


Abstract 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur och med vilka medel det skrämmande i John 

Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in skapas, hur detta förmedlas till läsaren och vilka 

konsekvenser detta får samt att undersöka på vilket sätt vampyren Eli skiljer sig från den 

traditionella vampyren. 

 

Utgångspunkt i romanen är den mänskliga kroppen och särskilt fokus läggs vid 

kroppsvätskor, kroppslukter, det sexuellt avvikande och den deformerade kroppen. 

Gestaltningen av detta handlar om ett brytande mot tabun och etablerade normer som finns i 

vårt samhälle i dag. Detta skapar känslor av obehag och äckel hos läsaren. Ajvide Lindqvist 

använder sig av det groteska i syfte att illustrera de obekvämligheter som vi inte vill kännas 

vid.  

 

Eli skiljer sig från den traditionella vampyren genom att vara ett barn och genom att kunna 

uppfattas som flicka. Här finns också en komplexitet vad gäller kön, då Eli kan sägas vara 

intergender – av ett odefinierbart kön som ligger bortom de vanliga kategorierna ”man” och 

”kvinna”. 

 

Nyckelord: John Ajvide Lindqvist, Låt den rätte komma in, skräck, vampyrer, vampyrism, 

tabun, normer, intergender, könsidentitet 
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Inledning 
Låt den rätte komma in är John Ajvide Lindqvists debutroman från 2004. Boken är oerhört 

kritikerrosad, har fått mycket medial uppmärksamhet och rönt stora framgångar såväl i 

Sverige som internationellt. En recensent skriver att det i Låt den rätte komma in finns en 

”[i]nträngande barndomsskildring, träffsäker samhällsbetraktelse och [en] isande 

skräckhistoria” och att Ajvide Lindqvist väl lyckas balansera ”[...] det rafflande mot det 

gripande, det smutsrealistiska mot det fantastiska.” 1 Boken filmatiserades också 2008, blev en 

stor succé och har fått flera prestigefyllda priser. Sedan debuten har Ajvide Lindqvist också 

givit ut böcker som Hanteringen av odöda (2005), Pappersväggar (2006), Människohamn 

(2008) och nu senast Lilla stjärna (2010), och han hyllas ofta som Sveriges skräckkung. Han 

har för sitt författarskap tilldelats både GP:s och Selma Lagerlöfs litteraturpris och hans 

böcker finns utgivna i 29 länder, bland annat Kina, Ryssland, USA och Australien.2 

 Låt den rätte komma in är alltså något så unikt som en skräckroman som utspelar sig i 

Stockholmsförorten Blackeberg, där författaren själv växte upp. Här blandas skräck och 

realism till en unik berättelse om den tolvårige pojken Oskar, som träffar vampyren Eli.  Det 

är högst ovanligt att skräckromaner utspelar sig så nära sin läsarkrets och detta gör att 

romanens värld kommer så väldigt nära vår egen. Detta skapar en känsla av att det som 

händer i boken också skulle kunna hända oss vanliga människor, att det mörka och 

skrämmande också skulle kunna drabba oss. Mobbning och hämnd. Mord och vampyrer. Det 

groteska och det perverterade. Sönderfallet; skräcken. Och det är just skräcken i denna roman 

som kommer att vara huvudfokus i min undersökning.  

Som en del av skräcken kommer jag även att undersöka Eli, som är en väldigt 

annorlunda vampyr. Eli är ett barn och har en otydlig, odefinierbar könstillhörighet. På grund 

av detta kommer jag i min undersökning att skriva hen istället för han/hon, henom istället för 

honom/henne och hens istället för hans/hennes.3 Jag vill hävda att hen är intergender4 och 

detta kommer jag att utreda närmare. 

                                                
1 http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/isande-skrackhistoria-med-vampyrer-i-fororten_29674.svd (2010-05-
26) 
2 http://www.ordfront.se/www.ordfront.se/Bocker/Varaforfattare/JohnAjvideLindqvist.aspx (2010-05-26) 
3 Hen, henom och hens är könsneutrala pronomen. 
4 Intergender (inter = mellan, gender = kön) är ett begrepp för en person vars könsidentitet är mellan eller 
bortom de traditionella könskategorierna ”man” och ”kvinna”. Denna person kan också välja att inte definiera 
sin könsidentitet alls. 



