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Abstract

Syftet med denna uppsats har varit att analysera fyra vampyrfilmer med Mary Douglas teori för att 

se hur föreställningar om renhet, orenhet och anomalier framställs samt ifall dessa föreställningar 

har förändrats i de fyra utvalda filmerna mellan 1979-2016. Med kritisk diskursanalys som metod 

har filmerna Nosferatu the Vampyre (1979), The Lost Boys (1987), Twilight (2008) samt Daylight's 

end (2016) analyserats genom en tematisering av vampyrers egenskaper där en jämförelse dem 

emellan gjorts. Uppsatsens resultat visar att vampyrer som befinner sig i ett tillstånd mellan liv och 

död anses vara anomalier, vilka har hanterats på olika sätt av respektive samhällen. Vissa vampyrer 

har ett mer moraliskt förhållningssätt gentemot människor då de valt bort att äta människoblod och 

blir därför mer accepterade av samhället, medan andra vampyrer har ett omoraliskt beteende, vilket 

gör att de då elimineras. Det som anses orent i ett samhälle har blivit vardagligt i ett annat och ju 

mer mänskliga egenskaper vampyrerna har desto mer accepterade är de av samhället. 
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1. Inledning

Mitt intresse för vampyrer kom sig av att jag och en av mina döttrar började se på olika TV-serier 

som handlade om vampyrer. Efter ett antal serier så som Buffy the Vampire Slayer, Angel, Vampire 

Diaries och True Blood har jag förstått att synen på vampyrer har förändrats under årens lopp. Jag 

såg även en dokumentär på Vetenskapens värld på SVT som handlade om bybor i Rumänien som år 

2004 hade grävt upp en grav där mannen som blivit begravd antagits blivit en vampyr. Byborna 

grävde upp liket, tog ut hjärtat, brände det och gjorde sedan en dryck på askan som de sedan drack i 

syfte att stoppa vampyren. Jag fann en fascination över att det fanns människor som än idag tror på 

vampyrers existens och började söka efter information om detta ämne. Jag fann vad jag kallar tre 

olika förhållningssätt vad gäller vampyrer. Dels de som ser på vampyrer som underhållning så som i

film, böcker och teater, dels att det finns människor som har en tro på vampyrer och försöker stoppa

dem och så finns det människor som menar att de själva är vampyrer, där vissa lever med detta som 

en religion. 

Inom religionsvetenskapen finns intresse för vampyrer och vampyrliknande väsen som i olika 

legender har spridit skräck och rädsla bland människor i olika kulturer världen över. Dessa 

övernaturliga och mytologiska väsen har under århundraden setts som onda varelser och som kan 

skadas på olika sätt bland annat genom kristna symboler så som krucifix och vigvatten eller som 

kan dödas genom exempelvis pålning. Denna folktro har påverkat människors olika ritualer när det 

exempelvis gäller begravningar så som i ovanstående text då hjärtat plockades ut, brändes, 

tillreddes som en dryck och dracks av människor för att förhindra att vampyren skulle återuppstå. 

Även exempel på att människor blivit pålade vid begravningar har förekommit. Trots att det i dag 

finns människor som fortfarande tror på vampyrers existens har dagens vampyrer som tidigare varit 

en del av människors verklighet blivit till en underhållning inom populärkulturen.

Jag har under studietiden kommit i kontakt med Mary Douglas teorier om anomalier som bland 

annat handlar om att vi kan se och lära oss om ett samhälles moral genom att studera om vad som 

uppfattas som rent och orent, samt läst en uppsats som hade ett liknande tema som det jag ämnar 

skriva om. Genom detta fann jag mitt intresse för att analysera fyra vampyrfilmer med denna teori 

för att se hur föreställningar om renhet, orenhet och anomalier framställs genom dessa 

vampyrfilmer och ifall föreställningarna har förändrats mellan år 1979-2016. 
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2. Syfte och problemformulering
Syftet med denna uppsats är att analysera fyra vampyrfilmer med Mary Douglas teori för att se hur 

föreställningar om renhet, orenhet och anomalier framställs i dessa vampyrfilmer och ifall dessa 

föreställningar har förändrats mellan år 1979-2016. Även hur vampyrer framställs i den 

maktstruktur som råder kommer att analyseras i dessa fyra utvalda filmer.

• Hur framställs vampyrer i filmerna med hänsyn till det rena, orena samt anomalier.

• Hur framställs vampyrer i filmerna i den maktstruktur som råder.

• På vilka sätt yttrar sig dessa framställningar genom text, bild och ljud i de fyra utvalda 

filmerna.

• Vilka förändringar går att se i dessa fyra filmer mellan år 1979-2016. 

2.1. Avgränsningar

Jag har valt att använda mig av fyra filmer i denna uppsats och därmed valt bort all annan media så 

som exempelvis TV-serier, böcker och teaterpjäser. Jag har valt filmerna:  

• Nosferatu the Vampyre (1979) som är regisserad av Werner Herzog och som är en omarbetad

nyare tappning av en film som spelades in 1922 av Friedrich Wilhelm Murnau och är inom 

skräckgenren (IMDb, u.å.-a).

• The Lost Boys (1987) som är en skräckkomedi och är regisserad av Joel Schumaker (IMDb, 

u.å.-b), 

• Twilight (2008) vars regissör är Catherine Hardwicke (IMDb, u.å.-c) och som är en 

blandning av genrer så som drama, fantasy och romantik.

• Daylight's end (2016) som är en action-, fantasy-, skräck- och science fiction-film och är 

regisserad av William Kaufman (IMDb, u.å.-d). 

Anledningen till att jag valde just dessa fyra filmer är dels att jag ville ha ett brett urval av 

vampyrfilmer vad gäller årtionden och olika genrer men också att de skulle vara lättillgängliga. 

Efter att ha sökt på mängder av vampyrfilmer på internet valde jag till slut dessa fyra och uteslöt 

därmed exempelvis att använda vampyrfilmer inom samma genre och från samma årtionde.

3. Bakgrund 
Här nedan kommer i avsnitt 3.1. Vampyrers ursprung först en beskrivning av vad vampyrer är och 
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vilket ursprung de har, samt hur vampyrer i dagens samhälle anses vara och därefter i avsnittet 3.2. 

Vampyrer i skräckfilmer kommer en diskussion kring skräckfilmer som är den genre som vampyrer 

ofta förknippas med. 

3.1. Vampyrers ursprung

Anna Höglund som arbetar på Linnéuniversitetet vid institutionen för film och litteratur har i sin 

doktorsavhandling Vampyrer: en kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 

1700- talet till 2000- talet (2009) haft i syfte att skriva om hur vampyrberättelser identifierats och 

beskrivits samt hur dessa vampyrberättelser har förändrats genom århundraden (Höglund, 2009, s. 

12). 

Det finns fyra olika etymologiska skolor som har förklaringar på varifrån det engelska begreppet 

vampire kommer ifrån där lingvisten Franz Miklosich menar att begreppet härstammar från det 

turkiska ordet uber som betyder häxa och tyska forskare menar att begreppet kommer från det 

grekiska ordet för att dricka. Den teori som de flesta lingvister idag stöder är att det skulle komma 

från ordet bamiiup från Serbien och den sista skolan representeras av amerikanska och engelska 

etnologer och författare som menar att begreppet vampire härstammar från det ungerska ordet 

vampir. Den sistnämnda teorin har dock blivit förkastat eftersom begreppet inte uppstod i Ungern 

förrän drygt hundra år efter det etablerats i Västeuropa (Höglund, 2009, s. 33).

