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Abstrakt 

 
Denna uppsats heter ”Vampyren i dåtid och nutid. En studie av den europeiska vampyren och 

dess samtida funktioner.” Utifrån frågeställningarna nedan syftar uppsatsen att undersöka den 

europeiska vampyrens utveckling genom historien. Den syftar också till att uttyda det 

moderna samhällets syn på vampyren, vilket görs genom studier av vampyren i nutida filmer.    

 

1.  Hur har den historiskt traditionella, europeiska vampyren utvecklats till den nutida 

vampyrkaraktären genom tiderna? 

 

2. Vilka ursprungliga faktorer och tankar kring vampyren utifrån ett kristet och förkristet 

perspektiv återspeglas i dagens vampyrgestalt, så som den framställs i uppsatsens 

utvalda filmer och kan nya tankar kring vampyren observeras i dem? 

 

Vampyren studeras utifrån ett historiskt och samhälleligt perspektiv samt genom filmhistorien 

och skönlitteraturen. Eftersom vampyren genom historien sammanlänkats med varulven, 

studeras även denna varelse. Sammanfattningsvis kan konstateras att människans attityd till 

och förhållningssätt till vampyren förändrats under historiens gång. Från att varit en 

skräckinjagande och fruktad varelse har den övergått till att bli en accepterad och mer 

mänsklig sådan. Vampyren är dock fortfarande en ond varelse och kan aldrig bli en del av den 

mänskliga världen, hur den än strävar efter att uppvisa god, mänsklig moral och kämpa emot 

sin onda sida.  

 

 

 
Nyckelord: Vampyr, varulv, filmanalyser, neoformalism, kristendom 
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1. Inledning 
 
En sensommarkväll när jag lagade kvällsmat, stormade min då tolvåriga dotter in i köket med 

sin kompis. Hon berättade med stort engagemang att hon och kompisen sett Twilight.1 ”Bara 

så du vet mamma, är Edward Cullen den snyggaste killen jag vet! Han är vampyr och jag är 

kär i honom!”, deklarerade min dotter med eftertryck och entusiasm. En sekund senare hade 

hon och kompisen fnittrandes sprungit upp på övervåningen. Jag stod kvar med lite osorterade 

tankar kring vad min dotter sagt. Efter bläddrande i minnet, i syfte att kunna bemöta min 

dotters romantiska engagemang i vampyrernas värld, spelades en scen upp, när jag som 

elvaåring sov över hos min bästis, och vi olovandes smög ner i källaren, där familjens enda tv 

befann sig, och såg en läskig Draculafilm med Christopher Lee i huvudrollen. Mötet med 

vampyrer gav mig sömnsvårigheter för lång tid framöver, och det berodde inte på någon 

förälskelse dedikerad Dracula! Vampyrer förknippade jag med hemska monsterliknande 

varelser, som sög blod och skrämde människor. Inte någonstans kunde jag minnas att jag 

upplevt en vampyr som attraktiv. Sedan när blev en vampyr snygg? Jag insåg mina 

begränsade kunskaper i ämnet och när c-uppsatsen stod för dörren, kändes det självklart att 

undersöka vampyren närmare.  

 

Vampyren har en lång historik och hör samman med begravningsritual och föreställningar 

kring vad som händer med en död kropp, vart själen och kroppen tar vägen efter livets slut. 

Vampyren har många skepnader. Den måste inte nödvändigtvis vara lik en Draculagestalt, 

lång och svartklädd med fladdermusvingar, röda ögon, vassa huggtänder, redo att attackera 

människan i jakt på blod. Den kan ha en underskön, förförisk kvinnas gestalt, härstammandes 

från Grekland, och den kan vara ett halvt uppluckrat lik från 1600-talet, som hemsöker 

anhöriga och orsakar kaos. Vampyren kan också vara ett barn som fötts med tänder, en 

familjefar som fullmånenätter förvandlas till en varulv eller helt enkelt en rovfågel 

härstammandes från Rumänien som jagar och äter människors kött och blod om nätterna.   

 

 

 

 

 

                                                      
 
1 Twilight 2008 



 

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Uppsatsen syftar dels till att ur ett historiskt perspektiv, skildra den västerländska vampyrens, 

med sitt ursprung i den Grekiska och Rumänska kulturen, utveckling till idag. För att få en 

mångfacetterad bild av vampyren, studeras den utifrån historiska, filmvetenskapliga och 

litterära aspekter.  

 

Uppsatsen syftar också till att jämföra den tidiga europeiska vampyrens karaktär och funktion 

så den skildras i den grekiska och rumänska kulturen, utifrån kristna och förkristna perspektiv, 

med dagens moderna, så den presenteras i de filmer som valts ut. Detta för att se vilka 

ursprungliga tankar och idéer som återfinns i dagens vampyr, men också för att se om det går 

att finna varianter eller uppdateringar av dessa.  

Utifrån dessa syften till uppsatsen har två frågeställningar formulerats; 

 

1. Hur har den historiskt traditionella, europeiska vampyren utvecklats till den nutida 

vampyrkaraktären genom tiderna? 

 

2. Vilka ursprungliga faktorer och tankar kring vampyren utifrån ett kristet och förkristet 

perspektiv återspeglas i dagens vampyrgestalt, så som den framställs i uppsatsens 

utvalda filmer och kan nya tankar kring vampyren observeras i dem? 

2.1 Disposition 

 

Eftersom uppsatsen är omfattande och har två frågeställningar, har jag valt att dela in den i två 

delar. Frågeställning 1 besvaras utifrån teoridel samt bakgrundsdel med en efterföljande 

slutsats och sammanfattande diskussion. Frågeställning 2 besvaras utifrån fem filmanalyser, 

där varje film studeras utifrån tre aspekter; intrig, analys av teman samt formanalys.  De 

kompletta filmanalyserna ställs mot uppsatsens teoridel och bakgrundsdel. Detta för att 

jämföra dagens vampyr så som den presenteras i de nutida filmerna med de ursprungliga, 

äldre idéerna, vilka presenteras i teoridelen och bakgrundsdelen. Resultatet av analyserna 

presenteras i kapitlet slutsatser och diskussion. Under 2000-talet har det kommit nya 

tankegångar kring vampyren, vilka inte så tydligt framkommer i filmanalyserna, varför dessa 
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redovisas i kapitlet ”Vampyren på 2000-talet” och behandlas i uppsatsens sammanfattande 

del. 

 

3. Metod 

 

Det finns två huvudregler för vetenskapen – den ska vara kommunikativ och nyskapande. 

Kommunikationskravet betyder att den vetenskapliga undersökningen ska kunna kritiseras 

och förnuftsmässigt tas ställning till. Den andra regeln är att det nya forskningsresultatet ska 

kopplas till tidigare resultat, vilka antingen kritiseras, förkastas eller bekräftas. 

Historieforskningen ska vara nyttig, alltså syfta till att öka människans förståelse för historien, 

hur då och nu förhåller sig till varandra och påverkar varandra. Vidare ska historieforskningen 

vara orsaksförklarande. Det betyder att den ska utifrån en historisk synvinkel, förklara och 

bidra till ökad förståelse för företeelser i vårt moderna samhälle.  

 

Vetenskaplig kunskap kan nås på följande sätt, genom rationalism och empirism. Den 

rationella vetenskapliga forskningen innebär att man utgår från generella idéer, för att sedan 

skala ner dessa till mindre delar, så att det går att utläsa enskilda faktorer. Detta kallas 

deducering. Man utgår alltså från de stora, allmängiltiga tankarna, för att få fram de små, 

enskilda, specifika, genom att skala ner dessa stora tankar bit för bit. Detta för att komma åt 

själva kärnan av innehållet. Den empiriska vetenskapliga metoden går ut på att man studerar 

enskilda moment, för att förstå det stora sammanhanget. Här går man från det lilla till det 

stora. Synsättet kallas induktion. Idag separerar forskarna inte alltid dessa begrepp, utan 

menar att de berikar varandra.2 

 

För denna uppsats del innebär ovanstående att den utgår från den empiriska, deduktiva 

metoden, där olika historiska forskningar av sekundärt källmaterial rörande vampyrens 

karaktäristika belyser varandra så att en mer detaljerad bild av denna ljusskygga varelse 

framkommer. Detta material kompletteras med skönlitterära studier av vampyren, från 1700-

talet och framåt, samt en filmhistorisk genomgång av vampyrens framställning på filmduken 

under 1900-talet. Utifrån denna forskning, besvaras frågeställningarna;  

 

                                                      
 
2 Dahlgren & Florén 1996 



 

1. Hur har den historiskt traditionella, europeiska vampyren utvecklats till den nutida 

vampyrkaraktären genom tiderna? 

 

2. Vilka ursprungliga faktorer och tankar kring vampyren utifrån ett kristet och förkristet 

perspektiv återspeglas i dagens vampyrgestalt, så som den framställs i uppsatsens 

utvalda filmer och kan nya tankar kring vampyren observeras i dem? 

 Som analys till tolkningen av uppsatsens filmer har den estetiska filmanalysen neoformalism 

valts ut. Analysmetoden innebär att filmen studeras utifrån ett estetiskt perspektiv i syfte till 

att förklara den och hur den står i förhållande till omvärlden. Den neoformalistiska 

filmkritikern studerar filmen utifrån två synsätt; på filmen i sig och på filmens perspektiv i 

förhållande till samhället. Denna analysmetod måste ha bredd och fokusera på många 

faktorer, exempelvis psykologiska, samhälleliga och historiska, för att kunna användas som 

analysmodell på vilken film som helst, oavsett genre. Av den anledningen räcker det inte med 

att studera film utifrån enbart ett enda perspektiv, utan det måste fogas samman med andra 

idéer från filosofin eller litteraturforskningen.3 

   

Thompson menar att man kan studera film i syfte att peka ut ett visst perspektiv genom att 

utgå från en analytisk metod som hämtats exempelvis från litteraturforskningens eller 

psykoanalysens tankar. Hon varnar dock för förutfattade meningar, då filmernas komplexitet 

riskerar att undermineras och analyserna utmynnar i samma resultat, om man inte analyserar 

filmerna från fler vinklar.4   

 

Thompson anser således att om kritikern konstant skulle tolka filmer ur enbart ett perspektiv, 

skulle filmanalysen bli tråkig, enformig och underminera filmen. Tolkade filmkritikern filmen 

endast ur ett psykologiskt perspektiv, skulle man i de flesta finna fall kunnat klassa dessa som 

varianter av ett oidipalt drama, menar hon.5 

 

 I uppsatsens filmanalyser studeras vampyrkaraktärens utseende och karaktär, men även 

miljön, ljussättningen, tidsaspekten och rumsbeskrivningen i enlighet med den estetiska 

neoformalismen. Fem filmer analyseras i uppsatsen. De presenteras för enkelhetens skull var 

                                                      
 
3 Andersson & Hedling (red) 1995 
4 Andersson,Lars Gustaf & Hedling (red), (1995), s. 42. 
5 Thompson (1988).  
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för sig. Först beskrivs filmens intrig och i direkt anslutning till den följer en analys, uppdelad i 

två delar. Den första delen analyserar filmens presentation av sina karaktärer, samt vilka idéer 

och attribut sprungna ur den tidiga folktron och kristna traditionen, som återfinns i filmen. 

Dessa är indelade i olika teman, beroende på vilka idéer som respektive film belyser. I den 

andra delen, analyseras filmens form utifrån ljussättning, klädsel, tid och rum. I formanalysen 

observeras filmens psykologiska och filosofiska aspekter, vilka förstärker filmens 

huvudsakliga fokus. När samtliga filmer presenterats och analyserats, följer en reflektion och 

diskussion, där samtliga filmers innehåll jämförs, i syfte att utläsa vilket ursprungligt kristet 

och förkristet material som återfinns i dessa. 

 

4. Material   
 

Källkritik innebär en värdering av den historiska litteraturens användbarhet, där forskaren ska 

inta en särskilt kritisk ställning till och ifrågasätta problemfaktorer, som censur, till synes 

självklara källor samt det muntliga materialet.6 Harrison Lindbergh menar att 

vampyrforskaren bör basera sina studier på senare studier och litteratur, helst författad efter år 

2000, då författarna och forskarna varit mer noggranna med att kritiskt granskat det material 

som de använt sig av, jämfört med den föregående forskningen. Detta på grund av att den 

tidiga vampyrforskningen mer fokuserat på sensationella och spännande faktorer kring 

vampyren än fakta. Som exempel på hur fel det kan bli, då sensationella idéer går före 

noggrann källkritik, kan nämnas författarparet McNally, Raymond T. – Florescu, Radu, vilka 

utkom med boken Vem var Dracula (1973), i vilken de jämställde den verkliga, historiska 

1400-talsvojvoden Vlad III Dracul med Bram Stokers fiktiva Dracula-gestalt, och menade att 

dessa två var samma person. En helt felaktig antagning visade det sig, då andra forskare 

senare studerade Bram Stokers egna dagboksanteckningar kring sitt författarskap. I dessa 

framkom det inte någonstans att Vlad III Dracul skulle vara Draculas namne. McNally 

Raymond T. – Florescu, Radu, utkom senare med boken Dracula, Prince of Many Faces: His 

Life and His Time (1989) där de tar upp sitt misstag gällande denna koppling och dementerar 

den.7  

 

                                                      
 
6 Dahlgren Stellan/Florén Anders, (1996). 
7 Harrison Lindbergh 2010 



 

Den tidiga vampyrforskningen har ofta haft fokus på det spännande och sensationella kring 

denna varelse, än av fakta. Av den anledningen har strävan varit att använda så aktuell 

forskning som möjligt till denna uppsats, då det finns en väldokumenterad källhänvisning- 

och notapparat i denna litteratur. Som underlag till uppsatsen, har sekundärt källmaterial 

använts. En del material har varit mer nyttig och berikande än andra. Höglunds filosofie 

doktorsavhandling, och Harrison Lindberghs bok Vampyrernas historia, utkommen år 2010, 

är två exempel på god litterär forskning kring vampyren där det råder tydlighet och 

noggrannhet kring källhänvisningar och noter. Mycket av den forskning som använts till 

denna uppsats, har inspirerats utifrån de gedigna referenslistor, som återfinns i dessa böcker. 

En kritisk inställning till källor är nödvändigt för att sortera ut det bättre materialet. Det finns 

också en fara kring användandet av annan författares material, då ambitionen kring hans eller 

hennes forskning inte nödvändigtvis överensstämmer med mina egen. Forskaren kan medvetet 

uteslutit viss fakta som inte understöder dennes forskning. Enligt Dahlgren/Florén innebär 

källkritiken en värdering av källornas användbarhet. De belyser vidare källkritiska problem 

som censur och till synes självklara källor, som exempelvis kyrkböcker, vilka inte är så 

tillförlitliga som kan tyckas. De nämner också faran med muntliga faktorer, vilka gör att 

källan får andrahandsvärde.8 

 

Filmen är det medium som når den största publiken idag och fungerar därmed som ett medel 

för påverkan och skapar trender.9 Det finns en risk att jämföra populärkulturella nutida filmer 

med väletablerade historiska kunskaper, då forskaren rör sig i två olika världar. Ambitionen i 

denna uppsats ligger i, utöver att skildra den västerländska vampyren genom historien, att 

utifrån uppsatsens historiska materialet se vilka egenskaper filmskapare idag väljer att tilldela 

vampyren.  

 

Som filmunderlag har fem filmer delvis slumpvist valts ut, med kraven att de skulle vara 

nutida, de skulle fokusera på vampyren och/eller varulven och de skulle inte tidigare ha setts 

av mig. Då jag skriver att filmerna är ”delvis slumpvist utvalda”, menar jag att jag ratat 

skräckfilmer, i vilka intrigen tenderar handlar om, med risk för att generalisera, ungdomar 

som jagas av läskiga monster, varulvar eller vampyrer. I denna typ av filmer, befinner sig ofta 

                                                      
 
8 Dahlgren & Florén 1996 
9 Nemert, & Rundblom 1994 s. 80-84 
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monsterkaraktären i periferin, som ett blodtörstigt hot mot människor, menar Höglund.10 

Därmed har jag strävat efter att hitta filmer vilka mer fokuserar på själva vampyr- eller 

varulvskaraktären. Detta för att uppsatsen har som mål att skildra vampyren alt varulven så 

mångsidigt som möjligt, inte bara på dess blodtörstighet.   

  

Som jag tidigare skrev, skulle de analyserade filmerna vara relativt eller helt nyutkomna. 

Eftersom uppsatsen påbörjades skrivas för några år sedan, då även filmanalyserna utfördes, 

dateras filmerna mellan tidsperioden 2008-2010. Det stoff som går att utläsa ur dessa filmer 

får representera den nutida synen på vampyren och varulven. Ett sista krav kring väljandet av 

filmunderlag till uppsatsen var att ingen av filmerna skulle tidigare ha setts av mig, som 

författare. Jag resonerade som så att min objektivitet skulle vara större, och filmerna betraktas 

med större nyfikenhet och observation än om filmerna var för mig helt kända. Kände jag till 

filmernas intrig, tappade jag kanske fokus kring vissa detaljer, som då skulle riskeras gå 

förlorade. Hursomhelst har dessa för uppsatsen utvalda filmer samma utgångsläge; ingen av 

dem har tidigare blivit sedd av mig som författare, förrän nu i studiesyfte för att notera nutida 

detaljer kring denna karaktär. Filmerna har bara setts en gång. Samtliga studerade filmer 

utöver en, vilken är svensk, är amerikanska produktioner. Som uppsatsens författare är jag 

medveten om att dessa utvalda filmer kan exkludera andra länders syn och tankar kring 

vampyren och varulven. Uppsatsens fokus ligger dock på att jämföra den äldre europeiska 

vampyren med den nutida europeiska vampyren. USA påverkar och inspirerar vår världsdel 

på många kulturella plan, varför amerikanska vampyrfilmer inte är ett så dumt val till denna 

uppsats.   

 

Filmerna är: 

Underworld Rise of the Lycans (2009) 

Filmen handlar om bakgrunden till konflikten mellan vampyrer och varulvar, eller lykaner, 

som de kallas här. I filmen är vampyrerna härskarna och varulvarna deras slavar, trots att de 

har samma blodursprung. Varulvarna får en mäktig och stark ledare, som leder en kamp mot 

vampyrerna, vilken resulterar i varulvarnas frihet. 

 

Låt den rätta komma in (2008) 

                                                      
 
10 Höglund 2009 



 

Denna film handlar om mobbade Oskar, som lever i ett lägenhetsområde och hans möte med 

vampyrflickan Eli, som flyttar in i en grannlägenhet. En djup vänskap och sympati för 

varandra växer fram, vilken kantas av orosmoln i form av Elis attacker på människor i jakten 

på deras blod med den medföljande risken att hon avslöjas, samt Oskars alltmer outhärdliga  

mobbningsituation. 

  

Twilight, (2008) 

 

I filmen skildras kärleken mellan vampyren Edward och mänskliga Bella och de svårigheter 

som medföljer denna relation. Det förekommer både goda och onda vampyrer i filmen. Då en 

ond vampyr fattar tycke och smak för Bellas blod, strider Edward för henne, med resultatet att 

den onda vampyren förgörs och den tidigare osäkra kärleken mellan huvudrollsinnehavarna 

nu befästs.  

 

New Moon (2009) 

 

Filmen tar vid där Twilight, (2008) slutar. Bellas och Edwards kärlek utsätts för prövning, då 

Edwards omsorg om Bella resulterar i att han bryter upp deras förhållande och tillfälligt 

flyttar från Fork. I sin sorg fördjupar Bella sin vänskap med barndomskamraten Jacob, som 

visar sig vara en vargmänniska, alltså en varulv. I slutet återvänder Edward och Bella och han 

återförenas. Edward träffar Jacob, ett möte som resulterar i förakt för varandra, då vampyrer 

och varulvar är två oförenliga varelser.  

 

Eclipse (2010) 

 

I filmen förklaras varför vargmannen/varulven står i opposition till vampyren. Bella hotas än 

en gång av onda vampyrer. Jacob och Edward tvingas ställa sina hatkänslor gentemot 

varandra åt sidan i syfte att samarbeta för att rädda Bella. 

Som kan noteras har tre filmer ur Twilight-serien valts ut för att analyseras. Efter viss tvekan 

valde jag att använda samtliga dessa, då varje film har olika fokus och koncentrerar sig på 

olika faktorer, trots att filmerna kan tyckas vara snarlika; Twilight, (2008) fokuserar på 

vampyren, New Moon (2009) har varulven i centrum och slutligen Eclipse (2010) tar upp 

förhållandet mellan vampyren och varulven. Jag kom underfund med att samtliga dessa 

Twilight-filmer utgjorde ett bra analysunderlag för uppsatsen, varför de valts ut till denna.  
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5. Avgränsning. 

 

 Fokus för uppsatsen ligger dels på att beskriva den västerländska vampyrkaraktären genom 

historien, och dels på att jämföra dennas ursprungliga karaktärsdrag med den nutida 

vampyren, så den presenteras i utvalda filmer. Vampyrvarelsen har formats och ändrats under 

tidens gång, utifrån olika tiders syn på religiösa och samhälleliga ideal, syften och 

tankegångar. 

 

Av utrymmesskäl fokuseras uppsatsen på den europeiska vampyren. Som utgångspunkt 

studeras den grekiska och rumänska folktro och den tidiga västerländska kyrkans idéer 

gällande vampyrer. Den tidiga kristna kyrkans och folktrons tankar och föreställningar har 

genom historien influerat varandra i vampyrtron, och har utgjort idén för vampyrkulturen 

fram till idag. Forskare menar att Grekland och Rumänien utgör den äldre, västerländska 

vampyrens ursprungsländer. Därmed utesluts geografiskt övriga världens vampyrkulturer för 

denna uppsats ena syfte, nämligen att studera den europeiska vampyrens utveckling genom 

historien till idag. Den geografiska avgränsningen innebär en begränsning av 

vampyrkaraktären, då det kan finnas aspekter kring denna som uppsatsen inte alls redogör för. 

Det finns därmed en risk för att uppsatsen blir snäv, vad gäller karaktärsbeskrivningen.  

 

Eftersom vampyren och varulven genom historien betraktats som varianter av varandra 

alternativt stå i opposition till varandra, berättas om båda dessa karaktärer regelbundet genom 

uppsatsen. Både varulven och vampyren förekommer i det utvalda filmiska materialet till 

uppsatsen, varför både dessa skräckkaraktärer måste redogöras för. 

 

Uppsatsen har ett kapitel som behandlar skräckfilmen med fokus på vampyrfilmens 

utveckling under 1900-talet. Som uppsatsförfattare har jag av utrymmesskäl selektivt valt ut 

de filmer, som antingen bäst ansetts presentera en viss tidsperiods ideal, eller som utgör en 

utgångspunkt för en ny tankegång kring vampyrkaraktären. Filmpresentationerna har valts ut 

som ett resultat av studiet kring vampyrfilmernas historia, så de presenteras och resoneras 

kring i Höglunds avhandling, samt Holmbergs böcker Filmskolan (2007) och Filmtema 

(2006). Som uppsatsförfattare är jag medveten om att det finns en mängd vampyrfilmer 

utöver dessa som nämns i uppsatsen, vilka av utrymmesskäl inte tas upp i denna uppsats.  



 

Utöver en filmhistorisk genomgång, finns det också en del i uppsatsen som redogör för 

utvecklingen av vampyren i litteraturen fram till modern tid. De tidigaste skrifterna, som 

nämns i uppsatsen är från 1700-talet. Den tidsperioden föregicks av en muntlig tradition, 

vilken inte redogörs för i uppsatsen, mer än de generella idéerna gällande synen på vampyren 

under denna tid. Av utrymmesskäl har även denna uppsatsdel bantats ner till att omfatta den 

litteratur som mest ansetts påverkat och förnyat vampyrkulturen alternativt bäst redogjort för 

tidstypiska tankar gällande den. Till urvalet av litteratur för detta ändamål har jag använt mig 

främst av Höglunds avhandling, men även av andra forskares, exempelvis Harrison Lindbergs 

bok Vampyrer. Av utrymmesskäl nämns inte all vampyrlitteratur, utan de titlar som tas upp i 

uppsatsen har på olika sätt påverkat eller utgjort tidstypiska markörer i historien. Därmed 

utesluts flertalet vampyrlitteratur.   