Syfte och frågeställningar 
Min primära frågeställning lyder: Vad är det som i Låt den rätte komma in skapar skräcken 

och gör att romanen uppfattas som skrämmande och obehaglig? Jag finner denna 

frågeställning intressant därför att jag aldrig tidigare blivit så skrämd och illa berörd av en 

läsupplevelse som denna. 

 Jag har även valt att ta med en sekundär frågeställning: På vilket sätt skiljer sig 

vampyren Eli från bilden av den traditionella vampyren? Eli är en ytterst fascinerande 

karaktär, som jag vill lära känna närmare, och anledningarna till detta kommer jag att ta upp i 

min analys. 

Mitt syfte med denna uppsats blir således att undersöka och förstå hur skräcken skapas, 

varför romanen uppfattas som obehaglig och skrämmande, vad det beror på, hur skräcken 

förmedlas till läsaren och vilka konsekvenser detta får samt att undersöka på vilket sätt Eli är 

en annorlunda vampyrkaraktär. 

 

Teoretiska utgångspunkter 
I min undersökning utgår jag i första hand från ett par olika begrepp som äckel och obehag, 

som jag anser är betydelsefulla känslor som i Låt den rätte komma in används för att skapa 

skräcken, något som jag också kommer att visa på i min analys. Vad betyder dessa känslor, 

hur triggas de igång och vad händer då detta sker? I anslutning till dessa begrepp kommer jag 

även in på sådant som tabun och sociala och kulturella normer, och då särskilt brytandet mot 

dessa. Vad sker då man bryter mot de tysta överenskommelser och outtalade regler som finns 

i ett samhälle? 

 

Bachtins karnevalbegrepp 
En viktig utgångspunkt i min undersökning är den ryske filosofen, språkteoretikern och 

litteraturhistorikern Michail Bachtins (1895-1975) teorier kring karnevalen, som han 

lanserade år 1940. Även hos etnologen Jonas Danielsson är karnevalsbegreppet en viktig 

teoretisk grund.5 Även om han i sin avhandling specifikt behandlar skräckfilmen som 

medium, så finns där mycket som går att applicera även på skräckromanen; Bachtins teorier, 

men också om begrepp som äckel, som jag kommer att ta upp under nästkommande rubrik. 

Karnevalen kan beskrivas som ett slags tillflyktsort utanför samhället. Danielsson förklarar att 

                                                
5 Jonas Danielsson, Skräckskönt : om kärleken till groteska filmer - en etnologisk studie (Umeå: Bokförlaget 
h:ström, 2006), s. 26-32 (teoretisk överblick om Bachtins karnevalsperspektiv). 



”[k]arnevalen utmärks av dålig smak, skratt, överdrifter, degradering, provokation [...]”6. Här 

tillåts också karnevaldeltagarna att driva med och ifrågasätta etablerade normer. I anknytning 

till karnevalen finns tre centrala begrepp: det groteska, den uppochnedvända världen och den 

andra sanningen, där jag finner det första och det andra begreppet särskilt relevanta för min 

analys. 

 

När Bachtin talar om det groteska i samband med sitt karnevalsbegrepp, så lägger han stor 

vikt vid vilken roll som den mänskliga kroppen spelar. Danielsson summerar: 

 
Grotesken fungerar som ett slags motläsning av den klassiska estetikens uppfattning av 

 människan som symmetrisk, upphöjd och förfinad [...] Grotesken betonar kroppsliga begär 

 och de ofullkomligheter som pekar mot förfall och avsaknad av kontroll. Pruttar, frosseri, 

 sex och allsköns kroppsvätskor hör den groteska kroppen till.7 

 

Enligt Bachtin har man genom historien beskrivit den mänskliga kroppen på många olika sätt. 