Enligt Höglund är de flesta forskare inom detta område ense om att begreppet vampyr kännetecknas

av en varelse som ses som levande död och som tar människors blod och liv (Höglund, 2009, s. 34).

Höglund skriver att de flesta forskare som verkar inom mytologi och folktro har föreställningar om 

att vampyrer förekommer inom alla kulturer runt hela jorden (Höglund, 2009, s. 32). Däremot är 

forskare oense om var själva vampyrtron uppstått. Vissa menar att den uppkommit i Västeuropa för 

att därefter etablera sig i Östeuropa – medan andra menar att det är helt tvärtom. De äldsta 

dokumenten som finns vad gäller en tro på vampyrer är 4000-5000 år gamla muralfresker som 

hittats i Indien som innehåller vampyrmotiv (Höglund, 2009, s. 34).

Höglund beskriver vampyrerna som förekommer i hennes avhandling på två sätt – dels som en 

varelse med karakteristiska drag som har benämningen vampyr men även en varelse som har dessa 

karakteristiska drag men inte benämns som vampyr men som ändå förstås vara en vampyr på grund 

av de beskrivningar som kännetecknar dessa (Höglund, 2009, s. 19). Exempel på varelser med 
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vampyriska kännetecken men som inte är uttalade vampyrer är enligt Höglund den amerikanska 

wendigon1, den nordiska vätten som suger blod samt maran (Höglund, 2009, s. 33). 

Dagens vampyrer anses däremot enligt Höglund ha präglats av Bram Stokers Dracula som 

publicerades 1887 och därmed blev urvampyren för hur en vampyr skulle te sig (Höglund, 2009, s. 

277). Men hon skriver också att nutidens vampyrer kan delas upp i två kategorier, där de antingen 

är, vad Höglund kallar, human- eller monstervampyrer. Med monstervampyrer menar hon att 

vampyren saknar både empati och ett samvete, där vampyren oftast ter sig anonym då vi inte får ta 

del av dennes tankar.  Humanvampyren däremot har mänskliga drag och får ofta kämpa för att inte 

dras in i det mörka. Höglund jämför detta med att vampyren liknas vid en Dr. Jekyll och Mr. Hyde 

som hela tiden får kämpa för att inte gå över till den mörka sidan. En annan skillnad i dessa 

vampyrberättelser är dels att dessa vampyrer ofta har huvudrollen i berättelsen men också att vi får 

ta del av humanvampyrens tankar och enligt Höglund är vi också mer benägna att tro att dessa 

vampyrer talar sanning (Höglund, 2009, s. 310-311). 

Bruce Kawin som har tagit en doktorsexamen inom modern brittisk och amerikansk litteratur och 

filmestetik tar i sin bok Horror and the Horror Film (2012) upp om de olika sätt för hur en 

människa kan bli en vampyr. Dels kan det ske när en person som anses vara ond dör i en extrem 

synd och på så vis hamnar i Djävulens klor eller så kan det ske när en människa fallit offer för en 

vampyr. En vampyr anses heller inte ha evigt liv, utan anses vara evigt odöd – för evigt fördömd 

och att leva i en oförändrad värld där vampyren får leva sitt liv om och om igen där vardagen ser 

likadan ut i evighet som exempelvis vampyren i Nosferatu får göra. Det var också i filmen 

Nosferatu: A Symphony of Horror (1922) som idén om att vampyrer dör i solljus uppstod (Kawin, 

2012, s. 97-98). 

3.2. Vampyrer i skräckfilmer

Den ovannämnda Kawin skriver om att skräckfilm är en konstruktion av rädsla och avsky och att 

hans syfte med boken är att undersöka det som anses vara motbjudande och skrämmande i 

skräckfilmer. Detta gör han genom att i närbild observera filmer och inte genom att läsa om vad 

som skrivits om filmerna. Han skapar en heltäckande bild av vilka effekter skräckfilm har på 

betraktaren genom att vara stötande, skrämmande och chockerande (Kawin, 2012, s. xi). 

1 Wendigo är en mytologisk  varelse som är våldsam och äter människokött och den tros bo i skogarna i USA och 
Kanada där den tar människor som gått vilse. Wendigos är vanligt förekommande i populärkulturen där exempelvis 
vampyrer och varulvar ibland är baserad på denna varelse https://sv.wikipedia.org/wiki/Wendigo (29 december, 
2017).
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Inom både fin- och populärkulturen har skräck funnits som genre i årtusenden där vi mött på detta i 

både litteratur och folklore. I Gilgamesh som är en av de äldsta skrifterna finns berättelser om olika 

sätt att försöka komma överens med döden, i Odysséen får vi möta olika slags monster som 

exempelvis Cykloper och det första monstret som nämns i den engelska litteraturen är Beowolf. 

Genom berättelser, folklore, sånger och ballader har barn i alla tider fått ta del av bland annat olika 

underverk, faror och ondska. Skräck är gammalt och har funnits innan själva begreppet skräck kom 

till. Diskussioner kring övernaturliga fenomen har funnits minst lika länge som religion och 

skräckhistorier kan ha tagit sin början där, som exempelvis Djävulen som Kawin skriver är en 

fantasiskapelse (Kawin, 2012, s. 3). 

Kawin menar att skräckfilm som genre definieras av återkommande element som exempelvis odöd 

(undeath), häxor och grovt blodigt våld men också att åskådarens inställning till det de ser är att det 

är farligt samt att göra publiken upprörd, vilket är målet med en skräckfilm (Kawin, 2012, s. 4). 

Inom skräckfilmsgenren finns också undergenrer när det gäller de monster som medverkar i 

filmerna – antingen är de övernaturliga eller människolika monster. Kawin skriver också att en film 

innehållande ett hot eller ett visst monster är uppbyggt kring en eller flera typer av rädslor – 

förutom av rädslan för själva monstret och vad den är kapabel till att göra. Det finns även en rädsla 

för vad monstret representerar, frammanar, symboliserar och allt vad det innebär. Kawin resonerar 

kring monster där han tar upp vampyren som exempel och menar att vampyrbilden är uppbyggd 

kring själva vampyren och som omfattar rädslor och fasor som formar den – rädslan för att dricka 

eller förlora blod, rädslan för att blodet ska bli förorenat eller infekterat, rädslan för att bli biten eller

för att få en vilja att dricka blod, rädslan för döden men också för att bli odödlig och rädslan för att 

bli av med sin fria vilja (Kawin, 2012, s. 4-5). 

Kawin skriver också att det är tänkt att det blod vi har i våra kroppar ska stanna där men när det väl 

kommer ut ur kroppen är blodet det äldsta tecknet på en skada och fara. Blodet är livgivande och 

utan det förlorar vi styrka och kan även förlora livet. När vi ser vårt blod lämna oss är det detsamma

som om livet lämnar oss (Kawin, 2012, s. 96).

När vi tittar på en skräckfilm berör bilderna och händelserna den verkliga rädsla och avsky som vi 

kan känna, vilket härrör från vår fantasi, ångest och de förväntningar vi har på filmen men även från

den kunskap vi har av vad som kan hända i verkligheten. Kawin skriver att även filmmakarnas egna

rädslor och vad de själva anser vara skrämmande naturligtvis också påverkar filmen och att det som 
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finns mellan det som är verkligt och fantasi är det som är själva grunden för skräck (Kawin, 2012, s.

207). 

4. Material 
Nedan kommer en presentation av de fyra filmer som ska analyseras, vilket ger en bild av filmernas 

handling och gör det lättare att sedan följa vad som skrivs i avsnittet 5. Tidigare forskning. 