 

Eftersom uppsatsen syftar till se vilka tankar som lever kvar av de kristna och förkristna 

föreställningarna kring vampyren, i dagens moderna samhälle, jämförs några nutida filmer, 

med det historiska materialet så som det framställs i de litterära källorna. Utifrån detta 

material har fakta plockats ut som underlag till denna uppsats. Det litterära materialet 

presenteras under rubriken tidigare forskning, som följer nedan.  

 

Som filmunderlag till uppsatsen har nutida vampyrfilmer valts ut, vilka presenteras i 

uppsatsens materialdel. Dessa filmer har svensk och amerikansk härkomst. Önskan vore att 

filmerna enbart hade sin grund i den europeiska delen av världen, då uppsatsens syfte är att 

studera den västerländska vampyrens särdrag. Dessvärre går det inte att enbart fokusera på 

Europa, och avgränsa vampyren hit, då vårt samhälle idag är globaliserat, och därmed 

påverkas och influeras från flera håll. Därmed motiveras valet av amerikansk film och dess 

framställning av vampyren. De utvalda filmerna är tidsmässigt utkomna mellan åren 2008 och 

2011. De heter; Underground –Rise of the Lycans, Låt den rätta komma in, Twilight, New 

Moon och Eclipse. Utifrån det filmiska materialet tolkas vilka ursprungliga kristna och 

förkristna tankar och idéer som återfinns i dessa, för att kunna se en tendens gällande vilka 

faktorer som fokuseras på idag. Då det är ett litet underlag till filmanalyserna, eftersom endast 

fem filmer studeras, är det svårt att generalisera vår samtids syn på vampyrer. Istället blir det 

tendenser som uppvisas, vad som idag anses representera vampyren eller varulven i de olika 

filmerna. Jag redogör inte för regissörernas personliga avsikter eller intentioner med sina 

produktioner, eftersom uppsatsens ambition ligger i att studera de egenskaper hos den nutida 

vampyren som kan noteras i filmerna.  
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Uppsatsen studerar inte i huvudsak vampyren i tv-serier, däremot omnämns serien True Blood 

och dess karaktär Bill. Uppsatsen behandlar heller inte barnprogram eller barnfilmer med 

vampyrer i rollerna. 

 

Denna uppsats baseras på det forskarmaterial och den litteratur gällande vampyren som 

författats fram till år 2010. Den redogör därmed inte för den eventuella forskning som 

tillkommit efter detta år. 

  

6. Tidigare forskning 

 
Det finns mycket författat kring vampyrgestalten. Både bra och mindre bra litteratur och 

forskning kring ämnet. Höglund menar att merparten av den forskning som bedrivits före 

2000-talet har fokuserats kring studiet av 1800-talets litterära vampyrer. Under 1900-talet är 

det främst Abraham Bram Stokers vampyrkaraktär, Dracula, som fokuserats på. Framförallt 

de nya idéer som Stoker presenterade i sin Dracula (1897). I boken presenterades nytt stoff 

kring vampyrkaraktären, stilbildande karaktärer och namn på dessa, vilka kom att inspirera 

och återkomma i andra författares litteratur och filmer. 

 

Det första viktiga verket för vampyrforskningen, anses Dudley Wrighs Vampires and 

Vampirism från år 1914 vara. Folkloristen Wright berättar i sitt verk om vampyren utifrån ett 

historiskt och folktroperspektiv, men tar också upp verkliga dokumentationer av 

vampyrattacker på människor, vilka nedtecknats av skrivkunniga som präster och läkare. I 

modern tid nämner Höglund kulturhistorikern Paul Barber, och hans forskning i Vampires, 

Burial and Death, från år 1988 som god forskning. I sin forskning tar Barber upp verkliga fall 

av vampyrangrepp på människor. Detta för att redogöra för folktrons vampyr, men också för 

att ge förklaring till varför vampyrtron uppstod. 

 

Under 2000-talet har vampyrkulturen blomstrat, med en rik produktion av skriftligt material 

som resultat. Problemet med den stora produktionen, menar Höglund, är att många av verken 

baseras på redan existerande material och inte presenterar nya, vetenskapliga rön, vilka bidrar 



 

till en ökad kunskap om vampyren. Vidare är mycket av forskningen populärvetenskaplig och 

saknar såväl källhänvisningar och noter. Den är därmed inte tillräckligt akademisk.11  

 

Harrison Lindbergh menar att mycket av det producerade vampyrmaterialet är uselt och håller 

dålig kvalitet. Ett annat problem hon vidare belyser är att den bästa och nyare forskningen är 

dåligt representerad på biblioteken. Harrison Lindbergh menar att vampyrforskaren bör basera 

sina studier på senare forskning och litteratur, vilken helst ska vara författad efter år 2000, då 

författarna och forskarna varit mer noggranna med att kritiskt granskat det material som de 

använt sig av, jämfört med den föregående forskningen.12 

 

 Det forskningsmaterial och den vampyrlitteratur som i första hand ligger till grund för denna 

uppsats är det material som här presenteras;  

Anna Höglund, filosofie doktor vid institutionen för humaniora i Växjö, studerar i sin 

avhandling från år 2009, Vampyrer. En kulturkritisk studie av den västerländska 

vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet, vampyren utifrån ett kulturhistoriskt 

perspektiv, vilket omfattar historiska och samhälleliga reflektioner från ursprung till nutid, 

och därmed täcker upp en stor del av vampyrforskningen. I sin avhandling tar Höglund ett 

helhetsgrepp på vampyrgenren.13  

 

 År 2010 utkom Harrison Lindbergh med Vampyrernas historia. Harrison Lindbergh som till 

yrket är föreläsare och frilansredaktör, och har studerat ämnen som historia och 

litteraturvetenskap, studerar i sin bok vampyren utifrån ursprung och historik. 

 McNally & Florescu,  strävar i boken In search of Dracula från år 1972, främst efter att  

redogöra för  kopplingen mellan fiktiva Dracula och 1400-talsvojvoden Vlad III Dracul, men  

berättar också en hel del om den rumänska kulturen och folktron. 

 

 Kaliff, professor i arkeologi vid Uppsala universitet, presenterar i sin bok, Dracula och hans 

arv. Myt, fakta, fiktion, från år 2009, de tidiga begravningsritualens funktion och innebörd. 

 Tidigare nämnda Paul Barber skriver bland annat om vampyrbekämpning och tankar kring 

vad som händer med kroppen och själen när man dör, i forskningen Vampires, Burial & 

Death. Folklore and Reality, från år 1988. 
                                                      
 
11 Höglund 2009 s. 21-22 
12 Harrison Lindbergh 2010 s. 10 
13 Höglund 2009 s. 25 
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I denna uppsats studeras några nutida vampyrfilmer utifrån den neoformalistiska analysen, 

vilken berättats om under rubriken 1.3 Material. Som uppsatsförfattare redogör jag också för 

vampyren ur ett samhälleligt, historisk och religiöst perspektiv. Det filmiska materialets 

vampyrer, med dess nutida egenskaper ställs mot den ur ett historiskt äldre vampyrens 

egenskaper i syfte att jämföras. Vilka egenskaper hos vampyren överensstämmer med 

folktrons och kristendomens tankar och idéer? Finns det några nya egenskaper som tilldelats 

vampyren? Detta vill denna uppsats tydliggöra. 

 

7. Teori 
I teoridelen presenteras och definieras olika varianter av vampyren, som frekvent omtalas i 

uppsatsen. 

 
7.1 Definition av begreppet vampyr.  

 

I Religionslexikonet beskrivs vampyren som en demonisk varelse, vilken uppenbarar sig i 

form av en fågel.14 Denna vampyrbeskrivning härstammar från den slaviska folkloren. 

Religionslexikonets förklaring behöver kompletteras ordentligt eftersom vampyren är en mer 

komplex karaktär än så. I Nationalencyklopedin definieras ordet vampyr som en gengångare 

som suger människans blod om nätterna för att få livskraft.15  Inte heller denna beskrivning är 

tillräcklig, då det finns flera sorters vampyrer, som inte ryms inom denna kategorisering, 

eftersom alla varelser som hör hemma bland vampyrerna inte är blodsugare, menar Harrison 

Lindbergh. Det finns olika grupper med onda andar och varelser, med det gemensamma 

draget att de är farliga för människan. 16  

 

Ordet vampyr, vilket blev ett samlingsnamn namn för de onda varelserna, presenterades först 

på 1600-talet och har slaviskt ursprung. De flesta slavister menar att ordet upir, som 

utvecklats till ordet vampyr, består av två sammansatta delar. Den första delen av ordet u- 

betyder blåsa eller dricka och den sista -pir översätts med ordet fladdermus. Ordet vampyr 

spred sig över Europa och blev under 1700- och 1800-talen ett allmänt, västerländskt uttryck 

för den blodsdrickande varelsen, som inte trivs i dagsljus och som återvänder till jorden från 

                                                      
 
14 Forum Religionslexikonet 1997 
15 Nationalencyklopedin 2004 
16 Harrison Lindbergh 2010 s. 23-29 



 

sin grav.17 Vampyren är en odöd varelse, som är tvingad att dricka blod för sin överlevnad. 

Det finns ett tragiskt drag kring vampyrens existens, då dess kropp inte kan förmultna och dö 

på riktigt.18 

 

I den rumänska kulturen omnämns vampyren som strigoi, ett begrepp som kan översättas med 

nattens demonfåglar. De flyger nattetid och äter och dricker människans kött och blod. Strigoi 

beskrivs som en kvinnlig vampyrtyp. Uttrycket förekommer även i andra språk, exempelvis i 

det italienska, där Strega betyder häxa. En strigoi-vampyr kunde vara antingen en död eller en 

levande varelse. En död strigoi återvänder till jorden som en hungrig och våldsam 

gengångare. Den levande strigorin är en häxas ande, som lämnat hennes kropp och flyger fritt, 

och som inte dör förrän hennes moderkropp dör, alltså häxan.19 

 

Höglund menar, att vampyrtron har existerat under lång tid i den östra delen av Europa. 

Forskare vågar dock inte med bestämdhet förlägga den europeiska vampyrens ursprung till 

denna del av världen, beroende på att det finns ett alltför begränsat antal historiska, skriftliga 

källor som styrker detta. Att flera av dessa källor även återfinns i Västeuropa, gör inte saken 

lättare. Forskare som historiker, folklivsforskare och etnologer menar dock att det funnits en 

mer utbredd vampyrtro i Östeuropa. Forskarna har också konstaterat att ordet upyr, som 

senare blivit ordet vampyr, uttrycks i ryska texter redan från 1000-talet, långt innan det stora 

intresset i för vampyrer i Västeuropa vaknade till liv. Som ytterligare faktor för att motivera 

vampyrens ursprung till Östeuropa nämner Höglund folklivsforskaren Agnes Murgocis 

forskning kring rumänsk folktro, vilken visade att det fanns inte mindre än åtta olika namn för 

vampyren, av vilka orden strigoi och moroii var de vanligast förekommande. Dessa ord syftar 

till en vampyrvarelse, vilken i sitt ickedöda tillstånd återvänder till den levande världen och 

attackerar människor för att dricka av deras blod.20 

 

Även om den Österländska vampyrtraditionen sträcker sig så långt tillbaka som till 1000-talet, 

kan ingen med bestämdhet säga exakt var vampyrens ursprungplats är. Länderna Egypten, 

Grekland, Rumänien och Indien har vissa forskare utnämnt som mest förmodade hemländer 

för denna varelse, men varelser som lämnar sina gravar för att hemsöka och suga i sig 

                                                      
 
17 Harrison Lindbergh 2010 s. 23 
18 McNally &Florescu 1973 s. 129 
19 McNally. Raymond T/Florescu, Radu, (1973) 
20 Höglund, 2009, s. 32-34 
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människors blod, förekommer även i andra kulturer, som Kina, Sydamerika, Indien och 

Afrika. I början av 1900-talet började forskare studera den gamla mesopotamiska mytologin. 

På kilskriftstavlor var berättelser om andar och spökvarelser nedtecknade på sumeriska och 

översatta till babyloniska och assyriska. I forntidens högkulturer Egypten och Mesopotamien 

finns texter om varelser som även stjäl blod och eller livskraft från de levande.  Enligt 

professor Devendra P. Varma kan vampyrens ursprung härledas till de indiska muralfreskerna 

daterade till 2000-3000 före vår tid. Freskerna är det äldsta, konkreta vampyrmaterial man 

kommit i kontakt med. Man vet inte om en muntlig tradition, gällande vampyren, funnits före 

denna tidsperiod.21  

 

Det är svårt att exakt säga vad en vampyr är, eftersom just detta fenomen inte alltid benämns 

som just vampyr i de olika kulturerna.  Över hela världen, i berättelser, myter och traditioner 

förekommer denna onda karaktär, så som den igenkänns utifrån vår tid att profilera 

vampyren.22 

 

I uppsatsen relateras ordet vampyr som ett samlat uttryck för dels de varelser som benämns 

som vampyrer, och dels de karaktärer som inte omnämns som just vampyrer men uppvisar 

karaktärsdrag av dessa.  

 

7.2 Definition av begreppet varulv 

  

Under lång tid genom historien har varulven och vampyren, betraktats som en enhet. Även i 

1900-talslitteraturen beskrivs vampyren på ett sätt som passar lika bra in på varulven. 

Harrison Lindbergh menar att vampyren och varulven därmed står varandra nära. 

 
Harrison Lindbergh anser att såväl begreppet vampyr som varulv har sitt ursprung i den 

grekiska folktrons vrykolaka, vilken kan beskrivas som en död, uppsvälld, svart kropp, som 

lämnat sin grav med djävulens hjälp.  Den är en oroligt irrande smittbärare som bringar 

sjukdom och död. Ordet vrykolaka betyder varulv eller människovarg, men har också kommit 

att få innebörden vampyr. I den tidigare nämnda rumänska folktron kallas, samma varelser 

varcolac.. Varulven beskrivs ofta som en mänsklig man, en familjefar, som är bosatt med sin 

                                                      
 
21 Höglund 2009 
22 Harrison Lindbergh 2010 s.8-10 



 

familj och som vid fullmånenätter förvandlas till en vild vargmänniska, varulv. Det finns olika 

uppfattningar kring förhållandet mellan varulvar och vampyrer. I vissa folkliga traditioner 

menas att när varulven dör, blir den en vampyr. I andra traditioner står den odöda vampyren 

och den levande vargen eller varulven som varandras motpoler.23  

 

 I uppsatsen relateras varulven till en man som fullmånenätter, omvandlas till vilda 

hundar/vargar.  

 

7.3 Definition av begreppet humanvampyr  

 

Humanvampyrer kallar Höglund24 de vampyrer som bejakar sin mänskliga, moraliska sida 

snarare än det onda vampyrarv, som de också är bärare av. Höglund nämner Edward från 

Meyers Twilightserie, och Louis från En vampyrs bekännelser författad av Anne Rice år 

1979, som exempel på sådana. I filmen eller litteraturen intar denna vampyr en central roll 

och utgör ofta berättarjaget. Humanvampyren har ett samvete och en hög moral. Den strävar 

efter att leva i enlighet med människan. 

 

7.4 Definition av begreppet antihjältevampyr 

 

 Antihjälten, menar Höglund25, uppstod under 1840-talet genom Malcolm Rymers bok Varney 

the Vampire (Varney the Vampire or, The Feast of Blood), vilken författades mellan åren 

1845-1847. Vampyren kännetecknas av att ha en brutal och hänsynslös blodtörst på 

människoblod, är egoistisk och självupptagen, men är också benägen att göra stordåd. 

Antihjälten Varney är från början genuint ond, men mildras under bokens gång, för att 

slutligen ha utvecklat ett samvete och en plågsam medvetenhet kring sitt vampyrliv. Denna 

medvetenhet resulterar i ett begränsat matintagande och slutligen till hans självmord. 

Antihjälten har förekommit mycket i 1990-talets populärkultur. Ett exempel på en mer nutida 

antihjälte är Hannibal Lecter, i filmen När lammen tystnar, en karaktär med mycket ondska i 

sig, men som samtidigt kan utföra heroiska stordåd. 

 

 
                                                      
 
23 Harrison Lindbergh 2010 
24 Höglund (2009) 
25 Höglund (2009) 
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7.5 Definition av monstervampyr 

 

Monstervampyren, menar Höglund26, baserar på Abraham Bram Stokers Dracula-gestalt. Den 

kännetecknas av att inta en perifer roll i framförallt filmer, som ett blodtörstigt monster och 

hot mot de mänskliga hjältarna, vilka innehar huvudrollerna. Monstervampyrerna blir ofta 

anonyma och karaktärslösa, då det endast är dess blodtörst som fokuseras på. Den 

förekommer frekvent genom filmhistorien. 

 

8. Bakgrund 

 
Här följer en presentation av vampyren utifrån litterära, filmhistoriska och historiska aspekter, 

vilka ligger till grund för att besvara uppsatsens frågeställningar; 

 

1. Hur har den historiskt traditionella, europeiska vampyren utvecklats till den nutida 

vampyrkaraktären genom tiderna?  
2. Vilka ursprungliga faktorer och tankar kring vampyren utifrån ett kristet och förkristet 

perspektiv återspeglas i dagens vampyrgestalt, så som den framställs i uppsatsens 

utvalda filmer och kan nya tankar kring vampyren observeras i dem? 

 Bakgrundsdelen syftar till att öka kunskaperna för den europeiska vampyren samt presentera 

folktrons och kristendomens idéer kring den. 

 

8.1 Vampyrfilmens utveckling under 1900-talet 

 

Skräckfilmen har som signum att den handlar om övernaturliga eller oförklarliga fenomen, 

rädslan för det okända eller en människas besatthet alternativt psykiska ohälsa. Ofta fokuserar 

den på ungdomar och deras konflikter kring frigörelsen från föräldrarna, men också kring 

vampyrer och varulvar.27 

 

                                                      
 
26 Höglund (2009) 
27 Holmberg 2007 



 

Skräckfilmsgenren uppstod samtidigt som farsen och har därmed en lång historik. 

Skräckfilmen har ofta betraktats som rå, intelligensbefriad och smaklös av kritiker, men har 

en stor miljonpublik. Orsaken till dessa filmers popularitet kan diskuteras, men några aspekter 

kan vara att filmen kanaliserar människans egen rädsla för döden mot de blodtörstiga 

skräckmonstren, att hon kan leva ut sin livsångest eller att den helt enkelt är en känslomässig 

stimulans. Den första skräckfilmen hette ”The Telltale Heart” (den fick senare namnet The 

Avenging Consciencs) och hade premiär år 1914. Den baserades på en novell av Edgar Allan 

Poe, som hette ”Det skvallrande hjärtat”. 

  

Den första stora vampyrfilmen var ”Nosferatu-Nattens vampyrer”, vilken utkom 1922. 

Nosferatu-vampyren var hemsk att skåda och filmen var under en lång tid totalförbjuden i 

Sverige. Dessvärre kom denna vampyr till utseendet att få anletsdrag liknande de som 

förekom på de antisemitiska propagandabilderna, vilka var vanligt förekommande under 

1920-talet. Det judiska folket kopplades därmed samman med vampyren, en oönskad varelse, 

i en tid då ett utpräglat judehat hade intagit det rådande samhället. 28 

 

”Nosferatu” baseras på boken ”Dracula”, vilken författades av Bram Stoker år 1897. Stokers 

litterära vampyr, den svartklädda greve Dracula, betraktas av de flesta som ”urvampyren” 

framför andra, den vampyr som de flesta relaterar till, när ordet vampyr nämns och som med 

sitt utseende har inspirerat flertalet efterkommande litteratur och film inom skräckgenren. Av 

all vampyrlitteratur som författats, är det ingen som har haft en sådan påverkan på genren som 

Stoker med sin ”Dracula”. Förutom Draculas karaktäristiska utseende, tilldelade Stoker 

vampyren nya karaktärsdrag, som att vampyrer tillbringar sin dagtid i kistor, att den inte kan 

se sin spegelbild och att den är känslig för solljus. Även vampyrens förmåga att omvandla sig 

till dimma eller en fladdermus är fenomen som Stoker står som ansvarig för. Utöver de nya 

förmågor som tilldelas vampyren av Stoker i ”Dracula”, förekommer ett persongalleri, vars 

namn och personligheter kommer i bli stiliserade karaktärer i de framtida vampyrfilmerna. 

Här återfinns den åldrade intelligenta vetenskapsmannen eller läkaren och den ofta unga ivrigt 

sökande vampyrjägaren vilken backas upp av modiga kamrater. Kvinnorna som oftast är unga 

och undersköna är åtrådda av vampyren, som vill dricka deras blod. Namn som Van Helsing 

och Lucy har blivit vanligt förekommande i den moderna vampyrkulturen.29 
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 Under 1940-talet minskades skräckfilmen popularitet, troligen som en följd av andra 

världskriget med dess hemskheter. Människorna ville inte möta ännu hemskheter i fiktionens 

värld, eftersom de hade nog av dem i den reella världen.30 

 

Efter andra världskrigets slut, var världen återigen intresserade för filmäventyr av mer 

skrämmande karaktär, men intresset för rena vampyrfilmer hade dalat. Nu intresserade man 

sig mer för rymden och de fasansfulla figurer som kunde återfinnas där. Vampyrkaraktären 

överlevde dock denna tidsperiod genom att förena sig med den under 1950-talet, populära 

science fiction-genren. Vampyren blev till sitt utseende mer lik en utomjording. Under denna 

tidsepok, växte en ungdomskultur fram. Filmbolagen valde att rikta sina filmer mot denna 

målgrupp än, som tidigare, mot medelålders kvinnor och män. För vampyrgenrens del innebar 

detta att den fick nytändning. För filmbolagen resulterade satsningen på vampyrfilmer med 

ungdomar i huvudrollerna, i ett avsevärt större antal biobesökare jämfört med tidigare. År 

1957 utkom filmen ”Blood of Dracula”, vilken handlar om en ung tonårings förvandling till 

vampyr. 

 

Under 1960-talet blir skräckfilmen åter populär. Den tilldelas nya grepp som humor. Som ett 

exempel kan nämnas ”Blood Brother” från år 1961, vilken handlar om en deprimerad vampyr 

som går till en läkare för att komma tillrätta med sina problem, som den ensidiga bloddieten 

och alla dyra räkningar hos kemtvätten för rengöring av blodnedsmutsade kläder.31 En annan 

viktig film för skräckfilmens utveckling var Roman Polanskis ”Vampyrernas Natt” (”Dance 

with the Vampires”), vilken utkom år 1967. Filmen pendlar mellan skräck och farsartad 

komik, och anses av många som den filmiskt sett bästa vampyrfilmen genom tiderna. Polanski 

är en stor regissör inom skräckfilmsgenren, och har gjort flertalet lyckade filmer inom det 

området, exempelvis ”Rosemarys baby” från år 1963.32 

 

I 1960-talets slut och början av 1970-talet började en ny era för vampyrfilmen. Den skulle nu 

utmana och töja på gränser i betydligt större utsträckning jamfört med tidigare. Vampyrfilmen 

tilldelades mer våld och erotisk, ibland pornografisk sex. Höglund omnämner i sin avhandling 

Tim Kane, som författat boken ”The Changing Vampire of Film and Television”. Kane kallar 

åren mellan 1957 till 1985 för ”the erotic cycle”, den erotiska filmcykeln. Under dessa år 
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framställs den manliga vampyren som adlig och Draculalik till sitt utseende. Som mänsklig 

greve är han belevad och elegant, men omvandlad till vampyr är han ett otäckt monster. 