Å ena sidan har vi exempelvis renässansens kroppsideal, som vi kan betrakta som just denna 

symmetriska, upphöjda och förfinade kroppen. I motsats till denna kroppsuppfattning kan vi 

sedan ställa karnevalens groteska och överdrivna kropp - och denna kropp liknar den hotbild 

som vi i dag försvarar våra egna kroppar mot och det förfall som vi hela tiden slåss mot 

genom exempelvis bantning, skönhetsoperationer och olika sorters kroppsmodifikationer, 

menar Danielsson.8 

 Vidare beskriver han hur både karnevalen och skräckfilmen uppfattar kroppen som 

biologisk och ofullständig, och att dess estetik går ut på överdrifter och degradering: 

”Kroppen ges i groteska bilder en lägre ställning och blir till något som tillhör de nedre eller 

tabuerade regionerna: genitalier, avföring, åldrandet, döden och kroppens sönderfall [...] 

Skräckfilmen lyfter med hjälp av grotesken därmed de obekvämligheter som undantrycks i 

kulturen.”9 Jag vill hävda att detta stämmer väl överens också med många skräckromaner, och 

detta särskilt i Låt den rätte komma in, något som jag kommer att visa på i min analys. 

Skräckfilmerna drar nytta av våld och perversion för att lyfta fram de restriktioner som finns i 

samhället kring just detta. Danielsson hävdar också att skräckfilmerna ger ett slags anti-bild 

av samhället genom att en oordning ständigt hänger över och hotar den ordning som 

                                                
6 Danielsson, 2006, s. 26. 
7 Danielsson, 2006, s. 27. 
8 Danielsson, 2006, s. 27. 
9 Danielsson, 2006, s. 145. 



människan strävar efter att upprätthålla i enlighet med sina önskningar om hur saker och ting 

bör vara; som människan genom att vara fånge under de etablerade normerna vill att saker bör 

förhålla sig.10 

 

Vad gäller Bachtins teorier om den uppochnedvända världen, som också ingår i hans 

karnevalsbegrepp, så är den ett av karnevalens mest utmärkande drag då den förlöjligar 

och/eller förnekar etablerade normer. Att omkullkasta världsordningen kan leda till andra 

tolkningar av det egna perspektivet på livet och världen, och Danielsson hävdar också att ”[...] 

motläsningar av kulturella normer ifrågasätter per automatik också nödvändigheten av dessa 

normer eftersom det påvisar deras bräckliga konstruktion.”11 

 

Äckel 

Förutom Bachtins teori om karnevalen tar Danielsson också upp många aspekter kring 

begreppet äckel.12 Han menar att äckel till stor del är en kulturell produkt, och att den som 

sådan också förändras beroende på tid och vilken kultur det handlar om. Något som ofta blir 

föremål för diskussioner om äckel är den mänskliga kroppen och den mänskliga sexualiteten. 

Ett avvikande beteende som har med kroppen och/eller sexualiteten att göra uppfattas ofta 

som stötande och betraktas också med avsmak. Detta på grund av att det avvikande beteendet 

ses som djuriskt. Här finns det en föreställning om att människan är ren och att djuret är 

smutsigt; och att människan alltså är mer värd än djuret. Det djuriska inom människan bör 

tyglas och hållas under kontroll, att ge hän för kroppsliga begär passar inte inom de ramar av 

etablerade normer som omger samhället. 

Samtidigt kan äcklet i skräckfilmen- eller romanen också ha en annan funktion: att 

agera kulturkritiskt genom att väcka anstöt. Danielsson påpekar att exempelvis 

splatterfilmen13 använder våra etablerade normer för att specifikt bryta mot dem och att allting 

som anses vara tabubelagt - utsöndrandet av kroppsvätskor såsom avföring, snor och spyor till 

exempel - ingår som en viktig del i den sorters filmer. Detta stämmer också mycket väl 

överens med Låt den rätte komma in. 

 

                                                
10 Danielsson, 2006, s. 31. 
11 Danielsson, 2006, s. 29. 
12 Danielsson, 2006, s. 83-112. 
13 Splatter(film) är en skräckfilmsgenre där fokus ligger på överdrivet våld, mycket blod och en humoristisk ton. 