4.1. Nosferatu the Vampyre (1979) 

Filmen börjar med att en man vid namn Jonathan får i uppdrag att resa till Transsylvanien för att 

sälja ett hus i staden Wismar där de bor till en greve Dracula. Jonathan får i löfte att det kommer att 

bli en god affär och han tog detta uppdrag för att på så vis kunna ge hans fru, Lucy, ett större hus. 

När Jonathan anlänt blev han mottagen av Dracula som i samband med husköpet fick syn på 

Jonathans fru Lucy i en medaljong och blev därefter besatt av henne. När natten föll och Jonathan 

skulle sova tog sig Dracula in till Jonathan och sög blod från honom - samtidigt som detta hände 

gick Lucy som befann sig i Wismar i sömnen och när hon väl vaknade skrek hon skrämt efter 

Jonathan, vilket Dracula reagerade på trots att han var i Transsylvanien. 

När Jonathan vaknar på morgonen upptäcker han att han är inlåst och försöker ta sig ut, vilket 

resulterar i att han hittar Dracula som ligger och sover i en kista med öppna ögon och blir rädd. När 

natten faller ser han att Dracula packar en hästkärra full av kistor och reser sedan från sitt slott. 

Jonathan förstår att Dracula nu är på väg till Wismar för att nå Lucy, vilket gör att Jonathan lyckas 

ta sig ut och ska resa efter. Tyvärr blir Jonathan sjuk och får hög feber, vilket försenar hans resa 

något. 

Skeppet som Dracula befinner sig på kommer fram till Wismar men all besättning har dött och 

skeppet är fullt av ljusgråa råttor som Dracula tagit med sig och som nu tar sig in till staden. Dessa 

råttor ansågs föra med sig pesten och många dog. 

Jonathan kommer till slut tillbaka men är fortfarande sjuk och känner inte igen sin fru. Lucy läser 

Jonathans dagbok och förstår vad som hänt. I dagboken har Jonathan skrivit om vampyrer och där 

står även att vampyrer dör av solljus. Lucy ser till att Dracula finner henne och offrar sig själv 

genom att lura honom att suga blod ur henne ända tills soluppgången, som får honom att segna ner 

bredvid hennes dödsbädd. 
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Van Helsing som var doktor i staden hade tidigare fått veta av Lucy om vad som pågick men trodde 

att det var hennes fantasi. Nu när doktorn såg Lucy död i sin säng med Dracula liggande bredvid på 

golvet tog han en påle och slog med slägga in den i Dracula. Jonathan som var på nedervåningen 

när detta hände hade nu blivit av med sin feber och istället blivit förvandlad till vampyr. Jonathan 

reste från staden med orden att han hade mycket att göra.

4.2. The Lost Boys (1987)

Efter en skilsmässa flyttar en mamma och hennes två tonårssöner hem till deras morfar i staden 

Santa Carla. Sönerna, Michael och Sam  åker till ett nöjesfält där den yngsta brodern, Sam skaffar 

sig två vänner inne i en serietidningsaffär, bröderna Frog. Den äldste brodern, Michael blir 

intresserad av en tjej som heter Star, och genom henne kommer Michael i kontakt med ett 

motorcykelgäng där David som är ledaren lurar Michael att dricka hans blod. Detta gör att Michael 

sakta håller på att förvandlas till en vampyr, vilket Michael till en början inte förstår.

Samtidigt som detta händer börjar Sams och Michaels mamma att träffa en ny man, Max, och 

mamman bjuder hem Max på middag där han utsätts för ett antal tester av Sam och hans två nya 

vänner för att se om han är vampyr, vilket visade sig inte vara fallet. 

Michael och Sam som nu förstått att Michael börjat förvandlats till en vampyr tar sig tillsammans 

med bröderna Frog under dagtid ner i det vampyrnäste som Michael tidigare varit i tillsammans 

med motorcykelgänget. De räddar Star och hennes vän från nästet där de befinner sig och beger sig 

hem till Sam och Michaels hus. 

När natten faller tar sig vampyrerna som befunnit sig i nästet sig flygande till huset och bryter sig in

för att hämnas. Ungdomarna som befinner sig i huset vill döda David som de tror är ledaren för att 

på så sätt återställa ordningen då de tror att alla vampyrer som blivit vampyrer genom ha druckit 

ledarens blod kommer att bli mänskliga igen. David dör men ingenting händer. 

Mitt i allt detta kaos kommer Sams och Michaels mamma hem med Max som går fram till David 

men visar strax sitt rätta jag- att Max är vampyrledaren. Morfar i huset kommer hem genom att köra

sin bil rakt genom huset som resulterar i att Max dör och Michael återställs och blir människa igen.
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4.3. Twilight (2008)

Bella flyttar från sin mamma och hennes nya man i Phoenix till sin pappa i Forks, och börjar på 

Forks High School där hon skaffar sig nya vänner. På skolan finns även fem elever som kommer 

från familjen Cullen och som alltid håller sig för sig själva och Bella fattar tycke för Edward som är

en av dem. Deras relation är till en början komplicerad då de båda är intresserade av varandra men 

det faktum att Edward döljer något för Bella och att Bella försöker ta reda på vad det är försvårar 

först det hela. 

Bella befinner sig en dag på skolans parkering och en bil är på väg att köra in i henne. Edward som 

befunnit sig på andra sidan parkeringen kommer helt plötsligt från ingenstans och med sin ena hand 

puttar undan bilen och räddar Bella från att bli påkörd. Denna situation gör att Bella börjar 

undersöka hur det ens är möjligt för en människa att dels röra sig så fort men också vara så stark. 

Bella förstår till slut att Edward är en vampyr och konfronterar honom med det hon vet.

Edward berättar för henne att hela familjen Cullen är vampyrer men att de brukar kalla sig själva för

vegetarianer eftersom de bara dricker djurblod. Trots vetskapen om detta så inleder de ett 

förhållande och familjen Cullen ser henne som en del i hennes familj. 

Samtidigt som detta sker hittas människor som dött av djurangrepp i Forks. Familjen Cullen förstår 

att det egentligen är vampyrer som dödat människorna och en dag när Bella och familjen Cullen 

befinner sig i skogen träffar de på de tre vampyrer som är skyldiga till dessa mord. James, som är en

av dem blir besatt av Bella och ville döda henne. Detta gjorde att hela familjen Cullen engagerade 

sig för att skydda Bella och dödade till slut James. 

4.4. Daylight's end (2016)

En man vid namn Rourke åker runt i en ödelagd värld och möter på ett kriminellt gäng som dödat 

några poliser och som nu försöker ge sig på en kvinna vid namn Sam som var tillsammans med 

poliserna. Rourke räddar kvinnan och som tack tar hon honom till ett skyddat boende i Dallas 

därifrån hon kommit. 

Världen har tre år tidigare råkat ut för en pest som gjort människor till vampyrer och som nu ödelagt

världen där människor nu lever i olika grupper och som försöker överleva mot dessa vampyrer. 

Vampyrerna lever i källare och andra mörka utrymmen om dagarna och så fort mörkret faller på 

kommer de fram och jagar. Just när Sam och Rourke kör in i Dallas börjar det bli mörkt och de blir 
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jagade fram till skyddsboendet och hinner precis in innan vampyrerna tar dem.

Den överlevande gruppen har planer på att ta sig från Dallas men blir förhindrad av vampyrerna 

som nattetid har vält och förstört alla fordon de hade. De upptäcker att det finns en alfavampyr som 

är smartare än de andra och för att kunna ta sig bort från Dallas delar de upp sig i två grupper där 

den ena gruppen ska försöka döda alfavampyren och den andra gruppen ger sig ut för att leta efter 

nya fordon. 

