Marie Maclean, “Pretexts and Paratexts: The art of the Peripheral”. New Literary History. Vol.22 1991:2, s 
275. 
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utan för att stilla sin hunger. Offer och hunger är något som kommer beröras mer i analysen 

för att se mer av Eli som vampyr och dennas tillvägagångssätt för att få blod.    

  Eli visar Oskar vad som händer om hon passerar tröskeln in till okänd mark utan att ha blivit 

inbjuden:  

 

”[…] [E]n tår trängde fram ur Elis ena ögonvrå, nej en i varje ögonvrå. Fast det 

var ingen tår, eftersom den var mörk till färgen. Huden i Elis ansikte började 

rodna, blev rosa, ljusröd, vinröd och hennes nävar knöts till när porerna i 

ansiktet öppnades och små pärlor av blod började trängas i prickar över hela 

ansiktet. Halsen, samma sak. […] Ögonen såg ut att ha sjunkit in i sina hålor, de 

var fyllda av blod som flödade över, rann längs näsryggen över läpparna ner i 

munnen där mer blod trängde fram, två tunna strömmar rann ur mungiporna ner 

över halsen, försvann under halslinningen på hennes tröja där mörkare fläckar 

nu började framträda. Hon blödde ur alla porer på hela kroppen.”(303)  

 

Ovanstående citat är ett bevis på hur viktigt det är för en vampyr att bli inbjuden innan denne 

beträder ett nytt rum. Annars genomgår vampyren en förvandling likt ovan och orsakas en 

stor smärta. Efter händelsen slutar Eli att blöda, men hon återställs inte på det vis som Oskar 

tror. Han tror att om han bara bjuder in henne kommer blodet att försvinna, och allt bli som 

vanligt igen. Men så är inte fallet, kläderna förblir nerblodade och Eli går för att duscha och 

lägger kläderna i en plastpåse.   
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2.2. Den okönade vampyren 

 

Inledningsvis angav jag vad John Ajvide Lindqvist hade för avsikt med att skriva Låt den 

rätte komma in. Jag kommer att ta fasta på följande delar/punkter i hans uttalande i intervjun 

med Lina Kalmteg:  

 

• Att se Låt den rätte komma in som en alternativ vampyrhistoria. 

 

Jag kommer utifrån ovanstående punkt att redogöra för romanens realism, och knyta an till att 

den utspelar sig i Blackeberg, en svensk förort till Stockholm. Jag kommer även att utgå ifrån 

att Elis kön är odefinierbart och därtill se på vilket sätt som Eli är avvikande, för att sedan 

applicera det på begreppet ”queer”. Analysen kommer även att grundas i att romanen går 

under beteckningen skräckroman men att den trots det inte enbart innefattar ondska, något 

som visas genom Eli och Oskars relation. Sedan övergår jag till att se närmare på var 

författarens avsikt med att skriva romanen genom följande mening ur hans uttalande med 

Kalmteg:  

 

• Anknyta till det vidriga i att vara vampyr, att hela tiden vara driven av behovet 

att skaffa blod för att kunna existera. 

 

Utifrån den andra punkten här ovan kommer jag att ta hänsyn till att Eli är en vampyr, men 

inte alltid med traditionellt präglade vampyrdrag. Jag kommer i analysen belysa vilka offer 

som Eli väljer ut och hur hon går tillväga för att få mat, med fortsatt utgångspunkt i vad som 

är alternativt och avvikande i romanen. Följande citat ger en introduktion av platsen där 

vampyrromanen utspelar sig: 

 

”Förortens mystik är avsaknaden av gåta”(56) 

    

Citatet är passande då man skulle kunna säga att förortens hemlighet är ett mysterium i sig 

och på grund av dess utspelningsplats. Låt den rätte komma in är realistisk och den tar plats i 

Stockholmsförorten Blackeberg, vilket gör att boken urskiljer sig från andra vampyrromaner. 

I Sverige är denna genre ovanlig. Eftersom romanen utspelar sig i Sverige ligger händelserna 

närmare en svensk läsare då vardagen och samhället skildras. Den utstötthet och mobbing 



 15 

som förekommer är något av en baksida i dagens verkliga samhälle. Man får följa ”vanliga” 

människors tillvaro, vardagstristess, separerade familjer, kärlek, ensamhet, ”alkisar”, ”tuffa” 

ungdomar, hämndlystenhet, rädsla och så vidare. Citatet utgör en paradox i att det är 

motsägelsefullt. I förorten finns egentligen inte särskilt mycket mystik, en förort är rätt tråkig, 

grå, trist. Förorten ligger nära den ”vanliga” människan och därför vill man hålla en distans 

till den och inte heller veta så mycket mer om den. Till skillnad från ett glammigt och lyxigt 

Hollywood exempelvis, blir det genast mer intressant att börja söka den mystik som finns 

bland dem som lever det livet. Bilden av Hollywood skapar en mystik av sig själv.  Man vill 

veta mer om den tillvaron, om människorna som lever där, om festerna och så vidare, även 

om det är på ett ytligt sätt. I förorten blir det snarare en inre mystik som måste grävas fram. 