Vampyrmotivets historia 
Vad gäller min sekundära frågeställning om på vilket sätt Eli skiljer sig från den traditionella 

vampyren, så har jag hittat mycket material hos Anna Höglund.14 Hon tar inte specifikt upp 

någonting om själva skräckaspekten i vampyrromanen - vilket inte heller är hennes avsikt - 

utan gör istället en historisk redogörelse av den samt ger en värdefull inblick i hur motivet 

uppstått och utvecklats. Här finns också mycket att hämta om typiskt vampyristiska drag, 

något som jag kommer att tillämpa i min analys av Eli och hur hen skiljer sig från den typiska 

vampyren och de typiska karaktärsdragen som hör vampyren till. 

                                                
14 Anna Höglund, Vampyrer : en kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 
2000-talet (Diss., Växjö: Växjö University Press, 2009). 



Analys 
I detta avsnitt analyserar jag Låt den rätte komma in i enlighet med mina frågeställningar som 

utgångspunkt. Först undersöker jag på vilket sätt skräcken i romanen skapas och därefter 

redogör jag för på vilket sätt Eli är en annorlunda vampyrgestalt. I nästkommande avsnitt, 

under rubriken ”Diskussion och resultat” går jag sedan igenom vad jag kommit fram till under 

denna analysdel för att inleda en djupare diskussion samt slutligen besvara mina 

frågeställningar. 

 

Med kroppen som utgångspunkt 
En hela tiden återkommande, och också mycket viktig, detalj i Låt den rätte komma in är 

kroppen. Den mänskliga eller omänskliga - men trots det fullt levande - kroppen. Mycket 

fokus läggs vid sådant som kroppsvätskor och kroppslukter, det sexuellt avvikande och den 

deformerade, groteska kroppen som inte längre liknar en människokropp så som vi är vana att 

se den. Kroppsvätskor som saliv, snor, sperma, urin, avföring och blod är sådant som av de 

flesta uppfattas som äckligt och betraktas med avsmak och här används de i syfte att skapa 

obehagskänslor hos sin publik. 

 

Samtidigt har kroppsvätskorna också andra betydelser; psykologiska sådana. I början av 

romanen presenteras exempelvis Oskars inkontinents och pissbollen: 

 
   Snabbt drog han ur kalsongerna fram Pissbollen, en skumgummibit stor som en 

  mandarin som han klippt till ur en gammal madrass, med ett hål där han stack in snoppen. 

  Han luktade på den. 

   Jodå, nog fan hade han pissat på sig lite. [...]  

   Inkontinens. Det hette så. Hade läst om det i en broschyr han smugit åt sig på 

  apoteket. Mest något som gamla kärringar hade.15 
 

Inkontinensen är Oskars hemlighet och skam. Att inte själv kunna hantera sin blåsa reducerar 

honom ännu mer till ett hjälplöst offer än om han ”bara” skulle vara mobbad. Men denna 

skam blir också en del av honom och det faktum att skumgummibiten har ett namn - 

Pissbollen - tyder än mer på att den blir en del av hela Oskars identitet, hans räddare i nöden 
                                                
15 John Ajvide Lindqvist, Låt den rätte komma in (Stockholm: Ordfront förlag, 2004), s. 12. 



som finns där för att skydda honom mot genanta och förnedrande situationer. Samtidigt som 

det ligger mycket fokus vid kroppsvätskor som tränger ut ur kroppen, så finns det också 

avsnitt med motsatsförhållandet att olika saker istället tränger in i kroppen, ofta genom yttre 

våld. Till exempel då Håkan tvingar sina offer att inandas gas och de blir medvetslösa. Detta 

signalerar människans och kroppens utsatthet - att vi inte har ensamrätt på våra kroppar, 

därför att andra så lätt kan skada och utnyttja oss. 

 Även kroppslukter används för att framkalla obehagskänslor. Oskar tycker att Eli luktar 

konstigt, likadant som hans hund när den fått en infektion i tassen och senare måste avlivas.16 

Det är en unken lukt av sjukdom och död; det är ingen lukt från en frisk varelse. Denna lukt 

ger också läsaren en föraning om vad Eli egentligen är - eller inte är. Lukt som framkallar 

kväljningar och illamående finns också i Göstas lägenhet, där katterna regerar och sprider 

lukten av urin. 