Blodsugandet ges mer utrymme och laddas med erotik och sensualism. Som vanligt tema för 

dessa filmer nämns reinkarnationstemat.  Det innebär att vampyren kommer i kontakt med en 

kvinna, vilken påminner om en tidigare kärlek och inleder en kärleksrelation med denna. Som 

ett exempel på en film av ovannämnda karaktär kan nämnas ”Dracula”, från år 1979, med 

Frank Langella i huvudrollen. Dracula i Langellas gestalt har en erotisk, manlig utstrålning 

snarare än monsterlik och förför kvinnor urskiljningslöst. Det är de kvinnliga vampyrerna, 

som är otäcka och monsterlika i filmen. I filmen förekommer nya företeelser, som kommer att 

inspirera de kommande vampyrfilmerna. I en scen dricker karaktären Lucy av Draculas blod 

och i enlighet med den moderna vampyrtraditionen, vilken menar att offret omvandlas till 

vampyr om hon kommer i kontakt med sådant smittat blod, omvandlas Lucy efter denna 

händelse till vampyr. Filmen befäster även ett annat vanligt förekommande fenomen för de 

efterkommande vampyrfilmerna, nämligen korsets funktion mot vampyrer. Filmen lär att bara 

den som tror på korsets makt, kan besegra en vampyr genom att hålla upp ett sådant attribut 

mot den sortens varelse. I annat fall är korset funktionsodugligt som bekämpningsmedel mot 

vampyrer. 

 

År 1976 utkommer Anne Rice med romanen ”Interview with the Vampire” vilken flera år 

senare filmatiserats. På samma sätt som Stokers ”Dracula” revolutionerade vampyrgengren i 

1900-talets början, förnyar Rice genren med samma effektivitet genom nya stilgrepp. 

Vampyren bekännelse är ett centralt tema genom boken. Bikten eller bekännelsen, som 

tilldelats människan, blir genom Rice´s bok nu tillgänglig även för vampyren. I boken är 

vampyren och dess liv i centrum, människan befinner sig i utkanten. Vampyren beskrivs av 

Höglund som en ” kärleksfull humanist snarare än ett monster”. En av vampyrerna i boken, 

Louis, är utrustad med moral och ett samvete. Han plågas av sin drift efter blod vilken leder 

till döden för sina offer. Höglund kallar denna vampyr, som innehar ett samvete och 

medmänsklig omsorg för ”!humanvampyr”. Denna vampyrsort, menar Höglund, skiljer sig 

från ”monstervampyren”, vilken urskiljningslöst dödar och inte tilldelats några mänskliga 

känslor, som empati och samvete. I sin bok beskriver Rice vampyren som en sorgsen varelse 

vilken lider av sin situation. Läsaren känner sympati och medlidande med den. 

Utseendemässigt påminner vampyrerna i ”Interview with the Vampire” om 1800-talets vackra, 

farliga, sorgsna, byronske hjärtekrossare. Den byronske hjälten presenteras mer ingående i 

den del av uppsatsen, som kallas Vampyren i litteraturen. I ”Interview with the Vampire” 
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fyller kulturen en viktig funktion. Vampyren omges av skönhet i form av klädsel, miljöer, 

konst och musik. 

 

Den manliga humanvampyren har existerat i flertalet vampyrfilmer under den senare delen av 

1900-talet fram till idag, och har blivit mer populär än monstervampyren. Humanvampyren 

förekommer bland annat i Stephanie Meyers ”Twilight”- serie i vampyren Edwards gestalt. 

Vampyren Bill i tv-serien ”True Blood” är ytterligare ett exempel på en humanvampyr. På 

senare tid har även kvinnliga humanvampyrer kommit. Dessa är ofta vackra och mycket 

duktiga på att jaga monster. Vampyren Selene i filmen ”Underworld” är just en sådan, 

kvinnlig humanvampyr.33 

 

8.2 Vampyren i skönlitteraturen 

 

Under 1700-talet förekom en utbredd vampyrskräck över Central- och Östeuropa, som 

påminde om häxtron i sin intensitet.34 Under denna tidsperiod beskrevs vampyren som ett 

uppsvällt och maskätet lik, vilket hemsökte byar. Det fanns dock ett stort intresse för denna 

skrämmande, fula och otäcka vampyr. Parallellt med vampyrintresset, kännetecknas denna, 

romantikens tidsperiod av ett intresse för estetik och ideologiska slagord som individualism, 

revolt, känsla, expressivitet och exotism. Samtidens författare anammade människornas 

intresse för vampyren, men insåg att varelsen måste förändras för att bättre passa in i de 

rådande samhälleliga idealen, vilka återspeglades i litteraturen. Den litterära vampyren kom 

därmed att tillskrivas egenskaper som baserades på romantikens ideal, och kännetecknades 

därmed som en känslig, expressionistisk, exotisk revolutionär. Dessa karaktärsdrag återfinns 

än idag, i 2000-talsvampyren.35  

En konstnärlig frihet som uppmuntrades under 1700-talet gjorde att konstnärernas status i det 

framväxande borgerliga samhället ökade. Unga författare såg sin möjlighet att göra sina röster 

och åsikter hörda. Det var på modet att utmana det etablerade samhället, varför vampyren 

blev tacksam att författa kring, då den kunde tilldelas utmanande och obstinata karaktärsdrag 

och åsikter. I Tyskland var Johann Wolfgang Goethe, en av de stora, unga författarna, som 

presenterade vampyrmotivet. Goethe tillhörde Sturm und Drang- författarna, vars ideologi 

kännetecknades av upproriskhet mot de rådande reglerna i samhället och i familjen. Sturm  
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und Drang-perioden kan förklaras som en slags ungdomlig frigörelsekamp från familjens 

struktur och ordning, som i sin upprorskaraktär medförde en utanförskapssituation. Just dessa 

två drag, revolten och utanförskapet kom, utöver romantikens slagord att prägla 

vampyrkaraktären. Enligt Höglund baseras vampyrens revolt på folktrons idé att vampyren i 

första hand hemsöker sina anhöriga och orsakar dem oro och kaos. Vampyrens utanförskap 

kännetecknas av dess oförmåga att kunna anpassa sig till samhällets gemenskap.36 

 

Litterärt kännetecknas 1800-talet som århundradet då folkpoesin fick ett uppsving. Ett 

återkommande motiv i dikterna och andra poetiska texter hämtades ur den grekiska kulturen, 

vilken var mycket populär med sina gudar och gudinnor som återfinns i denna. Bland de 

grekiska gudinnorna finns den kvinnliga vampyrgestalten Lamia. Hon porträtteras som en 

blandning mellan kvinna och orm. Vampyrkvinnan Lamia kom att inspirera till den farliga, 

fatala kvinna, då hon utstålade en erotisk erfarenhet. Lamia framstår som mycket vacker och 

änglalik, men är i själva verket ondskan själv.37 Hon har ett fruktat maktövertag på männen, 

vilka både skräms och attraheras av henne. Denna mansslukande vamp, alltså kvinnlig 

vampyr, hotade den rådande ordningen i samhället då hon utmanade familjelivet och 

könsrollerna. Hon var den dygdiga och fogliga, borgerliga kvinnans kontrast38  De unga, 

manliga författarna och poeterna, fascinerades av denna kulturella gestalt, som med sina 

egenskaper stod i skarp kontrast till det dåvarande kvinnliga idealet för denna tid. Lamia blev 

en slags manlig önskedröm, och kom att inspirera den kvinnliga vampyrens egenskaper och 

utseende i den kommande litteraturen och filmen. De mer nutida kvinnliga vampyrerna 

beskrivs oftast som vackra och förföriska, Lamia-liknande. Hon är en underskön, men ond 

vampyr och har en slags hypnotisk makt över mannen. Hon är den dominanta, han den 

undergivna. Lamia-vampyren förekommer i flertalet vampyrlitteratur. År 1872 utkom 

irländska författaren Joseph Le Fanu, med en novellsamling In a Glass Darkly, i vilken 

vampyrberättelsen Carmilla ingick. I berättelsen framträder både den Lamiainspirerade 

vampyrkvinnan, i form av Carmilla och den dygdiga, välartade och dämpade kvinnan, Laura. 

I boken skildras också vampyren som smittbärare och spridare av denna smitta, karaktärsdrag  

vilka överensstämmer med den tidiga folktrons idéer. Detta sjukdomstema förekommer i de 

flesta vampyrberättelser genom historian, menar Höglund. Carmilla räknas än idag som en av 
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de bättre berättelserna, och var på sin tid stilbildande för den fatala vampyrkvinnans 

karaktärsdrag.39 

Om den grekiska kulturens Lamia blev stilbildande för den kvinnliga vampyrens utseende och 

karaktär, blev en högst levande, mänsklig 1800-talsman stilbildande för den manliga 

vampyren. Bland den populära engelska societeten fanns en ung man vid namn lord Byron, 

bli stilbildande för den framtida manliga vampyrens utseende och karaktärsdrag. Lord Byron 

var en stilig, men sjuklig kvinnokarl. Han levde ett liv i sus och dus, vilket kantades av 

skandaler. Lord Byrons tvivelaktiga leverne kom att leda till att han inte längre fick delta i de 

fina kretsarna, utan uteslöts. Under sin levnad var Lord Byron sjuklig. Han hade en husläkare 

som hette Polidori. De två männen hade redan från start ett spänt förhållande gentemot 

varandra. Så småningom övergick bekantskapen till rena hatkänslor, med resultatet att 

Polidori avskedades. Lord Byron hade, Under den tid, då Polidori och Lord Byron ännu kunde 

vistas tillsammans, åkte de vid ett tillfälle med goda vänner till Byrons hus på Rivieran. Under 

denna vistelse ordnades en spontan, improviserad författartävling kring temat skräck. 

Samtliga personer i sällskapet diktade ihop en berättelse. Polidoris berättelse hånades och 

drevs med av Lord Byron. Polidori blev då så arg, att han tog Byrons ej färdigställda text och 

tillförde huvudkaraktären, en vampyr vid namn Lord Ruthven, tydliga drag av Lord Byron, 

såväl utseende- som skandalmässiga. Berättelsen blev en slags revanschtext mot lord Byron. 

Lord Byron i sitt fiktiva alter ego, lord Ruthven blev stilbildande för den manliga 

vampyrgestalt, som förekommer i dagens filmer och litteratur. Det var Polidori, som formade 

den byronska vampyren till en blek, svårmodig, stilig, mörklockig man med intensiv blick, 

som leder kvinnor och män till katastrofens brant. 40 

 

 Under senare delen av 1800-talet fanns ett stort intresse för språket, folkens ursprung samt 

folklore och gamla myter.  Man undersökte och fascinerades av de religiösa myterna och de 

tabun som hörde ihop med dem. Spiritism och esoterisk kunskap som exempelvis seanser blev 

populära fenomen.41 Skräckromantiken, kallad gotik, som blir en framgångsrik genre. Den 

gotiska litterära genren kännetecknas av att den fokuserar på döden som tema med allt som 

ryms inom den kategorin. Som motsvarighet till den stiliga byronska vampyren, blir nu den 
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betydligt mer otäcka och monsterlika vampyrvarianten populär, framförallt genom Dracula. 
42 
År 1897 utkommer den irländska, författaren Abraham ”Bram” Stoker med Dracula, skriven 

som en reseskildring i dagboksform, i enlighet med tidens mode och Stokers intresse. Av alla 

vampyrförfattare som existerat och existerar, räknas nämnda Stoker, som den allra främsta 

inom genren. Stoker påverkade och förnyade den etablerade vampyrgenren genom att han 

tillförde vampyren nya, stilbildande egenskaper, geografiskt placerade vampyren i 

Transsylvanien samt utvecklade ett persongalleri vilka blev stereotypiska karaktärer i 1900-

talets litteratur och filmer. Stoker växte upp i en familj med stort teaterintresse. Abrahams 

mamma var en duktig historieberättare, och lät sin son ta del av bland annat keltiska sagor. I 

sin ungdom arbetade Bram som litteraturkritiker, parallellt som han engagerade sig mycket 

för den engelska teatervärlden. Han kom att driva en egen teater i London, Lyceum Theater. 

Stoker var mycket social och blev en centralpunkt i Londons societet. Här kom han i kontakt 

med bland annat sir Arthur Conan Doyle. I enlighet med tidens idéer, intresserade sig Stoker 

för spiritism, ockultism, folklore och reseskildringar. Då han påbörjade sitt storverk Dracula, 

hade således Stoker mycket inspiration inom sig, som han fått dels genom sin barndom genom 

sin mammas berättelser, dels genom sitt arbete på teatern där han kom i kontakt med mycket 

litteratur och pjäser och dels genom de tidstypiska moderna tankarna kring framförallt 

döden.43 I sitt verk Dracula presenteras nya stilgrepp för vampyrgenren. Greve Dracula är en 

mycket blek vampyr med rödaktiga ögon och svartklädd, som är bosatt på ett gotiskt slott i 

Transsylvanien. Just denna beskrivning av vampyren var både ett nyskapande stilgrepp 

beträffande vampyrens hemvist och hemland, samtidigt som Stokers vampyr uppvisar 

karaktärsdrag av den grekiska urvampyren, gengångarkaraktären vrykolaca, vilken berättas 

om i uppsatsens teoridel. Stokers Dracula är därmed mer trogen folktrons idé, än det mer 

bildsköna lord Byron-idealet. Stoker tilldelar vampyren nya egenskaper, exempelvis förmågan 

att inte se sin egen spegelbild, vampyrers förmåga att upplösas till en dimma samt vampyrens 

förmåga att omvandlas till såväl fladdermus som ett hunddjur. 44 Att vampyren sover i kistor 

och har speciella huggtänder som växer fram är också ett påhitt av Stoker. Harrison Lindbergh 

menar att idén gällande vampyrens oförmåga att stiga in i ett mänskligt hem om den inte blivit 

inbjuden, inte har någon härstamning i den äldre vampyrhistoriken, utan är ett påhitt av Bram 

Stoker själv. Inbjudningstemat är vanligt förekommande i de moderna vampyrfilmerna. 
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Harrison Lindbergh nämner som exempel Alan Balls tv-serien True blood (2008), där 

inbjudantemat utvecklats till att en tidigare inbjuden vampyr kan tas ifrån sin inbjudan och 

portas. 45  

 

Under 1800-talet presenterades, som nämnts, två manliga vampyrvarianter, den stiliga, 

farliga, byronska vampyren och den monsterlika Dracula-inspirerade. Den byronska 

vampyren, hade under större delen av 1800-talet karaktäriserats som stilig, vemodig, 

världsvan, farlig, kvinnotjusande, aristokratisk adelsman. Detta aristokratiska ideal skulle 

ändras i och med samhällssynen på adelklassens alltmer dalande popularitet. Borgarklassen 

fick ett större inflytande och införde en slags ”lagommentalitet” i samhället. Aristokratin 

betraktades med missnöje, då denna samhällsklass levde ett alltför dekadent och ansvarslöst 

liv, tyckte man. Borgarklassens ideal var ett måttligt leverne, exempelvis åt man inte mer än 

nödvändigt. Aristokratin ansågs leva ett kontrastfullt liv till borgarklassens i jämförelse, med 

ett överflöd av allting; det frossades mat, det var fester av tvivelaktig och hämningslös 

karaktär och så vidare. I takt med adelns alltmer dalande popularitet, formades vampyren till 

en aristokratisk nidbildskaraktär med blek hy, dålig hållning och ett allmänt ofräscht utseende. 

Höglund menar att denna samhällssyn förekommer i nämnda Dracula. Hon anser att det går 

att utläsa kontrasten mellan adeln och borgarklassen i denna bok, genom att studera 

karaktärerna. De goda karaktärerna i Dracula, såsom Van Helsing, Mina och Jonathan 

Harker, menar Höglund, härstammar ur borgarklassen, medan den onda, hemska Dracula 

härstammar ur den aristokratiska samhällsklassen. Höglund förklarar detta med att Dracula 

genom sin dåliga livsföring lyfter fram och stärker det borgerliga idealet, vilket återfinns hos 

de nämnda karaktärerna.46  

Under 1840-talet utkommer en vampyrvariant, den så kallade antihjälten, vilken har drag både 

av lord Byron och av Dracula. Vampyren Varney presenteras i boken Varney the Vampire 

(Varney the Vampire or, The Feast of Blood), vilken författades av Malcolm Rymer mellan 

åren 1845-1847.47 Denna vampyr, Varney, påminner om lord Byron, men är mycket otäckare. 

Med Varney presenteras antihjälten, som förekommit mycket i 1990-talets populärkultur. Ett 

exempel på en mer nutida antihjälte är Hannibal Lecter, i filmen När lammen tystnar, en 
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karaktär med mycket ondska i sig, men som samtidigt kan utföra heroiska stordåd.48  Med 

boken Varney the Vampire introduceras bloddrickande vilket kombineras med sexuell 

njutning, samt våld och smärta. Vampyren blir mer personlig och mänsklig än sina 

föregångare, och vinner därmed läsarens sympatier. Varney får hjältestatus, då han beklagar 

sitt vampyrliv, vilket präglas av ensamhet, sorgsenhet och en påtvingad, oönskad 

blodtörstighet vilken han försöker kontrollera, genom att bara dricka så mycket blod som 

krävs för hans överlevnad och inte döda sina offer. Vampyren Varney väcker sympatier hos 

läsaren och de karaktärer han möter i boken, då han inte själv valt vampyrlivet, utan är ett 

offer för sin situation. Därmed rättfärdigas attacker på människan för att komma över blod. 

Den litterära Varney väljer att ända sitt sorgliga vampyrliv genom att hoppa ner i kratern på 

vulkanen Vesuvius.49  

Med utgångspunkt från vampyren Varney, har det under slutet av 1900-talet utformats en ny 

vampyrvariant som Höglund kallar humanvampyr. Den kännetecknas av att vara en 

svårmodig gestalt, svårt plågad av sin vampyrkropp vilken kräver blod. Vampyren blir 

därmed tilldelad ett oönskat utanförskap från det rådande samhället. Höglund beskriver 

humanvampyren som en blandning mellan människa och monster, vilken ständigt strävar efter 

att kontrollera sin monstruösa sida. Hon menar vidare att denna vampyrsort ofta fungerar som 

berättaren eller huvudkaraktären i filmen, litteraturen eller tv-produktionen. Humanvampyren 

som formades år 1976, genom Anne Rices En vampyrs bekännelse. Huvudkaraktären i boken 

är vampyren Louis, vilken berättar om sitt vampyrliv som en bekännelse eller bikt, inför en 

mänsklig journalist. Louis berättande om sitt oönskade vampyrliv väcker sympatier. Till 

skillnad från de andra vampyrkaraktärerna, Lestat och Armand, är han moralisk och 

samvetsfull. Rices bok kännetecknas av att den utspelas i en skräckromantisk sfär i romantisk 

1800-talstil. Vampyrerna, Louis, Lestat och Armand är vackra och farliga, lord Byron-lika till 

utseende och karaktär. De rör sig i vackra, miljöer i viktoriansk stil, omgivna av musik och 

konst. Höglund menar att humanvampyren bygger på 1800-talets nedstämda, vackra, farliga 

kvinnotjusarvampyr. 

 År 2009 utkom Stephanie Meyer med första delen av sin succésvit Twilight-serien, i vilken 

både manliga och kvinnliga humanvampyrer ingår. I centrum står mänskliga Bella, en trulig 

tonårstjej som inte tycker att hon passar in i det rådande samhället. Hon lär känna vampyren 
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Edward och hans vampyrfamilj. Liksom Rices karaktär Louis i En vampyrs bekännelse, är 

Edward utrustad med en hög moral och samvete, som plågas av sitt monsterjag vilket kräver 

blod. Edward och hans familj väljer att dricka djurs blod istället för människoblod. Djurblodet 

stillar dock inte begäret efter människoblod. De goda humanvampyrerna i Twilight får 

därmed aldrig helt släppa kontrollen över sig själva, utan ständigt tänka sig för. I mötet med 

dessa vampyrer finner Bella sin plats, hon hittar sitt hem. Humanvampyren förekommer också 

i tv-produktioner, som exempelvis True Blood skapad år 2008 av Alan Ball. En av 

huvudkaraktärerna, humanvampyren Bill, slipper att döda människor i jakten på blod, då ett 

japanskt företag tillverkar det konstgjorda Tru;Blood, en slags näringsdryck, vilken dock inte 

helt överensstämmer med verkligt blod.  

 Motsatsen till humanvampyren utgörs av monstervampyren, vilken har utvecklats ur 

Draculatraditionen. Den kännetecknas av att vara alltigenom ond utan tillstymmelse till 

empati, är otäck och anonym. Monstervampyren befinner sig ofta i handlingens periferi, det är 

de mänskliga hjältarna som står i centrum. Båda vampyrsorterna, humanvampyren och 

monstervampyren förekommer i dagens moderna fiktionsmaterial.50 

8.3 Vampyrtron i östra och västra Europa 

Namnet Transsylvanien kan översättas med ”Landet bortom skogen”. Romania (Rumänien) 

pekar på landets anknytning till Rom. Större delen av det rumänska folket tillhör den ortodoxa 

kyrkan. Landets folktro gällande vampyren har formats av dessa faktorer. 51 

 

Under 1800-talet ansåg man att den rumänska befolkningen var den äldsta.52 I Transsylvanien 

fanns en rik folklore i vilken det förekom berättelser och poetiska skrifter om varelser som 

blodtörstiga vargar, vampyrer med drakliknande utseende och otursbringande fladdermöss.  

Vampyren, fladdermusen och djävulen hör i den rumänska kulturen samman med varandra. I 

den rumänska folkloren förklaras att djävulen kan omvandla sig till en svart fågel som kan 

flyga som en fladdermus. Det rumänska namnet på vampyren är Nosferatu, vilket betyder 

”smittspridare”.53 
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 I de trakter som idag utgör Rumänien, Bosnien, Serbien Slovakien och Ungern, bröt under 

1700-talets inledning, stora epidemier av vampyrism ut. Det finns många skrifter gällandes 

människor som omvandlats till vampyrer från denna tid.  Anledningen till detta var att de som 

förde anteckningarna var bildat folk, som präster, läkare, och munkar. Man var fast övertygad 

om att döda människor verkligen återvände från sina gravar. Kaliff menar att det är viktigt att 

komma ihåg att de flesta människor vid denna tidpunkt var troende kristna, som inte 

ifrågasatte sin tros världsbild. Stora vetenskapsmän som Newton trodde helt och fullt att 

Bibeln uttryckte Guds planer för hela universum, och att Gud skapat världen. Tron på 

djävulen och onda krafter hade sin naturliga plats i denna världsbild.54 

   

Transsylvanien betraktades som ett gränsland, något okänt som låg mellan den västerländska 

civilisationen och Fjärran Östern. Höglund menar att vampyrtron därmed kom att geografiskt 

placeras i Östeuropa, då många människor under 1700- och 1800-talen hänvisade folktro och 

vidskepelse till denna del av världen, till skillnad från Västeuropa, som denna tid ansågs mer 

civiliserat och kultiverat med sina kristna värderingar. En något orättvis fördelning av 

vampyrtron, då den borde vara känd och utspridd över större delen av Öst- och Västeuropa, 

menar Höglund vidare.55  

 

I Västeuropa började ordet vampyr användas under 1600-talets upplysningstid. Förklaringarna 

till vampyrens existens var flera. En del förklarade utifrån en teologisk synvinkel, och menade 

att vampyren var Satans verk. Många menade att det måste finnas en logisk förklaring till 

vampyrtron. En medicinsk förklaring kunde vara att vampyren var en skendöd människa 

alternativt en person som missbrukade droger. En vampyr kunde också vara en människa som 

drabbats av en sjukdom som pest eller rabies. Auktoriteter under upplysningstiden, som 

Voltaire och Rousseau använde sig av vampyrdebatten för att profilera sina ideologiska 

ståndpunkter. Voltaire avfärdade vampyrtron som religiöst dravel som ingen upplyst despot 

skulle ta del av. Rousseau å andra sidan fann tanken på vampyrens existens som intressant. 