Gruppen som ska döda alfavampyren går in i ett hus där vampyrerna under dagtid befinner sig och 

det utbryter en strid där alla utom Rourke blir smittade eller dödade men där Rourke till slut lyckas 

döda alfavampyren. Filmen slutar med att den andra gruppen som begett sig ut för att leta fordon 

hittar en buss som de överlevande kan ta sig iväg från Dallas med.

5. Tidigare forskning

Här nedan kommer avsnitten 5.1. The Vegan Studies Project: food, animals, and gender in the age 

of terror, 5.2 Fanged fan fiction: variations on Twilight, True blood and The vampire diaries, 5.3. 

The vampire film: from Nosferatu to Twilight och 5.4. The changing vampire of film and television.  

5.1. Vegan Studies Project: Food, Animals, and Gender in the Age of Terror

Professor Laura Wright som arbetar på English Department på Western Carolina University tar i sin 

bok The Vegan Studies Project: food, animals, and gender in the age of terror (2015) upp det 

kulturellt laddade begreppet vegan. Detta gör hon genom att läsa och analysera hur begreppet 

identifieras och förekommer i media, både i tryckt format och online när det gäller både litterära 

texter, filmer, TV- program och i reklam för att på så vis kunna föreställa, definiera och teoretisera 

vad hon kallar veganska studier. Wright gör detta genom att bland annat använda begreppet i olika 

studie- och vetenskapliga sammanhang (Wright, 2015, s. 1). 

Wright tar i sin bok bland annat upp att vissa nutida vampyrer som finns i filmer kan ses som 

vegetarianer, vilket betyder att vampyrerna inte dricker människoblod, utan istället har ett substitut 

för detta. Exempel på det är de två karaktärerna Angel och Spike i Buffy the Vampire Slayer och 

dess spinnoff-serie  Angel som valt att inte dricka människoblod (Wright, 2015, s. 25), och istället 

dricker grisblod. Detta gör att både Angel och Spike anses ha en högre moral eftersom de valt bort 

människoblod och istället dricker djurblod som aldrig riktigt släcker deras törst (Wright, 2015, s. 
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48). Samma gäller för Twilight där vampyrfamiljen Cullen har ett moraliskt förhållningssätt där de 

lever som vegetarianer, vilket betyder att de också dricker djurblod. I True Blood har vissa 

karaktärer, som exempelvis Bill Compton också valt bort människoblod men har istället ersatt det 

med ett syntetiskt blod. I True Blood har människorna i det vanliga samhället accepterat att 

vampyrer lever bland dem så länge de äter detta syntetiska blod (Wright, 2015, s. 25). Att vara 

vegetarian eller vegan är på många sätt monstruöst, främmande och motsättningsfullt i en kultur där

kött och blod är centrala (Wright, 2015, s. 46). 

Vidare läsning visar att det går att se en förändring i dessa filmer vad gäller synen på vampyrer före 

och efter 9/11. Wright tar upp professor Todd Atchison som menar att vampyrerna som fanns före 

9/11 bland annat sågs som att de levde men utan en framtid. Wright skriver också att författaren 

Rebecca Housel menar att det efter 9/11 blev ett överflöd av vampyrberättelser eftersom människor 

då levde i en obeständighet och att det därför uppkom ett behov av underhållning som förmedlade 

någon form av makt. Detta är något Housel även jämför med de superhjältefilmer som också kom i 

överflöd efter 9/11. Wright tar också upp Senior Lecture Deborah Mutchs åsikter där hon menar att 

Twilight och True Blood är verk där vampyren visar upp en bild av en plats för en nationell ångest i 

en globaliserad kontext efter 9/11, där nationell identitet omförhandlas och omvandlas. Egenskaper 

så som att vara vegan, pacifist och att ha samvete är något som förknippats med vampyrers 

mänskliga byten men som efter 9/11 är något som även kan förknippas med vampyrerna (Wright, 

2015, s. 44-45).

Wright skriver om den skillnad som finns mellan vampyrerna i Twilight och deras föregångare, där 

de tidigare vampyrerna sover på dagarna och är uppe på nätterna men att i Twilight lever 

vampyrfamiljen Cullen tillsammans med människorna eftersom de kan befinna sig i solljus. Det 

som händer när solen lyser på dem är att deras hud glittrar som diamanter, vilket har gjort att de valt

en ort som är känd för att vara molnig och dimmig för att inte avslöja sig för människorna. En 

annan skillnad är också att de går i skolan och arbetar tillsammans med människorna och är villiga 

att hjälpa människor, som exempelvis Carlisle i familjen Cullen som arbetar som läkare och har lärt 

sig att kontrollera sin blodtörst och därför kan ta hand om människor som har blodiga sår (Wright, 

2015, s. 52).

Vidare skriver Wright om hur Associate Professor Margaret M Toscano tar upp att det finns en 

diskussion kring Stephenie Meyer, som är författaren av Twilight. Toscano menar att det faktum att 

Meyer är mormon speglar de karaktärer som utspelar sig i dessa böcker och filmer. Detta visas 
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genom att karaktärerna dels inte har sex innan äktenskap, att de är emot abort och varken svär, röker

eller dricker alkohol. Wright tar också upp att MD PhD Leonard Sax menar att en gammaldags syn 

på könsroller förmedlas i Twilight, vilket bland annat syns genom att både vampyren Edward Cullen

och varulven Jacob Black dels har en ledande position i deras respektive familjer men också genom 

att de visas upp som muskulösa och modiga. Bella Swan som är kvinna hamnar ofta i situationer där

hon utsätts för hot om våld där hon på ett eller annat vis alltid blir räddad av Edward och Jacob. 

Wright skriver också att familjen Cullen kan ses som en anomali då de är ganska ensamma om att 

ha den kontroll de har, eftersom majoriteten av vampyrer dödar både människor och andra 

vampyrer (Wright, 2015, s. 53-54).

5.2. Fanged fan fiction: variations on Twilight, True blood and The vampire 
diaries

Universitetslektorerna Maria Lindgren Leavenworth och Malin Isaksson som båda arbetar på 

Institutionen för språkstudier vid Umeå Universitet har i sin bok Fanged fan fiction; variations on 

Twilight, True blood and The Vampire Diaries (2013) undersökt fan-fiction-berättelser som 

publicerats online och som har sin utgångspunkt i en redan existerande text. Det finns en 

uppfattning om att det saknas kunskap inom detta område, vilket har gjort att Lindgren 

Leavenworth och Isaksson har valt att närläsa ett antal utvalda fan-fiction-berättelser. 

När Twilight , True Blood och The Vampire Diaries kom var de en del av en stor trend där själva 

vampyren var i fokus och där genren på filmerna oftast var romantiska med övernaturliga inslag.

Lindgren Leavenworth och Isaksson skriver att det finns olika former av ”Otherness” som 

vampyren kan befinna sig i och där den ena formen innefattar en humanisering av vampyren. Denna

humanisering kan ses som att vampyren blivit mindre farlig och Lindgren Leavenworth och 

Isaksson finner ett intresse att följa hur en vampyr utvecklas till en human vampyr som visar 

empati. Denna utveckling ser olika ut i dessa berättelser och visar även att det finns ett ökat intresse 

för olika slags ”Otherness” där fan-fiction-författare skapar sina egna ”Otherness” (Lindgren 

Leavenworth & Isaksson, 2013, s. 11). 