Eftersom Låt den rätte komma in behandlar ämnet skräck kan en aspekt på det hela vara att 

det trots allt ligger en mystik i förorten. Skräck är något människor vill veta mer om, men 

eftersom det även är skrämmande så finns ett avståndstagande och i det vilar någon form av 

mystik.      

    Följande textutdrag finns på romanens inledande sida som går under titeln platsen. En sorts 

förberedande del av vad som komma skall framöver i romanen och beskriver platsen 

Blackeberg. 

 

”När denna historia utspelar sig har Blackeberg som ort existerat i trettio år. 

Man skulle kunna tänka sig en pionjäranda. Mayflower; ett okänt land. Ja. 

Föreställa sig de obebodda husen som väntar på sina människor. Och där 

kommer de! […] Det fanns ett centrum. Det fanns rejält tilltagna lekplatser för 

barnen. Det fanns vidsträckta grönområden runt knuten. Det fanns många bilfria 

gångstråk. En bra plats.  […] Bara en sak fattades. En historia  I skolan fick 

barnen inte göra specialarbeten om Blackebergs förflutna, eftersom det inte 

fanns något. Jo det var något med en kvarn. En snuskung. Märkliga gamla 

byggnader nere vid vattnet. Men det var länge sedan, och utan relation till det 

närvarande. Där trevåningshusen står nu, fanns förut bara skog. Man var utom 

räckhåll för det förflutnas mysterier; hade inte ens en kyrka. En ort med tio 

tusen invånare, utan kyrka. Det säger en del om platsens modernitet och 

rationalitet. Det säger en del om hur fri man var från historiens hemsökelser och 

skräck. Det förklarar till en del hur oförberedd man var. Ingen såg när de 

flyttade in.” (7f)  

 

Platsen beskrivs som ett relativt nytt och bra ställe där livet har sin gilla gång och dagarna går 

en efter en. Det som skiljer denna plats från andra är att den inte funnits särskilt länge och inte 
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har någon som helst historia att tala om. I och med det var ingen förberedd på att något 

hemskt skulle kunna hända på platsen. Men något hände och skräcken spred sig över hela 

Blackeberg. Sista två raderna inger ett oroligt budskap och ger en fingervisning om att något 

fruktansvärt väntar. Det är efter denna inledande sida i romanen som själva historien tar vid 

och läsaren får reda på vad invånarna i Blackeberg var så pass oförberedda på. En möjlig 

tolkning är att se beskrivningen av platsen samt författarens uttalande som en paratext då det 

kan vara författaren John Ajvide Lindqvist själv som tycker till. Gällande platsen är det 

tolkningsbart på det sättet att det är beskrivande, och man vet inte riktigt vem som egentligen 

är den som beskriver. Är platsen verkligen så som den beskrivs, är det fiktion eller är det 

författarens egen upplevelse av platsen? I författarens uttalande är det tydligt att det är hans 

egna upplevelser, erfarenheter och tankar som ligger till grund för det han säger, och därmed 

vet läsaren vem som står bakom orden. Denna aspekt är inget som jag tänker gå vidare in på, 

men jag vill belysa att en paratextuell läsning är möjlig att utgå ifrån.   

    När Oskar för första gången ser Eli är det kväll vid en klätterställning. Han känner en viss 

rädsla inför henne, men beslutar sig till slut för att hälsa på henne utan att få svar. Hon är 

mörkhårig och har ett litet ansikte med stora ögon. När flickan väl svarar på tilltalet har hon 

en mörkare röst än Oskar väntat sig, och hon låter som en i hans ålder. Flickan hoppar till sist 

ner från ställningen. Då ser Oskar henne på nära håll: 

 

” Hon var nästan precis lika lång som han men mycket smalare. Den rosa tröjan 

smet åt runt hennes tunna överkropp som var utan antydan till bröst. Hennes 

ögon var svarta, jättestora i det bleka lilla ansiktet. Hon höll upp sin ena hand i 

luften framför honom, som om hon höll tillbaka någonting som närmade sig. 

Fingrarna var långa, tunna som kvistar. ´Jag kan inte bli vän med dig. Bara så 

du vet´”(36)  

 

Hon har bara den tunna rosa tröjan på sig fast det är sent i oktober månad. Pojken reflekterar 

även över flickans konstiga lukt och tycker att hon ser ut som en skyltdocka: 

 

” Skyltdockan stank. Tvättar hon sig inte? Men lukten var värre än bara 

gammal svett. Det var mer som lukten när man tar bort bandaget från ett sår 

som blivit infekterat. Och hennes hår…[…] hennes hår var alldeles geggigt och 

låg på huvudet i tovor och klumpar. Som om hon haft lim eller…lera i det.”(53)  
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Hon utmärker sig på så många olika sätt och är inte alls så som Oskar förväntar sig att hon ska 

vara. Hon skiljer sig från mängden genom sitt utseende och Oskar reagerar starkt på flickan. 