Utifrån en vetenskapsfilosofisk iakttagelse ville han förstå varför vampyrtron förkastades av 

hans upplysta kollegor. Vampyrtron var intressant och spännande för de flesta under 

upplysningstiden. Upplysningens lärda män använde sig av vampyrintresset för att sprida sitt 

eget budskap. Vampyren var dessutom en utmärkt skiljemarkör mellan det mörka, vidskepliga 
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och ociviliserade öst och det civiliserade, ljusa, lärda väst. Det finns mängder av nedtecknade 

ögonvittnesskildringar av vampyrism som utspelas i Östeuropa, men nästan inga juridiska 

skildringar av detta i den västra delen av Europa. Vampyrkulturen hörde till öst, och kom att 

förknippas med denna del av världen. 56 

 

8.4  Lilith, Lamia, Kain och Judas – vampyrernas förfäder? 

 

 Inom folkloristiken skiljer man mellan saga, myt och legend. Sagan är påhittade berättelser 

som främst riktar sig till barn. Myten har en religiös betydelse, då den har heliga inslag och 

fyller en funktion, genom att förklara världens och människans uppkomst. Legenden fyller, 

liksom myten en funktion i människans liv, men den behandlar inte världens och människans 

skapelse. Den berättar istället om stora händelser, hjältar och gengångare. Inom den 

europeiska folktron hör vampyrberättelsen till legenden.57 Det finns många tankar och ideér 

gällande vampyrens ursprung. Lilith omnämns ofta som vampyrernas urmoder. Hon 

omnämns och berättas om i Bibeln och i den äldre, medeltida, judiska texten, Ben Siras 

alfabet. Författaren till Ben Siras alfabet är anonym, men texten har sin härstamning i den 

tidiga judiska mytologin. I texten förklaras såväl Lilith, som Adam, vara skapade av samma 

lera och därmed vara jämlika. Adam ansåg dock att han stod över Lilith, varvid Lilith i sin 

ilska skrek ut Guds heliga namn. Detta var totalt förbjudet, och skapade oro på jorden. På 

Liliths kropp växte vingar ut och hon flög iväg, lovandes att hämnas sin underordnade 

position genom att låta döda alla barn härstammandes från Adam, förutom de nyfödda barn 

som bar en amulett kring halsen med någon av Guds änglars namn ingraverade däri. Gud 

försökte hämta tillbaka Lilith genom att skicka tre av sina änglar efter henne. Lilith vägrade 

att följa med dem utan bosatte sig vid Röda Havet, där hon blev Djävulens kvinna och födde 

honom vampyrer och andra monster.58 Det finns flera tolkningar av berättelsen om Lilith. 

Harrison Lindbergh och Kaliff förmedlar varsin version, som skiljer sig något åt från den 

ovannämnda.59 I enlighet med den tidigare berättade texten beskrivs Lilith som Adams första 

hustru, vilken liksom han skapats av lera. Lilith vägrar att underordna sig sin man, som 

förväntades av henne, utan ser sig som Adams jämlike. Lilith menar att hon och Adam har 

samma möjligheter och rättigheter. Adam skjuter då Lilith ifrån sig och tar Eva till hustru 
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istället, som skapas av hans revben. Lilith drivs bort från lustgården, men svär att hämnas. 

Fram till denna punkt i berättelsen om Lilith är Kaliffs och Harrison Lindberghs beskrivningar 

lika, men sedan skiljer de sig åt. Enligt Kaliff drivs Lilith bort från Lustgården och blir gravid 

med onda väsen vars avkomma hon föder. Lilith förvandlas till en vampyr, som hemsöker 

människor för att dricka deras blod.60 Harrison Lindbergh menar att Lilith snarare flyr bort än 

drivs bort från Adam. Hon menar att Gud skickar änglar efter Lilith för att hämta henne, men 

Lilith vägrar att återvända. När Lilith trotsar Gud blir hon det ondas ursprung. Harrison 

Lindbergh anser dock att påståendet att Lilith omvandlas till vampyr är en felaktig antagning, 

eftersom detta påstående inte står nedtecknat någonstans.  Harrison Lindbergh menar att man 

idag betraktar Lilith som en feminin och stark kvinna som vågade gå ifrån Adam. 61  Utifrån 

de presenterade berättelserna om Lilith, kan det konstateras att finns olika konkurrerande 

tolkningar kring hennes person och funktion, även i nutid, varför det är svårt att fastställa den 

korrekta uppfattningen kring Lilith. 

 

 I Bibeln berättas om Lilith i Jobs bok att hon ”intar hans hem, svavel sprids över platsen där 

han bor.”62 Lilith omnämns även på ett annat bibelställe, i Jesaja: ”Det blir ett tillhåll för 

ökendjur och hyenor, en plats där gastar möts. Där håller också Lilith till och finner en plats 

att vila.”63 

 

Lamia var, enligt den grekiska mytologin, Zeus älskarinna. Hera, som var Zeus hustru, lät i 

vredesmod över denna relation, döda Lamias barn. Lamia svor att hämnas, genom att 

attackera mänskliga män och barn, och dricka deras blod. Hon uppenbarade sig som ett djur 

eller en växt, men oftast som en underskön kvinna.64  Lamia kunde byta gestalt och förvandla 

sig till en kråkfågel eller rovfågel som drack barnblod. Hon hade enligt beskrivningar en 

kvinnas överkropp och en fågels underkropp. Ibland avbildas Lamia även som kvinna med 

ormstjärt. Under 1800-talet blev Lamia ett vanligt tema i dikten och litteraturen. Hon 

omnämndes ofta som den vackra, farliga och dominanta kvinnan, som förförde män, och har, 

enligt Harrison Lindbergh, stått som förebild till vampyrkvinnan, så hon framställs i dagens 

film och litteratur. 65 Vad som kan konstateras utifrån beskrivningen av Lilith och Lamia, är 
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att de bär på liknande karaktärsdrag; de är vackra, farliga och hämndlystna. Dessa egenskaper 

kom att återfinnas hos den framtida, kvinnliga vampyren. 

  

Som en manlig urförälder till vampyrsläktet anses Bibelns Kain vara. Det sägs att när han 

mördat sin bror Abel, lämnade Kain lustgården och sökte sig till Lilith. Katarina Harrison 

Lindberg menar att denna föreställning är skapad i nutid, eftersom hon inte funnit några 

skriftliga bevis för att det skulle vara så. 66 

 

Under medeltiden skapades föreställningen att Judas skulle vara jordens första vampyr. Hans 

farliga och blodtörstiga avkomma kallades Judas barn. De var de mest fruktade och onda av 

alla vampyrer. Då dessa vampyrer kunde skifta gestalt, var de svåra att känna igen till 

utseendet. Sin orangeröda hårfärg kunde de dock inte ändra, och det var genom detta signum 

som de kunde igenkännas. Genom ett smärtsamt bett kunde dessa, Judas barn, tömma en 

människa på blod. Som sigill lämnade de ett märke i form av XXX, som skulle symbolisera 

de 30 silverpenningar Judas fick för att förråda Jesus.67.  Beresford berättar i sin bok, om 

vampyrernas skräck för silver och hänvisar till de trettio silverpenningar Judas fick för att 

förråda Jesus. Judas skulle med silverpenningarna antas vara den första mänskliga 

vampyren.68 

 

 8.5 Igenkänningstecken på vampyrskap och verkliga vampyrfall 

 

Enligt en av folktrons idéer kunde en person som inte ville tillbe den ortodoxa tron bli en 

vampyr efter döden. Människan blev då bannlyst och dömd till ett liv, efter sin död, irrandes 

omkring nattetid och vilandes i sin grav dagtid. Detta fenomen förklarades utifrån tanken att 

en bannlyst kropp var oförmögen att förmultna och dö.69 I den transsylvaniska folktron fanns 

en uppfattning att människor som i sin levnad uppfattats som ondskefulla, eller bara 

annorlunda, efter sin död, riskerade att omvandlas till vampyrer. Tillhörde människan en 

fördömd släkt var risken stor att hon blev en vampyr. Andra personkategorier som riskerade 

att omvandlas till vampyrer, enligt folktron var självmördare, utomäktenskapliga barn och 
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trollkunniga personer som häxor och trollkarlar.70 Det fanns även en föreställning att spädbarn 

som fötts med tänder, var mer håriga än andra barn, var det sjunde barnet av samma kön som 

sina syskon inom samma familj eller uppvisade annorlunda drag var blivande vampyrer.71 I 

de lite modernare föreställningarna blir en människa vampyr när hon blir biten av en sådan 

varelse och dricker dess blod. Blodsdrickandet gör att offret får odödliga egenskaper. Tidigare 

räckte det med att vampyren bet sitt offer för att denna skulle smittas med vampyrism. 

Handlingen leder till att offret ärver en förbannelse i form av ett utanförskap som följer 

odödligheten. 72 

 

Under 1600- talets senare del och början av 1700-talet förekom en rad skrifter gällande 

verkliga människor som drabbats av vampyrism. En av de äldsta detaljerade berättelserna 

nedtecknades av den engelska filosofen Henry More, som var verksam under 1600-talet och 

som år 1653 författade verket An antidote against atheism. Or an appeal to the natural 

faculties of the mind of man, whether there be not a God (1653). I verket berättas om en 

skomakare som begår självmord med sin egen kniv. Hans hustru försöker dölja detta genom 

att gömma kniven, för att han ska bli begravd på en kyrkogård, i vigd jord, något som 

självmördare under denna tid inte fick. Skomakaren begravs på kyrkogården, men finner inte 

någon frid i sin grav, utan återkommer och hemsöker sina anhöriga som vampyr.73 

 

Ett annat liknande fall handlar om bonden Plogojowitz. År 1725 drabbades en liten Serbisk 

by, Kisolava av en rad dödsfall till följd av en vampyrepedemi. Den orsakande smittokällan 

och banemannen  ansågs bonden Plogojowitz vara, en man som inte fått gravfrid utan 

hemsökte levande människor. Tre officerare ur den kejserliga armén, konstaterade att 

Plogojowitz var vampyr och pålade och brände mannen. Höglund menar att de officiella 

dokument från 1700-talet, vilka beskriver vampyrattacker, källkritiskt ska betraktas med viss 

skepsism och ifrågasättning, då det kan finnas bakomliggande faktorer av social karaktär, vid 

utpekandet av mänskliga så kallade vampyrer.  De personer som anklagades för vampyrism 

var ofta människor som stod utanför det etablerade samhället, som psykiskt skadade till följd 

av krigets hemskheter, eller utanförskap på grund av etnisk tillhörighet. 74 
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 8.6 Blodet, kristendomen och folktron 

 

Enligt Höglund utgör blodet och döden de centrala delarna i vampyrmyten. Blodet ses som en 

symbol för livet och är därmed dödens motsats.75 

 

Tanken att människans liv och själ finns i blodet är en uråldrig, mänsklig tanke. 

Föreställningen återfinns i många kulturer som exempelvis den judiska och kristna.76  

Vampyrtrons idéer härstammar från tiden då människan var en jagande nomad. Hon förstod 

att blodet var avgörande för liv eller död. Livet var slut då människan eller djuret förlorade 

det. Enligt McNally/ Florescu var det därför viktigt att blodet togs tillvara på, antingen genom 

att man drack det eller smorde in sig med det.77 

 

I Bibeln finns ett tvetydigt budskap gällande förtärandet av blod. I Gamla Testamentet 

förbjuds förtärandet av blod på flera ställen, exempelvis i tredje Moseboken vers 17:14-15, 

Bibel 2000: ”Ty om varje varelses liv gäller att blodet är dess liv. Därför har jag sagt till 

israeliterna att de inte får äta någon varelses blod, ty varje varelses liv är dess blod; var och en 

som äter av det ska utstötas.”78 I Nya Testamentet uppmuntrar Jesus människan att äta Hans 

kött och blod till Hans åminnelse.79. År 1215 fattade påven beslutet att inom den katolska 

kyrkan skulle Jesus ord tolkas bokstavligt. Under nattvarden omvandlas brödet och vinet till 

Kristi kropp och blod. Tidigare hade man betraktat nattvardssakramentet ur ett symboliskt 

perspektiv. Det diskuterades hur denna handling skulle kunna rättfärdigas, då förtärandet av 

kött och blod i de flesta situationer var en otillåten handling. Det bestämdes att den sant 

kristna drack och åt av Kristi kropp och blod, för att visa delaktighet med Hans tro. Djävulen 

och hans följe drack istället syndares blod i syfte att förstärka ondskan.80 

 

8.7  Begravning, kristen tro och folktron 
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I alla tider har begravningsritualen varit viktig. Även idag är vi människor noga med att 

begravningen av en nära anhörig eller vän, ska ske på ett värdigt och ordentligt sätt. 

Vampyrkulturen har uppstått kring tankar gällande döden med den efterföljande 

begravningsritualen. Tankarna kring människans begravningsceremonier öppnade upp 

funderingar kring vad som hände med en människas kropp och själ som inte fick frid. Skulle 

övergången från liv till död inte fungera, innebar det att den döda människan inte skulle finna 

gravfrid, utan hamna i ett tillstånd som levande död, fruktade man. Kaliff menar att tanken 

gällande osaliga andar som inte kunde finna frid i sin grav funnits i flera kulturer, bland annat 

i den grekiska. Kaliff menar vidare att i såväl folktron som i den kristna tron har det historiskt 

sett varit av yttersta vikt att se till att den döda människans kropp och själ verkligen gick över 

till den andra sidan. För att denna övergång skulle ske på ett värdigt sätt, utformades 

begravningsritual och ceremonier. I begravningsceremonin ingick det därför att man läste 

böner och utförde ritualer i syfte att vägleda den döda.  Kaliff menar, att fruktan för att en död 

människa skulle återvända från döden, i vissa fall kunde innebära att man totalförstörde 

människans kropp genom att exempelvis bränna den ute i naturen. Detta för att den döda 

skulle återgå till sina ursprungselement: jord, eld, luft, vatten och eter. Det var också vanligt 

fö att den avlidnas skelett krossades och spreds ut på olika platser i naturen, i syfte att försvåra 

för den döda att fysiskt kunna återvända till de levande.81  

 

 Enligt den kristna tron liksom i den grekiska folktron, ansågs det ta det fyrtio dagar innan 

människans själ lämnade den döda kroppen och kom in i paradiset. Inte förrän vid det tillfället 

kunde kroppen få sin slutliga vila. Tiden mellan dödens inträffande och själens vandring var 

därmed en orolig tid för anhöriga. Om själens vandring på något vis stördes, kunde det 

innebära att själen återvände till den döda och återupplivade henne. För att försäkra sig om att 

den döda människans själ vandrade dit den skulle, var det vanligt att man öppnade graven och 

begravde kroppen en andra gång.  Man kallade den döde i den grekiska kulturen under denna 

fyrtio dagar långa tidsperiod för Vrycolaca, en människa som ännu inte nått den slutliga 

friden. Vrycolacan, som inte fick frid kom att av kyrkan tilldelas utöver ett oroligt, flackande 

liv en blodtörstighet på framförallt anhöriga. Härmed uppstod en markering mellan det goda, 

levande, och Gudstillhörande och det onda, ickedöda, djävulstillhörande. Människan som 

tillbad Gud, var god, en människa som inte fann gravfrid, alternativt inte levde i enlighet med 

Guds tro, tillhörde djävulen. Människan kände rädsla och fruktan för såväl sin egen, som för 
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sina anhörigas att inte leva tillräckligt gudfruktigt nog, utan riskera ett odödligt liv som en del 

av djävulens hov.82 

 

 Liksom Kaliff talar också Harrison Lindbergh om nödvändigheten av att en död människas 

kropp utplånades. Harrison Lindbergh menar att bränningen av den dödes kropp, var ett 

vanligt förekommande moment. En kropp som inte bröts ner var en farlig kropp, då den 

riskerade att förbli levande död. I den förkristna gravritualen i stora delar av Europa var 

kroppens förstörelse ytterst viktig. I det antika Grekland, landet som omnämns som 

utgångspunkt för de västerländska föreställningarna kring vampyrkaraktären, oroade man sig 

mycket över att anhöriga skulle gå igen, om de inte blev ordentligt begravda. 

Begravningsritualen var därmed  så viktig, att man tog paus i strider för att kunna genomföra 

begravningen på ett hedersamt sätt. Man placerade ett mynt i munnen på den avlidna, vilket 

fungerade som betalning till Charon, färjkarlen, som skulle föra den döda över floden Styx till 

dödsriket. Att myntet lades just i munnen skulle betraktas som ett hinder för själen att komma 

tillbaka, menar vampyrforskare idag. Forskarna utgår från tanken att själen lämnade kroppen 

genom kroppens öppningar, främst genom munnen.  Då anhöriga var rädda att den döda 

släktingen inte skulle finna frid i sin grav, utan återvända till det jordiska livet och hämnas de 

efterlevande, högg man ofta av ett ben och en arm från den avlidna, i syfte att försvåra en 

eventuell återkomst till jordelivet. Under den nämnda fyrtiodagarsperioden, då själen skulle 

vandra till evigheten, fick ingen kropp brännas eller något göras med den avlidna. Det var 

viktigt att själen fick lämna kroppen ostört.83 

 

8.8  Kristna tankar och folktroaspekter kring vampyren 

Höglund anser att såväl hedniska som kristna idéer har influerat vampyrkaraktären. Hon 

menar att den Östeuropeiska vampyrtron existerade innan den kristna kyrkan etablerade sig, 

en faktor som bekräftas av tidiga bildliga och skriftliga källor. Inom folktron ansågs vitlöken 

ha en beskyddande kraft. Pålning, alltså driva en påle genom en misstänkt vampyrkropp i 

syfte att nagla fast den, har också sitt ursprung bland folktrons stoff. När den kristna kyrkan 

delades i en västlig och östlig del, år 1054, blandades folktron med kristendomen. 

Vampyrtron förankrades nu i kristendomen. Som kristna bekämpningsmedel mot vampyrer 

användes korset och vigvatten. Dessa bekämpningsattribut kompletterades av folktrons. 
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Därmed kunde en vitlök läggas i den dödes kista. Även pålning av döda kroppar förekom, 

men för att bättre stämma överens med de kristna tankarna, skulle pålen vara tillverkad av 

samma träslag som Kristi kors. Vid pålningsceremonin närvarade en präst, som hällde 

vigvatten över den döde läste böner. Utöver bekämpningsattribut, anammade kyrkan andra 

tankar som härstammade ur folktrons idéer. De i uppsatsen tidigare nämnda Vrycalacas, 

tilldelades utöver sitt oroliga irrande och hemska uppsyn, en blodtörst på framförallt anhöriga. 

De betraktades nu som vampyrer eller varulvar. Den dödes släktingar fruktade att de skulle 

hemsökas av dessa. Tron på blodtörstiga Vrycalacas och Judas barn, som även de nämns 

tidigare i uppsatsen, ledde till att människorna tydde sig till kyrkan och dess gudomliga 

beskydd. Nattvarden skyddade människan, då vampyren och andra onda varelser inte föredrog 

människor med kristet blod. Kyrkan lovade såväl Kristus beskydd, som den världsliga 

kyrkans, om man levde ett gudfruktigt liv. Den östromerska kyrkans möte med den 

östeuropeiska kulturen ledde till att dessa berikade och inspirerade varandra. Vampyrtron fick 

därmed drag av folklore och kristen tro.84 

 

Då man misstänkte att en död människa var på väg att omvandlas till vampyr, lade man ofta 

den döda på mage i kistan, för att hon skulle krafsa sig neråt i jorden istället för uppåt. Så här 

begravde man människor i exempelvis Rumänien och Sverige.  Pålspetsning gjorde så att den 

misstänkta vampyren inte kunde lämna sin grav. Man drev in pålen i munnen, hjärtat, magen 

eller bakhuvudet på den döde. Pålning resulterade inte i vampyrens död, men var ett effektivt 

sätt att hindra den från att kunna lämna sin grav, då den var jordiskt förankrad. Harrison 

Lindbergh nämner fyra varianter att bekämpa vampyren med: hålla en mässa för att driva bort 

det onda, sticka ett svärd i graven, ta ut vampyrens hjärta eller bränna kroppen. Ibland fick 

man kombinera dessa bekämpningsvarianter. Man gjorde en skillnad mellan hinder för 

vampyren och utplåning av den. Hinder var pålning, spikar i kistan och halshuggning. 

Utplåning var fullständig förbränning av kroppen.85  

 

En misstänkt vampyrkropp kännetecknades ofta av att den befann sig i ett förvånansvärt gott 

skick, trots att ibland flera år kunde passerat sedan personen ifråga dött. Kaliff beskriver i sin 

bok, att när en påle drevs genom hjärtat på den eventuella vampyren, sprutade blodet, kroppen 

krampade och vred sig och den döda uttryckte förbannelser och skrik. Ibland hade vampyren 
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85 Harrison Lindbergh 2010 s. 82-88 
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tuggat på sin svepning. Man lade därför vitlök i och runt munnen på den döde, vilken enligt 

folktron motverkade att detta fortsatte. Därmed hindrades vampyren att gå igen och hemsöka 

sina efterlevande.86 

 

 

 

 

8.9  Slutsatser och sammanfattande diskussion 

Frågeställning 1; Hur har den historiskt traditionella, europeiska vampyren utvecklats till den 

nutida vampyrkaraktären genom tiderna? 

 

Utifrån de historiska, litterära och filmhistoriska aspekter, som omnämnts här, kan konstateras 

att vampyren utvecklats och tilldelats nya attribut och funktioner genom historiens gång.  Den 

västerländska vampyrhistoriken bottnar i en muntlig tradition baserat på de rumänska folkliga 

traditioner, som berättelser, sagor och poesi i vilka fladdermöss, blodsugande vampyrer och 

vargar av varulvskaraktär förekommer. I den tidiga, grekiska vampyrkulturen förekommer 

funderingar kring begravningsritual och vad som händer med en människa som inte finner 

gravfrid. Om inte själen fann sin väg till paradiset, riskerade den att återvända till sin bärare 

och då återuppliva denna till ett odödligt liv. Dessa personer kallades vrykalacas och 

fruktades av anhöriga, då de i huvudsak attackerade dessa. När den kristna kyrkan splittrades, 

skapades en orolig tid för såväl kyrkan, som för den enskilda människan. För att inte tappa 

medlemmar, använde sig kyrkan bland annat av den oro och skräck som människor kände 

inför döden och sina döda anhöriga, för att knyta medlemmar till sig. De förut oroligt irrande, 

levande döda vrykalacas, som inte kunde finna gravfrid utan hemsökte sina anhöriga, blev nu 

blodtörstiga och mer varulvslika till sitt sätt. Kyrkan blandade folktrostoff med kristna attribut 

vid vampyrbekämpningen. 

 

Under 1700-talet nedtecknas många reella vampyrfall och intresset och fascinationen för 

dessa varelser är stort. Fortfarande är vampyren en blodtörstig, irrande och klädd i liksvepning 

ickedöd människa som orsakar sina anhöriga vånda och skräck. Under samma århundrade 

anammas vampyrmotivet även i litteraturen, då det passar bra i syftet att få fram romantikens 
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tankar och idéer, som; individualism, revolt, känsla, expressivitet och exotism. Vampyren 

blev därmed, fortfarande en otäck och farlig varelse, men också en känslosam och exotisk 

individualist.  