De har i sin bok också skrivit om liminala monster där de tar upp forskaren Rosi Braidottis syn på 

dessa. Braidotti menar att ett monster inte är en total främling men är heller inte familjär – utan 

befinner sig någonstans mitt i mellan. Lindgren Leavenworth och Isaksson skriver också att den 

odödliga status som vampyren har samt de skiftande karaktärer som vampyrerna visar indikerar att 

vampyren fortsättningsvis kommer att ha den liminala rollen i vidare berättelser. Däremot kommer 
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vissa karaktärer som exempelvis Bill Compton i True Blood att ha en särskild position mellan att 

vara en människa och vampyr (Leavenworth Lindgren & Isaksson, 2013, s. 170), genom att han 

avstår från människoblod och på så vis blir mer moralisk än de vampyrer som äter människoblod 

(Leavenworth Lindgren & Isaksson, 2013, s. 167).

I Lindgren Leavenworth och Isakssons slutsats har de bland annat kommit fram till att författarna 

till fan-fiction-berättelser upprätthåller ett kreativt kaos och att den ena berättelsen är lika verklig 

som någon annan. De menar att så länge berättelserna samverkar med varandra kommer de fortsätta

leva vidare och även vara meningsskapande men också att delarna av en berättelse är lika viktig 

som helheten. De skriver också att författarna till fan-fiction-berättelser svarar på frågor som ”Tänk 

om?” och att de skriver ur olika perspektiv. Lindgren Leavenworth och Isaksson menar också att 

dessa fan-fiction-författare skriver vidare på en berättelse när den tagit slut, eller berättar om vad 

som hänt innan berättelsen börjat och att de även fyller i eventuella luckor som finns (Lindgren 

Leavenworth & Isaksson, 2013, s. 201).

5.3. The vampire film: from Nosferatu to Twilight

Alain Silver som bland annat arbetar som filmproducent, regissör, filmhistoriker och är författare 

och redaktör till böcker inom filmämnen, har tillsammans med James Ursini som tagit 

magisterexamen i teaterkonst samt en doktorsavhandling i film skrivit boken The Vampire Film: 

from Nosferatu to Twilight (2010). Denna bok publicerades för första gången 1975 och var då den 

första heltäckande studie som gjorts om vampyrfilmer. Cirka 35 år senare omarbetades den på olika 

sätt och med 700 olika uppslag där nya filmsekvenser, TV-program och DVD-titlar ingått så var 

denna filmografi den mest kompletta år 2010 då den kom ut (Silver & Ursini, 2010, s. 9). 

Silver och Ursini skriver om hur vampyrer framställs och menar att det är svårt att ge vampyren en 

uppsättning av egenskaper bland annat på grund av att det hela tiden skapas nya, vilket gör att 

många av dessa antaganden som finns om vampyrer testas. Vampyrberättelser i folklore, myter, 

litteratur och filmer bryts ner och gör det möjligt att skapa nya kombinationer och är något som 

speciellt syns i filmer där både det verbala, visuella och ljud kan ges uttryck. Silver och Ursini 

menar också att det är självklart att själva kärnan av karaktären är vampyren själv, oavsett om 

vampyren framställs som ond, lustfylld och vilseledande eller som ett ovilligt offer som är en 

plågad och tragisk figur (Silver & Ursini, 2010, s. 61-62).

Silver och Ursini tar upp olika exempel på hur vampyrer framställs och skriver bland annat att 
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Werner Herzogs omarbetade film Nosferatu från 1979 presenterar en vampyr med svarta ögon, blek 

hud och fladdermusliknande öron som vandrar runt på gatorna i ett sken där det inte går att avgöra 

om det är dag eller natt (Silver & Ursini, 2010, s. 142). Nosferatus (1979) föregångare Nosferatu 

(1922) härstammar från Bram Stokers bok Dracula och var den första filmversionen som gjordes 

(Silver & Ursini, 2010, s. 71). Silver och Ursini beskriver också filmen The Lost Boys där de menar 

att vampyrerna har ändrat skepnad och nu är ett ungdomsgäng som dödat så många människor att 

staden de lever i har fått öknamnet ”murder capital”. De skriver att detta är något vi förstår av de två

första morden som visas i filmen, trots att det inte går att se hur morden går till eller vem som 

faktiskt är mördaren, är det underförstått att det är vampyrer som ligger bakom morden (Silver & 

Ursini, 2010, s. 162). Silver och Ursini skriver också att The Lost Boys inte bara handlar om ett 

bråkigt ungdomsgäng utan även har ett stort utbud när det gäller visualisering och allusioner (Silver 

& Ursini, 2010, s. 163).

Silver och Ursini skriver att det under 1900-talet kom information om bland annat patogena 

epidemier, stadsförstörelse och global klimatförändring, samtidigt som kulturer under denna 

tidsperiod även blivit kritiska mot traditionella sociala strukturer så som familjevärden, regler bland 

civilbefolkningen, organiserade religioner, förtroendet för regeringar med mera. Silver och Ursini 

menar att när vi nu passerat det första decenniet av ett nytt millennium går att se att denna 

apokalyptiska oro återspeglas i vampyrfilmer (Silver & Ursini, 2010, s. 255). De tar bland annat 

upp filmen Twilight som exempel som skapat en ny generation av unga vampyrer på ett sätt som 

inte gjorts tidigare, där den dystra, ångestfyllda och bleka Bella är den perfekta partnern för en 

vampyr. Bella bor tillsammans med sin pappa och relationen Bella har med honom och sina 

klasskompisar är både besvärlig och distanserad. Hon trivs inte med sig själv och föredrar att vara i 

ensamhet och är ofta olycksdrabbad - när hon talar gör hon det med en osäkerhet och en tvekan som

visar hur hon saknar självförtroende (Silver & Ursini, 2010, s. 302-304).

5.4. The changing vampire of film and television

Tim Kane är författaren av boken The Changing Vampire of Film and Television (2006) som tar upp

vampyrer på film och på TV.  Kane som hade ett intresse för detta tema och tittat på mycket 

skräckfilm hade noterat att det fanns en trend när det gällde vampyrer i filmer och på TV, där han 

funnit att det fanns tre distinkta perioder när det gällde vampyrberättelser (Kane, 2006, s. 1)

Kane använde sig av Rick Altmans forskning om semantiskt och syntaktiskt tillvägagångssätt som 

en guide för att analysera vampyrberättelser. Kane utformade sju områden som han kunde studera 
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när det gällde alla de tre perioder han undersökte: hur vampyren tittade på sitt offer för att kunna 

utöva en slags hypnotisk kontroll, själva handlingen när vampyren biter sitt offer, processen när 

offret blivit ”smittad” av en vampyr, det fysiska utseendet och uppförandet av vampyrexperten, det 

fysiska utseendet och uppförandet hos själva vampyren, att titta på hur ett kors presenteras för en 

vampyr och hur vampyren förgörs. Syftet med boken är att spåra de evolutionära förändringar som 

finns i genren (Kane, 2006, s. 2-3).

Kane undersökte 19 vampyrberättelser på film och TV som spänner sig mellan åren 1931-2003 

(Kane, 2006, s. 6) och de tre perioderna han upptäckte var:

• Maligna cykeln (the malignant cycle) som varade mellan 1931-1948, och som handlade om 

att de filmer som kom till då var mycket experimentella och vampyren hade alltid rollen 

som skurk där människan som var hjälten alltid kämpade mot detta monster. Både vampyren

och hjälten klär sig oftast elegant och har gott om pengar. Offren är oftast kvinnor och när de

blir bitna är de oftast hjälplösa, vanligtvis genom att de sover eller är satta i trans av 

vampyren och själva bitmärkena består alltid av ett par märken på den vänstra sidan av 

nacken (Kane, 2006, s. 21).