Att de är lika långa är inte särskilt uppseendeveckande men att hon är otroligt tunn noterar 

han, men det som väcker störst uppmärksamhet hos honom är att hon luktar. Det var inte en 

lukt av vanlig sort. Det visar på att någonting är annorlunda med flickan, något som Oskar 

konstaterar redan vid första mötet. Bara en sådan sak som att benämna henne som en 

skyltdocka visar att hon verkar konstruerad och omänsklig.    

    Efter detta inledande möte får läsaren en bild av Eli, en tolkning där det är lätt att dra 

förhastade slutsatser att Eli är en tjej. Förutfattade meningar präglar oss utefter de 

förväntningar läsaren fått kring Elis kön genom beskrivningen ovan av hennes utseende, trots 

att beskrivningen av Eli är tvetydig. Det är detta som Judith Butler menar med performativa 

handlingar, Eli skapar sitt kön genom handlingar och sitt utseende.  

    Genom att Oskar har vissa förväntningar på Eli får läsaren en viss uppfattning om vem hon 

är också. Men om man ser till helheten blir man konfunderad som läsare, och likaså blir Oskar 

det med tiden också. Hon har en rosa tröja, vilket enligt normen anses vara typiskt kvinnligt. 

Varken kroppens utveckling eller rösten stämmer överrens med Oskars tankar, hon är väldigt 

liten och tunn, men ändå väldigt stark och otroligt vig.   

    Flickan väcker en stor nyfikenhet hos Oskar som spanar efter henne genom fönstret, och 

hennes persienner är neddragna. De träffas tillslut ute på gården igen upprepade gånger. Det 

framkommer allt fler och fler mystiska saker kring flickan. Hon berättar för honom att hon är 

tolv år, men att hon vet när hon fyller år. Hennes mamma är död, men flickan vet inte hur hon 

dött. Efter att Oskar en gång smekt hennes kind, blir hon plötsligt rastlös och inte riktigt vet 

vart hon ska ta vägen och beslutar sig för att gå in. Hon har även avslöjat sitt namn, Eli.  

 

Eli, Eli. Är det ett namn? […] Ja…det betyder…Gud. […] Det är dom sista ord 

som Kristus sa på korset. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Eli, 

Eli, lema sabachtani?”(134) 

 

Detta kan kopplas till att Eli är något utöver det vanliga. Hon kan konstateras vara något 

annorlunda, något onåbart, och till och med något övernaturligt. Om det är i positiv eller 

negativ bemärkelse går att diskutera, Eli ses på olika sätt av olika personer. Dels upplevs Eli 

som en änglalik varelse, dels som ett monster, något otäckt. Längre fram i romanen förändras 

Eli. Oskar ser att hennes hår ändrats och att det syns några vita slingor, som på en gammal 

person. Andra märkliga saker med Eli är att hon inte äter godis när Oskar erbjuder. För att 
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vara ett barn kan detta ses som något konstigt och avvikande. Oskar börjar misstänka att inte 

Eli får någon mat hemma. Eli frågar även Oskar om han skulle tycka om henne även om hon 

inte var en flicka. De har fått en speciell relation, de ser varandra i sin utstötthet och tyr sig till 

varandra. Elis förfrågan gör Oskar fundersam, vilket gör att han börjar förstå att saker och ting 

inte står helt rätt till. Han bjuder en kväll in Eli på sitt rum efter att hon skaffat mat, men det är 

något konstigt med Eli: 

 

”Jag kände mig ensam. Så jag kom hit. Fick jag det? Ja. Men…du har ju inga 

kläder. Förlåt. Tycker du det är äckligt? Nej. Men fryser du inte? Nej. Nej.” 

[…] Oskar såg på hennes vita ryggtavla. Vågade han? Ja, nu när hon inte tittade 

på honom gick det. Eli. Har jag chans på dig? Hon vände sig om, drog upp 

täcket till hakan. Vad betyder det? Oskar fäste blicken på bokryggarna framför 

sig, ryckte på axlarna. Att…om du vill vara ihop med mig, liksom. Hurdå’ 

ihop? Hennes röst lät misstänksam, hård. Oskar skyndade sig att säga: Du 

kanske redan har en kille i skolan. Nej, men …Oskar, jag kan inte…Jag är 

ingen flicka. Oskar fnös till. Vadå. Är du en kille, eller? Nej. Nej. Vad är du för 

nåt då? Jag är ingenting. Inte barn. Inte gammal. Inte pojke. Inte flicka. 

