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ABSTRACT 

The first vampire film I ever saw was Interview with a vampire. “I haven’t been human for 

two hundred years”, opened up not only the film, but a whole new world I knew nothing 

about. The world, as it were, opened its doors to me again after I had seen the film adaption of 

Stephenie Meyers Twilight. I decided to write down a few thoughts, capture my frame of 

mind, and these paragraphs then turned into a text: “I tankarnas skal”. 

 When I did research for this essay I discovered that my text held certain similarities 

with the modern vampire novel. Because my story is so closely connected to Meyers Twilight, 

my character Jennie projects the story of human Bella and vampire Edward onto her own life; 

I have chosen to focus on Twilight and the Twilight-saga as primary sources of comparison 

with my own text. Jennies healthy philosophies, after seeing Twilight, soon turns into 

disturbing thoughts in a mind damaged by her unkind reality. Jennie starts hallucinating, 

seeing Edward everywhere, and this is the object of my investigation. Ever since the legend of 

the vampire was transformed in the literary world, vampires have acted as symbols for 

everything between Aids and terrorist threats. Therefore I examined my Edward to see what 

symbolic role he had in my story. 

 I chose three themes to further explore the connection between my text and Meyers 

Twilight-saga, thereby unveiling the warning-signs that Edward personify, on Jennie’s road to 

her death. 
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INLEDNING 

Vad är det som gör att det mytiska och det övernaturliga fascinerar oss än idag? Vare sig det 

handlar om vampyrer i vår omgivning eller spöken som vill berätta sin historia så har de 

mytiska och övernaturliga elementen satt sin prägel på skräcklitteraturen. Av utrymmesskäl 

kommer jag bara att kunna ta mig an en del av den, och därför har jag då valt att begränsa mig 

till litteraturen med övernaturliga inslag som utspelar sig i det vardagliga livet då vampyren, 

som jag kommer att fokusera på i denna uppsats, skulle kunna inräknas till denna kategori. 

 Min text, ”I tankarnas skal”, handlar inte i direkt mening om vampyrer utan om 

ensamma, utsatta och mobbade Jennie och hennes liv. Min text handlar om hur Jennie hade 

det innan hon såg filmatiseringen av Stephenie Meyers Twilight och hur det blev efteråt. Hon 

projicerar hela historien om en vampyr och en människa på sig själv och sitt liv eftersom hon 

känner sig så pass ensam och övergiven. Efter att hon förödmjukats av skolans populäraste 

kille bestämmer hon sig helt sonika för att ge upp försöken att passa in. Eftersom Jennie inte 

finner ömhet hos någon annan, eller någon annan stans än i sin egen fantasi, utvecklar hon 

efter ett tag den värld där hon kan se vampyren Edward och så slutligen samspelar med 

honom. Gränsen mellan hälsosamma funderingar och besatthet utgör en del av den process 

hon tvingas genomgå och jag funderade flyktigt på om jag skulle ha kunnat ta kontakt med en 

professionell psykolog för att på så sätt kunna visa en stark och trovärdig bild av ett 

destruktivt sinne, men jag valde istället att försöka använda hallucinationen, vampyren 

Edward, som en visuell symbol för Jennies destruktiva process. 

 Jag önskade visa en symbol för något negativt, en symbol för döden som var på väg, 

eller rent av liemannen som spelade schack med sitt offer.1 Eftersom Edward är en del av den 

nya värld Jennie har skapat åt sig själv, är det egentligen också hon som omedvetet 

bestämmer vilken roll han får. Hallucinationen Edward kan därför, likt en typisk vampyr, 

livnära sig på det hopp Jennie känner inför det faktum att han kan ge henne det hon önskar. 

Jag kommer att återvända till detta lite senare. 

 Min uppsats har jag delat in i tre delar: inledning, analys och sammanfattning. 

Inledningsvis kommer jag att försöka leda läsaren genom vanliga teman i litteraturen med 

övernaturliga element som utspelar sig i det vardagliga livet, där jag jämför min egen text 

                                                            
1Källorna går oftast isär gällande mytens ursprung. Personifieringen av döden finns i många olika religioner, 
men liemannen brukar vara den som sammankopplas med kristendom. Hans arbete utgörs vanligtvis av att föra 
den dödes själ in i dödsriket, men detta är en aspekt som skrivits om och använts flitigt i populärkulturen där det 
är meningen att offret ska få en chans att försöka vinna tillbaka sin själ. Albertus Pictor visar sin tolkning av 
detta fenomen i en målning i Täby kyrka, Ingmar Bergman gjorde sin version till filmen Det sjunde inseglet, 
filmen Meet Joe Black är ett bra exempel även den samt ett avsnitt kallat: ”The Curious Case of Dean 
Winchester” ur den amerikanska tv-serien Supernatural. 
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med Meyers Twilight-saga. Därefter kommer jag flyktigt att diskutera vampyren och den 

symbolik denna övernaturliga varelse vanligtvis associeras med, för att sedan fortsätta min 

diskussion i de tre teman jag valt att fördjupa mig i. Det första är utanförskapet som jag 

diskuterar i förhållande till former och litterär användning, med andra ord, vilken roll 

utanförskapet har i olika historier. Nästa tema är att berätta sin historia, i vilket jag 

återkopplar till Meyer igen och på samma gång försöker utveckla min tankegång kring 

hallucinationen. Sista temat blir att lära sig om livet, vilket är precis vad Jennie gör och därför 

skulle hon också i viss mån kunna liknas vid en humanvampyr här. Vidare följer diskussionen 

om den process Jennie genomgår, från frisk till sjuk, från levande till död, och denna följs 

sedan av både mina egna men även ett antal kurskamraters tolkningar och kritik på texten. Jag 

fortsätter sedan med att försöka sätta in texten i ett samtida litterärt perspektiv och uppsatsen 

avslutas i en sammanfattning där jag presenterar de resultat jag kommit fram till samt svarar 

på frågan: Vilken roll har hallucinationen, vampyren Edward, i min text ”I tankarnas skal”? 