 

Också det sexuella har en viktig funktion, och då särskilt sexuella avvikelser. I början av 

romanen ser vi exempelvis hur Håkan är på väg att köpa sex av en pojke på elva-tolv år.17 Här 

ställs vi inför två sexuella avvikelser i det avseende att de inte följer den ”önskvärda normen” 

- pedofili och homosexualitet18 - och i början av denna skildring äcklas vi förmodligen av 

tanken på att Håkan faktiskt är på väg att ha sex med en ung pojke. Denna känsla vänder 

däremot ganska snart: 

 
   Munnen. 

   Något var fel med pojkens mun. Han la sin hand mot pojkens panna innan munnen 

  nådde sitt mål. 

   ”Your mouth?” 

   Pojken skakade på huvudet och tryckte sin panna mot hans hand för att fortsätta sitt 

  arbete. Men nu gick det inte. Han hade hört talas om sånt här. 

   Han sträckte ner tummen mot pojkens överläpp och drog upp den. Pojken hade inga 

  tänder. Någon hade slagit eller dragit ut hans tänder för att göra honom bättre på sitt jobb. 

  [...] Håkan stoppade tillbaka sin penis, drog upp gylfen, stirrade ner i golvet.19 

 

Håkan ger sedan pojken en sedelrulle innehållandes tusen kronor. När pojken frågar varför, 

                                                
16 Ajvide Lindqvist, 2004, s. 37. 
17 Ajvide Lindqvist, 2004, s. 41ff. 
18 Jag vill här klargöra att jag på intet sätt menar att likställa pedofili med homosexualitet. Min poäng är endast 
att vi här konfronteras med två olika sexuella avvikelser i det avseende att de inte följer den önskvärda normen. 
19 Ajvide Lindqvist, 2004, s. 42. 



säger han ”‘[b]ecause ... your mouth. Maybe you can ... get new teeth.’”20 Därefter skiljs de åt. 

Håkans handlande här visar att han inte är ett monster - även han är mänsklig trots att hans 

böjelse - om man väljer att kalla det så - strider mot vad allmänheten anser är etiskt och 

moraliskt rätt. Samtidigt kan man dock ställa frågan om Håkan drar sig ur situationen på 

grund av att han blir avtänd av pojkens utseende eller om han drar sig ur på grund av ånger 

och medkänsla. Det faktum att han ger pojken sedelrullen tyder på att det handlar om det 

senare, annars skulle han förmodligen bara ha gått därifrån. 

 Även Håkan och Elis förhållande till varandra är intressant ur den synpunkten att de bor 

tillsammans, fastän de inte är släkt. Håkan kan ses som Elis beskyddare och hjälpreda. De har 

också ett förhållande av sexuell karaktär, då Håkan förser Eli med blod i utbyte mot kroppslig 

närhet och sexuella tjänster. Också Eli, med sitt odefinierbara kön, blir i romanen en sexuell 

avvikelse, och detta kommer jag att ta upp mer om senare. 

 

I romanen tas som sagt också fasta på den groteska och deformerade kroppen som nästan kan 

tyckas omänsklig. Ett exempel på detta är när Håkan, i syfte att skydda Eli, dränker sitt 

ansikte i syra därför att han har misslyckats med att ta ett offer, en ung pojke, till fånga. I en 

scen får vi ur polisen Staffans perspektiv möta Håkan en kort stund efter att detta har hänt: 

 
   Han har inget ansikte. [---] 

   Näsan hade frätts bort, där den varit fanns bara två hål in i huvudet. Munnen hade 

  smält samman, läpparna förseglats sånär som på en glipa i ena hörnet. Det ena ögat hade 

  runnit ut över det som varit kinden, men det andra ... det andra var vidöppet. 

   Staffan stirrade in i ögat, det enda som var igenkännbart som mänskligt i denna 

  oformliga massa. [...] 

   Där resten av ansiktet borde ha varit fanns bara bitar av brosk och ben som stack 

  fram mellan oregelbundna stycken av kött och svarta tygslamsor. De nakna, glansiga 

  muskelbitarna drogs samman och slappnade av, spratt som om huvudet bytts ut mot en 

  klump av nyligen dödade, sönderhackade ålar. [---] 

   Det var inte bara ansiktet. Syran hade runnit ner på överdelen av kroppen också. 