Ingenting.” (151 ff) 

 

Deras kärlek och relation är så speciell och här börjar Oskar verkligen fundera över deras 

situation. Vad är han mitt i allt detta, och vad är Eli? Det faktum som framkommer att Eli är 

könlös är något väldigt förvirrande för Oskar som blir osäker och lite rädd. Sexualiteten blir nu 

viktig för Oskar och han vet inte vad han ska tro eller vad som är rätt och fel gällande 

sexualitet, olika sexuella läggningar och sådant som avviker från den utsagda normen. Vad är 

det egentligen rätt att vara? Är han själv konstig? Han får likaså klarhet i att hon är en vampyr:  

 

”Eli, är du där? Ingenting. Men när han sa hennes namn högt kom han ihåg att 

det var fel. Det var det sista hon hade sagt när de låg i soffan. Att hon 

egentligen hette…Elias. Elias. Ett killnamn. Var Eli en pojke? De hade ju… 

pussats och sovit i samma säng och…Oskar tryckte händerna mot 

badrumsdörren, vilade pannan mot händerna. Han tänkte. Tänkte hårt. Och han 

förstod inte. Att han på något sätt kunde acceptera att hon var vampyr, men att 

hon skulle vara kille, att det kunde vara…svårare. Han kunde ju ordet. Bög. 

Bögjävel. Sånt Jonny sa. Att det var värre att vara bög än att vara…”(271)   

 

Könlösheten är slående i Ajvide Lindqvists skildring av Eli. Brytandet från normen som Eli 

innebär blir här tydligt och med det följer en osäkerhet om vad som är rätt och fel hos Oskar. 
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Något som gör att Oskar tar avstånd från Eli och inte längre vill träffa henne. Oskar blir rädd, 

Eli är inte den han trodde och hon är förändrad. Kan han lita på henne? Oskar reagerar och 

agerar på ett någorlunda rationellt sätt med tanke på omständigheterna. Han konfronteras 

med något oförståeligt, nytt och konstigt. Vad är fiktion och vad är verklighet i detta? Oskars 

sexualitet speglas i Elis könlöshet i ovanstående citat. Eli blir för Oskar mer skrämmande för 

att hon är queer och inte för att hon är en vampyr. Detta på grund av att Oskar tvingas 

konfrontera och ifrågasätta sin egen sexualitet, då hans sexualitet speglas i Elis könlöshet. 

Han blir förvirrad och rädd för att han själv riskerar att bryta mot normen och själv vara 

”queer”. Han tror att han är kär i en tjej, men när denna sedan visar sig vara en kille, vad blir 

Oskar då, vart står han i det hela, gör det även honom till något underligt? Han dras in i det 

obestämda mot sin vilja. Likheten mellan begreppet ”queer” och en vamppyr ligger just i 

normbrytandet och den ovisshet som de båda medför. På samma sätt som att en person som 

är ”queer” kan vara skrämmande och annorlunda, är en vampyr det. Eli har ett konstruerat 

kön som är onaturligt och inte likt något annat. Det som gör henne odefinierbar och 

annorlunda visar sig sedan när hon till slut blottar sin hemlighet, åskådliggör sin kropp och 

visar sitt kön som inte finns:  

  

”De små bröstvårtorna såg nästan svarta ut mot hennes vitbleka hud. 

Överkroppen var smal, rak och utan konturer. Bara revbenens form som 

avtecknade sig tydligt i det skarpa skenet från taklampan. Hennes tunna armar 

och ben föreföll onaturligt långa där de stack ut från bålen; ett ungt träd, 

överdraget med mänsklig hud. Mellan benen hade hon…ingenting. Ingen skåra, 

ingen penis. Bara en slät yta av skinn. Oskar drog handen genom håret, lät den 

vila kupad över nacken. Han ville inte säga det där fåniga mamma - ordet, men 

det slank ur honom ändå. Du har ju…ingen snopp.”(305 f) 

 

När läsaren här svart på vitt får bekräftat att Eli varken är en tjej eller kille blir bilden klarare. 

Åtminstone i den bemärkelse att det konstiga beteende som Eli har blir mer förståeligt. På 

samma gång blir bilden av Eli skev då normbrytandet är så stort och denna strömbrytning är så 

pass ovanlig vilket gör det är svårt att veta vad som händer och vad man ska tänka. Det är det 

som händer i Oskars fall också. Enligt Marianne Liljeströms artikel ”Bortom kön? Om makt 

och sexualitet” är det sexualitetsbestämmelser som innebörden av begreppet ”queer” vill 

förändra, gå emot och ifrågasätta. Genom att Elis kön är obestämt väcks tankar och reflektioner 

hos läsaren vilket gör att brytandet från normen och det ”normala” då har fyllt sin funktion och 

bidragit med en effekt hos läsaren och med en tolkning av romanen.   
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    Håkan är en gestalt som är Elis ”pappa”, eller det är så det ser ut utåt. Men i själva verket har 

han ett band med Eli som inte är särskilt ”normalt” utan han är som besatt av att behaga Eli och 

få dennes uppskattning och kärlek. Han är en pedofil som gör vad som helst för att ge Eli blod. 