 

ANALYS 

 

Sju teman 

I skönlitteratur med övernaturliga element som utspelar sig i vardagen finns utmärkande och 

ofta förekommande teman. Av utrymmesskäl kommer jag dock enbart att fokusera på 

vampyrrelaterad litteratur, framför allt göra jämförelser mellan min egen text och Stephenie 

Meyers Twilight-saga då min egen text är så pass tydligt inspirerad av denna. 

 Twilight-sagan rymmer hela sex, av de sju teman jag lyckats hitta i den skönlitteratur 

som skildrar vardagsliv med övernaturliga inslag. Utanförskapet är något min huvudperson 

delar med vampyrerna, vilket också är orsaken till att hon känner att hon kan relatera till dem. 

Hämnd är inte något som lockar Jennie, min huvudperson, men det är ett tema som är ytterst 

närvarande i Meyers saga då: ”Hämnden var en vanlig drivkraft för vampyrer, en som inte var 

lätt att undertrycka”.2 I denna anda får vampyren Rosalie Hale,3 chansen att hämnas de män 

som förorsakade hennes mänskliga död, medan andra vampyrer som Victoria4 och Irina 

försöker hämnas i sina döda partners namn. Något som däremot kan uppfattas som ett bärande 

element i både Twilight-sagan och i min egen text är att få berätta sin historia. Meyer väver 

                                                            
2Stephenie Meyer, Så länge vi båda andas, Stockholm, 2009, s. 399. 
3Eclipse, David Slade, 2010, 00.46.05-00.46.17 (Rosalie Hale: ”I got my revenge on them. One at a time. I saved 
Royce for last so he’d know I was coming”). 
4Meyer, New Moon, New York, 2009, s. 314f (“she thought it was fairer to kill me than Edward. Mate for 
mate”). 
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ibland in möjligheter för vampyrerna, framför allt humanvampyrerna5, som Cullen familjen, 

att berätta hur deras liv varit som människor samt hur och när de blev vampyrer. 

Författarinnan använder således här tekniken till att fördjupa sina karaktärer, för att ge dem en 

mänsklig sida och för att ge dem ett då och ett nu. De blir, med andra ord, mer än mytologiska 

varelser som kommit från ingenstans. Personligen använder jag tekniken som en ram för hela 

historien så utan Jennies minnen och tillbakablickar skulle det därför inte bli någon historia. 

Hallucinationen, vampyren Edward, måste alltså driva Jennie mot döden och igenom den, för 

att hon ska kunna inta den roll denna specifika litteratur kräver, för att kunna berätta sin 

historia. Med andra ord måste hon vara död för att få lov att berätta och se tillbaka på det liv 

hon en gång levde. 

 För att fortgå till nästa tema har även legenden en viktig roll i Meyers saga, då hon 

valt att använda en del av Quileute-indianernas legend om hur de kom att härstamma från 

vargar.6 Min text innehåller ingen välkänd legend, men skulle kunna appliceras på den 

välkända bilden av liemannen som spelar schack med sitt offer. I den mån blir min text mer 

klar i sitt syfte då jag som läsare kan tolka min vampyr, Edward, som ett hot, som döden. 

Edwards litterära kusiner, vampyrer som Anne Rice Louis eller John Ajvide Lindqvists Eli7, 

behöver alltså inte delta i dödandet för att symbolisera döden, de har döden omkring sig 

genom de offer som utgör deras föda, men symboliken är ytterst träffande. Den skulle även 

kunna sammanskrivas med det sista temat som återfinns både i Meyers saga och i min egen 

historia att lära sig om livet. Eftersom det är humanvampyrer Meyer har valt att fokusera sin 

historia på, är det också av största vikt för dessa att passa in i ett mänskligt samhälle. De tar 

gärna del av och använder gärna mänsklig forskning och utveckling för att kunna förstå sig 

själva.8 Genom att vistas bland människor lär de sig inte bara om sig själva utan även om 

mänskligt liv, och detta är en tankegång som jag har anammat för Jennie då hon som död 

(spöke inte vampyr) står och observerar människor och deras liv på kyrkogården. 

                                                            
5Anna Höglund, Vampyrer. En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 
2000-talet, Växjö, 2009, s. 311 (Humanvampyr: En vampyr som värnar om sin mänskliga sida för att kunna leva 
bland människor, samtidigt som de inte kan förneka sin mörkare övernaturliga sida – vampyrens. Men det är 
detta humanvampyrens existens utgörs av, att behålla kontrollen över sina mörka sidor). 
6Meyer, Ljudet av ditt hjärta, Stockholm, 2008, Kap. 11 s. 205-227. Mer information finns på Internet och en 
sökning kan göras på ”Quileute legender”. Taha Ahki är mest troligt Stephenie Meyers eget påhittade namn på 
anden i legenden, men jag har inte funnit mer information om detta. Vanligtvis brukar anden kallas: K´wa´iti, 
eller Dobikatt, the Transformer eller Changer. Ibland kan han även refereras till som ”the Trickster”. En bra sida 
för mer information är: http://quileutelegend.net/twilight/quileute-legend.html (10.08.30, kl. 16.00). 
7 John Ajvide Lindqvist, Låt den rätte komma in, Stockholm, 2008. 
8Höglund, ”Vampyrens hunger” (s. 3), i Populära Fiktioner, Red. Kjell Jonsson och Anders Öhman, 
Stockholm/Stehag, 2000. 
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 Jag kommer att återvända till tre av de teman jag precis presenterat: utanförskap, att 

berätta sin historia samt att lära sig om livet. Dessa teman har jag valt då de inte bara 

återkommer ofta utan också kopplar samman min text med Meyers saga. Härnäst kommer jag 

dock först att försöka belysa vampyren och dess symbolik. 