• Erotiska cykeln (the erotic cycle) som varade mellan 1957-1985, och vampyrfilmerna inom 

denna tidsperiod innehöll mycket sensuella scener där förhållandet mellan vampyren och 

hans kvinnliga offer antingen handlade om våldsamma övergrepp eller att de har sex. 

Vampyren skiftar mellan att använda sig av extrema fysiska handlingar till att ha ömma eller

erotiska stunder. För att kunna matcha dessa olika skiftningar i vampyrens humör behandlas 

offret antingen med snällhet eller helt utan tanke. Den första sortens kvinnliga offer reagerar 

med både rädsla och en sexuell förväntan på vampyrbettet, och accepterar nästan alltid detta 

bett. Den andra sorten av kvinnliga offer behandlas oftast brutalt våldsamt med antingen att 

få sina halsar krossade eller att kastas undan. Oftast är det också fler än en vampyr som 

agerar (Kane, 2006, s. 43-44). 

Dock fortsätter vampyren vara aristokratisk och karismatiskt kall och distanserad men har 

fått mer mänskliga drag. Den som anses vara vampyrexperten spårar nu upp vampyren, 

konfronterar denne ensam och är alltid förberedd med hammare, påle och ett kors där 

vampyrexperten vanligtvis dödar vampyren genom att slå pålen genom hjärtat. (Kane, 2006,

s. 44).

• Sympatiska cykeln (the sympathetic cycle) som började 1987 och fortsätter vidare in i nutid 
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innebär bland annat att vampyren nu sätts in i ett vardagsliv och att både vampyrens roll och

vampyrberättelserna utvecklats. Många av de vampyrfilmer som kom under 1980- och 90 

talet kombinerades med andra genrer som exempelvis The Lost Boys som handlade om ett 

ungdomsgäng och Buffy the Vampire Slayer som handlade om en tonåring på highschool 

(Kane, 2006, s. 88).

Den viktigaste aspekten under den här perioden är att vampyren nu får en hjältestämpel och 

även får sympatiska drag, vilka går i två riktningar. Den ena är att vampyren biter ett offer 

som förvandlas till en vampyr, där offret sedan får kämpa mot sin egen vampyrism, vilket 

också är fokus i dessa filmer. Exempel på detta är när Michael i The Lost Boys motstår 

blodtörsten och får kämpa för att få tillbaka sin dödlighet. I Buffy the Vampire Slayer finns 

redan en vampyr som tidigare tagit beslutet att inte dricka blod. Den andra riktningen är att 

vampyrismen ses som en förbannelse och att vampyren ses som ett offer, som exempelvis 

när Stokers Dracula inte vill förlora sin stora kärlek trots den förbannelse vampyrismen är 

(Kane, 2006, s. 88-89).

Inom denna period har också vampyrexperten i filmerna förändrats där hen fått en 

förminskad roll, och där filmerna nu blivit mer som actionfilmer. Vampyren antar nu ett 

slags djuriskt tillstånd när de ska attackera sina offer där de ofta fysiskt förvandlas som 

exempelvis att deras ögon liknar en fladdermus eller en vargs ögon, fingrar som får 

kloliknande naglar och huggtänder som växer ut (Kane, 2006, s. 89).

Kanes beskrivning av vampyrerna inom dessa tre perioder är att vampyren från den maligna cykeln 

är en man som klär sig i smoking och kappa med ett beteende som är både aristokratiskt och 

värdigt. När de ska bita sina offer sker det oftast på ett diskret sätt. Vampyren i den erotiska cykeln 

har blivit mer hotfull i sitt agerande vilket bland annat syns genom att vampyren nu visas upp där 

hen illvilligt stirrar med blod droppande från sina huggtänder. Om offret är en gammal förälskelse 

behandlas offret passionerat och ömt men om offret bara är ett hinder som kommit i vägen 

behandlas offret ovarsamt och kastas åt sidan. Vampyren i den sympatiska cykeln är oftast en ung 

man eller kvinna som påminner om en tonåring som går på highschool där endast hens ansikte 

förvandlas innan de går till attack mot sitt offer (Kane, 2006, s. 128). 

6. Metod och teori 

Här nedan finns tre avsnitt där 6.1. Kritisk diskursanalys tar upp textbegreppet och sedan en vidare 

förklaring av vad en kritisk diskursanalys är och hur den kommer att användas i analysen av 

18



filmerna. Därefter kommer avsnittet 6.2. Mary Douglas teorier om renhet, orenhet och anomalier 

där det tas upp vad som menas med rent och orent, samt på vilka sätt anomalier kan hanteras och 

sist kommer avsnittet 6.3. Metod och teorikritik där det finns en reflektion kring metod och teori.

6.1. Kritisk diskursanalys

Simon Lindgren som är docent inom sociologi har i boken Populärkultur: teorier, metoder och 

analyser (2012) bland annat tagit upp hur begreppet text kan förklaras inom populärkulturen. Med 

populärkultur menar Lindgren exempelvis TV, musik, filmer, litteratur och mode som används av 

flertalet människor i ett samhälle (Lindgren, 2012, s. 17). Det finns några kriterier för vad som 

anses vara populärkulturellt som exempelvis att den är lätt att få tag på, att den är kommersiell, den 

ska kunna användas som förströelse samt vara folklig vilket betyder att det ska ge det människor 

vill ha (Lindgren, 2012, s. 46). Lindgren förklarar att textbegreppet inte bara handlar om bokstäver, 

utan kan även vara bilder och ljud som kan yttra sig i exempelvis ett program på TV likväl som en 

maträtt (Lindgren, 2012, s. 14-15). 

Lindgren förklarar även begreppet diskurs med att det är ”en uppsättning av utsagor och antaganden

som tillhandahåller ett språk för att tala om en given företeelse i en given kontext” (Lindgren, 2012,

s. 112). Som exempel tar han upp en reklambild av en hemmafru där själva diskursen handlar om att

det är hemmafrun som är ansvarig för hemmet och dess område. Detta betyder att det inom olika 

kulturella texter redan finns förutbestämda regler och mönster att förhålla sig till (Lindgren, 2012, s.

112). 

Alan Bryman som var Emeritus Professor in the School of Management på universitetet i Leicester 

(School of Business Blog: Distinctive and Relevant, 2017) har i sin bok Samhällsvetenskapliga 

metoder (2011) beskrivit vad en kritisk diskursanalys är. Enligt Bryman analyseras en text utifrån 

den roll språket har för att kunna se själva maktstrukturen i en diskurs som är kopplad till antingen 

en ideologi eller till en sociokulturell förändring. Bryman tar upp att i en diskursanalys studeras det 

hur en diskurs har konstruerats och hur den vidare upprätthålls. Den kritiska diskursanalysen sker 

genom att titta på vilken mening en diskurs har i dag i jämförelse med för exempelvis 40 år sedan, 

hur en diskurs påverkat andra diskurser och vad den bygger på, hur en diskurs framställts genom 

olika texter, hur en diskurs kan ha påverkat socialt liv och därmed antingen kan möjliggöra saker 

och ting, göra det eftertraktat eller göra det omöjligt att undvika. Bryman tar upp att en 

diskursanalys handlar om att studera vem det är som språkar, hur det sker, anledningen till diskursen
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samt när denna diskurs inträffar (Bryman, 2011, s. 485).

Efter att ha sett filmerna samt tagit del av den tidigare forskningen kunde sex teman konstrueras 

som var återkommande och representerande i de fyra utvalda filmerna och som dessutom svarade 

på forskningsfrågorna. Analysen kommer att ske genom denna tematisering som nedan kommer att 

presenteras och genom ett semiotiskt förhållningssätt där Bryman menar att semiotik bland annat 

handlar om att tolka det som döljer sig i texten (Bryman, 2011, s. 306). 