 

Det är dock i litteraturen under 1800-talet, som vampyrens karaktärsdrag och utseende slipas 

till ordentligt. Från att ha varit en otäck, irrande varelse, genomgår nu vampyren till att bli en 

tungsint, vemodig och vacker aristokratisk ung man, med en stor aptit på kvinnor. Det är den 

mänskliga lord Byron som står som modell för denna nya vampyrs utseende. Romantikens 

slagord kvarstår vad gäller vampyrens övriga karaktärsdrag, men den tilldelas också nya. De 

tyska unga Sturm-und Drang-poeterna, däribland Johann Wolfgang Goethe, tilldelar i sina 

texter vampyren en outsider- och upprorsfunktion. Liksom de unga, upproriska 

artonhundramännen, i Sturm und Drang- andan, som försöker trotsa sina fäders önskemål, 

formas vampyren till en egensinnig gestalt, som går sin egen väg. Vampyrens utanförskap 

från det rådande samhället blir också en påtaglig egenskap. Även denna egenskap utformades 

i enlighet med den rådande Sturm und Drang- mentaliteten, vilken också kännetecknades av 

en känsla av anhängarnas svårigheter att anpassa sig till det rådande samhället och förstå sin 

funktion i det. Samtliga karaktärsdrag, härstammandes från de litterära och samhälleliga 

1700- och 1800-talsidéerna och återfinns än idag, i framställningen av vampyren. Under 

1800-talet blir även den kvinnliga vampyren, vampen, erkänd och tydliggjord, genom den 

grekiska mytologins Lamiagestalt. Unga manliga diktare och poeter drömmer och fantiserar 

om denna vackra, men mycket farliga kvinna, som utmanar de för den tiden rådande, måttliga 

och mer underordnande kvinnliga idealet. Lamia beskrivs som ormlik med en hypnotiserande 

dragningskraft på männen, vilka underordnar sig henne. Lamiavampyren förekommer än idag 

i den kvinnliga vampyrbeskrivningen på film och i litteraturen. 

 

År 1897 författar Abraham Bram Stoker det, av många ansett, som det viktigaste verket för 

vampyrgenren, Dracula. Stoker intresserade sig, som den belevade man han var, för de för 

tiden rådande samhälleliga moderniteterna, som ett genuint intresse för seanser, andevärlden, 

reseskildringar, exotiska platser och döden i stort. Skräckgotik var också på modet. När 

Stoker så författade sin roman, Dracula, var han således väl påläst och förtrogen med 

vampyrstoffet. Stoker formade sin vampyr till en gotisk greve, klädd i svart med en brinnande 

blick. Stoker placerade honom på ett slott beläget på det exotiska och främmande 

Transsylvanien. Denna bild av vampyren stod i kontrast till den mer sköna, kvinnotjusande 

byronska vampyren, och bidrog till att två vampyrvarianter nu existerade. Båda 
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vampyrkaraktärerna har blivit populära i 1900-talets filmhistorik, och litteratur. Ur 

Draculavampyren har monstervampyren, efter Höglunds definition, uppstått. Denna 

vampyrsort har liknelser med den grekiska vrykalacas och beskrivs som otäck, avsaknad av 

empati och periferisk i sin funktion. I filmer där monstervampyrer förekommer, är de 

mänskliga vampyrjägarna i centrum, själva monstervampyren representerar skräck, och blir 

därmed anonym. Ur den byronska vampyrkaraktären har såväl antihjälten som 

humanvampyren uppstått. Antihjälten kännetecknas av en vampyr som är ond och blodtörstig, 

men som ändå kan göra något gott. Höglund nämner Hannibal Lector, som ett exempel på 

antihjälte. Han är förvisso inte någon vampyr, men en mycket ond och otäck karaktär, som 

ändå blir en slags hjälte, när hans expertis bidrar till en flickas räddning. I litteraturen 

omnämns vampyren Varney som ett exempel på antihjälte, då han till en början är alltigenom 

ond, men med tidens gång utvecklas med ett slags samvete vilket driver honom till självmord. 

På senare tid är det dock den vampyr som framförallt Höglund omnämner som humanvampyr, 

som mest förekommer i dagens filmer och litteratur. Humanvampyren uppstod år 1976 genom 

Anne Rice´s  bok Interview with the Vampire. I denna bok är det vampyren och dess liv som 

står i centrum. Huvudkaraktären, Louis, vilken innehar hög moral och ett samvete plågas av 

sitt vampyrliv och bekänner sitt liv inför en journalist. Humanvampyren till skillnad från 

monstervampyren intar därmed en central funktion i filmen eller litteraturen och väcker med 

sina samvetskval och lidande över sin situation, medkänsla och empati hos tittaren eller 

läsaren. Rice är den som förnyat vampyrgenren mest sedan Stoker. I Meyers Twilight-serie 

förekommer såväl manliga, som kvinnliga humanvampyrer. 

 

Vid jämförandet av den tidiga vampyrkaraktären, så den presenteras i den grekiska och 

rumänska traditionen, med det moderna, är det Stokers Dracula-gestalt, som bäst bevarat det 

ursprungliga vampyrstoffet, vad gäller dess utseende och karaktärsdrag. Abraham Stoker 

valde att frångå det för den tiden byronska idealet, kännetecknades en stilig, tungsint och 

farlig kvinnotjusare, när han år 1897 författade Dracula.  Vampyren Dracula är avsevärt mer 

otäck utseendemässigt, än den byronska vampyren. Därav påminner Stokers vampyr mer om 

den otäcka, oroligt irrande, hemsökande vrykalacan, härstammandes ur den tidiga grekiska 

vampyrtron. Stoker var en man av sin tid, som tog del av de samhälleliga och kulturella 

moderna tankegångarna och intressena, däribland ett intresse för exotiska platser, gotik och 

seanser. Utifrån dessa inspirationskällor, placerade han sin aristokratiska, svartklädda vampyr 

på ett slott i Transsylvanien och tilldelade denna vampyr förmågan att kunna omvandla sig till 

såväl en fladdermus som ett vargdjur. Dessa varelser förekommer frekvent i den rumänska 



 

folktrons sagor och dikter, vilket Stokers kände till. Abraham Stoker utvecklade också ett 

persongalleri vilket blev standardiserat material i de filmer och den litteratur som publicerades 

under 1900-talet.  

 

Under 20000-talet förekommer vampyren i såväl litteraturen, som i filmer, men även i tv-

produktioner och till och med i barnprogram. Det finns uppenbarligen ett stort intresse för 

denna varelse, som idag är än mer mångfacetterad än tidigare, då den förekommer i många 

skepnader; Humanvampyren med sina rötter i 1800-talets lord Byron och Rices 

samvetstyngda vampyr Louis, Monstervampyren vilken är baserad på Draculakaraktären, 

samt Antihjälten med sin förankring i Varney the Vampire-gestalten. Samtliga dessa 

vampyrer har sitt ursprung från den grekiska och rumänska vampyrtraditionens stoff. Med 

utgångspunkt från det stora intresset för vampyrkaraktären idag, går det nog att anta att 

dennes liv lär fortsätta ett bra tag till. 

 

9. Presentation av uppsatsens filmanalysiska upplägg 

 
Filmanalysen utgår från den tidigare presenterade neoformanalysen, vilken menar att film 

måste studeras utifrån fler aspekter för att möjliggöra en rättvis bild av den och förmedla en 

bred information. Genom att se filmen och notera vissa formgrepp som ljussättning, klädsel, 

tid och rum, får filmen ett rättvist spektra och bidrar till att förstärka och bättre ringa in de 

huvudsakliga undersökningsobjekten, vampyren och varulven. Utöver nämnda 

huvudkaraktärs funktion, studeras också blodets, dödens och människans funktion. 

 

9.1.1 Intrigen i Underworld– Rise of the Lycans (2009) 

 
Underworld– Rise of the Lycans 87 är den tredje filmen I Underworldserien.88  Filmen föregår 

tidsmässigt de två tidigare och visar bakgrunden till den uråldriga blodskampen mellan 

vampyrer och varulvar. De regerande vampyrerna hör klassmässigt hemma bland 

aristokraterna, medan varulvarna tjänar dessa som slavar. I filmen betonas vid flera tillfällen 

att vampyrerna och varulvarna har gemensamt biologiskt ursprung, men trots det är det stor 
                                                      
 
87 Underworld- Rise of the Lycans 2009 
88 Hittills har tre filmer i serien utkommit; Underworld (2003), Underworld Evolution (2006) och Underworld- 
Rise of the Lycans (2009). En fjärde film, Underworld: Awekwning, kommer i januari 2012. Regissörer: Patrick 
Tatopoulus och Len Wisemen. Lakeshore Entertainment. 
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skillnad mellan dem. En dag föds lykanen Lucian, ett människobarn med smittat blod, som 

tvingas äta människor för att kunna stilla sin blodtörst. Han växer upp och förälskar sig i 

vampyrkungen Victors dotter Sonja, en hopplös situation, då Lykaner och vampyrer aldrig får 

förenas. Kärleken är dock besvarad av Sonja. Victor blir mer och mer misstänksam över 

dotterns kontakt med Lucian. Vid ett tillfälle överrumplar Victor sin dotter. Han biter henne i 

halsen och genom Sonjas blod avslöjas hennes känslor för Lucian. Victor blir vansinnig och 

dömer dottern till döden. Lucian söks upp, slås ner och tillfångatas. När Lucian omtöcknat 

vaknar till sans, finner han sig fastkedjad i ett rum, där även Sonja kedjats fast vid en 

stenpelare. Lucian får veta att han dömts till döden genom piskning. Rummet, som Lucien och 

Sonja befinner sig i, är ett slags tornrum med rörligt tak. När taket förs åt sidan, flödar 

dagsljuset in och utplånar Sonja, som brinner upp och pulvriseras. Förkrossad tvingas Lucian 

att bevittna Sonjas död. Han lämnas kvar i detta rum med taket ännu borta. När kvällen 

kommer och månskenet, som strålar in genom taköppningen, faller på Lucian, förvandlas han 

åter till en blodtörstig varulv. Utom sig av sorg och hat, sliter han sig loss, söker upp Victor  

och går lös på honom. Victor slängs ner i det runt slottet, omgivande vattnet. Han överlever 

fallet och söker upp en annan överlevande vampyr, med vilken han flyr. De övriga lykanerna 

förenar sig med Lucian och strider mot vampyrerna. Filmen slutar med att lykanerna tvingar 

vampyrerna till reträtt och därmed vinner sin frihet. 

 

9.1.2 Analys av teman i Underworld– Rise of the Lycans (2009) 

 
Tema 1: Vargmänniskan 

  

Huvudpersonen, Lucian, är en blandning mellan människa och varg. I filmen kallas denna 

varelse för lykan, ett uttryck som härstammar från det grekiska ordet lychantropos, vilket 

betyder just vargmänniska, varulv. Vargmannen Lucian har smittat blod, vilket han överför 

till människor genom ett bett, med resultatet att de omvandlas till lykaner. Lucian har också 

en enorm törst efter människoblod. Harrison Lindbergh menar att dessa föreställningar 

stämmer in på den folktrons tankar kring vargmannen. Varulvarna kallas Lykaner, vilket är en 

förkortning av lykanthropos, ett grekiskt ord, som betyder vargmänniska.89  I filmen 

omnämns lykanerna  föraktfullt som själlösa djur, vilka inte klarar av att behärska den styrka 

som de innehar. Av den anledningen är de fastkedjade med bojor och hålls i hård kontroll av 
                                                      
 
89 Harrison Lindbergh 2010 s. 235 



 

vampyrerna. Lykanerna är en blandning mellan människor och vargar. De är smittbärare, som 

genom ett bett för över sin smitta på människan, vilken gör att hon omvandlas till en varulv, 

lykan. Vidare uppvisar Lucian lojalitet och omtanke gentemot de sina. Det finns en stark 

gemensamhetsfaktor och omsorg om varandra i lykanernas grupp. De sluter lojalt upp kring 

varandra i stridens hetta till kamp och försvar. Lykanerna, med sin sociala, medkännande 

värme, och omtänksamhet gentemot varandra, har en aura av flockdjursbeteende över sig, 

vilken stämmer bra in på folktrons beskrivning av vargmänniskan, en mot sin familj, 

omtänksam familjefar som fullmånebelysta nätter omvandlas till ett vilt vargliknande 

hunddjur.    

Tema 2: Vampyrerna 

  

I filmen beskrivs vampyren som människolik fast med en ond, brinnande blick, blek hy och 

stor mun med huggtänder. Den bor i ett slott och går klädd i kaftanliknande klädesplagg. 

Vampyrerna besitter en snabbhet, smidighet och styrka. Vampyrerna är de som står högst i 

rang i filmen. De är högdragna och aristokratiska.  De tål inte stål eller silver mot huden, vilka 

tycks ha en brännande effekt på dem. 

  

Tema 3: Människans roll i filmen  

  

 Människor förekommer som karaktärer i filmen, men de har en underordnad roll i 

sammanhanget. De betalar skatt till vampyrerna, i syfte att de håller ordning på de vilda 

lykanerna i sina vargskepnader. Människorna fruktar därmed mer lykanerna och deras hunger 

eller smittsamma bett, snarare än vampyrerna. Genom hela filmen intar människan en perifer 

roll. 

 

Tema 4: Vampyrens och Varulvens förhållningssätt till varandra i filmen. 

 

I filmen står vampyren och varulven i opposition till varandra. I vissa kulturers folktro är 

dessa två varelser varandras motsatser, den levande vargmänniskan och den odöda vampyren, 

och i andra förvandlas varulven till vampyr i dödsögonblicket. Båda föreställningarna 

återfinns i folktrons tankar. Filmen berättar att lykanerna och vampyrerna har samma 

biologiska ursprung och samma slags blod i sina ådror, men har helt olika förutsättningar 

Vampyrerna är människolika och varulvarna djurlika. Vampyrerna är aristokratiska, 

högdragna och osympatiska och behandlar lykanerna brutalt. Vargmännen är slavar. De har 
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en ring runt halsen, som de kvällstid, i samband med deras omvandling till varg tjudras fast i 

vid slottet, i syfte att skydda slottet från inkräktare. Trots att varulven står i opposition till 

vampyren, förälskar sig lykanen Lucian och vampyren Sonja sig i varandra. Människan, i 

filmen, har en underordnad roll gentemot de härskande vampyrerna och är tvingade till att 

betala silver till dessa för att få beskydd mot de fruktade lykanerna. Vampyrerna tvingar dock 

inte till sig blod från människorna. 

 

 

 

Tema 5: Blodets funktion i filmen 

 

 Det förekommer inte några direkta blodsattacker i filmen. Vid ett tillfälle i filmen biter 

vampyrkungen Victor sin dotter, Sonja i halsen, men inte i syfte att döda eller dricka hennes 

blod, utan i syfte att komma åt hennes innersta tankar och känslor. I en annan scen ser man 

hur vampyrer dricker någon rödaktig vätska, eventuellt blod, ur vackert utsirade glas. . Denna 

civiliserade vampyr skiljer sig därmed ordentligt från den ursprungliga, som bekant suger 

blodet direkt från sitt offer. Vampyrens relation till blod, skiljer sig därmed avsevärt i filmens 

variant från det vampyrstoff gällande vampyren och blodet, som nämnts tidigare i uppsatsen.  

 

Tema 6: Döden och bekämpningsmetoder i filmen. 

 

Genom att deras kärleksrelation blir känd för vampyrkejsaren, Victor, som är Sonjas pappa, 

beseglas Lucians och Sonjas öde. De döms till döden, då deras relation är strängt förbjuden. 

De förs till ett tornrum med rörligt tak. Lucian, i sitt mänskliga jag, kedjas fast och Sonja 

binds fast vid en pelare. Taket förs åt sidan och Sonja eldas upp av dagsljuset. Lucian räddas 

av månljuset vilket omvandlar honom till varulv. Han sliter sig loss, och med de andra 

lykanernas hjälp övermannar de vampyrerna, vilka besegras. Solljuset är vampyrens 

mäktigaste fiende, i enlighet med folktrons föreställningar. Solljusets verkan på vampyrer 

märks av på ett par ställen i Underworld- Rise of the Lycans,90 vid nämnda Sonjas död, samt 

vid Lucians rymning från slottet, där dagsljuset blir hans räddning, då Victor är oförmögen att 

träda ut i det utan att det fräser till i hans hud.  

 

                                                      
 
90 Underworld-Rise of the Lycans 2009 



 

I filmens stridsscener bekämpas varulvarna genom halshuggning och uppeldning, 

bekämpningsmedel som hör till de som användes i den tidiga vampyrhistorien. I filmen 

förekommer inga kristna bekämpningsmedel, som vigvatten och kors. Istället får folktrons 

idéer komma fram. Det förekommer få scener med blodattacker i filmen. Victor biter sin 

dotter i halsen, i syfte att komma åt hennes innersta tankar, inte för att stilla sin hunger. Blod 

tycks avnjutas i form av att det dricks ur en utsirad bägare. Varulvarna attackeras med spjut, 

tillverkade av silver eller stål, men kan enbart utplånas helt genom att eldas upp. Även 

halshuggning av lykanen förekommer i filmen. 

 

9.1.3 Formanalys av Underworld– Rise of the Lycans (2009) 

 
 I filmen har vampyren aristokratiskt ursprung. Den går klädd i fotsida, kaftanliknande, dovt 

blåaktiga plagg. Den blåaktiga, kalla färgen genomsyrar hela filmen, vilken ger vampyrens 

blekhet en känsla av kyla och död. Vampyrens ögon är skarpt blå och deras läppar är snarare 

violetta än blodröda och kaftanerna skiftar i blåsvart färg. Vampyrerna är bosatta på ett slott, 

vilket ger mer intryck av att vara av klippkaraktär eller rentav grotta. De uppträder civiliserat 

och högdraget mot varandra och dricker blod ur vackra bägare. Undantaget från denna 

beskrivning av vampyren är Sonja. Hon går klädd i en slags stridutstyrsel, vilken 

överensstämmer mer med lykanernas klädsel. Lykanerna är smutsiga, lite trasigt klädda, men 

utstrålar trots denna miserabla klädnad en varmblodighet och en slags känsla av levande liv, 

jämfört med de kyliga vampyrerna. Lykanerna är måna om de sina och uppvisar ett varmt, 

omtänksamt bemötande mot sina likar. Runt deras halsar finns en järnring, i vilken de binds 

fast via ett koppel i slottets fasad, när de kvällstid, då månen visar sig, omvandlas från 

människa till varulv. Denna järnring visar att de är slavar. 

 

 Som observatör känner man nästan den fuktdrypande kylan som slottsmiljön förmedlar. 

Tidsmässigt utspelas filmen långt tillbaka i historien och förmedlar denna känsla av 

uråldrighet. Utifrån de beskrivna formgreppen förstärks det döda och kyliga kring 

vampyrkaraktären. Filmen förmedlar en känsla av onaturlighet och omänsklighet, då 

karaktärerna och miljöerna så tydligt skiljer sig från den verkliga världen. På så vis framträder 

en, ur historisk synvinkel, ganska rättvisande bild av dessa väsen. Vampyren är ju som bekant 

en ickedöd varelse, som är hänvisad ett liv utanför det levande samhället. Vampyren är 

därmed skild från det varma, levande och istället, som i filmen Underworld-Rise of the 
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Lycans, hänvisad till kyla och utanförskap. Även i filmen upplevs vampyrerna som kalla, 

döda än de andra varelserna, lykanerna. 

 

Ur en litterär synvinkel, uppvisar vampyrkungen Victor med sitt aristokratiska utseende och 

kaftanklädda kropp, stora likheter med Stokers Dracula-karaktär. Victor är dessutom bosatt 

på ett fuktdrypande stenslott av grottkaraktär, inte helt skild till utseendet från nämnda 

Draculas slottsboning.  

 

 

 9.2.1 Intrigen i Låt den rätta komma in, (2008) 

 

Filmatiseringen av Lindqvist succébok, Låt den rätta komma in utkom 200891. Den handlar 

om tolvåriga Oskar, som bor i ett radhus i en förort. Han har en jobbig tillvaro, då han mobbas 

brutalt av tre killar i klassen och inte har några vänner att umgås med. En vinterdag flyttar 

flickan Eli in med en man, Håkan i grannlägenheten. Oskar blir vän med den besynnerliga, 

lättklädda och tungsinta flickan, som dyker upp och försvinner på plötsliga sätt. Eli är 

vampyr, vars ”pappa” Håkan, en man som hon bor tillsammans med, dödar unga män och 

tömmer dem på blod i syfte att ge Eli mat. Blodsjagandet blir mer och mer riskfyllt, då risken 

för att bli upptäckt är stor. Då Håkan misslyckas med att få tag på blod, tvingas Eli själv att ge 

sig ut på jakt. Hon hoppar på en granne i området, och dödar honom, när hon dricker hans 

blod. Håkan forslar bort liket till en närliggande sjö. Med hjälp av en orangefärgad vägpinne, 

naglar han fast den döda i sjön. Håkan inser det ohållbara i situationen och offrar sig själv, så 

Eli får dricka hans blod. Eli står nu ensam och måste själv leta mat, en aktivitet som plågar 

henne. Oskar fascineras mer och mer av Eli och förälskar sig i henne. När Oskar besöker 

hennes lägenhet upptäcker han att fönstren är täckta med tidningspapper och att Eli sover i 

badkaret. Han anar dock att allt inte står rätt till med henne och förstår till slut att hon är 

vampyr. Oskar blir arg på Eli, men förlåter henne, när hon kommer till hans lägenhet. Hon 

undrar om hon får stiga in. Oskar frågar vad som händer om han nekar henne tillträde. Som 

svar får han se Eli blöda, blodet rinner ur ögon, öron näsa, mun och på övriga kroppen. Oskar 

förfäras och ber om ursäkt och säger att de är vänner och att Eli är välkommen till honom. Eli 

uppmuntrar Oskar att slå tillbaka mot sina mobbare. Oskar försöker, men får den mest aktiva 

mobbarens storebror mot sig. I simhallen försöker storebrodern och de andra mobbarna att 

                                                      
 
91 Låt den rätta komma in 2008 



 

döda Oskar, men Eli dyker upp och dödar plågoandarna. En kille skonas, den som varit minst 

aktiv i mobbandet. Oskar blir fri. 

 
 I sin jakt efter blod, attackerar Eli en kvinna i området, som överlever, men som omvandlas 

till vampyr. Kvinnans man och vänner märker att hon börjar bete sig underligt, hon blir 

ljuskänslig, katter hoppar på henne och hon uppvisar oroliga drag. Hennes man tar henne till 

sjukhuset. När läkaren drar upp persiennen och solljus lyser upp rummet, fattar kvinnan eld 

och brinner upp. Mannen misstänker Eli för dådet, går in i hennes lägenhet, för att ställa 

henne till svars, men blir då själv offer för Elis hunger. 

 
9.2.2 Analys av teman i Låt den rätta komma in, (2008) 

 

Tema 1: Vampyren i filmen 

 

Eli beskrivs som en blandning av den litterära byronska vampyren, monstervampyren i 

Draculas anda samt antihjälten i vampyren Varneys gestalt. I sitt utseende med blek hy, stora 

ögon och bleka läppar, mörkt hår och mager kropp och präglad av en tungsinthet, är Eli en 

byronsk vampyr. Hon sover dagtid i sitt badkar, precis som vampyrer sover i kistor om 

dagarna. För att kunna stiga in i ett hus, måste Eli bjudas in. I annat fall förtvinar hon genom 

att hon börjar blöda ymnigt över hela kroppen. Eli är ljuskänslig och kan bara vistas ute i 

mörkret. I hennes lägenhet är fönstren täcka med tidningspapper. Eli sover i badkaret. 

Inbjudandetemat, den utpräglade ljuskänsligheten och tillbringandet i kista eller som här i ett 

badkar, är stoff som Abraham Stoker presenterade genom sin vampyr Dracula. Jakten på 

människoblod är våldsam i Låt den rätta komma in. Till en början är det Håkan som dödar 

unga män och tömmer dem på blod, men efter han offrat sig själv i syfte att ge Eli mat, är Eli 

hänvisad sig själv i jakten på blod. Eli framställs djurisk, när hon hoppar på sitt offer. Hon 

liksom kurar ihop och ger ifrån sig ett morrande läte innan offren bits i halsen. I blodattacken 

uppvisar Eli karaktärsdrag i enlighet med antihjälten. Liksom den litterära antihjälten Varney, 

vilken vårdslöst attackerar sina tilltänkta offer, finns ett ångestladdat och ångerfullt drag kring 

detta. Liksom Varney väckte sina läsaren sympatier kring sitt oönskade vampyrskap, gör Eli 

detsamma, då hon tvingas smitta människan med vampyrism och ibland döda människan i sin 

jakt på blod.  
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Utifrån ovanstående presentation av vampyren Elis karaktärsdrag, kan således noteras en mix 

av samtliga dessa vampyrer; den byronska, Dracula och Varney. Därmed förmedlas också 

olika vampyrtraditioner. Blodsattackerna i jakten på mat stämmer väl överens med folktrons 

syn. Men även annat, mer nyskapande stoff kan urskiljas, som att Eli måste bli inbjudan för 

att kunna stiga in i en mänsklig boning. Denna idé hänvisas, som nämnts, till ett av de nya 

karaktärsdrag som Abraham Stoker genom sitt verk Dracula tilldelade vampyren. De kristna 

symbolerna, som vigvatten och kors, lyser med sin frånvaro.  