 

Symboliken kring vampyren 

Vampyren har en speciell plats i litteraturen då den, enbart genom sin existens, utmanar 

bilden av hur verkligheten vanligtvis brukar uppfattas. Det intressanta med vampyren, framför 

allt humanvampyren, är att han lever nära människor samtidigt som han anses leva i en annan 

värld. För sin älskade kan han erbjuda en ”ljus värld snarare än en mörk”,9 men i allmänhet är 

vampyren fortfarande en symbol för någonting, en symbol för rädsla. När jag gjorde research 

för en vampyruppsats i en annan kurs, blev jag därför varse att ”Vare sig det handlade om 

AIDS, 10 homosexualitet och homosexuella,11 eller narkotikamissbrukare12 […] så var bilden 

alltid klar – vampyren var något farligt, vampyren skulle man vara rädd för.”13 

 Vampyren har, sedan mytens uppkomst, uppfattats som en levande död.14 Det finns 

många olika sägner och historier om de levande döda, men av utrymmesbrist kommer jag inte 

att gå närmare in i diskussion om dem här. Då vampyren har möjlighet att personifiera många 

av människans inre önskningar såsom till exempel ”omänsklig skönhet”,15 ”absolut frihet”16 

och ”ett sätt att undkomma döden”17, är det samtidigt viktigt att understryka deras existens 

som något onaturligt och främmande i vardagen.18 Jennifer L. McMahon skriver i sin essä i 

Twilight and Philosophy: 

 

  Though they possess a powerful physical appeal, they are also disturbing 
personifications of death. Their complexions are “sallow”, “chalky pale”, and they 
have dark “bruiselike” shadows under their eyes. Their pallid skin is waxy and 
“frigid”. Their hearts do not beat, and they do not breathe. They are walking corpses. 

                                                            
9Höglund, Vampyrer, s. 359. 
10David J. Skal, The Monster Show: A Cultural History of Horror, London, 1994, s. 334 och 345. 
11Skal, s. 346. 
12Skal, s. 349. 
13Susanne Borgström, ”Lejonet som förälskade sig i lammet. Om Stephenie Meyer och hur hon förhåller sig till 
vampyrtraditionen”, s. 3,min uppsats för sommarkursen ”Vampyrer och skräck”. First Class, 10.08.13, kl. 15.48. 
14Höglund, Vampyrer, s. 34 (“vampyr i meningen en levande död”. Sida 45 innehåller ett konkret exempel om 
Peter Plogojowitz som inte fått ro i graven). 
15Jennifer L. McMahon, ”Twilight of an Idol: Our Fatal Attraction to Vampires”, s. 198 i Twilight and 
Philosophy: Vampires, Vegetarians, and the Pursuit of Immortality, Red. Rebecca Housel och J. Jeremy 
Wisnewski, Hoboken, New Jersey, 2009. 
16McMahon, s. 200. 
17McMahon, s. 194. 
18Sigmund Freud, Konst och Litteratur XI, Red. Clarence Crafoord, Stockholm, 2007, s. 318. (Freuds teori om 
det kusliga som något främmande, i vardagen, som uppfattas som hotande eller farligt skulle kunna appliceras 
här). 
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Twilight reminds us that vampires are as grim as they are glamorous by having them 
personify death and having them cause it.”19 

 

I min berättelse, ”I tankarnas skal”, blir det därför inte någon skillnad mellan humanvampyren 

och monstervampyren.20 Edward dyker upp som en hallucination inför min karaktär Jennie. 

Det är meningen att han ska gestalta ett hot, i många avseende hotet inom oss,21 och därför 

skulle jag alltså här vilja återknyta till liemannen som spelar schack med sitt offer: 

 
  Jag stannade till, förskräckt, undrade om det verkligen var honom jag såg. Alla andra, 

både utanför och innanför dörrarna, verkade inte lägga märke till honom. De gick bara 
förbi honom där han stod och log åt mig. Han log åt mig. Som om jag var hans. […] 
Plötsligt kände jag hur mitt sinne kämpade emot viljan att slunga båda händerna mot 
glasdörrarna. Jag vet inte vart den kom ifrån men bilden var stark i mitt huvud. Jag 
ville se hur blodet rann ner längs mina armar. […] Känna hur det pumpades ut ur mig. 
Jag undrade om han skulle komma fram till mig då eller vänta tills ödet valde liv eller 

död.
22 

 

Vad Jennie ser som någonting bra, eller rent av som Edwards goda gärning, är alltså i själva 

verket ett utbyte mot något annat. 

 

Utanförskap 

Utanförskap är ett tema som nästan blivit synonymt med vampyren. Vampyren är en outsider, 

en ”glorifierad outsider” till och med,23 och det är till viss del därför min karaktär väljer att 

likställa sig med den. Hon identifierar sig med känslan av att inte kunna vara sig själv, liksom 

känslan av att vara annorlunda, precis som Edward Cullen i Twilight: ”This is the one place 

we don’t have to hide.”24 I Twilight, handlar dock denna känsla om en önskan att upprätthålla 

illusionen av sin mänsklighet,25 medan Anne Rices karaktär Louis inser att han hellre äter djur 

än människor, vilket inte är brukligt för en vampyr: ”Jag var nog lika skräckslagen som ni, 

sade han. Men då visste jag inte att jag lika gärna kunde döda djur som människor.”26 

Utanförskapet i Twilight och Rice En vampyrs bekännelse handlar alltså i mångt och mycket 

om att känna sig annorlunda. 