          Analysen av filmerna kommer att göras genom att:

• behandla filmernas text genom Lindgrens förklaring av textbegreppet, vilket är att text bland

annat innebär text, bild och ljud (Lindgren, 2012, 14).

• analysera vampyren utifrån sex teman: Vampyrens framställning samt deras roll i samhället,

Vad och hur vampyren äter, Vampyrens självbild, Vampyriska egenskaper, Hur en vampyr 

blir till samt Vampyrens död. Detta görs för att på så vis klargöra vilka förändringar som 

finns i dessa fyra vampyrfilmer. 

• använda Brymans definition av kritisk diskursanalys, vilket innebär att analysera filmerna 

genom att titta efter hur diskurser gällande maktstruktur ser ut, hur denna struktur har 

konstruerats samt hur den upprätthålls. Även hur denna diskurs kan nyttjas av vederbörande 

för att på så vis kunna legitimera sig själv och sina handlingar samt hur det sociala livet 

påverkas av denna diskurs (Bryman, 2011, s. 484-485).  

6.2. Mary Douglas teori om renhet, orenhet och anomalier 

Socialantropologen Mary Douglas som arbetat som professor vid både University College i London

och Northwester University i Chicago, samt varit hedersdoktor vid Uppsala universitet har skrivit 

boken Purity and Danger: an Analysis of Concepts of Pollution and Taboo (1966) där en svensk 

översättning gjorts med titeln Renhet och fara: en analys av begreppen orenande och tabu (1997). I 

boken tar Douglas upp vad som anses vara rent respektive orent inom olika kulturer och att dessa 

föreställningar återspeglar kulturernas mest grundläggande uppfattningar rörande deras sociala 

ordning (Mary Douglas, 2017).

Douglas skriver att ”där smuts finns där finns också en ordning. Smuts utgör biprodukten i ett 

systematiskt ordnande och klassificerande av materia, i den mån ordnandet inrymmer ett kasserande
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av olämpliga inslag” (Douglas, 1997, s. 55-56). Enligt Douglas är vår föreställning av vad smuts är 

något som är relativt och exempel Douglas tar upp är att skor inte ses som smutsiga i sig när de står 

på sin plats och används som de ska, men sätter vi dem på matbordet så ses skorna som smutsiga 

eftersom ordningen då är bruten. Samma gäller för annat som vi hittar på vad vi anser vara fel plats,

som exempelvis om vi hittar trädgårdsredskap inomhus eller om vi spillt mat på våra kläder. 

Människan har skapat sig ett klassificeringssystem som hon inordnat saker och ting i, och när 

någonting hamnar utanför detta klassificeringssystem så anser vi det vara smuts. När människor 

tänker på smuts finns redan en föreställning om vad det är eftersom det redan har inordnats i ett 

mönster (Douglas, 1997, s. 56). 

Douglas tar även upp begreppen anomali och tvetydighet och menar att anomali är något som inte 

passar in i det klassificeringssystem vi skapat, medan betydelsen av begreppet tvetydighet kan vara 

ett påstående som går att tolka på fler sätt. Douglas tar som exempel upp sirap och resonerar kring 

att denna substans varken ses som flytande eller fast, vilket kan ge ett tvetydigt intryck, men 

samtidigt även kan ses som en anomali då vi redan har en fastställd klassificering vad gäller det vi 

anser vara flytande och fasta substanser- och sirap inte passar in i något av dessa (Douglas 1997, s. 

58-59).

Inom varje kultur finns föreställningar och värderingar som är inordnade i redan förväg 

grundläggande kategorier. Dessa kategorier blir påverkade av det som är avvikande och inte passar 

in, vilket gör att det inom varje klassificeringssystem finns anomalier som varje kultur måste 

förhålla sig till. Anomalier som uppstår kan inte bara ignoreras eftersom trovärdigheten av 

klassificeringen i så fall skulle hotas, istället måste dessa anomalier hanteras, vilket enligt Douglas 

kan göras på fem olika sätt (Douglas, 1997, s. 60-61).

• Antingen tolkas anomalin som uppstår till det ena eller till det andra- som exempel tar 

Douglas upp att när det föddes missbildade barn hos Nuerna så ansågs gränsen för vad som 

var människa eller djur vara hotad och deras sätt att hantera detta var att det redan tidigare 

bestämts att när det föds missbildade barn så är de egentligen flodhästbebisar som ska 

lämnas tillbaka och därför läggs de i floden där Nuerna menar att de hör hemma (Douglas, 

1997, s. 61).

• Ett annat sätt att hantera anomalier är att skaffa sig fysisk kontroll över situationen genom 

att eliminera hotet som uppstått. Vissa västafrikanska folkgrupper ansåg att tvillingar inte 

kunde existera eftersom det enligt dem inte kan förekomma att två människor kan komma 
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från samma livmoder, och för att kunna ta kontroll över situationen så dödas helt enkelt ett 

av barnen om det uppstår en tvillingfödsel (Douglas, 1997, s. 61).

• Anomalier kan också hanteras genom att det tabubeläggs, som till exempel när det i Tredje 

Moseboken står att alla krälande varelser är avskyvärda, viket visar att anomalin som dessa 

avskyvärda varelser är ska undvikas (Douglas, 1997, s. 61).

• Ytterligare ett sätt att hantera anomalier är genom stigmatisering, vilket innebär att det som 

ses som en anomali fått en negativ stämpel som diskrimineras av andra. Douglas tar upp att 

när detta sker är det vanligt att en person som själv märker att hens åsikter inte är som 

andras antingen försöker att övertyga andra om att de har fel, eller själv ger upp (Douglas, 

1997, s. 60-61). 

• Douglas menar också att det genom ritualer och att integrera det onda med det goda kan ett 

sammanhängande system bildas och på så vis få anomalier att passa in (Douglas, 1997, s. 

62). 

Douglas förklarar vidare hur ordningen kan återupprättas när det gäller smuts och att vi genomgår 

två stadier när det gäller inställningen till smuts och hur det ska hanteras - först ska föremålet 

erkännas som opassande, sedan får det smutsiga en identitet så som exempelvis hår eller naglar, 

vilket i detta stadie utgör en fara. Så länge hår och naglar sitter på någons huvud respektive fingrar 

utgör det ingen fara, men så fort de avlägsnats uppstår fara och de ses som smuts. Därefter ska 

föremålet som utgör faran bli till så nära intet som möjligt, vilket kan göras genom exempelvis att 

föremålet ruttnar eller att det pulveriseras eller löses upp. När detta är gjort har det farliga föremålet 

förlorat sin identitet och faran är över och ordningen är återställd (Douglas, 1997, s. 224). 

Douglas skriver också om människor som lever i ett utanförskap och befinner sig i olika 

gränstillstånd och inte hittar sin plats i samhället. Hon menar att dessa människors status inte går att 

fastställa och som exempel tar hon upp att ett ofött barns ställning bland Lelefolket anses vara 

tvetydigt, dels för att ingen kan avgöra vilket kön barnet har innan det fötts och dels för att ingen vet

om barnet kommer att överleva sin spädbarnstid. Detta gör att det ofödda barnet ses som både 

farligt och sårbart. Ett annat exempel hon tar upp vad gäller människor som lever i ett utanförskap 

är att bland Ehanzufolket i Tanzania finns ett sätt att bli spåman, och det genom att bege sig ut i 

bushen och där gripas av vansinne. Att leva i detta utanförskap där det finns en tvetydighet vad 

gäller människors ställning och status i samhället (Douglas, 1979, s. 135-136) innebär så som 
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tidigare diskuterats att dessa människor kan ses som en anomali eftersom de inte passar in i deras 

samhälles klassificeringssystem (Douglas 1997, s. 58-59).