Håkan ser Eli med andra ögon än exempelvis Oskar.  

 

”Genom skriket och smällarna på dörren tänkte han på sin älskade. På tiden de 

haft tillsammans. Han frammanade bilden av sin älskade som en ängel. En 

pojkängel som nu sänkte sig ner från himlen, bredde ut sina vingar, kom för att 

hämta honom. Bära honom med sig. Dit där de alltid skulle vara tillsammans. 

Alltid.”(116) 

 

Det är först i Håkans och Elis relation som läsaren får en annan sida av Eli. Att det faktiskt 

kanske inte är en flicka utan att Eli skulle kunna vara en pojke. En tanke som till en början har 

varit främmande och kanske inte lika självklar att tänka eftersom det går emot det första 

intrycket av Eli.  

    Beroende på med vems ögon man ser Eli kan hon vara något skrämmande likväl som hon 

kan vara något gudomligt som en ängel. Eli är Håkans ängel, för att tydligt återknyta till Elis 

namn. För andra är Eli mer hotfull och kan inte direkt liknas vid en Gud. 

    Håkans relation till Eli är som tidigare nämnts präglad av en viss besatthet. Han genomför 

brott och mördar människor för att kunna ge sin älskade Eli det blod som han behöver. Han gör 

extrema saker som att kasta syra i ansiktet på sig själv för att skydda Eli och för att komma 

undan i samband med ett brott. Saker och ting går tillslut över styr, något som sedan bottnar i 

vrede och Håkan konfronterar Eli och våldför sig på honom. Håkan är det som Anna Höglund 

menar är en karaktär vars roll ofta finns med i typgalleriet för vampyrromaner. (Se vidare i 

inledningen s. 8). En scen som är väldigt otäckt beskriven är när Håkan förgriper sig på Eli:  

 

”Håkan låg över honom. Det enda ögat stirrade stint ner mot Elis särade 

skinkor. Händerna kramade om Elis vrister. Benen hade hänsynslöst brutits 

bakåt så att knäna pressades mot golvet på ömse sidor om Elis Axlar och när 

Håkan tryckte på ytterligare hörde Eli hur senorna på lårens baksida brast likt 

för hårt spända strängar. Neeeej!”(345) 

 

Den ”kärlek” som tidigare funnits i Eli och Håkans relation är nu förbi och har förbytts mot 

något hatfyllt och som numera istället handlar om en kamp för en fortsatt överlevnad. Håkan 

är ute efter Eli som gör allt för att komma ur Håkans onda grepp.  
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    Härefter följer analysen den andra punkten i John Ajvide Lindqvists uttalande (se vidare 

s.13) där fokuseringen främst hamnar på de vampyrkaraktäristiska dragen i romanen och hos 

Eli. Citatet visar Oskars insikt och kännedom om Elis existens:  

 

”Vad är det med henne? Tanken hade kommit för Oskar redan nere i källaren 

medan han samlade ihop flaskorna och torkade bort blodet på handen med en 

tygbit från soprummet; att Eli var vampyr. Det förklarade en massa saker. Att 

hon aldrig visade sig på dagen. Att hon kunde se i mörkret, vilket han fått klart 

för sig att hon kunde. Plus en massa andra saker: sätt hon pratade, kuben, 

hennes vighet, saker som visserligen kunde ha en naturlig förklaring…men så 

var det ju hur hon slickar upp hans blod från golvet, och det som verkligen fick 

det att frysa till inne i honom när han tänkte på det: Får jag komma in? Säg att 

jag får komma in. Att hon behövt en inbjudan för att kunna komma in i hans 

rum, till hans säng. Och han hade bjudit in henne. En vampyr. En varelse som 

lever på människors blod. Eli. Det fanns inte en människa han kunde berätta det 

för. Ingen skulle tro honom. Om någon ändå trodde honom, vad skulle 

hända?”(200)  

 

 

Utdraget visar på att Eli är en vampyr och vad som gör henne till en vampyr enligt 

traditionella mått och saker där normen verkligen bryts kan exempelvis vara att hon är lika 

gammal som Oskar, men har funnits i ett par hundra år. Hon lever instängd, dock inte i en 

kista och visar sig inte ute på dagen. Hon är allergisk mot solljus, något som hon i romanens 

slut utsätts för och som därmed håller på att bli hennes öde. Hon genomgår förvandlingar när 

hon exempelvis inte blir inbjuden hos människor och då visar hon sitt rätta ansikte. Om hon 

har brist på blod så förändras hon också. Eli har typiska vampyrtänder och drivs av behovet 

att suga blod från människor. Citatet ovan hjälper Oskar att få rätsida på de funderingar som 

han haft sedan deras första möte. Detta kan återknytas till Butlers tankar om performativa 

handlingar. De förväntningar som skapades genom hennes röst, kroppsbyggnad, vighet och 

övermänsklighet inte har med hennes kön att göra. Första tanken man hade kring Elis kön 

kanske inte var det rätta? Det behöver inte vara en flicka för att hon har en rosa tröja eller talar 

på ett visst sätt. 