  Huden över nyckelbenet på ena sidan var borta och en del av benet stack fram, lyste vitt 

  som en bit krita i en köttstuvning.21 

 

Håkan förvandlas här till ett monster. Han utstöter spädbarnets förverbala ljud och läten; han 

blir oförmögen att kommunicera. Hans ansikte är oigenkännligt. Verkligheten trasas samman 
                                                
20 Ajvide Lindqvist, 2004, s. 42. 
21 Ajvide Lindqvist, 2004, s. 127f. 



- själva människan Håkan försvinner. Citatet ovan är en mardrömslik beskrivning som känns 

overklig och gestaltningen är mycket otäck och obehaglig. Ansiktet är en viktig del av vår 

uppfattning om vilka vi är, och ansiktet är också ofta bland det första vi lägger märke till när 

vi träffar någon ny person. Tanken på att någon skulle vilja utsätta sig själv för det som Håkan 

gjort är oerhört skräckinjagande. 



En ny vampyr 
 

För att förstå vad som har skapat bilden av den traditionella vampyren, för vad vi i dag starkt 

förknippar med vampyrer, är det också viktigt att känna till vampyrens historia och hur den 

har gestaltats genom tiderna. Definitionen av vad en vampyr är har skiftat mycket genom 

historien beroende på att också samhället, kulturen och det litterära klimatet har skiftat. 

Inledningsvis ger jag här en kort redogörelse för vampyrmotivet genom tiderna för att sedan 

sammanfatta vad som utgör den traditionella vampyren. Därefter kommer jag att utveckla mitt 

resonemang kring Eli och på vilket sätt hen skiljer sig från den typiska vampyren. 
 

Den allra äldsta beskrivningen av vampyren i skönlitteraturen innehåller influenser från 

folktro och myt, men också från de två förmodade vampyrfallen Arnold Paole och Peter 

Plogojowitz. Här gestaltas vampyren som en odöd gengångare som hemsöker sina nära och 

kära. Inom engelsk litteratur är den äldsta skriftliga källan, som gestaltar en varelse som liknar 

en vampyr, eposet Beowulf. Mellan 1100- och 1600-talet finns det i de engelska texterna två 

varelser som kallas ”incubus” och ”succubus”. En incubus är en manlig demon som våldtar 

kvinnor och en succubus är den kvinnliga motsvarigheten som förför män. Dessa kan liknas 

vid vampyrer eftersom de sög energi från sina offer.22 I Grekland skriver man vid samma tid 

om en odöd varelse som kallas vroucolacas.23 

 Sitt stora litterära genombrott fick vampyren först i den engelska skönlitteraturen på 

1700-talet, då de gestaltades som ”[...] uppsvällda och maskstungna kadaver som hemsökte 

landsbygden.”24 Denna bild förändrades emellertid under 1800-talet, då vampyren tog ett steg 

högre upp i klasshierarkin och började förknippas med slott, adeln och vackra kvinnor. Under 

romantiken formades också vampyren enligt de då ledande slagorden: individualism, frihet, 

revolt, känsla, fantasi och genidyrkan. Dessa begrepp stämmer även in på den vampyrgestalt 

som sedan återuppstod kring sekelskiftet 1900-2000.25 

                                                
22 Höglund, 2009, s. 55. 
23 Höglund, 2009, s. 159. 
24 Höglund, 2009, s. 53. 
25 Höglund, 2009, s. 53f. 



Bram Stokers vampyrroman Dracula, som publicerades 1897, har i allra högsta grad varit med 

och bidragit till det vampyrstoff som utgör den typiska vampyren och många efterföljare har 

också inspirerats av vampyrmotivet som återfinns i den. Här skapades de stereotypa inslagen - 

att vampyren kan förvandla sig till en fladdermus, att denne sover i en kista, att dennes 

spegelbild inte kan reflekteras och att den är känslig för solljus. Även sådant som att kors, 

vigvatten, silver och vitlök skyddar människor mot vampyrer återfinns i Dracula. I dag är det 

också vedertaget att vampyren endast kan dödas genom exempelvis halshuggning eller 

pålning. Allt detta ingår i den typiska, traditionella vampyrens repertoar och är mycket 

välkända. Höglund menar att dagens vampyrskildringar består av improvisationer på såväl 

Dracula som andra vampyrberättelser från 1800-talet och också på folktrons myter som 

moderniseras.26 Det är också vanligt att väva in den moderna tekniken i dagens 

vampyrberättelser. Vår tids allra senaste vampyrgestalter har också fått några nya 

karaktäristika. Som exempel kan nämnas vampyren att Edward Cullens, i Stephenie Meyers 

Twilight-serie (2006-2008), hud börjar skina och glittra då han utsätts för solljus. 