                                                            
19McMahon, s. 203. 
20Höglund, ”Älskade vampyr! Om unga vuxnas läsning av vampyrromaner”, s. 3, opublicerad artikel hämtad 
från First Class (10.07.04, kl. 16.33). (Monstervampyren: ”Monstervampyren är ond, oberäknelig och farlig” 
eftersom de enbart dricker människoblod och därför inte har någon respekt för mänskligt liv). 
21Höglund, ”Älskade vampyr!”, s. 3, opublicerad artikel hämtad från First Class (10.07.04, kl. 16.33). Höglund 
skriver ”utifrån kommande hot”, men då det sjuka sinnet blir oförutsägbart, och i Jennies fall ytterst destruktivt, 
blir hallucinationen Edward en direkt symbol för fara och då från insidan. I det sjuka sinnet. 
22Borgström, opublicerat, ”I tankarnas skal”, version 7, s. 4. 
23Höglund, Vampyrer, s. 358. 
24Twilight, Catherine Hardwicke, 2008, 1. 01. 42. 
25Höglund, ”Vampyrer”, s. 311 (Jag nämnde tidigare humanvampyren: En vampyr som värnar om sin mänskliga 
sida för att kunna leva bland människor). 
26Anne Rice, En vampyrs bekännelse, Stockholm, 2009, s. 29. 
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 Precis som för Bella och de mänskliga huvudpersonerna i flertalet av 

vampyrromanserna, är även min huvudperson Jennie en ”ung, problemtyngd, grubblande 

flicka.”27 Hennes föräldrar är frånvarande; pappan lämnade familjen när hon bara var ett barn 

och mamman jobbar dubbla skift.28 Hon har dålig självkänsla, känner att hon inte räcker till, 

att hon inte är tillräckligt söt eller älskvärd och känner att hon därför inte passar in 

någonstans. 29 För Jennie blir dessa känslor av tillkortakommanden ytterst farliga i det 

trassliga liv hon befinner sig i. Då vampyren förkroppsligar vår önskan att hänge oss åt våra 

aggressiva impulser30 får Jennies kamp i det tysta en mer ödesdiger konsekvens. 

 På grund av sin ensamhet skapar min karaktär en ny bild av sin verklighet. Hon vill 

känna sig utvald, sedd och älskad. Hallucinationen, vampyren Edward, blir snart till en 

välkommen syn ju sjukare hennes sinne blir. Hon är varse om sin verklighet men står, likt 

vampyren, med ett ben i två olika världar: 

 

Jag började tillbringa mer och mer tid med honom. Vi dansade vals, tittade på 
stjärnorna genom fönstret, låg på sängen och tittade på film. Eller också kröp 
vi under filten – till vår värld – och så låg vi där kvällarna och nätterna långa. 
Pratade. Skrattade. Tittade på varandra. Rörde vid varandra. I alla fall tills 
någon kom och knackade på dörren. Då försvann han.31 
 

I min text blir alltså hallucinationen, vampyren Edward, ett medel eller ett substitut för att 

kunna ersätta den ensamhet och det utanförskap som min karaktär känner. Anna Höglund 

skriver: ”I fiktionen blir den människa som blir vän med en vampyr per automatik unik. Att 

ha en vampyrvän handlar om att vara utvald och om att få ta del av en värld som ingen annan 

människa äger tillträde till.”32 Detta är en bra förklaring till vad som händer i sinnet hos 

Jennie. I min text är vampyren enbart en hallucination, men Edward finns i en värld som 

Jennie själv har skapat – det är därför hon själv som blir medelpunkten. 33 

 

Att berätta sin historia 

Precis som temat för utanförskap kan även karaktärens chans att få berätta sin historia skrivas 

in och användas i olika former och situationer. I Anne Rice roman är det vampyrens historia 

som står i fokus och berättas. Denna teknik är sedan något som Meyer anammat när hon då 

och då låter Cullen-familjens mänskliga och ibland omänskliga, som för karaktären Jasper 

                                                            
27Höglund, ”Älskade vampyr!”, s. 8, opublicerad artikel hämtad från First Class (10.07.04, kl. 16.33). 
28Höglund, ”Älskade vampyr!”, s. 8, opublicerad artikel hämtad från First Class (10.07.04, kl. 16.33). 
29Höglund, ”Älskade vampyr!”, s. 8-9, opublicerad artikel hämtad från First Class (10.07.04, kl. 16.33). 
30McMahon, s. 201. 
31Borgström, opublicerat, ”I tankarnas skal”, version 7, s. 9. 
32Höglund, Vampyrer, s. 362. 
33McMahon, s. 198. 
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Hale, förflutna uppdagas. Hos Meyer handlar det oftast om hur de blev vampyrer och hur 

deras liv såg ut dessförinnan, ungefär som någon sorts tillbakablick på deras liv,34 vilket blir 

precis vad Jennie gör när hon som död står på kyrkogården och tänker tillbaka på sitt liv. 

 Att få berätta sin historia är ett ytterst vanligt tema, ett av de vanligaste, just i 

litteraturen med övernaturliga inslag som skildrar vardagen och olika försök har gjorts för att 

försöka förnya tillvägagångssättet. Ett exempel är Alice Sebolds Flickan från ovan35 som får 

hjälp av sin inskolningsvärdinna i himmeln, men alla finner inte den lärare de möjligtvis 

skulle ha behövt. Anne Rice vampyr, Louis, förbannar sin skapare Lestat för att han 

insisterade på att han skulle börja med människor: ”Jag skulle aldrig ha börjat med 

människor. Men det var något jag fick lära mig själv.”36 Detta gjorde han och började sedan 

dricka djurblod i stället eftersom han sammankopplar sin mänsklighet så starkt med hjärtslag: 

”och så började trumslagen igen, trumslagen som var dunkningarna av hans hjärta – det var 

bara det att den här gången slog de i perfekt takt med mina egna hjärtslag.”37 Det är alltså till 

sist Louis val av mat, men även den samhörighet han känner till människan, som gör att han 

utan problem kan sätta sig ner med en journalist för att berätta sin historia. 

 För min egen text, ”I tankarnas skal”, provade jag många olika former och versioner. 

Jag ville på bästa sätt kunna få in Jennies berättelse i den del av historien som innehöll det 

övernaturliga elementet, Jennie själv som spöke. Eftersom hon inte har någon att berätta sin 

historia för, blir hennes liv i stället till minnen som kommer tillbaka: ”En ilning gled ner längs 

ryggraden när minnena plötsligt kom tillbaka, de var de enda jag hade kvar nu och de 

spelades upp om och om och om igen.”38 Genom detta perspektiv skulle jag då kunna utgå 

ifrån att de två teman som finns i min text, utanförskap och att berätta en historia, faktiskt 

vävs in i varandra. Till skillnad från Sebolds Susie har Jennie inget att bevisa; hon behöver 

inte leda någon i rätt riktning mot en mördare och inte heller se till så att någon mår bra. 