    Ett karaktärsdrag som gäller för vampyrer är att de inte kan vistas ute på dagtid i solljus och 

därför bara visar sig på natten. Detta gäller även Eli som lever med mörklagda fönster och 

endast går ut och träffar Oskar på kvällar och nätter som tidigare beskrivits i analysen. Vad 
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händer om en vampyr blir utsatt för solljus? Detta händer Eli vid ett sådant tillfälle i romanens 

slut, och benämns där som ”han”: 

 

”Eli sprang. Solen kastade sig över honom som ett hungrigt lejon, bet sig fast i 

hans rygg. Eli tappade nästan balansen när han slungades framåt av solens 

fysiska, vrålande kraft. Naturen spydde ut sin avsky mot hans överträdelse; att 

ens för ett ögonblick vistas i dagsljus. Det fräste, bubblade som av olja över Elis 

rygg när han nådde porten, slet upp den. Smärtan fick honom nästan att svimma 

och han rörde sig som drogad mot trapporna i blindo; vågade inte öppna ögonen 

av rädsla för att de skulle smälta.”(349)   

  

Ovanstående textutdrag är ytterligare ett exempel på vad som sker då Eli överskrider sina 

befogenheter i egenskap av vampyr. På liknande sätt som när Eli började blöda ur alla 

kroppens porer då Eli klev in utan att ha blivit inbjuden som tidigare nämnts i analysen. Eli 

får lida för att gränsen mellan vampyrvärlden och människovärlden är bruten. Med 

överskridandet följer en bestraffning mot Eli i form av smärta och i detta fall genom att vistas 

ute i solljus håller Eli på att koka och i princip brinna upp och förlora all sin kraft och styrka.  

    I det följande kommer jag att behandla den andra punkten i John Ajvide Lindqvists 

uttalande (se sid. 13), det vill säga hur Eli går till väga för att få mat och hur driven en vampyr 

blir av behovet att införskaffa föda:       

 

”Hur gör du? För att få blod? Eli såg på honom. Länge. Sedan bestämde hon sig 

för att göra något och Oskar såg hur det började röra sig innanför hennes kinder, 

läppar, som om hon for runt med tungan därinne. Sedan särade hon på läpparna, 

gapade. Och han såg hennes tänder. Hon stängde munnen igen.”(255) 

 

I citatet visar Eli för första gången sina vampyrtänder för Oskar. Det ger också en hänvisning 

till hur Eli gör för att få tag i blod. När det kommer till en vampyrs behov av mat är det 

normalt så att vampyrens offer vanligtvis är en kvinna, eftersom vampyrer är svaga för 

kvinnor,31men inte nödvändigtvis i Låt den rätte komma in. Elis offer är av båda kön. I vissa 

fall är det kvinnor och i vissa fall män. Det kan hänföras till att Eli är ”queer” och inte 

könsbestämd. Hon är inte ute efter en sexuell njutning, utan hon är faktiskt bara tvungen att 

skaffa blod och tvingas därför att ta sina offer. Hungern styrs av behovet av att skaffa blod. 

Dessa scener är väldigt makabra på många sätt och väldigt ingående i sina beskrivningar. Att 

                                                 
31 Anna Höglund, Den impotente vampyren? Vampyrer och sexualitet i den samtida vampyrromanen.s. 4.    
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det skulle vara en erotisk laddning när vampyren suger blod som Höglund påpekar att det 

traditionellt är, stämmer inte i Elis eller offrens fall.32 Offerakten är en fråga om ett 

nödvändigt ont, men som naturligtvis leder till en sorts njutning på det vis att Eli får ny kraft 

och överlever, vilket Höglund också menar att en traditionell vampyr normalt gör.  

    Nedan följer en del av ett händelseförlopp då Eli är i behov av att få näring och kastar sig 

över kvinnan som hon skulle ”låna telefonen av” som jag har nämnt tidigare i uppsatsen.   