 

 

 

 

Tema 2: Människan i filmen 

 

Huvudpersonen är Oskar, en mobbad tolvåring, som bor med sin ensamstående mamma i ett 

som sagt smutsgult lägenhetsområde. Hela filmen präglas av utanförskap, såväl vampyrens, 

som det mänskliga. Oskar har inga vänner, men lär känna vampyrflickan Eli, när hon flyttar in 

i grannlägenheten. Med Eli  flyttar en man, Håkan, in. Han är en slags pappagestalt, då han 

skaffar mänskliga blodsoffer kan få mat och mörkar ner lägenheten genom att sätta 

tidningspapper för fönsterna, så Eli kan vistas i den utan att riskera utsättas för dagsljus. Även 

Håkan är en man som förmedlar en utanförkänsla. Den orsakas främst av Eli, bekantskapen 

med henne hindrar Håkan från ett normalt liv. Filmens övriga mänskliga karaktärer är även de 

en olustig, deprimerad och sorglig hop människor, som också tycks stå utanför det mer trygga 

och etablerade samhället. Glädjeämnet för dessa människor tycks vara att hänga på den 

sjaskiga puben och dricka öl. Oskars plågoandars karaktärer förmedlar en missnöjsamhet och 

frustration, vilken de kanaliserar genom mobbningen på Oskar. Även här råder en 

utanförkänsla, men den tycks mer höra samman med leda, irritation över det rådande 

samhället och kampen över att få plats och utrymme i de mer erkändas gäng. 

 

Tema 3: Blodets funktion.  

 

Elis blodsjakt stämmer överens med folktrons tankar kring vampyrens blodattacker. 

Vampyren är bärare av vampyrsmitta, en tidig historisk övertygelse, vilken befästs i filmen, 

genom Elis attack på en kvinna. Eli blir djurlik när hon ger sig på sitt offer, hon morrar och 

biter till ordentligt i människans hals. Kvinnan överlever attacken, men omvandlas till 



 

vampyr. Filmen är överlag är trogen folktrons idéer, framförallt vad gäller vampyrens 

blodsugande på människan.  

 

Tema 4: Döden och bekämpningsmedel i filmen. 

 

 När Håkan misslyckas med att skaffa människoblod till Eli, dödar hon själv en man för att få 

mat. Håkan gömmer kroppen i en sjö, och naglar fast den i sjöbottnen med hjälp av en 

snöpinne. Pålning av misstänkta vampyrer var ett bekämpningsmedel i den tidiga historien, 

vilken syftade till att försvåra för vampyren att lämna sin grav. I en parallellberättelse i Låt 

den rätta komma in, får tittaren följa Elis kvinnliga offer, hur hon utvecklas till vampyr, med 

allt vad det innebär. Kvinnan i filmen blir ljuskänslig och brinner upp i samband med den 

obarmhärtiga kontakten med solljuset. Precis som i Underworld- Rise of the Lycans 92, 

bevisas vampyrens maktlöshet inför ljusets, helt i enlighet med folktron. Det förekommer inga 

kristna symboler eller bekämpningsmedel, som vigvatten eller kors, vid kampen mot 

vampyren, kanske för att Eli genom hela filmen håller sig gömd alternativt dödar sina vittnen, 

förutom Oskar. Därmed blir det aldrig någon kamp mellan människor och vampyren. 

 

9.2.3 Formanalys av Låt den rätta komma in, (2008) 

 
Denna film präglas av en slags trötthet och depression i ett smutsgrått bostadsområde. 

Tidsmässigt skulle filmen kunna placeras i såväl 60-, 70- och 80-talet, med hänsyn till kläder, 

möbler och frisyrer. Filmens färg är av dov murrig karaktär, vilken förstärker den trista 

miljön. Filmen utspelas vintertid, med snöiga, kyliga landskap. Det skulle kunna vara vackert, 

men det är den smutsiga och slaskiga snön som kameran zoomar in, vilket ytterligare 

förstärker fulheten. Flera av filmens karaktärer förefaller småalkoholiserade och arbetslösa, 

och spenderar sina dagar på ölkaféet. Oskar bor ensam med sin mamma, Eli bor ensam med 

Håkan. Det finns en sorglig atmosfär kring denna tvåsamhet, vilken förstärks genom att 

exempelvis Oskar inte tycks ha någon närmare kontakt med sin mamma. Utifrån denna 

formanalys förstärks huvudpersonernas ensamhet, utsatthet och sorgliga tillvaro. Miljön hade 

kunnat fungera som bakgrund till den missförstådda och utanförsatta vampyren, här i Elis 

gestalt. Nu placeras även människan i denna miljö, och därmed får man sympatier för både Eli 

och Oskar. 
                                                      
 
92 Undrworld-Rise of the Lycans, (2009).  
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9.3.1 Intrigen i Twilight, (2008) 

 

Den första filmen Twilight,93  handlar om den nästintill omöjliga kärleken mellan mänskliga 

Bella Drake och vampyren Edward Cullen. Här finns också Bellas barndomsvän Jacob. 

Mellan dessa tre karaktärer finns en triangeldramatik, som resulterar i att Bella och Edward 

blir kärleksparet. Filmen inleds med att Bella, efter en längre tid bosatt hos sin mamma, flyttar 

till sin pappa i den mindre staden Fork. Pappan är polis och god vän med Jacobs pappa. Bella 

börjar skolan och blir snabbt en medelpunkt, något hon hela tiden försöker dämpa. Hon 

observerar redan första dagen en grupp bleka, vackra människor, som håller sig utanför den 

övriga gemenskapen, och fascineras av dem. Människogruppen är vampyren Edward och hans 

vackra vampyrsyskon. Edward har en längre tid en avog inställning gentemot Bella som är 

mer kontaktsökande. Vid ett tillfälle när Bella är nära att krossas till döds mellan två bilar, 

räddas hon av Edward, som i situationen avslöjar sin övernaturliga snabbhet och styrka. Bella 

kan inte släppa händelsen och lägga märke till fler underligheter gällande Edward. Jacob, som 

är svartsjuk på Edmund och Bella, varnar henne för ”de kalla”, ett uttryck som syftar till 

vampyrer. Bella förstår att Edward är vampyr och både skräms och fascineras av detta. Hon 

väljer att konfrontera Edward och får då veta vad en vampyr är. Edward berättar att han 

nästan dog i spanska sjukan år 1918, men räddades till ett vampyrliv av sin adoptivpappa, dr 

Carisle Cullen. Edwards specialitet som vampyr är att han kan läsa andras tankar. Hans övriga 

syskon är även de människor som omvandlats till vampyrer av dr Carlisle och sedan 

adopterats av honom och hans fru. Bella får veta att vampyren är snabb, stark, bra hörsel, 

iskall, och ljuskänslig. Edward kan vistas i solljus, men det är farligt, för att han då avslöjar 

sin identitet som vampyr, genom att hans hy börjar skimra som diamanter. Han berättar vidare 

att han och syskonen dricker djurs blod, ett andrahandsval framför människoblod och hela 

tiden måste behärska sin törst. Av djurblodet blir vampyren mätt, men aldrig nöjd. Hela tiden 

måste vampyren kämpa mot sitt begär. Även i kärleksrelationen till Bella, måste Edward vara 

den starka, som kämpar mot begäret. Bella är den som utmanar, hon älskar Edward och vill 

dela sitt liv med honom oavsett om hon blir vampyr eller människa. Edward varnar henne för 

vampyrlivet, men faller ändå för sin Bella. I filmen hotas Edwards familj av andra, 

kringvandrande vampyrer, vilka suger människors blod och är mer vilda och ociviliserade. En 

av de manliga vampyrerna känner sug efter Bellas blod. Efter ett våldsamt slagsmål mellan de 
                                                      
 
93 Twilight, (2008). 



 

onda vampyrerna och Edwards familj, besegras den onda, manliga vampyren, som slits i 

stycken och eldas upp. 

 

9.3.2 Analys av teman i ”Twilight”, (2008) 

 

Tema 1: Vampyren i filmen. 

 

Huvudkaraktären, vampyren Edward är en ung, snygg, man, med samvete, empati och hög 

moral. Han är en klassisk lord Byron till sitt utseende, men uppvisar samma samvetskval och 

lidande över sitt vampyrliv, som den litterära vampyren Louis i En vampyrs bekännelser 

(1976), av Anne Rice. Edward moraliska, samvetsfyllda och högst behärskande karaktär, 

fyller därmed inte rollen för arvet efter vampyren Varney, den så kallade antihjälten, vilken 

känner ångest först efter on ond handling begåtts. Edwards strävar efter att ständigt ha 

kontroll över sin blodstörst på människor, att aldrig gå över gränsen, som vampyren Varney. 

Denna goda, samvetsfulla och moraliska vampyr kallas för humanvampyr. Höglund använder 

detta uttryck, som beskrivning av denna vampyrvariant, vilken både har en ond vampyrsida, 

men också en, påtagligt god, mänsklig sådan. Genom sin levnad kämpar humanvampyren mot 

sina onda vampyranlag. Humanvampyren har sitt ursprung i Rices vampyrkaraktär Louis, i En 

vampyrs bekännelser (1976), och kan beskrivas som en slags förbättrad människa, med sin 

höga moral och sitt samvete. Harison Lindbergh kallar också Edwards vampyrkaraktär för 

humanvampyr, med den innebörden att vampyren kämpar mot sina ursprungliga 

karaktärsdrag i syfte att leva i människans värld. Då vampyren väljer att leva i fred och i 

likhet med människan, upphör hotbilden.94 Trots uppvisandet av mänskliga drag, omnämns 

vampyrerna i filmen som ”de kalla”, ett uttryck, som påminner om att de faktiskt är döda 

varelser. 

 

Förutom Edward, förekommer det fler humanvampyrer i Twilight, vilka även de kämpar mot 

blodtörst och mot att förlora kontroll. Vampyrernas största problematik gäller dock 

kämpandet för att hålla sitt vampyrskap hemligt, att inte avslöja sig. Då en av Meyers 

Twilightvampyrer vistas i solen, brinner de inte, som traditionen påbjuder, upp, utan huden 

börjar skimra och stråla likt diamanter. Katarina Harrison Lindbergh menar att Meyer har 

                                                      
 
94 Harrison Lindbergh 2010 s. 238-239 
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inspirerats av Anna Rices Intervju with the Vampire, (1976), både vad gäller vampyrens 

skimrande hud som vampyrens samvete.95 

 

Barber anser att Edward och hans vampyrfamilj är superhjältar, med till synes obegränsade 

förmågor, både fysiska som psykiska. Meyer har dock valt att begränsa vampyrernas 

förmågor. Edward, som har förmågan att läsa människors och vampyrers tankar, lyckas inte 

att Bellas tankar. Därmed kan Edward aldrig exakt veta vad Bella har för sig.96 Edward 

drabbas av kärlek till mänskliga Bella, och får därmed ansvar för hennes välfärd. I mötet med 

vampyren Edward känner sig Bella hel och att hon kommit hem. Det finns även onda 

vampyrer i filmen, vars egenskaper hör mer hemma i de äldre folkliga tankarna kring 

vampyrens karaktär. Dessa vampyrer är vilda, vandrar oroligt runt och dödar och ställer till 

med oordning. De har inget intresse av att finna en fast plats att slå sig till ro på, som de goda 

vampyrerna. De onda vampyrerna har heller inget intresse för att närma sig den mänskliga 

världen. Detta beteende påminner om den tidiga grekiska, oroligt irrande, gengångargestalten, 

vrykalakas, vilken senare kom att förknippas med varulvar. De onda vampyrerna suger 

hämningslöst människans blod och lämnar dem att dö.  

 

Det mesta av filmens stoff hör hemma i folktrons idéer, vilka har vidareutvecklats. I filmen 

förekommer både goda och onda vampyrer.  

 

Tema 2: Människan i filmen  

 

Bella är en trulig, småbutter ung tjej, som har svårt att hitta sin naturliga plats i livet. Hon blir 

kär i vampyren Edward och det är först genom kontakten med honom och hans familj, som 

Bella känner sig hel. Trots sin anspråkslösa framtoning, blir Bella en centralpunkt, både bland 

skolkamrater och i vampyrernas värld. Edward finns ständigt vid Bellas sida, dag som natt. 

När Bella hotas beskyddas hon av Edward. Bella är för övrigt den enda mänskliga karaktär i 

Twilight, som naturligt kan umgås med vampyrerna. Bella själv skiljer sig från de övriga, 

mänskliga ungdomarna i filmen. I skolan hålls Edward och hans syskon på lite avstånd av 

sina klasskamrater. Även Bellas pappa, Charlie, har ett lätt avståndstagande sätt gentemot 

Edward och hans familj.  Det är egentligen bara Bella, som helt accepterar vampyrerna.  

                                                      
 
95 Harrison Lindbergh 2010 s. 206 
96 Barber 1988 s. xii 



 

 
 Tema 3: Synen på blodet 

 

Edward och övriga vampyrfamiljen Cullen har valt att bli så människolika de kan. Det innebär 

att de ständigt tvingas kämpa mot sin onda sida och dess törst på blod. Vampyrerna i Twilight 

har därmed kvar sina ursprungliga onda karaktärsdrag, vilka när som helst kan blossa upp. För 

att inte riskera att gå över gränsen och låta sina onda sidor råda, lever Twilightvampyrerna i 

ständig kontroll. Sin blodtörst stillar Edward och de andra humanvampyrerna med djurblod. 

Blodet från ett djur lämnar dock inte samma tillfredsställande känsla, som intagandet av 

människoblod, men dämpar hungern. Här har Meyer därmed tillfört nytt stoff till de 

traditionella idéerna gällande vampyrens förhållande till blod. Den äldre folktron menar att 

vampyren enbart attackerar människor i sin blodsjakt. 

 

  

 

Tema 4: Döden och bekämpandet av vampyren 

 

Vid ett tillfälle i filmen, hotar en ond vampyr Bella. Edward kommer för att rädda henne. I 

mötet med den onda vampyren, släpper Edward lös hela sitt onda vampyrsarv. Han 

bokstavligen sliter sönder sin vampyrfiende och eldar sedan upp den. I stridens hetta skadas 

Bella så att hon börjar blöda. Edward, i sitt vilda vampyrjag, är nära att falla för frestelsen att 

smaka på Bellas blod. Han lyckas dock stå emot med kärlekens hjälp, då han älskar Bella och 

inte vill göra henne illa.  Elden som den ultimata vampyrsbekämparen förekommer även i 

denna film, helst i kombination med att vampyrens kropp slits i bitar. I den äldre historian, var 

det vanligt att man högg av döda människors armar och ben, då man misstänkte att dessa 

kunde återvända till jordelivet som vampyrer. Därefter brände man ofta offret. Edwards 

totaldemolering och uppeldning av den onda vampyren innebär därmed att denna helt förintas. 

 

9.3.3 Formanalys av Twilight, (2008) 

 
Till skillnad från de föregående, analyserade filmerna, uppvisar denna en helt annan karaktär. 

Twilight, är en romantisk film och det märks genom hela filmen. Närbilder på ansikten och 

förälskade vackra ögon förstärker den romantiska känslan. Miljöerna, både de inomhus som i 
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skogen är vackert skildrade, i behagliga, milda färger. Vampyrerna, oavsett om de är goda 

eller onda, är vackra, unga, snygga, slanka, och attraktiva. De goda vampyrerna gör sitt bästa 

för att smälta in i den mänskliga världen, genom att klä sig snyggt, ordna med fester och utan 

att avslöja sitt vampyrjag, hjälpa de människor som behöver hjälp. De kämpar hela tiden mot 

sin törst efter människoblod och dricker istället djurblod. Trots sina försök att komma 

människorna nära, lyckas de inte helt.  

 

Även om filmen är romantisk, främst riktar sig till ungdomar och kan förefalla hollywoodskt 

ytlig, finns det ändå en substans i den. Den tar upp allmänna, mänskliga problem som 

utanförskap och rädsla att inte passa in. Utanförskapet är ett återkommande tema i samtliga 

analyserade filmer.  

 

Bella befinner sig i en slags mellanzon mellan den mänskliga världen och vampyrernas. För 

vampyrens del förstärker filmen outsiderkaraktären. Vampyren är skild från människan och 

kan aldrig helt träda in i den mänskliga världen, hur den än försöker. Trots sitt attraktiva yttre 

är, vampyren i grunden en blodtörstig ond varelse. Även om Meyer, författarinnan till 

Twilight-böckerna, är troende mormon och därmed antas ha en viss förförståelse för de mer 

religiösa perspektiven i vampyrtron, är det svårt att upptäcka kristna attribut, som kors, i 

Twilight. Detta kan bero på att vampyrerna, genom sitt kämpande med att vara goda vampyrer 

i en mänsklig värld, aldrig avslöjar sitt ursprung inför människor, Bella undantagen. Därmed 

förekommer det inte något uttalat hot, vilket kan leda till strid mellan människor och 

vampyrer.  

 

9.4.1 Intrigen i ”New Moon”, (2009) 

 

Filmen tar vid där Twilight 97slutar. Bella och Edward har blivit ett par, men Edward väljer att 

lämna Fork, då han tycker att han har dåligt inflytande på Bella. Bella blir förtvivlad, men 

återupptar kontakten med Jacob Wild, som hon inte träffat på ett tag. Han har förändrats, både 

till det yttre och det inre. Jacobs tidigare lättsamhet har bytts ut mot en tungsinthet, och han 

avslöjar att han bär på en hemlighet, som han inte får yppa för någon. Bella blir så småningom 

varse att Jacob omvandlats till vargman, i enlighet med hans indianpåbrå, vilket visar att hans 

förfäder levt i nära relation med vargar. Jacob uppvisar stor oro och får feber i närheten av 
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vampyrer. Som vargman står han i kontrast till vampyren. Vampyrerna omtalas som ”de 

kalla”, vargmännen är de varm och levande. Som ett resultat av svartsjuka mellan Jacob och 

Edward, gällande Bella, blir Edward förtvivlad, då han tror att han förlorat Bellas kärlek och 

bestämmer sig för att begå självmord. Genom att visa upp sin diamantskimrande hy för 

omvärlden och därmed avslöja sitt vampyrskap, är han enligt vampyrstadgan dömd till total 

utplåning av kroppen. Bella lyckas stoppa Edward i sista sekund, och räddar därmed honom. 

 
9.4.2  Analys av teman i New Moon, (2009) 

 
Tema 1: Vampyren, människan och synen på åldrandet.  

 

Filmen tar vid där Twilight slutar. 98 Den fokuserar på åldrandeproblematiken, då Bella fyller 

år och medvetandegörs om sin jordiska dödlighet, i jämförelse med Edwards eviga 

tonårsgestalt. Som vampyr åldras han inte, utan stannar för evigt i den ålder han var i när han 

dog. Synen på det mänskliga åldrandet betraktas utifrån olika synvinklar. Bella betraktar 

åldrandet ur en ytlig aspekt, som en otrevlig konsekvens av livet, där hennes ungdomliga 

skönhet för varje år som går försvinner. Hon inser paniskt att hon fyllt 18 år och därmed är ett 

år äldre än Edward. För att få behålla sin ungdomlighet och leva evighetslångt liv med 

Edward är hon villig att omvandlas till vampyr. Edward betraktar det mänskliga åldrandet 

som något avundsvärt. Han menar att Bella ska vara glad för de möjligheter ett mänskligt liv 

innebär. Åldrandet innebär för Edwards del att han än mer påminns om att hans värld är skild 

från människans.  

 

Vampyrens sorgsenhet, som en följd av sitt utanförskap, förstärks från förra filmen. Edward 

önskar leva med Bella, men de tillhör skilda världar, han den döda, hon den levande. Edwards 

styvpappa, Dr Carlisle Cullen, berättar för Bella att vampyren är en fördömd varelse. Det 

framgår också att människans värld är skild från vampyrens, eftersom vampyren är okänslig 

inför smärta. Den goda vampyren Edward har goda avsikter, men hans vampyrliv begränsar. 

Vampyrens liv är ett slags parallelliv till människans, då vampyren inte fullt ut kan leva som 

den önskar, eftersom den är en ickedöd varelse. Synen på vampyren som en varelse dömd till 

utanförskap, hör hemma i både kyrkans och folktrons idéer. I den tidiga kristna kyrkan ansågs 

vampyren vara en djävulens anhängare, med törst på en okyrklig människas blod. Kyrkan 
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menade att om människan levde ett troende och gudfruktigt, kristet liv, riskerade hon inte att 

utsättas för vampyrangrepp, då hennes blod inte längre smakade gott. Vampyren föredrog 

syndarens blod, menades det. Vampyrens onda arv hindrar den, oavsett hur den kämpar mot 

detta faktum, att leva helt mänskligt. Vampyren är därmed dömd till ett utanförskap från det 

rådande samhället oavsett om det är oönskat sådant eller inte.  

 

Tema 2: Synen på varulven  

 

Filmen berättar mycket om varulvskaraktären, eller människovargen, som den också 

omnämns som. Varulvsvarelsen förekomer i den tidiga grekiska vampyrkulturen, då den 

omnämns som vrykalaka, och beskrivs som en oroligt irrande gengångare. Senare tillskrevs 

denna varelse blodtörstiga drag, i samband med den tidiga kristna kyrkans möte med den 

etablerade folktron. Varulven hör hemma bland vampyrväsen. Det finns i huvudskak två 

traditioner gällande relationen mellan vampyren och varulven. Den ena traditionen menar att 

varulven utgör en ond ursprungsgestalt, som vid dödsögonblicket omvandlas till vampyr. Den 

andra traditionen anser att varulven står som oppositionskaraktär till vampyren. Det är den 

sistnämnda traditionen som förs fram i New Moon, vampyren och varulven står i opposition 

till varandra. Bella märker att Jacob Wild har förändrats.  Han är mer muskulös, har låtit 

tatuera sig och är mer dämpad till sin person. Han är snabb, stark och umgås nära med sin 

familj.  Det framkommer så småningom att Jacob förvandlats till en vargmänniska, i enlighet 

med sitt indianarv. I filmen förklaras vargmannens existens utifrån indiankulturens uråldriga 

berättelser, där det berättas om indianernas nära relation till vargarna, och att vissa av 

ättlingarna till indianerna blir vargmän. Då vampyrer karaktäriseras som ”kalla” omnämns 

varulvar som ”varma”, de är levande och sociala. I filmen är vargmannen, Jacob, därmed en 

varm karaktär, som en följd av att han är levande. Vargmannen fungerar som en 

familjemedlem och månar om de sina. Även denna föreställning återfinns i den gamla 

folktron. Vargmännen fungerar och accepteras i samhället på ett annat sätt än vampyrerna, 

vilka mer får kämpa för sin plats. När Jacob är i närheten av en vampyr blir han orolig och får 

som feber i blodet, ett tecken på att vargmannen och vampyren är varandras motsatser, i 

enlighet med en av folktrons föreställningar. 

 

Tema 3: Vampyren och kristna attribut. 