Jennies uppgift är en annan, hon funderar på den existentiella meningen med livet och döden: 

 

  Mina fötter blev som förrotade när jag väl kom fram. Jag stod där och tittade 
på min sten, mina bokstäver och mina siffror – Jennie Lowall 1990 – 2009. 
Jag suckade igen, nästan lite ångestfullt. Även om det var jag själv som sett 
till så att jag hamnat här, så hade jag fortfarande inte riktigt vant mig.39 

 

                                                            
34Meyer, Ljudet av ditt hjärta, s. 135 (Rosalie Hale: ”Vill du höra min historia, Bella?”). 
35Alice Sebold, Flickan från ovan, Stockholm, 2009. 
36Rice, s.29. 
37Rice, s. 31. 
38Borgström, opublicerat, ”I tankarnas skal”, version 1, s. 1. 
39Borgström, opublicerat, ”I tankarnas skal”, version 7, s. 13. 
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För att sammanfatta min tankegång blir därför min slutsats att vampyren Edward, i min text, 

fungerar som en orsak för Jennie att kunna berätta sin historia, eftersom hennes resa mot 

döden började med Twilight. Hon måste alltså vara död för att få lov att berätta sin historia, 

och Edward är den som leder henne mot sin död. Han ger henne allt hon önskat sig samtidigt 

som han visar för henne att det hon upplever inte är verkligt. Som jag visade i citatet tidigare, 

försvinner han varje gång någon knackar på Jennies dörr, och i och med detta tar han också de 

uppfyllda önskningarna ifrån Jennie när han försvinner. 

 

Att lära sig om livet 

Eftersom Jennie avslutat sitt liv så abrupt, ser jag det som en naturlig utveckling för henne att 

lära sig om livet. Det hon lär sig blir från ett annat perspektiv, men hon får mer behållning av 

det hon ser eftersom hon då observerar livet i stället för att vara aktiv i olika situationer: 

 

  Plötsligt vek sig kvinnans ben, och hon föll till marken. Tårarna ristade 
märken där de rann nerför kinderna, men hon placerade varsamt den blodröda 
rosen framför stenen. […] Jag lät mina ögon glida över till mannen vid 
kvinnans sida. Han strök tröstande henne över ryggen och kramade henne 
sedan ömt. Den lille i deras sällskap bara tittade på stenen, utan att förstå vem 
som låg där.40 

 

Synen av den sammanhållna familjen blir alltså, även i sorgen, ytterligare en bild av en icke 

uppfylld önskan för Jennie. Bilden förstärks ännu mer när hon inser att hennes mamma inte 

kommer för att besöka henne. Hon upplever alltså inte enbart den ultimata formen av 

utanförskap, utan hon får även se hur livet skulle kunna vara genom den familj hon 

observerar. 

 I rent konkret mening är humanvampyrerna, bortsett från alla de mytologiska 

egenskaperna, så pass lika människor och de känner samhörighet till människor att jag kanske 

skulle kunna utgå ifrån en tanke om att de var tvungna att dö som människor, för att kunna 

lära sig både om sig själva och om livet. Detta är även något som Jennie genomgår. Eftersom 

döden är ett naturligt slut på det liv en människa levt, är det också denna aspekt som skiljer 

vampyren och människan åt. Dock får både vampyrerna och min Jennie en andra chans då de 

kan lära sig om livet genom att vara nära andra människor. Jennies hallucination, vampyren 

Edward, får alltså i detta avseende ytterligare en funktion. Han lär henne om livet, ger det 

värde, i form av vänskap och uppmärksamhet. På kyrkogården, som spöke, blir hon själv 

varse kärleken och hur ett liv med kärlek skulle kunna vara. 

 

                                                            
40Borgström, opublicerat, ”I tankarnas skal”, version 7, s. 12f. 
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En process 

”I tankarnas skal” började som en anteckning efter att jag själv sett filmen Twilight. Jag 

började med att skriva ner mina tankar kring filmen, som vid en första anblick handlar om 

döden. Efter att jag sett filmen en andra gång, insåg jag emellertid att den egentligen handlar 

om livet, då fokuseringen i Twilight är starkt kopplat till skillnaden mellan vampyrernas värld 

(de odödliga) och människornas värld (de dödliga). När vampyren Edward blir kär i 

människan Bella överskrids gränsen mellan liv och död, och när världarna vävs in i varandra 

lever ingen längre säkert: ”my world is not for you”,41 och detta trots mycket utförliga försök 

från vampyrernas sida att kunna leva anonyma i människans värld. De odödliga och de 

dödliga måste alltså hela tiden särskiljas för att hålla en jämn balans, och på så sätt uppstår 

existentiella funderingar som kommer till ytan i del två, New Moon, när livet på nytt riskerar 

att suddas ut för huvudpersonen Bella. I sin mänsklighet ses hon som skör av sina 

vampyrvänner, medan de ändå kan avundas hennes mänskliga förmåga att dö: ”I don’t envy 

him the girl – just the ease of the suicide”.42 Därför ser också vampyrerna livet, eller 

existensen som de kallar det, på ett helt annat sätt. 