 

”Blodet sprutade i stötar ur den öppna artären och plaskade mot soffans bruna 

skinn. Kvinnan skrek och fäktade med händerna, rev ner filten från bordet. En 

pust av mögelost fyllde näsborrarna när Eli kastade sig raklång över kvinnan, 

tryckte sin mun mot hennes hals, drack i djupa klunkar. Kvinnans skrik skar i 

öronen och Eli släppte hennes ena arm för att kunna lägga en hand över hennes 

mun.”(142) 

 

Citatet ovan visar hur Eli på ett gräsligt sätt fullkomligt slukar i sig kvinnans blod för att 

överleva. Ajvide Lindqvists beskrivningar av Elis olika tillvägagångssätt för att få föda är 

riktigt otäcka och ingående beskrivningar och detta exempel är en sådan beskrivning. Det är till 

stor del i överfallsskildringarna som skräcken i romanen tränger fram. Ordvalen i meningarna 

ovan gör det hela läskigt som att blodet sprutar ur den öppna artären. Man kan verkligen se den 

utsatta kvinnan streta emot för sitt liv och se hennes kropp tappas på blod, en bild som gör att 

skräcken blir påtaglig.      

     Att Låt den rätte komma in är en roman av särskild karaktär är tydlig genom det 

avvikande och annorlunda genom de exempel som jag hittills vidrört. För att vidare återknyta 

till Mattias Fyhrs resonemang kring begreppen ”terror” och ”horror”, ska det i analysen 

nedan diskuteras hur vida dessa begrepp kan appliceras på Ajvide Lindqvists roman. För att 

anknyta till Fyhrs beskrivningar av begreppen passar ”terror” in bättre på Låt den rätte 

komma in snarare än ”horror”. Romanen är inte enbart inriktad mot våld, slakt och död vilket 

motsvarar ”horror-begreppet”, även om det förekommer och en del så kallade ”slaktscener” 

som är relativt råa och hemska, men läsaren förblir inte oberörd. ”Terror” passar bättre vid en 

sådan kategorisering av romanen. Detta eftersom begreppet är en benämning för att läsaren 

ska få njuta vid läsningen och att det är ett öde som skildras. Elis och Oskars öde framställs 

och det finns någon sorts medkänsla hos läsaren, troligtvis återigen på grund av realismen i 

det som står samt att Eli även har snälla sidor och är inte endast ett monster som bara är ute 

                                                 
32 Ib., s. 4.  
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efter att döda. Sammanfattningsvis är det enligt resonemanget om ”terror” som kan 

appliceras bäst av de två begreppen på Ajvide Lindqvists roman.     

 

 



 25 

3.Avslutning 

3.1 Slutsatser och diskussion 

 

Låt den rätte komma in är på många sätt annorlunda än mycket av det som tidigare skrivits i 

Sverige. Skräckromaner är en sällsynt genre här, vilket är en av anledningarna till att 

romanen blev hyllad och omdiskuterad av kritiker. En sådan sak som att romanen handlar om 

en vampyr i Sverige är uppseendeväckande. Bara det gör att man som läsare reagerar och slås 

av en sorts närhet att det skulle kunna vara sant och hända på riktigt, trots att det bara är 

fiktion. Sedan att vampyren dessutom är könlös gör att romanen ytterligare tar ett kliv mot 

det oväntade. Detta gör att både karaktären Oskar och läsaren blir en aning konfunderad. Alla 

relationer är speciella och marginaliseringen av Eli och Oskar är tydlig. Slutligen kan man 

som läsare inte undgå att reflektera över John Ajvide Lindqvists skildringar och 

beskrivningar, som är väldigt inträngande och närgångna vilket gör att romanen placerar sig 

väl i genren. Jag blev som läsare relativt äcklad och rädd. Dessa beståndsdelar som romanen 

innehåller har gjort att författaren har lyckats med det som han ville uppnå när han skrev 

romanen enligt min uppfattning. Den är på sitt sätt alternativ och skildringen av det hemska i 

att vara vampyr tycker jag framkommer på ett bra sätt. Jag kommer nedan 

sammanfattningsvis redogöra för hur författarens tanke framgår utifrån analysen. 

    Att även titeln har sin del i romanen är likaså en sak som framkommer vid en närmare 

eftertanke och analys. Det som jag kommer fram till gällande den är att man verkligen ska 

tänka sig för innan man släpper någon innanför tröskeln till sitt hem. Man ska inte låta fel 

individ få tillträde, för man vet aldrig hur det slutar och vad som kan hända med en om inte 

den rätte skulle komma in mot förmodan.  

    Låt den rätte komma in har öppnat upp ögonen för mig i genren som jag normalt kan ta ett 

visst avstånd ifrån och ha lite förutfattade meningar om liksom somliga kritiker. Det som 

dock går att konstatera är att verket är alternativ i den bemärkelsen att en viss förvirring 

uppstår och att den lämnar tolkningsmöjligheter till läsaren.  