 

Eli 

För det första är vampyren i Låt den rätte komma in, Eli, till synes ett ungt barn. I de flesta 

andra vampyrromaner som tidigare skrivits är det oftast vuxna män som har huvudrollen som 

vampyr. Detta gäller också filmer, med några få undantag. Men det mest intressanta är att det 

i romanen inte framkommer vilket kön Eli egentligen är, om hen är flicka eller pojke. Hens 

kön är varken uttalat manligt eller kvinnligt - där hens kön bör finnas finns ingenting. Bara 

platt, slät hud. Som jag redan tidigare nämnt, så vill jag hävda att Eli är intergender. De andra 

karaktärerna i romanen betraktar henom också på olika sätt. Både Oskar och Håkan ser Eli 

som en ung flicka, men man kan samtidigt spekulera i om hen egentligen är en mycket 

gammal man, när Eli berättar att hen brukade vara en pojke som hette Elias och då det också 

antyds att hen egentligen skulle vara en mycket, mycket gammal man. Till utseendet kan hen 

likna en ung flicka, men den som finns där inuti är möjligtvis någon helt annan. Det är också 

så att själva namnet Eli är könsneutralt, något som författaren säkerligen hade i åtanke då han 

valde namn till sin vampyr. 

Läsarens uppfattning av Elis kön beror på ur vilket perspektiv hen ses ur. I början 

presenteras hen för oss på ett sådant sätt att vi uppfattar henom som en flicka - i rosa tröja, 

spinkig och med långt hår. Här styr våra förutfattade meningar vårt sätt att uppfatta vilken 

                                                
26 Höglund, 2009, s. 313, 315. 



könstillhörighet Eli har. Även romanens paratext leder oss ditåt genom att där kalla Eli för 

”tjej” och använda pronomen som ”hon” och ”henne”. Men i takt med att de redan nämnda 

detaljerna om Eli framkommer, så ändras vår uppfattning och vi kan inte längre vara lika 

säkra på att det är en ung flicka det handlar om. 



Diskussion och resultat 
 

Brytandet mot tabun och normer 
Som jag redan nämnt, så är Ajvide Lindqvists utgångspunkt kroppen. Kroppsvätskor, 

kroppslukter, det sexuellt avvikande och den deformerade kroppen är sådant som hela tiden 

återkommer i romanen och som tycks vara en av dess fasta punkter för framkallandet av 

känslor som äckel, obehag och rädsla. Detta handlar om att bryta mot tabun och rådande 

sociala och kulturella normer som finns i den svenska samtiden i dag och går att koppla till 

både Bachtins karnevalsbegrepp och Danielssons teorier om skräck som en kritisk aktör. 

Romanen vänder sig också främst till läsarens spontana känslor, snarare än till dennes förnuft 

och intellekt. Att läsa om de tabun som omger oss, att få ta del av allt detta som Ajvide 

Lindqvist gestaltar, blir både spännande, äckligt och skräckfyllt just därför att det är förbjudet. 

Det avviker från normen och man bör därför betrakta det med avsmak och största 

misstänksamhet - annars riskerar man själv att bli betraktad som en avvikelse. Det är detta 

groteska och monstruösa, känslorna av äckel, obehag och skam, som bildar en grogrund för 

upplevelsen av skräcken. Ajvide Lindqvist använder det groteska i syfte att illustrera de 

obekvämligheter som hela tiden undantrycks i kulturen därför att de inte anses passa in i 

mallen av vårt idealsamhälle. Läsaren upplever känslor som äckel och obehag - men samtidigt 

är det också lätt att tänka sig att det är befriande att läsa om allt detta groteska och överdrivna. 