 En som också ser livet på ett helt annat sätt är Jennie, i ”I tankarnas skal”. Efter mina 

anteckningar om filmen Twilight kom det små dagboksinlägg konstant, ett per dag i cirka två 

månaders tid, sedan upphörde flödet. Jag fick några till sporadiskt, innan idén med processen 

formades. Jag försökte skriva texten i olika former och använda drömmen för att visa en 

situation som eskalerar till det värre. Det svåraste skulle dock bli att faktiskt få ihop texten till 

en så trovärdig historia som möjligt: 

 

  En morgon vaknade jag med ett ryck. Kallsvettig och vettskrämd, med hjärtat 
på väg ut ur bröstkorgen. Jag satte mig försiktigt upp i sängen, som för att 
komma underfund med om jag faktiskt hade vaknat eller inte. Men jag var 
fortfarande rädd. I drömmen hade något, eller kanske någon, dragit mig neråt. 
Ner mot havets djup. Det ville bjuda in mig i mörkret.43 

 

För Jennie fungerar drömmen som något sorts negativt tecken, ett tecken på att någonting 

kommer att hända, men för läsaren är det meningen att hallucinationen Edward ska vara detta 

negativa tecken personifierat. Jennie väljer dock att bortse från detta, eftersom hon har 

kommit så pass långt i sin process eller sjukdom att hon väljer den verklighet som är minst 

krävande för henne, vilket stämmer överens med ett sinne i obalans. Jag undersökte flyktigt 

                                                            
41Meyer, New Moon, s. 69. (I filmen omskrivet till: “You just don’t belong in my world, Bella”). 
42Meyer, New Moon, s. 18. (Edward refererar till Romeo i Shakespeares Romeo och Julia). 
43Borgström, opublicerat, ”I tankarnas skal”, version 7, s. 2. 
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de drag som bidrar till tillstånden neuros44 och psykos45 innan jag började skriva men hade 

mycket tidigt en klar bild av hur jag ville att texten skulle sluta. Jag tänker dock inte ta upp 

mer om sjukdomstillstånden eller avslutningen här, utan skulle i stället vilja ta upp och 

diskutera några av de punkter som visade sig i den kritik som lades fram om den process 

Jennie genomgår. 

 Till att börja med skulle jag vilja säga att processen i min text inte enbart syftar på den 

som går från frisk till sjuk utan även, genom att placera Jennie på kyrkogården, från levande 

till död, vilket i förlängning blir en förflyttning från verkligheten till det övernaturliga. Mest 

troligt verkar det te sig så att processen från levande till död är mer markant och därför också 

mer lättförståelig, medan processen från frisk till sjuk genererade fler kommentarer. 

Återkommande synpunkter rörde huruvida Jennie hade, så att säga, kontakt med verkligheten 

eller inte. 

 I mina undersökningar har jag, med hjälp av Freud, kommit fram till att neurosen i 

grova drag tillåter patienterna att skapa sig en egen verklighet samtidigt som de är parallellt 

medvetna om den verklighet de lever i.46 Dock kan det vid svåra fall vara något specifikt i 

verkligheten som gör att patienterna känner ett behov av att skapa sig denna andra värld. 

Detta kan sedan visa sig i en process där patienterna gradvis, i alla fall vid neuros, väljer att 

stänga ute verkligheten och detta visar jag genom att låta Jennie spendera tid med Edward på 

sitt rum, bakom en stängd dörr (se citatet sida nio). Där visar Jennie att hon är medveten om 

att Edward försvinner – han försvinner när det knackar på dörren, men verkar däremot inte 

vara medveten om varför. Om jag skulle utgå ifrån att knackningen, i denna situation, 

fungerar som något sorts ”uppvaknande” till verkligheten, får Jennies faktiska möte med 

omvärlden en mycket vidare och allvarligare innebörd än jag först antagit. I takt med att hon 

blir allt sjukare börjar hon se honom oftare, även utanför sitt eget rum, som exempelvis vid 

biblioteket: ”Men han log. På ett annat sätt nu än förut. Nästan som om han väntade. Jag log 

tillbaka och kände hur mannen som passerade mig tittade på mig med ett förbryllat 

ansiktsuttryck. Som om jag var galen…”47 Hon ser Edward och han är verklig för henne, men 

                                                            
44Freud, Neuros och Psykos. Småskrifter VII, Red. Clarence Crafoord, Stockholm, 2001, s. 137 (Neuros = en 
konflikt mellan jaget och detet. En neuros tillåter patienten att skapa sig en egen verklighet samtidigt som de är 
parallellt medvetna om verkligheten de lever i. Dock kan det vid svåra fall vara något specifikt i verkligheten 
som gör att patienten känner ett behov av att skapa sig denna andra värld). 
45Freud, Neuros och Pyskos. Småskrifter VII, s. 137 (Psykos = en störning i relationerna mellan jaget och 
yttervärlden. Psykosen berövar helt sin patient från den verklighet de lever i och därmed går de helt in i den nya 
värld de skapat åt sig själv). 
46Freud, Neuros och Psykos. Småskrifter VII, s. 145 (”neurosen förnekar inte realiteten utan vill bara inte veta av 
den”). 
47Borgström, opublicerat, ”I tankarnas skal”, version 6, s. 7. 
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att människor i hennes omgivning har upptäckt att hon är sjuk är inget konstaterande av 

hennes sjukdomstillstånd, snarare på att hon vet att någonting i hennes situation är fel, men 

inte vad. Edwards förflyttning, från Jennies rum och ut, skulle därför kunna ses som ett hot 

som är på väg rakt emot henne, ett hot som i direkt mening betyder konfrontation mellan 

verklighet och fantasi, konfrontation mellan ett friskt och ett sjukt sinne samt konfrontation 

mellan liv och död. 

 

Tolkningar av texten 

Precis som jag har konstaterat tidigare är vampyren, enbart genom sin existens, ett brott mot 

hur verkligheten vanligtvis brukar uppfattas. Att döden själv personifieras är ingen ovanlig 

företeelse, i alla fall inte inom skräcklitteraturen eller i litteratur med övernaturliga inslag som 

skildrar vardagen. Ett mycket bra exempel på döden personifierad är Martin Brests Meet Joe 

Black,48 vilken förvisso inte är en vampyrrelaterad historia, men relevant för diskussionen. 