  



 

I filmen har vampyren Edward inga problem med att stiga in i en kyrka, med dess symboler, 

som kors och vigvatten. Det är som om de kristna attributen inte fyller någon funktion i 

kampen mot vampyrerna. Höglund menar att humanvampyrer som Edward, Bill i tv-serien 

True Blood och Louis i Intervjuw with the Vampire inte har några problem med de kyrkliga 

symbolerna, då de förefaller verkningslösa. Korset och vigvattnet har större effekt på de så 

kallade monstervampyrerna, vilka kan beskrivas som hänsynslösa blodjägare, utan den 

förfining, som märks bland humanvampyrerna.99 

 

9.4.3 Formanalys av New Moon, (2009)  

 
Liksom i Twilight100 präglas denna film av romantik, vackra miljöer och människor. Fokus 

ligger på varulvskaraktären, vilken liksom de vänliga vampyrerna, är sympatisk och charmig 

och snygg i sin mänskliga uppenbarelse, och i sitt vargjag uppvisar styrka, klankänsla och 

trofasthet. Jacob bor med sin familj i en timmerstuga i skogen. De har ett kärleksfullt och 

omsorgsfullt förhållande till varandra, vilket visar sig genom att familjemedlemmarna 

kamratligt tar på varandra och småskojar med varandra. Filmens vargmän är muskulösa, ser 

bra ut och uppvisar sympatiska och lekfulla drag i form av låtsasslagsmål med varandra. 

Ungefär som lekfulla hundar. I närheten av vampyrer får vargmannen feber i blodet och blir 

orolig. Varulven och vampyren står i opposition till varandra i filmen. Till skillnad från 

vampyrerna är varulven mänsklig och levande. Om man bortser från det skojfriska draget hos 

varulvarna, finns det en kärna av äkthet i varelserna, som stämmer överens med folktrons 

tankar. Varulven beskrivs i folktron som en ansvarsfull familjefar, som fullmånenätter 

förvandlas till en varg, vilken löper amok och dödar främst får, som kommer i deras väg. I 

den tidiga, grekiska kulturens syftade dess odöda gengångarkaraktär, vrykalaka, till både 

vampyren som varulven. Varulvens och vampyrens oppositionella ståndpunkt i New Moon, 

härstammar därmed inte från den grekiska kulturen. 

 

9.5.1 Intrigen i Eclipse (2010) 

 

I den tredje filmen i The Twilight Saga förstärks oppositionstemat mellan vampyren Edward 

och varulven Jacob, vars enda gemensamma beröringspunkt är omsorgen om och kärleken till 
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Bella. Även äktenskapets för och nackdelar tas upp som tema. Eclipse återvänder till en 

händelse i den tidigare filmen, Twiligtht101. Bella hotades där av en ond, manlig vampyr, 

vilken dödades och totalförintades av Edward, genom uppeldning. Den numera döda 

vampyrens flickvän, Victoria, har inte glömt händelsen, utan vill utöva hämnd för sin 

pojkväns död. I syfte att kunna strida mot Edward och hans familj, omvandlar Victoria med 

ett bett i nacken, en ung mänsklig man till en förvildad, orolig och blodtörstig vampyr. Denna 

nya, manliga vampyr attackerar och biter människor i syfte att skapa en mäktig och stark 

vampyrhär, vilka ska strida tillsammans med Victoria mot de goda vampyrerna. Som nybliven 

vampyr beskrivs människan som starkare och mer blodtörstig än de etablerade vampyrerna. 

Detta beroende på att det ännu finns människoblod i kroppen.  

 

Eclipse fokuserar också på äktenskapet. I filmen utpekar Edward som den försiktiga och 

romantiska, som kämpar mot sitt begär efter Bella. Han hänvisar till det liv han levde innan 

han blev vampyr, i tidigt 1900-tal, där kärleken var kysk och oskyldig, och utvecklades från 

”hålla handen”- stadiet  till ett ordentligt frieri och därefter evigt äktenskap. Bella är ett barn 

av sin tid, som menar att äktenskapet bara är en papperslapp och att de flesta äktenskap slutar 

med skilsmässa. Hon har inga problem med att inleda ett sexuellt förhållande med Edward.  

Varulvstemat fördjupas i denna film och en förklaring till hur Jacobs förfäder blev 

vargmänniskor berättas. Jacob tillhör en indiansläkt, Quiliterna, bland vilka det fanns 

andekrigare, som hade förmågan att omvandla sig till vargar och därmed kunde försvara sin 

stam och skrämma bort fiender. Mötet med ”de kalla”, vampyrerna, innebar ett blodigt 

stridande och dödande av varandra, att ett fiendeskap dem emellan var ofrånkomligt. 

Vargmännens magi vaknar till liv när en vampyr befinner sig i närheten, och de känner hotet i 

blodet. 

  

Hotet mot Bella, i form av vampyren Victoria och hennes gäng, tvingar Edward och Jacob till 

ett motvilligt samarbete. Jacob upptäcker att Edward och Bella planerar giftemål och upprörs. 

Han avskyr tanken på Bella som blivande vampyr, och menar att han hellre ser henne död. 

Edward vinner Bellas kärlek, men tvingas inse sina fysiska brister, när han är oförmögen att  

värma Bella, som fryser svårt  i ett kyligt bergparti, i vilket de tillsammans med Jacob tagit sin 

tillflykt undan de onda vampyrerna. Det blir varma, människovargen Jacob som får värma 

Bella till Edwards förtret. 
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9.5.2 Analys av teman i  Eclipse (2010) 

 

Tema 1: Vampyren kontra varulven. 

 

I Eclipse framhävs tydligare skillnaderna mellan varulven och vampyren. Vampyren är en 

kall, död varelse, oförmögen till att generera värme, till skillnad från den varmblodiga, 

levande varulven. Den här jämförelsen och beskrivningen stämmer väl överens med de 

föreställningar man hade kring dessa två varelser, i den tidiga vampyrtron, som nämnts i 

uppsatsen. Varulven eller vargmannen, beskrivs som en högst levande, man, som 

fullmånenätter omvandlas till en varg eller vildhund, vilken river får och ställer till oreda. 

Vampyren är en död varelse, som inte finner gravfrid, utan är tilldelad ett utanförskap från det 

etablerade samhället, genom sin döda existen. I filmen Eclipse står varulven och vampyren i 

opposition till varandra, som en följd av den uråldriga fejden dem emellan dessa. De levande 

och de döda är skilda åt, framkommer i filmen. Det är rivalerna Edwards och Jacobs kärlek 

till Bella, som tvingar dem att sätta hatet dem emellan åt sidan.  

 

Tema 2: goda och onda vampyrer 

 

I filmen kategoriseras vampyrerna som onda och goda. Harrison Lindbergh menar att 

indelningen av goda och onda vampyrer är en nutida idé. De goda, empatiska vampyrerna, 

humanvampyrerna, som vill leva i enlighet med människan skiljer sig avsevärt från de onda 

rovdjursvampyrerna, som snarare vill tömma människan på blod. 102 I filmen beskrivs de onda 

vampyrerna som vilda, okontrollerade och hänsynslösa i sin jakt på människoblod. Vidare är 

de egoistiska, egensinniga och står sig själv närmast. De onda vampyrerna är dock indelade i 

två kategorier, de som varit vampyrer en längre tid, och de som nyligen omvandlats till 

varelsen.  

 

Den nyblivne vampyren kännetecknas i filmen som att den ännu inte har funnit sig tillrätta i 

sitt vampyrliv, utan irrar oroligt omkring och dödar urskiljningslöst, i sin jakt på 

människoblod. Detta beteende förklaras med att dessa vampyrer är nyblivna sådana, och har 

därmed en större blodlust och stridsvilja än de mer etablerade vampyrerna. Detta beroende på 
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att mänskligt blod fortfarande finns kvar i deras kroppar. De är både döende människor och 

nyblivna, förvildade vampyrer, som lever ett okontrollerbart liv, utan förmåga till reflektion 

över det och de handlingar som följer. Den nyblivna vampyren uppvisar genom sin oroliga 

tillvaro stora likheter med den tidiga grekiska vampyren, vrykalaca. Den beskrevs som en 

människa, vilken genom sin död inte funnit gravfrid, utan återvänt till jordelivet, oroligt 

irrande och ofta hemsökande sina levande anhöriga. Under den tidiga kristna kyrkan möte 

med den existerande folkliga tron, tilldelades vrykalacan blodtörstighet, och blev därmed mer 

vampyrlik. Blodtörstigheten tilldelade kyrkan vrykalacan i syfte att genom 

skrämselpropaganda locka alternativt behålla anhängare i en för kyrkan orolig tid. Kyrkan 

utlovade dennes gudomliga försvar mot dessa otäcka varelser, om man levde ett liv i enlighet 

med den kristna tron.  

 

De etablerade vampyrerna i Eclipse, uppvisar inte samma orolighet som de nyblivna.  

Höglund menar att vampyrgestaltens drag formades kring romantikens slagord, individualism, 

känsla, frihetsdyrkan, fantasi, exotism, politik, revolt, expressivitet och filosofi, som 

kopplades till den mytiska karaktären.103 I Eclipse representeras dessa slagord främst av de 

etablerade, onda vampyrerna. Dessa vampyrer, främst representerade genom Victoria, 

kännetecknas som revolterande, expressiva, känslosamma (om man ser till Victorias kärlek 

till den döda pojkvännen och hämndbegäret efter dennes baneman) och individualistiska. 

 

Samtliga onda vampyrer i Eclipse uppfattas som bättre överensstämmande med den 

ursprungliga vampyren och de tidiga litterära tankarna som tilldelades vampyren under 

romantiken. Det individualistiska draget, ett av romantikens slagord, som blev ett utmärkande 

karaktärsdrag för vampyren märks av hos de onda vampyrerna. Denna individualism 

framkommer tydligt i den stora stridsscenen mellan de goda vampyrerna i familjen Cullen och 

den onda. Trots att de onda vampyrerna är betydligt fler till antalet och drivs av kamplust, är 

de oförmögna att besegra den sammansvetsade goda vampyrfamiljen. Detta beroende på att 

den onda vampyrhären är alltför splittrad genom blandningen av etablerade och nyblivna 

vampyrer. De oroliga, nyblivna vampyrerna är inte kapabla att ansluta sig till den 

gemensamma styrkan, utan gör som de själva vill.  
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Filmen presenterar en hierarkisk ordning bland de onda vampyrerna, där den etablerade 

vampyren Victoria befinner sig i ledarpositionen och har den unga, nyblivna vampyrkillen 

som sin hantlangare. Det är den oerfarna killen som biter och omvandlar människor till en 

vampyrarmé. En uppgift som är svår för honom, då han själv är relativt ny vampyr och 

därmed inte har den erfarenhet av följderna kring ett vampyrskap. Han klarar inte att hantera 

de nyblivna vampyrernas blodtörst, då dessa attackerar människor urskiljningslöst 

varsomhelst och närsomhelst, och därmed riskerar att avslöja sig. Det är de nyblivna 

vampyrernas oerfarenhet som blir deras eget fall och även Victorias.  

 

Tema 3: Vampyrkvinnan i Lamias gestalt  

 

Vampyren Victoria får i denna film mer drag av den klassiska, grekiska, Lamiagestalten, 

vilken under 1800-talet utgjorde en symbol för den erotiska, starka och farliga kvinnan. 

Denna mansslukande vamp, alltså kvinnlig vampyr, hotade den rådande ordningen i samhället 

då hon utmanade familjelivet och könsrollerna, menar Harisson Lindbergh.104 I filmen är 

Victoria en mycket vacker, smart, blodtörstig och förförisk ledare, som använder sin skönhet 

för att nå vad hon vill ha. Hennes svaghet är kärleken till sin döda pojkvän, som dödas av 

Edward i Twilight 105, och den hämndlystnad som följer. Hon drivs av ett genuint hat, vilket 

får henne att handla aningslöst och desperat, då hon låter en oerfaren, nybliven vampyr, skapa 

nya vampyrer, vars egensinnigheter och blodtörst avslöjar deras framfart, så att familjen 

Cullen vet var de befinner sig. Det är hatet och hämndlystnaden som blir Victorias fall, då 

hennes annars kalla, behärskade sidor får vika undan. 

 

9.5.3 Formanalys av Eclipse  

 

Denna film skiljer sig från både Twilight och New Moon i form och innehåll. Den präglas inte 

av en romantisk aura, utan är mörkare till sin karaktär. Även färgsättningen av filmen är 

mörkare och djupare. Filmen präglas av konflikten mellan varulven och vampyren, samt 

kampen mellan de onda och goda vampyrerna. Den inleds med att en ung man, som är ute och 

går på kvällen, attackeras och bits av en kvinnlig vampyr, Victoria. Han omvandlas därmed 
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till vampyr och blir Victorias undersåte. I Eclipse 106 återfinns flera karaktärsdrag av den 

tidiga vampyren. Den beskrivs som vild, okontrollerad och hänsynslös i sin jakt på 

människoblod. Vidare är den egoistisk, egensinnig och står sig själv närmast. De kyrkliga 

attributen saknas, men den generella vampyrtron och beskrivningen av vampyren och även 

varulven stämmer överens med den kristna och förkristna synen, vilket också beskrivs i 

uppsatsens tidigare delar. Fortfarande bekämpas och utplånas vampyren genom halshuggning 

och uppeldning. En metod som även den stämmer överens med folktrons vampyrbekämpning.  

 

 9.6 Slutsatser och diskussion 

 

Utifrån de filmer som valts till uppsatsen kan konstateras att de kristna symbolerna, vigvattnet 

och korset, vilka varit en viktig del av vampyrbekämpningen lyser med sin frånvaro. Den 

moderna vampyren har uppenbarligen inga problem med att vistas i kyrkor med dess attribut, 

vilket bevisas av Edward i filmen New Moon.107  

 

Det förekommer desto fler folktroaspekter i samtliga utvalda filmer. Den kanske tydligaste 

gemensamma faktorn för vampyrerna är ljuskänsligheten. I Underworld – Rise of the Lycans  
108 och Låt den rätta komma in 109, är vampyrens kontakt med solljuset direkt dödande. I 

Underworld – Rise of the Lycans  110 utsätts Sonja för det farliga ljuset och brinner upp helt. 

Det gör även en kvinna, som attackerats av vampyren Eli och själv förvandlats till vampyr. 

Skoningslöst brinner kvinnan upp på ett sjukhus, i en sjukhussäng, som en följd av att läkaren 

drar upp fönstrets persienn i syfte att släppa in dagsljus. Eli själv skonas från solljuset genom 

att Håkan, mannen hon bor tillsammans med, direkt efter inflyttningen i lägenheten, sätter upp 

tidningspapper i fönstren, till grannarnas undran. I Twilightfilmerna är ljuset farligt på ett 

annat sätt. Vampyrerna i dessa filmer undviker ljuset eftersom de börjar skimra och därmed 

riskerar att avslöjas, när de kommer i kontakt med det, menar Harrison Lindbergh.111  
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Vampyren som en ickedöd varelse omtalas mest i Twilightseriens alla delar och i Låt den 

rätta komma in112. I de romantiska Twilightfilmerna, förtydligas vampyrens oförmåga att 

känna kyla, värme eller smärta. Vampyren är också oberoende av sömn. Vid ett tillfälle i 

filmen Eclipse113, är den kvinnliga huvudkarktären Bella frusen och vill värmas av Edward. 

En omöjlighet, då Edward inte har förmågan att ge värme. Det blir istället vargmannen Jacob, 

som får göra detta. Vampyrerna i Twilightsagan omnämns som ”de kalla” och står i kontrast 

mot de varmblodiga, levande människovargarna. I Låt den rätta komma in114 uppvisas också 

karaktäristika som avsaknad av mänsklig känslighet inför framförallt kyla. Vampyren Eli 

dyker upp lättklädd och obesvärad i vinterkylan, när hon umgås med mänskliga Oskar, som 

förfärar sig över hennes klädsel. 

  

Elden som bekämpningsmedel och den totala, utplånande döden för vampyren förekommer i 

samtliga filmer. Den föregås av halshuggning eller sönderslitande av kroppen. I Låt den rätta 

komma in förekommer pålning, en vanligt förekommande handling i den tidiga vampyrtron, 

som hade till uppgift att hindra vampyren från att gå igen eller ta sig ur sin grav. I filmen är 

det Håkan, som naglar fast ett av Elis offer i en sjö med hjälp av en orangefärgad vägpinne. 

 I de sedda vampyrfilmerna poängteras vampyrernas övermänskliga, fysiska färdigheter.  De 

är snabba och smidiga. Edward och hans syskon i Twilight115 kryssar mellan skogens träd 

med blixtens hastighet och hoppar över breda avgrunder och vatten. Eli klättrar kvickt och 

vigt uppför sjukhusets tegelvägg i syfte att få blod av Håkan, och hoppar med samma 

smidighet ner för väggen. Sonja, hennes vampyrfar Victor och de andra vampyrerna i 

Underworld – Rise of the Lycans116, hoppar uppför höga bergväggar i striderna med 

varulvarna.  

 

Den grekiska mytologins Lamiagestalt och den, i den tidiga judiska mytologins kvinna, Lilith, 

förekommer också i filmerna. Dessa starka, hämndlystna, farliga och vackra kvinnliga 

vampyrgestalter återfinns i framförallt onda vampyren Victorias karaktär, som förekommer i 

filmerna Twilight och Eclipse117. Victoria är vacker och listig. I syfte att hämnas sin pojkväns 
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113 Eclipse 2010 
114 Låt den rätta komma in2008 
115 Twilight 2008 
116 Underworld-Rise of the Lycans 2009 
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död, använder hon sin skönhet som medel till att charma vampyrmännen till att bli hennes 

farliga och blodtörstiga undersåtar.  

 

Själva omvandlingen från människa till vampyr sker genom ett bett i halsen. I det momentet 

är samtliga filmer trogna den traditionella idén vilken påtalar vampyren som smittbärare. 

Under 1700-talet dokumenterades misstänkta, verkliga, vampyrfall av skrivkunniga. Eftersom 

dessa överlag härstammade ur samhällets övre skikt, som läkare, präster eller representanter 

från kungliga armén, vilka personligen hade närvarat vid brottsplatserna, vägde deras åsikter 

tungt. Höglund menar att dessa dokumentationer ska betraktas med försiktighet, då 

uppgiftslämnarna inte var helt objektiva i sina skildringar. De som anklagades för vampyrism 

härstammade överlag från samhällets minoritetsgrupper, vilka inte hade en erkänd plats i 

samhället, utan befann sig i dess utkant. Dessa människor kunde vara individer med svåra 

psykiska besvär, människor med avvikande utseende, eller människor med annan etnisk 

tillhörighet. 

 

Varulvsgestalten, eller vargmannen, har liksom vampyren, sin härstamning i den grekiska 

gestalten vrykalakas, vilken kan beskrivs som en vargmänniska, då den är en  ickedöd, 

blodtörstig människa, som orsakar oro och förskräckelse. Senare tilldelades denna osaliga 

människa förmågan att fullmånebelysta nätter omvandlas till en vildhund alternativt 

vargmänniska, en varulv. Den förekommer i Underworld – Rise of the Lycans och i 

Twilightfilmerna New Moon och Eclipse. I samtliga filmer utgör vargmannen/varulven 

kontrast till vampyren. I Underworld – Rise of the Lycan utgör vargmannen, lykanen, Lucian 

och hans likar, slavar under de aristokratiska vampyrerna i Victors hov. Trots ett hårt liv, 

uppvisar lykanerna mer värme, mänsklighet och omsorg om varandra, än de kyliga 

vampyrerna i filmen. I New Moon har Jacob omvandlats till en människovarg. Han har till sitt 

utseende och sätt blivit mer muskulös, stark, snabb, vild och samtidigt mer lekfull. Då en 

vampyr befinner sig i närheten får Jacob som feber i blodet och uppvisar stor oro. Det finns 

enligt traditionen två förhållningssätt mellan varulvar och vampyrer. I den ena traditionen 

omvandlas den döda varulven till odöd vampyr. Den andra traditionen menar att de två 

varelserna står i opposition till varandra och är varandras fiender. Denna idé stämmer bättre in 

på folktrons föreställningar, då vargar och hundar blir galna och oroliga i en vampyrs 



 

närvaro.118 I Twilightserien är vampyren och vargen varandras fiender och är därmed trogen 

folktrons tankar. 

  

Vampyrens utseende presenteras på olika sätt i filmerna. I Underworld – Rise of the Lycans är 

vampyren aristokratisk och Draculalik, i sin fotsida, mörka kåpa och brinnande blick. 

Vampyrens fysiska förmågor som snabbhet och nästan flyga fram, då de hoppar vigt och lätt 

uppför klippor, i kombination med klädseln i form av kåpan, påminner om den rumänska 

folktrons blodtörstiga rovfåglar, strigoi. Fåglarna flög på nätterna för att jaga människor och 

äta deras kött och blod och var synonym med den fladdermusliknande vampyren, som också 

förekommer i den rumänska folktron. Detta omnämns tidigare i uppsatsen. Vampyrflickan Eli 

i Låt den rätta komma in 119har ett tungsint, byronskt, utseende. Hon är mager, har bleka 

läppar, blek hy, mörkt hår och stora, sorgsna ögon, ett utseende som förknippats med den 

byronske, aristokratiska vampyren, så den framställdes under 1800-talet och som beskrivs 

tidigare i uppsatsen. Såväl de manliga som kvinnliga vampyrerna i Twilight120 är nästan 

övermänskligt vackra. Av alla vampyrer som presenterats i filmerna, är de i Twilight121  de 

som befinner sig längst ifrån den ursprungliga vampyrvarelsen, både till utseende och 

egenskaper. De omnämnda grekiska vrykolakas, som utgör en gemensam utgångspunkt för 

såväl varulven som vampyren i den europeiska vampyrkulturen, beskrevs som 

gengångarvarelser i liksvepning, som hemsökte anhöriga. Utifrån denna beskrivning är det 

svårt att identifiera Edward och de andra vampyrerna i Twilightserien med dessa otäcka 

varelser. Vampyrerna i Twilight sover inte i kistor, som folktron lär ut – de sover inte 

överhuvudtaget. Inte heller i Underworld – Rise of the Lycans förefaller vampyrens natt 

spenderas i en kista. Eli sover i ett badkar och är därmed den vampyr som står närmast 

folktrons uppfattning.  

 

Studerar man vampyrens blodtörstighet, hur den återspeglas i filmerna, är Eli i Låt den rätta 

komma in, den som tydligast lever ut föreställningen kring den blodtörstiga vampyren. Hon 

biter hårt och brutalt sina mänskliga offer i halsen, så blodet rinner. I Underworld – Rise of 

the Lycans dricker de aristokratiska vampyrerna blod ur vackra bägare, under civiliserade 

former. I Twilight är det bara de onda vampyrerna som attackerar människor. De goda jagar 
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djurblod istället. Utifrån det filmmaterial som utvalts till denna uppsats, märks att den 

moderna vampyren tilldelats nya funktioner och karaktäristika, som nog få människor i den 

tidiga vampyrtron kunnat föreställa sig. 

 

Utifrån filmernas formanalyser kommer vampyrens ursprungliga karaktärsdrag fram, oavsett 

vilket stuk som präglar filmen. De gemensamma karaktärsdragen hos filmernas vampyrer är 

utanförskapet, blodtörstigheten och den ursprungliga ondskan, som hela tiden finns där, 

oavsett om vampyren försöket ikläda sig en aristokratisk roll, agera som ett kontaktsökande 

barn eller uppträda i form av en underskön mans gestalt i syfte att försöka närma sig den 

mänskliga världen. Trots att den moderna vampyren, främst i Edwards gestalt, försöker ta sig 

in i människornas värld genom ett omtänksamt sätt, städat yttre och hövlig vänlighet, lyckas 

han inte kringgå det faktum att han är dömd till ett utanförskap. Han är skild från den 

mänskliga världen och kämpar därmed motströms. Eli blir verkligt god vän med Oskar, men 

kan inte leva ett vanligt liv, med skolgång och simträningar. Även aristokratiska 

vampyrkungen Victor lever ett begränsat liv, då han trots sin makt inte kan vistas i solljus 

utan att brinna upp. Många av de karaktärsdrag, som tilldelades den tidiga grekiska och 

rumänska vampyren lever kvar i dagens vampyr, så den skildras i filmens värld. 