    Könlösheten är utöver de vampyrkaraktäristiska dragen det jag ägnat en stor del av 

analysen åt och svaret på frågan om vad Eli egentligen är låter jag vara öppen för ytterligare 

tolkningar. Den slutsats som jag kan se är att det är lätt som läsare att förhastat bilda sig en 

uppfattning om Elis kön. Det är inledningsvis lätt att Oskars tankar speglar av sig hos 

läsaren. Säger Oskar att det är en flicka, så tar man för givet att det är på det viset och tror på 

honom, Oskar känns då tillförlitlig. Det finns saker som tyder på att det mycket väl skulle 
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kunna handla om en flicka men sedan att det finns saker som pekar på annat, men som man 

kan förbise till en viss gräns. När läsaren sedan kommer längre fram i romanen och får 

Håkans bild av Eli ställs dessa motsatser i relation till varandra och förvirring uppkommer. 

Vad är verklighet och vad är fiktion? Vem har rätt och vem har fel? Vad är rätt att vara?  Att 

Eli tillslut visar sin okönade kropp gör att ingen har rätt och ingen har fel. Det vi vet med all 

säkerhet är att Eli är en vampyr.  

     Vid min läsning av romanen gick jag in med väldigt öppna ögon eftersom jag sedan 

tidigare fått höra att vampyren i romanen skulle vara queer och ha ett odefinierbart kön, 

vilket gjorde det enklare för mig att se på Eli med andra ögon. Jag var färgad kritisk och 

ifrågasättande vid läsningen. Men jag är dock ganska säker på att jag skulle ha låtit mig lurats 

av förutfattade meningar och att jag antagligen skulle ha tagit för givet att Eli måste vara en 

flicka åtminstone till en början om jag inte vetat. Uppfattningarna skulle ligga till grund i det 

som Judith Butler använder begreppet performativitet till. Det är ingenting jag kan veta med 

säkerhet, men det är vad jag tror. Uppriktigt talat kan jag fortfarande så här i efterhand känna 

en viss kluvenhet till vilket kön som passar bäst in på Eli. Det finns tecken som pekar på att 

Eli skulle kunna vara både flicka och pojke, och frågan är hur stor roll det egentligen spelar 

att könsbestämma Eli? Frågan om Elis könstillhörighet lämnar jag öppen och fri för 

ytterligare tolkningar och det är något som kan vara upp till varje läsare att avgöra.           

    Reflektioner kring Eli i egenskap av vampyr gör inte läsaren lika förvirrad. Låt den rätte 

komma in uppvisar fler typiska drag för hur en vampyr ska vara, men i och med att Eli har ett 

obestämt kön avviker Eli till viss del från vampyrer i stort. Exempel på det kan vara 

offerförfarandet. Eli agerar efter sin hunger likt det som vampyrer gör, hon är listig och lurar 

sig in till sina offer och biter dem. Det som utmärker romanens vampyr är att den inte 

selektivt väljer sina offer utan offrens kön och ålder varierar. Eli vägrar att bita Oskar som 

mycket väl skulle kunna vara ett lämpligt offer, men avstår på grund av att de tyr sig till 

varandra och skapar ett speciellt band som inte går att bryta. Eli tål heller inte solljus och blir 

i sådana överskridande för vampyrens ramar straffad med lidande. Hennes följeslagare 

Håkan och hon har också en speciell relation, en relation som dock leder till fördärvet och 

slutar med ondhet, våldtäkt och en kamp mellan liv och död. 

    För att kategorisera romanen som antingen ”terror” eller ”horror”, faller valet på ”terror”, 

trots att romanen inte helt och hållet kan förhålla sig till begreppet. Boken innebär kanske 

inte en ren njutning för alla läsare, men det är inte en renodlad ond och bråd slaktskildring 

genom hela romanen heller, vilket gör den till en ”horror-roman”.    
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För att återknyta till författarens tankar om romanen i min inledning, så skiljer Låt den rätte 

komma in sig från mängden av skräcklitteratur. Den är varken djupt romantiserade och består 

inte heller enbart av ondska. Den är någonting där emellan och det är detta mellanting som 

gör att den likaså blir realistisk. Kärleken i romanen ligger primärt i Oskar och Elis relation 

och Ajvide Lindqvist får fram meningen i att man som läsare ska förstå det hemska med att 

vara vampyr. Eli är ständigt driven i behovet av mat och i relationen med Oskar kan läsaren 

se hur Eli får kämpa i gränslandet mellan vampyr- och människovärldarna och man kan som 

läsare känna sympati för Eli som är en vampyr. 

    Utifrån frågeställningen som jag hade i uppsatsens inledning blev resultatet följande: 

Titeln kommer till uttryck i romanen, den fyller sin funktion och delger ett budskap i 

förhållande till texten. Romanen är tillika alternativ på flera sätt som jag nämnt tidigare i 

uppsatsen och lyft fram exempel på i analysen och diskuterat ovan i form av utspelningsplats, 

realism och dylikt. Den visar även en sida av vampyrskapet som inte bara innefattar ondska 

utan även en sårbarhet och sida av ömhet och känslor.  
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