Döden tar sig in i livets sfär, i reklammannen William Parrishs liv för att vara mer exakt, och 

då för att lära sig om livet. I utbyte mot denna kunskap, är Döden sedan villig att skänka 

Parrish ytterligare några veckors jordeliv innan han tar honom med sig. Tanken för mig 

tillbaka till liemannen som spelar schack med sitt offer; oavsett hur många drag offret än 

lyckas vinna har döden ändå alltid övertaget. Detta gäller även för min karaktär Jennie och 

hennes hallucination, vampyren Edward. Att uppleva hallucinationer är en ytterst allvarlig 

åkomma, det är meningen att Edward ska tolkas negativt, som ett hot och/eller något sjukligt 

eller dödligt, men det var det konstigt nog ingen som kommenterade på i textresponsen vi 

hade i klassen. 

 En del av de punkter som följde var fokuseringen på handlingen i Twilight, vilket 

tydligen inte alltid var så lyckat. Jag kan hålla med om att det krävdes en viss insikt i 

Twilight-världen, men å andra sidan anser jag att texten inte skulle ha blivit lika stark om jag 

rakt ut avslöjat vilken historia eller film det var jag syftade på. I min egen mening skrev jag 

texten så nära jag kunde, utan att för den skull avslöja allting. Jag nämnde skådespelaren 

Robert Pattinson och vampyrer, jag försökte fokusera på hur den karaktär han spelar, Edward, 

beskrivs i boken – med bronsfärgat hår och gyllene ögon49 – men jag upptäckte sedan att detta 

inte var tillräckligt för att skapa en klarhet. Jag försökte därför använda mig av detaljer som i 

direkt mening skulle kunna associeras till filmen Twilight, för att på så sätt kunna leda läsaren 

på rätt spår. Jag försökte att så tydligt som möjligt porträttera Bella/Jennies känsla av att 
                                                            
48 Meet Joe Black, Martin Brest, 1998. 
49Borgström, min skrivrapport för Kreativt skrivande IV, ht. 09, First Class (09.12.21, kl. 23.39). 
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känna sig utvald när hon dansar med Edward, jag refererade till musiken och önskan om att få 

sitta på en pianostol med Edward Cullen.50 För en person som inte har sett filmen kan vikten 

av denna pianostols-scen enbart förklaras som en vändpunkt. Bella och Edward har bekänt 

sina känslor för varandra, och genom att bjuda hem henne för att möta sin familj har han 

också bjudit in henne i sin värld.51 Det är detta, framför allt det sistnämnda som min karaktär 

Jennie eftertraktar, att få träda in och att få leva i en annan värld än sin egen verklighet. 

 En punkt som fick ytterst blandad kritik var porträtteringen av Jennie som person. 

Irene Wirdelöv tyckte att bilden av henne och hur hon har det var mycket välbeskriven,52 

medan Sanna Johannesson skrev följande: 

 

  Till exempel på sidan tre med Youtube-incidenten får du på ett bra sätt fram 
hur hon känner sig utan att säga det rakt ut. Likadant på sidan fyra när han 
smäller till henne på baken. När du har med sådana händelser förstår man hur 
hon mår, och har det, utan att det behöver sägas tydligare eller ytterligare.53 

 

Julia Björnberg fann beskrivningen av Jennies bakgrund som något ofullständig:” Jag kan 

tycka att det är en för enkel psykologisk förklaring att filmen rakt av ersätter den förlorade 

fadern."54 Som jag skrev i min rapport55 så tillföll ordvalet, eller kombinationen av ord, endast 

mitt eget fel. Fel andemening gavs och därmed blev också tolkningen fel. 

 Det är svårt att svara på om jag är nöjd med min text. Processen i sig själv är den del 

av historien som skulle ha kunnat vara bättre. Den hade kunnat utvecklas bättre, genom fler 

steg, för att göra utvecklingen så klar som möjligt. Möjligtvis skulle jag kanske ha kunnat 

experimentera mer med formen för att på så sätt hitta bästa sätt att disponera 

utvecklingsförloppet i processen. Det finns alltid saker man skulle ha kunnat förbättra. Jag är 

väl medveten om textens brister, såsom till exempel den otydliga processen, men även om den 

biten av texten som är bra, nämligen porträtteringen av Jennie. Slutgiltigt svar skulle därför 

bli att jag är nöjd med den version av texten som jag lämnade in, version sju. 

 

Textens betydelse i förhållande till samtiden och traditionen 

Vad jag har funnit vara ett återkommande tema i historier med övernaturliga inslag i 

vardagen, är att det oftast är ensamma eller utsatta personer som får lov att upptäcka en annan 

värld. Vad jag menar med denna ”andra värld” kan vara allt ifrån en bokstavlig andra 

                                                            
50Twilight, Catherine Hardwicke, 2008, 1.08.26 – 1.08.37. 
51Twilight, Catherine Hardwicke, 2008, 1.01.23 – 1.02.13. 
52 Opublicerat, First Class, Textkritik Irene Wirdelöv (09.11.23, kl.14.02). 
53 Opublicerat, First Class, Textkritik Sanna Johannesson (09.12.01, kl. 15.33). 
54Opublicerat, First Class, Textkritik Julia Björnberg (09.11.20, kl. 14.35). 
55Borgström, min skrivrapport för Kreativt skrivande IV, ht. 09, First Class (09.12.21, kl. 23.39). 
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dimension till en plats där döda blir levande – vampyrer kan vandra runt bland människor och 

spöken och andar får berätta någonting för oss levande. Det mest intressanta med dessa 

ensamma personer som får uppleva dessa andra världar, med fenomen och varelser vi aldrig 

kunnat ana, är att när de väl upptäckt dessa så finns det inte någon väg tillbaka. Detta är något 

Meyers Bella blir varse i filmen New Moon: ”Is it possible that everything is true? The 

fairytales, the horror stories. Is it possible that there isn’t anything sane and normal at all?”56 

Det samma gäller även för min karaktär, Jennie, då hennes sjukdom är tänkt att följa ett 

händelseförlopp, en process, där hon hela tiden blir sämre. Likt vampyren går hon in i, och 

börjar leva i en helt annan värld, en parallell värld till hennes faktiska verklighet. Det 

intressanta med denna andra värld är att hon får allt hon önskat sig, men får till slut betala 

med sitt eget liv. Detta är ett av kriterierna för att hon ska få lov att berätta sin historia i 

litteraturen med övernaturliga inslag i vardagen, men även i den moderna vampyrromanen. 