 

 

10. Vad kännetecknar 2000-talets vampyr? 

 
Den presentation av vampyren, som delgetts i uppsatsen sträcker sig till nutid. Under 2000-

talet framkommer i vampyrforskningen nya tankegångar gällande vampyrens karaktärsdrag. 

Höglund diskuterar den moderna vampyrens karaktäristika utifrån en samhällelig problematik 

och tolkar vampyrens blodsintag som en ätstörning. Hon funderar mest kring 

humanvampyren, men även antihjältens beteende kring sitt blodsdrickande, och menar att 

deras intag av blodet hör samman med en ätstörningsproblematik hemmahörandes bland 

självsvält och bulimi. Höglund menar att vampyrarterna uppvisar ett överlag ångestladdat 

beteende över sitt blodsbehov för sin levnad, varför de endast dödar när det är absolut 

nödvändigt. Vid de tillfällen som antihjälten ska inta sin föda, är denne så utsvulten att ätandet 

snarast kan liknas vid frosseri. Detta frosseri följs av ångest och samvetskval. 

Humanvampyren ratar mänskligt blod och väljer att dricka djurblod. Twilights vampyr, 

Edward, uttrycker detta val som att hungern stillas, men begäret efter mänskligt blod kvarstår. 



 

Humanvampyrernas levnad baseras på kontrollbehovet, med den önskan att närma sig den 

mänskliga världen. Till detta kontrollbehov hör också det kontrollerande drickandet av blod, 

och att aldrig falla för frestelsen för människoblod. 

 

I samtliga undersökningsmaterial, som legat till grund för uppsatsen, märks historiskt sett en 

skillnad gällande de kristna attributens förhållningssätt till vampyren. Vid den tidiga kristna 

kyrkans delning i en västlig och östlig del, användes den skräckinjagande vampyrtron som ett 

slags lockbete för att knyta anhängare till den nya kyrkan. I en orolig tid, fungerade 

skrämselpropagandan bra. Folket fruktade att hemsökas av blodtörstiga vampyrer och följde 

kyrkans påbud mot att erhålla det gudomliga beskydd, som kyrkan utlovade. Blodtörstigheten 

var ett nytt stoff, som kyrkan tilldelade vampyren, vilken tidigare mest förklarats som en död 

människa, som inte funnit gravfrid, utan oroligt for runt i samhället, sökandes efter anhöriga. I 

jakten på misstänkta vampyrer, användes attribut som tillhörde såväl den folkliga tron, som 

den kristna. Vitlök och pålning kompletterades med vigvatten och kors, i 

vampyrbekämpningen. Länge har dessa attribut fungerat som erkänt stoff inför 

vampyrbekämpning. Under 1900-talets senare del uppvisar dock många vampyrer oberördhet 

av kontakten med dessa attribut. Höglund menar att det i många fall inte räcker att visa upp ett 

kors framför en vampyr för att hålla den på avstånd. Det krävs en genuin tro på korsets makt 

och funktion, för att det ska fungera i vampyrbekämpningen. Därmed är det inte längre någon 

garanti att prästen skonas från vampyren, om denne vacklar i sin tro. En lekman som har 

större tro och tillit till korsets kraft kan därmed större möjligheter att fria sig från vampyrens 

bett. Höglund hänvisar till serien Salems Lot 122där prästen inte helt övertygad i sin tro, 

attackeras av en vampyr trots uppvisandet av korset. En pojke i samma serie, surrar ihop 

träpinnar till ett provisoriskt kors och lyckas genom att uppriktigt förlita sig på dess kraft, 

skydda sig från vampyrangrepp.  

 

De kyrkliga attributens makt tycks ha minskat under senare tid. En förklaring till denna 

utveckling kan vara den västerländska kyrkans sekulariseringsutveckling. Utifrån de analyser 

som gjorts baserade på det filmiska materialet noteras att förhållandet människa och vampyr 

inte längre baseras på den fruktan, som den gjorde i den tidiga kristna kyrkan, när den 

splittrades i en västlig och en östlig del. Rädslan för vampyrer bidrog till att människor tog sin 

tillflykt till kyrkan och aktivt deltog i den, vilket tas upp tidigare i uppsatsen. Höglund menar 
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att den västerländska kyrkans minskade makt i samhället påverkar de kyrkliga symbolernas 

funktion. Av den anledningen klarar filmens och tv-seriernas humanvampyrer att vara i 

kyrkor och handskas med kristna symboler som exempelvis kors.123Vampyrens törst på blod 

är dock än idag en ytterst aktiv del av dess liv. Vampyrens blodtörst är ett karaktäristika som 

tilldelats den av den kristna kyrkan. Det är enligt Höglund främst de så kallade 

monstervampyrerna, som uppvisar törst på människoblod. Humanvampyrerna väljer djurblod 

istället. 

 

De kristna symbolernas funktion i vampyrbekämpningen tycks ha minskat under tidens gång, 

men denna utveckling gäller inte funktionen kring folktrons attribut. I uppsatsens undersökta 

filmer noteras pålning, sönderslitning av vampyrkroppen samt uppeldning av den.  Folktrons 

föreställningar fyller en större funktion idag jämfört med de kristna. Höglund menar att i flera 

av de moderna vampyrfilmerna blandas idéer från den gamla folktron med modern teknik. I 

exempelvis Underworld, fylls patroner med flytande silver, som används vid 

vampyrbekämpningen. Även avrättningsmetoderna hör samman med folktrons tankar, anser 

Höglund vidare. Halshuggning, förstörande av hjärta eller utplåning med eld alternativt solljus 

är fortfarande de metoder som används vid dödandet av vampyrens.124 

 

 Kyrkan och folktron menar att vampyrens värld är skild från människans. Vampyren är odöd, 

men skulle egentligen vara död, människan är levande. Denna grundläggande tanke inom 

vampyrtron lever kvar i dag. Därmed kan en vampyr aldrig bli mänsklig, inte ens Twilights 

humanvampyr, Edward. Han må klara av att vistas på riskabla platser, som i kyrkor, och tål 

uppenbarligen de kristna attributen, men han kan aldrig helt komma in i den mänskliga 

världen. Vampyren har blivit mer civiliserad och har tilldelats ett samvete, men 

blodtörstigheten och ondskan består. Eli attackerar människor i jakten på blod, men mår dåligt 

över sitt ätbeteende som kantas av död. Edward måste hela tiden kämpa mot sitt begär efter 

människoblod, vilket resulterar i en enorm självkontroll, för att inte gå över gränsen. 

Vampyrerna är därmed fortfarande onda varelser, som sprider död och smitta i form av 

vampyrism, en idé som också stämmer överens med den tidiga vampyrtron. Dess 

blodtörstighet har inte minskat, men strävas efter att hållas under kontroll. 
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Vampyren har överlevt tidens gång, dels genom förändrat utseende samt att nya egenskaper 

tilldelats den. Harrison Lindbergh menar att vampyrens nutida popularitet hänger samman 

med att den blivit snällare och därigenom blivit mer tillgänglig och intressant för fler 

människor. Tidigare var vampyrgenren smal och nådde därmed en mindre publik. Harrison 

Lindbergh menar vidare att vampyren inte får bli alltför mesig och mänsklig, då upphör den 

att vara den onda varelse den ska vara.125 

 

Hur har då vampyrkulturen överlevt tidens tand och ännu fyller en funktion för oss moderna, 

upplysta människor? Harrison Lindbergh menar att människans rädsla för döden är orsaken 

till vampyrens existens och överlevnad. Döden betraktas för många människor som något 

fruktansvärt och jobbigt att reflektera över. Av den anledningen har religioner utformat tankar 

om den odödliga själen, som lever vidare efter dödens inträde, och att döden därmed inte blir 

definitiv. Samtidigt väcks då funderingen kring vad som händer med en själ som inte lämnar 

den döda. En tanke är då att den blir orolig och hemsöker de efterlevande. Harrison Lindbergh 

anser vidare att vidskepelse och rädsla inför döden inte är tillräckliga argument för vampyrens 

existens i det moderna samhället. Vampyrens utseende och karaktär tros vara en anledning till 

dess popularitet. Det byronska utseendet i kombination med evig ungdom, skönhet, snabbhet, 

smidighet och en atletisk kropp, stämmer överens med det rådande skönhetsidealet i vårt 

samhälle. Att ett vampyrskap är förknippat med utanförskap och blodiga attacker på 

människan tycks inte påverka vampyrens popularitet.126 Vampyrens framtid verkar inte vara 

hotad. Den har överlevt den samhälleliga utvecklingen hittills och har förmodligen uppstått 

för att stanna. 

 

11. Sammanfattning 
 

Denna uppsats handlar om vampyrer. Utifrån de två frågeställningarna nedan syftar uppsatsen 

att utifrån en litteratur- och filmhistorisk samt en samhällshistorisk reflektion, ge en 

mångfacetterad bild av denna varelse. 

 

1. Hur har den historiskt traditionella, europeiska vampyren utvecklats till den nutida 

vampyrkaraktären genom tiderna? 
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2. Vilka ursprungliga faktorer och tankar kring vampyren utifrån ett kristet och förkristet 

perspektiv återspeglas i dagens vampyrgestalt, så som den framställs i uppsatsens utvalda 

filmer och kan nya tankar kring vampyren observeras i dem? 

 

Utifrån studiet av vampyren i syfte att besvara första frågeställningen kan konstateras att 

vampyrkulturen har en lång tradition bakom sig. Den uppstod i samband med utformandet av 

begravningsritual, vad som antogs skedde med en död människa, vars själ inte fann paradiset 

eller gick upp i ett större sammanhang. Fruktan var stor att själen då återvände till den dödes 

kropp och återupplivade denna till att bli levande död.  

 

Det råder oklarhet kring varifrån vampyrkulturen exakt har sitt ursprung, eftersom den 

förekommer i flera kulturer runt om i världen. Ingen vet heller om vampyrkulturen 

ursprungligen haft en muntlig tradition. Professor Devandra P. Varma hävdar att vampyrens 

ursprung kan härledas till Indien under 2000-3000-talet före vår tid. Detta antagande baseras 

på forskning av indiska muralfresker, vilka anses vara det äldsta konkreta vampyrmaterial 

som upptäckts. Förutom Indien nämns Mesopotamien som ett annat troligt ursprungsland för 

denna tradition, då man här funnit nedtecknade berättelser om spökvarelser och andar, vilka 

suger livskraft och blod från levande. För Europas del, har främst den grekiska och rumänska 

kulturen präglats av vampyrtraditionen. I den rumänska kulturens saga, poesi och berättelser 

förekommer blodsugande rovfåglar och olycksbringande fladdermöss. I den grekiska kulturen 

fanns tanken att det tog fyrtio dagar för en människas själ att finna paradiset. Denna tid var en 

orolig sådan för anhöriga, för om själen inte fann sin plats i paradiset, återvände den till den 

döda och återupplivade henne. Följden för den döde var ett oroligt irrande liv, hemsökandes 

skräckslagna anhöriga. Denna återupplivade döda, kallades vrykalaca och blev 

ursprungsvarelsen för den västerländska vampyr- och varulvsvarelsen. 

 

När den kristna kyrkan delades i en västlig och östlig del år 1054, innebar detta en orolig tid, 

både för kyrkan och för människorna. För att inte riskera avhopp från den kyrkliga samvaron, 

användes bland annat människans rädsla för döden, som en metod att behålla sina 

medlemmar. Kyrkan anammade den rumänska och grekiska traditionens vampyrstoff och 

blandade detta med kyrkliga attribut och tankar. Resultatet blev att den oroliga, hemsökande, 

grekiska vrykalacan, nu utöver sitt oroliga leverne, även tilldelades en blodtörstighet på 

mänskligt blod. Den person som misstänktes vara vampyr, bekämpades med vigvatten, kors 



 

och böner samt med pålning och vitlök. Utöver vrykalacan menades även blodtörstiga, 

rödhåriga, barnvampyrer existera. Dessa ansågs vara barn till Jesusförrädaren, Judas, och var 

de farligaste av alla vampyrer, då de med ett bett kunde tömma en människa på blod. För att 

skydda sig mot alla farliga vampyrer, erbjöd kyrkan människan gudomligt beskydd, om hon 

levde efter kyrkans regler.  

 

Under 1700-talet började det dyka upp misstänkta vampyrfall lite varstans i Europa. Dessa 

bevittnades och nedtecknades av skrivkunniga, som präster, läkare och officerare ur kungens 

armé. De påstådda vampyrerna hörde ofta hemma i samhällets bottenskikt eller utkanter, som 

etniska minoriteter, människor med annorlunda utseende eller psykiska sjukdomar. Intresset 

för vampyrer var stort och spred sig till litteraturkretsarna, där författarna använde sig av 

vampyrmotivet för att sprida politiska och samhälleliga åsikter. Vampyren hade hittills 

beskrivits som ett maskstunget och uppsvällt lik i svepning, men nu började vampyren formas 

kring den rådande tidseran romantikens slagord, som individualism, exotism, fantasi. I 

Tyskland använde sig Sturm-und Drang-författarna, som exempelvis Goethe, sig av 

vampyrkaraktären då de skulle framföra sina protester gentemot samhällets regler och 

patriarkaliska utformande. Sturm und Drang-författaren kännetecknades av en upprorisk 

inställning gentemot det etablerade samhället och sitt fadershus, vilket ledde till känsla av 

utanförskap till det rådande samhället. Revolten och utanförskapet blev ytterligare två av 

vampyrens signum, som präglar den än idag, i skönlitteraturen och på film. 

 

Under 1800-talet präglades vampyrens utseende av den engelska aristokraten lord Byron. Han 

beskrivs som en tungsint, svårmodig, stilig och mörklockig ung man, med stor attraktionskraft 

på kvinnor. Bakgrunden till hur en mänsklig ung man kunde bli förebilden för den framtida 

och än idag förekommande vampyrens utseende beror på en dispyt mellan nämnda lord Byron 

och hans husläkare Polidori. De två männen trivdes aldrig med varandra. När Polidori 

upphörde att vara lord Byrons läkare, skrev Polidori en berättelse om en vampyr vid namn 

Lord Ruthven, med uppenbara drag av lord Byron. Berättelsen med sin stiliga, adliga, 

kvinnotjusande vampyr blev stilbildande för kommande litteratur. Som inspiration till den 

kvinnliga vampyren användes den grekiska mytologiska gestalten Lamia. Hon beskrivs som 

en mansslukerska, vacker, farlig och med ett övertag på männen. Hon blev drömkvinnan för 

många män, då hon stod i stark kontrast till det för den tiden, kvinnliga idealet sprungen ur 

borgarklassens idéer. Borgarklassen var en framväxande samhällsgrupp, som kännetecknades 

av en livsföring som kan beskrivas som måttlig eller lagom. Borgarna såg ner på adelklassens 
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livsföring, som i deras ögon ansågs dekadent och osmaklig med sitt frosseri och sin 

överdådighet. Den borgerliga kvinnan var underordnad mannen och levde lagom, inte för stort 

och inte för litet. Genom den kvinnliga vampyren levde många författare ut sina erotiska 

drömmar. Hon representerade det farliga, lockande. Ett viktigt litterärt verk som skildrar den 

adliga, kvinnliga vampyren och den måttliga, borgerliga kvinnan är novellen Carmilla av le 

Fanu. Adelklassen får under 1800-talet en alltmer dalande popularitet, vilken påverkar 

vampyren som karaktär. Från att skildras som bildskön och kvinnotjusare, blir vampyren en 

karikatyrnidbild av adelsmannen, magerlagd med dålig hållning och ofräscht utseende. 

Malcolm Rymer författar under 1840-talet berättelsen om vampyren Varney. Till en början är 

Varney bara en otäck, blodsugande vampyr, men utvecklas till att känna sorg över sitt 

vampyrliv vilket leder till att han begår självmord, då han inte orkar leva med sitt dödande 

och blodsdrickande. Som läsare väcker Varney sympatier, trots att han är en farlig vampyr. 

Vampyren som antihjälte förekommer än idag i skönlitteraturen och i filmen. 

 

I slutet av 1800-talet, författas verket som blir det mest stilbildande för 1900-talets 

vampyrkultur, Dracula. Abraham Bram Stoker, formade vampyren till en svartklädd greve, 

med spetsiga tänder bosatt på ett slott i Transsylvanien. Stoker utformade stilbildande 

karaktärer vilka skulle återkomma i flera filmproduktioner och i skönlitteraturen. År 1976 

kom nästa stilbildande, litterära verk, vilket påverkat 2000-talets vampyrkultur, En vampyrs 

bekännelse, av Anne Rice. Författarinnan valde att göra vampyren till huvudkaraktär i boken, 

och tilldelade denne samvete och hög moral. Från att ha befunnit sig i periferin fick nu 

vampyren stå i centrum, vilket var ett nytt grepp. Rice´s vampyr presenterades som något mer 

än bara ett blodtörstigt monster. Hon visar på vampyrens sorg över sitt oönskade vampyrliv 

som innebär ett odödligt liv och utanförskap, samt dödliga attacker på människor. Höglund 

kallar denna vampyr för humanvampyren, och syftar med detta uttryck på en vampyr som 

både är mänsklig och monsterlik. Humanvampyren kännetecknas av att den strävar efter att 

leva i enlighet med människan, men hindras av sitt onda arv. Under 2000-talet har Stephanie 

Meyer med sin Twilightsaga tagit humanvampyren till en än mer mänsklig nivå, genom att 

låta sina vampyrer dricka djurblod istället för människoblod. 

  

Vad som kan konstateras är att vampyren har en lång historik. Den har haft en förmåga att 

anammas av tidernas rådande ideal. Vampyren har genom historien använts till att föra fram 

åsikter och tankar. Den har hållit sig au jour med sin samtid och på så vis överlevt tidens 

gång. Utseendemässigt har vampyren omvandlats från ett delvis uppluckrat lik till en ung, 



 

snygg, sympatisk man med ett farligt påbrå som vi möter den i Twilight. Intresset för 

vampyren är än idag stort, kanske mer än någonsin, då denna varelse förekommer i all möjlig 

fiktion, till och med som barnprogram.  

 

Förutom att uppsatsen valt att studera vampyrens utveckling genom historien, fokuserar den 

även på jämförandet mellan den ursprungliga, västerländska europeiska vampyren och 

varulven med de nutida, så de presenteras i nutida filmer. Utifrån det filmiska materialet kan 

konstateras att de kristna symbolerna inte längre uppfyller samma funktion som i den tidiga 

vampyrtraditionen. Den moderna vampyren, som tidigare nämnda humanvampyren, klarar att 

vistas i kyrkor och tycks inte reagera på kors. Höglund menar att de kyrkliga attributen bäst 

fungerar på de så kallade monstervampyrerna. Dessa vampyrer kan beskrivas som 

humanvampyrens motsats, då dessa främst fungerar som perifera skräckfigurer jagandes efter 

människoblod i framförallt filmens värld. Monstervampyren saknar den förfining, moral och 

de samvetskval som kännetecknar humanvampyren. Till skillnad från humanvampyren som 

intar en central roll i skönlitteraturen eller filmen, befinner sig monstervampyren i dess utkant, 

som ett farligt hot mot mänskligheten och blir därmed anonym. 

 

Till skillnad från de kristna attributen, används folktrons bekämpningsmedel desto mer. Såväl 

pålning, som vitlök används i syfte att hålla vampyren i schack. För utplåning av vampyren är 

solljuset och uppeldning de metoder som fungerar bäst. Halshuggning är också en effektiv 

och ofta dödlig metod att göra sig kvitt vampyrer, helst i kombination med uppeldning. 

Ur filmerna kan också utläsas att den nutida vampyren, i flera fall, beskrivs som en sorgsen 

varelse, som kämpandes mot sin onda, blodtörstande sida, försöker bli en del av den 

mänskliga världen. Det är vampyrens onda arv som hindrar den att leva helt mänskligt. Den är 

varken levande eller död.  

 

Vampyren är fortfarande en alltigenom ond varelse, med en törst på människoblod, vilken 

framförallt humanvampyren, men också antihjältevampyren försöker kämpa emot genom att 

antingen endast döda då den är utsvulten alternativt väljer djurblod framför människoblod. 

Höglund menar att dagens moderna vampyrer uppvisar ett ätstörningsbeteende. De håller sin 

blodtörst i schack genom en enorm självkontroll. Humanvampyren hanterar sin kontroll bäst. 

När hungern sätter in, dricks ett djurs blod. Antihjälten i det närmaste frossar på blod, när 

hungern sätter in med ångest som följd efter detta intag.  
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Människans rädsla och fruktan för vampyren har ersatts med en fascination och acceptans av 

denna ljusskygga varelse. I de filmer, där människan lär känna en vampyr, sker denna 

bekantskap på ett relativt lugnt sätt, inte med skrik eller skräck. Vampyrerna uppvisar omsorg 

om sina levande vänner. Hotas dessa är vampyrerna inte nådiga mot förövarna. 

 

Genom hela uppsatsen omnämns såväl vampyren som varulven. Dessa två anses genom 

traditionen vara varianter av varandra. Ända in på 1900-talet ansågs dessa två varelser vara en 

och samma. I modern tid har varelserna skilts åt och står ofta i opposition till varandra. Det 

framkommer i några av uppsatsens filmer. 

 

Utifrån de analyser som gjorts baserade på det filmiska materialet, vilket jämförts med de 

tidiga, idéerna formade av den tidiga kristna kyrkan och folktron, uppvisas flera ursprungliga 

karaktärsdrag och tankar gällande vampyrvarelsen. Genom historien menar kyrkan och 

folktron att vampyrens värld är skild från människans. Vampyren är odöd, men skulle 

egentligen vara död, människan är levande. I den tidiga kristna kyrkans tradition, användes 

vampyrskräcken som en skiljemarkör mellan den levande, goda, världen och den farliga, 

blodtörstiga och Gudsfrånvända världen. Vampyren betraktades som slags djävulskaraktär. 

Denna grundläggande tanke inom vampyrtron lever kvar i dag, att dess värld är skild från den 

mänskliga. Därmed kan en vampyr aldrig bli mänsklig, inte ens den moderna 

humanvampyren Edward i filmen Twilight.  

Harrison Lindbergh menar att människans rädsla för döden är orsaken till vampyrens existens 

och överlevnad. Sekulariseringen till trots tycks en rädsla eller oro inför döden än idag vara 

aktuell hos oss människor. Harrison Lindbergh menar att kombinationen rädslan för döden 

och vampyrens utseende och karaktär tros vara en anledning till dess stora popularitet idag. 

Den byronska vampyrens utseende, som blivit ett signum för dagens vampyr, i kombination 

med egenskaper som evig ungdom, skönhet, snabbhet, smidighet och en atletisk kropp, 

stämmer överens med det rådande skönhetsidealet i vårt samhälle. 

 

Trots att uppsatsen blivit omfångsrik, täcker den bara en liten del av den totala 

vampyrkulturen. Vampyrhistorik finns i hela världen, varför det vore intressant att studera 

exempelvis Afrikas och kanske jämföra den med den västerländska. Det vore också intressant 

att fördjupa sekulariseringsproblematiken som en eventuell orsak bakom vår tids tolerans av 

vampyrer, samt som en förklaring till de kristna symbolernas uppenbara minskade effektivitet 

vid vampyrbekämpning. 



 

 

Vampyrens historia spänner över en lång tidsperiod. Den har följt utvecklingen och formats 

av samhällets, genom historien, rådande ideal. Intresset för vampyrer är stort och idag 

förekommer denna ljusskygga varelse frekvent i litteraturen, filmproduktionerna och i tv-

programen – till och med i barnprogrammen. Utifrån vår samtids stora intresse för vampyren, 

kommer denna karaktär med största sannolikhet att fortsätta utvecklas och förnyas. 

Vampyrens historia är långt ifrån all.  
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