Resultatet av detta blir ett ifrågasättande av förutfattade meningar om hur saker och ting 

bör vara. Här kan jag dra paralleller till den bachtinska uppochnedvända världen, där 

omkullkastandet av världsordningen leder till nya och andra tolkningar av perspektivet på 

livet och världen. I slutändan blir denna roman i många avseenden en väldigt realistisk 

skildring av vårt samtida Sverige, och säkerligen också många andra kulturer som liknar 

våran, där den sanna verkligheten tillåts komma så nära och bli så levande att de övernaturliga 

fenomenen som vampyrism ibland tycks blekna i jämförelse med detta starka, realistiska. 

Människans långsamma förfall och förruttnelse, fysisk och psykisk mobbning, det mänskliga 

freaket, avarterna och skavankerna är alla essentiella delar av Låt den rätte komma in. 

 

Nedanstående citat sammanfattar också själva kärnan i romanen väldigt väl. Det är något som 

är väldigt fel, något som inte riktigt går att sätta fingret på. Äckel och obehag, det onormala 



och avvikande, sjukdom och död. Och det är alltså allt detta groteska och monstruösa som 

bryter mot tabun, etablerade normer och värderingar som skapar skräcken. 

 
Hela skiten. Blackeberg. Alltihop. Dom här husen, vägarna man går, platserna, människorna, allt 

är bara ... som en enda stor jävla sjukdom, fattar du? Det nåt som är fel. Dom tänkte ut den här 

platsen, planerade alltihop för att det skulle bli ... perfekt, va. Och på nåt jävla vänster blev det 

fel istället. Nåt skit.27 

 

Svaret på min frågeställning om vad det är som skapar skräcken och gör att romanen 

uppfattas som skrämmande och obehaglig är alltså att romanen med hjälp av att bryta mot 

såväl tabun som etablerade sociala och kulturella normer framkallar känslor av obehag och 

äckel hos läsaren. 

 

Den könlöse vampyren 
 

I min analys har jag i anslutning med min sekundära frågeställning tagit upp några olika 

punkter om hur Eli skiljer sig från bilden av den traditionella vampyren. Det är särskilt 

intressant att se ett barn i huvudrollen som vampyr, som ett monster. Detta på grund av att vi 

ju ofta har en föreställning och en uppfattning om barn som oskuldsfulla, obefläckade och 

rena. Men så är inte fallet här. Istället är barnet en övernaturlig varelse som dödar människor 

och tömmer dem på blod. Vår syn på barn omkullkastas här, särskilt om man också tittar på 

andra omständigheter kring barn i romanen. Oskar är mobbad och hans mobbare blir också ett 

slags psykiska monster. Här konfronteras vi med andra sidor av ett barn som vi inte vill 

kännas vid, som går emot vår uppfattning eller önskan om vad ett barn bör vara och en sådan 

kollision är omtumlande. 

 Att Elis kön är svårbestämt gör här att vampyrens mystik förstärks ytterligare. Vi 

definieras på olika sätt utifrån vårt kön och ofta baserar vi också oss själva utifrån vilket kön 

vi tillhör. Också själva samhällsstrukturen är tydligt uppdelad i manligt respektive kvinnligt, 

där det kvinnliga tydligt marginaliseras, och vi förhåller oss hela tiden till vissa regler om hur 

vi ska se ut och bete oss, hur vi ska passa in i mallen som anger vårt kön. Detta gör att Eli 

hamnar ännu mer i periferin, hen blir en avart och passar inte in i de mönster som finns. Detta 

gör henom också ännu mer till en outsider, eftersom både är ett barn, en vampyr och 

                                                
27 Ajvide Lindqvist, 2004, s. 294. 



intergender (och som dessutom kan uppfattas som flicka, ”det andra könet”, den 

marginaliserade). Här väcks många frågor om vad kön egentligen är, vad de betyder och 

vilken roll de egentligen spelar i vårt samhälle. 

Svaret på min sekundära frågeställning om på vilket sätt Eli skiljer sig från den 

traditionella vampyren är alltså att hen är ett barn och att hen kan uppfattas som flicka, då 

normen är en vuxen man. Där finns också en komplexitet vad gäller kön, som åtminstone jag 

aldrig tidigare kommit i kontakt med i en vampyrroman. 
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