 Att få berätta sin historia är ett vanligt tema just i litteraturen med övernaturliga 

inslag i vardagen. Det är ett tema som går att nyansera och därför är det också något lättare att 

undersöka. Jag har tidigare nämnt Anne Rice En vampyrs bekännelse och Meyers Twilight-

saga som exempel på historier som använder en berättarteknik som fokuserar på vampyrens 

liv, både innan och efter förvandlingen. Vampyrernas historier, i alla fall hos Meyer, har 

därför två olika syften. För att kunna förstå Meyers vackra, odödliga men sorgsna Rosalie 

Hale måste jag som läsare också förstå hennes bakgrund; hennes historia används därmed i ett 

syfte att presentera karaktären för läsaren. Den levande döda Rosalie kan som död berätta sin 

historia, eftersom historien om hennes liv inte skulle vara lika värdefull om hon fortfarande 

vore levande människa. Meyers vampyrer och deras tillbakablickar på sina liv kan därför 

sammankopplas med min karaktär Jennie där hon står på kyrkogården och tänker tillbaka på 

sitt liv. 

 Jennies placering på kyrkogården skulle även kunna anknyta till ytterligare en aspekt 

hos Meyer. Att lära sig om livet är i viss mån vad humanvampyrerna gör när de lever så pass 

nära människor att de kan integrera med dem, men för Jennie blir det från ett annat 

perspektiv, då ingen kan se henne som spöke. Detta hindrar henne inte från att lära sig något 

utifrån det hon får se, vilket åter för mig till tanken att både Jennie och Meyers vampyrer var 

tvungna att dö som människor för att kunna lära sig om livet. Som jag nämnt innan, följer 

även Jennie den ”mall” som Bella och de mänskliga huvudpersonerna i flertalet 

                                                            
56New Moon, Chris Weitz, 2009, 1.08.21-1.08.30. 
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vampyrromanser till synes verkar vara stöpta i57, och genom detta perspektiv skulle processen 

i min text kunna visa relativt många skeenden. Övergången mellan frisk till sjuk är ytterst 

viktig, utan den skulle Jennies placering på kyrkogården inte få något värde. Jennies död blir 

alltså även en övergång från verkligheten till det övernaturliga. 

 Om jag då skulle återgå till min egen text, ”I tankarnas skal”, och försöka sätta in den 

i ett förhållande till samtida litteratur, skulle det bli svårt att definiera en given plats. Som jag 

visat ovan, innehåller min text en del igenkänningstecken som skulle kunna kategorisera den 

som en modern vampyrhistoria. Å andra sidan befinner Jennie sig på en kyrkogård, död, när 

hon står och tänker tillbaka på sitt liv och därför skulle jag vilja placera min text någonstans 

mitt i mellan det biografiska och det övernaturliga eftersom min text även har starka drag till 

Meyer och hennes Twilight-saga. 

 

SAMMANFATTNING 

Jag har i denna uppsats diskuterat min text, ”I tankarnas skal”, och jämfört denna med en 

fokusering mot Stephenie Meyer och hennes Twilight-saga. Med en avgränsning mot 

hallucinationen, vampyren Edward, har jag försökt visa hur han i olika avseende intar en 

symbolisk roll som hela tiden för historien mot ett mål, döden. 

 För att underlätta för sig själv under processens gång skapar Jennie en ny mental 

värld, en ”vampyrens värld”, för att på så sätt kunna fly från sin ensamhet och sitt 

utanförskap. I den nya världen får hon det hon alltid önskat sig, om än bara för en stund, och 

Edward är den som kan förverkliga detta åt henne. Han blir sällskapet, vännen och partnern 

som är där för hennes skull, och därmed utgör han ett substitut för den ensamhet och det 

utanförskap hon känner. 

 Som jag nämnt tidigare är personifieringar av döden inte någon ovanlig företeelse, 

åtminstone inte inom skräcklitteraturen eller litteraturen med övernaturliga inslag i vardagen. 

Vampyren utmanar den bild vi har av verkligheten, och jag tänkte att denna tankegång skulle 

reflekteras i Jennies samspel med hallucinationen Edward. Härmed får han alltså ytterligare 

en funktion när han lär henne om livet genom att visa henne vänskap och uppmärksamhet; 

resten lär hon sig själv som spöke. Edwards roll är att föra Jennie mot döden och därmed blir 

hans ”goda gärning” i själva verket något annat. Som liemannen låter han henne vinna när han 

ger henne det hon önskar, men hennes själ är förlorad redan första gången hon ser honom. 

Hallucinationer är och ska ses som en ytterst allvarlig åkomma och därför är det meningen att 

                                                            
57Höglund, ”Älskade vampyr!”, s. 8-9, opublicerad artikel hämtad från First Class (10.07.04, kl. 16.33). 
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Edward ska tolkas som något negativt. Han ska tolkas som ett hot eller som döden, med tanke 

på den process Jennie genomgår. 

 I takt med att hon börjar se Edward oftare, även utanför sitt rum, blir Edwards roll 

den av det symboliska hotet. Ett hot som medför konfrontationer mellan verklighet och 

fantasi, en konfrontation mellan ett friskt och ett sjukt sinne samt konfrontation mellan liv och 

död. Jennies verklighet har skapat behovet av närheten, men det är hennes eget sjuka sinne 

som åtgärdat problemet med hallucinationen Edward. På så vis blir han bokstavligen hotet 

inifrån, samtidigt som han kan bli det Jennie behöver eller vill att han ska vara, vilket skulle 

kunna återknytas till vampyrens tvåenighet av monster och människa. Med detta perspektiv 

skulle hallucinationen Edward då kunna tolkas som Jennies andra jag, precis som monstret 

blir den mörka delen av humanvampyren. Därmed skulle min text, ”I tankarnas skal”, vara 

mer av en modern vampyrroman än någonting annat. 
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