6.3 Metod och teorikritik

Om exempelvis hermeneutik som kan användas som både teori och metod använts, samt om 

tolkningen av enbart skriven text gjorts i denna uppsats hade resultatet blivit annorlunda. Även 

olika filmteorier samt en analys utifrån ett genusperspektiv hade gett ett annat resultat. Det går 

heller inte att generalisera utifrån denna analys eftersom studien är alltför liten och har därmed sin 

utgångspunkt endast ur dessa fyra utvalda filmer. 

I analysen av de fyra filmer som gjorts i denna uppsats representerar varje film en genre som inte är 

den andra lik. Genom att göra analyser på filmer inom samma genre skulle en mer representativ bild

göras som sedan skulle kunna användas i en jämförande analys gentemot respektive genre. 

7. Analys av filmerna

Här nedan kommer filmerna Nosferatu the Vampyre (1979), The Lost Boys (1987), Twilight (2008) 

samt Daylight's end (2016) analyseras med Mary Douglas teorier om renhet, orenhet och anomalier 

där en diskussion sammanställs tillsammans med det empiriska material som samlats in till denna 

uppsats. Detta kommer att göras med kritisk diskursanalys och ett semiotiskt förhållningssätt som 

metod där filmerna kommer att analyseras utifrån sex olika teman: 7.1. Vampyrens framställning 

samt deras roll i samhället, 7.2. Vad och hur vampyren äter, 7.3. Vampyrens självbild, 7.4. 

Vampyriska egenskaper, 7.5. Hur en vampyr blir till samt 7.6. Vampyrens död. Eftersom blod är ett 

centralt tema och oftast förknippas med vampyrer kommer det nedan att behandlas i flera avsnitt. 

7.1. Vampyrens framställning samt deras roll i samhället 

I filmen Nosferatu the Vampyre (1979) presenteras vampyren som heter Dracula i både text och bild

som något skräckinjagande. När Jonathan kommer till Transsylvanien och tar in på ett hotell över 

natten får både hotellägarna och de andra gästerna, vilka är romer, reda på att Jonathan ska besöka 

Dracula. När Jonathan nämner Draculas namn tappar hotellägarfrun en tallrik i golvet och alla som 

befinner sig i matsalen när detta sker stannar upp, vänder sig om och stirrar på Jonathan och det blir 

en total tystnad. Hotellägaren säger skrämt: 

Must you go there, really? At midnight, all sorts of spirits are set lose. People disappear without a trace 

(14 min, 40 sek).
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Hela detta scenario visar att omgivningen som känner till Dracula är rädd för honom, de gör även 

korstecken när de pratar om honom och de försöker med olika medel att hindra Jonathan att åka upp

på berget till det slott där Dracula bor. Detta görs dels genom att de berättar om Dracula och varnar 

Jonathan, dels vägrar de hjälpa Jonathan med att komma till slottet, vilket gör att han istället tar sig 

dit till fots, och han får av hotellägarfrun en bok om vampyrer där det bland annat står: 

Of vampires and bloodsuckers. Of corpses which devour their own flesh. Of incubuses and succubuses. 

Of the living dead who follow strangers in the night (18 min, 18 sek).

Denna framställning av Dracula och vad vampyrer enligt denna bok beskrivs som går att se enligt 

Douglas som anomalier då vampyren befinner sig i ett tillstånd mellan liv och död. Att det är just 

romer som också ofta befinner sig i ett utanförskap i samhället är de som varnar Jonathan för 

Dracula visar på vilket utanförskap Dracula befinner sig i. Enligt Douglas hanteras anomalier på 

olika sätt och här går att se att Dracula dels stigmatiseras men också tabubeläggs och bör därför 

undvikas (Douglas, 1997, s. 60-61).

Jonathan tror till en början att allt detta bara är vidskepelse och skräms inte, utan tar sig vidare till 

slottet där Dracula bor. När mörkret fallit kommer till slut Jonathan fram och Dracula tar emot 

honom. Dracula är en skallig man med platta fladdermusliknande öron som klär sig i en lång svart 

klänningsliknande dräkt. Han är blek i hyn, svart- och hålögd och stirrar stint på Jonathan utan att 

blinka. Hans framtänder är vassa och naglarna är långa och liknar klor (27 min, 16 sek). Hela 

Draculas framställning vad gäller både det djuriska utseendet, att han bor i ett kalt slott uppe på ett 

berg och det rykte som han har visar att hela hans väsen är en anomali då han inte passar in i 

samhället. 

En kväll när Jonathan som befinner sig på slottet ska gå och lägga sig kommer Dracula in i hans 

sovrum, det är helt tyst förutom att en klocka hörs klämta i bakgrunden. Dracula står i 

dörröppningen med utspärrade fingrar och Jonathan ligger vettskrämd i sängen och stirrar på 

Dracula. Utan att det sägs någonting närmar sig Dracula Jonathan som kravlar längre upp i sängen 

tills Dracula sakta böjer sig över Jonathan och biter honom. Samtidigt som detta händer vaknar 

Lucy som befinner sig i Wismar med ett skrik efter Jonathan, vilket Dracula reagerar på trots att han

är i Transsylvanien (46 min, 30 sek). Detta gör att Dracula natten efter beger sig med ett skepp till 

Wismar gömd i en kista. 

Bryman skriver om att det finns olika sätt att utnyttja sin maktposition till sin fördel (Bryman, 2011,
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s. 485) och som Dracula tydligt gör när han kommer in till Jonathan. Dracula ser att Jonathan är 

rädd för hela hans väsen och tar därför tillfället i akt och tar sig i sakta mak in till honom för att 

suga blod från honom. Jonathan är så skräckslagen för Dracula att han varken försöker fly eller 

försvara sig, vilket Dracula utnyttjar.

Nosferatu the Vampyre (1979) är en film som gjordes före 9/11 och precis som Wright skriver 

stämmer denna film in på att vampyrer i filmer före 9/11 lever ett liv utan framtid (Wright, 2015, s. 

44). Filmen är visserligen gjord 1979 men är omarbetad i en nyare tappning av en film gjord 1922, 

vilket gör att det går att se att filmen därför följer Kanes maligna cykel istället för den erotiska 

cykeln. Dracula är välklädd, förmögen men uppfattas som ett monster som ska förgöras (Kane, 

2006, s. 21). The Lost Boys befinner sig inom Kanes sympatiska cykel där vampyren nu fått 

djuriska drag innan de anfaller sina offer, som exempelvis att deras ögon påminner om en vargs. 

Twilight följer också den sympatiska cykeln men genom den andra riktningen där Kane menar att 

vampyren nu finns i vardagslivet, vilket exempelvis Edward gör då han går i skolan. Men också 

genom att vampyren nu även kämpar mot sin egen vampyrism, vilket både Michael i The Lost Boys

gör men också familjen Cullen i Twilight som valt bort människoblod. Även om Daylight's end 

också befinner sig inom den sympatiska cykeln skiljer sig denna film från de andra. Visserligen 

framställs vampyrerna som djuriska då de kommunicerar genom grymtningar och morrningar och 

inte har empati samt att de inte beter sig mänskligt. Vampyrerna befinner sig även i människors 

vardagsliv men inte på det sätt de gör i de andra filmerna. En skillnad är till exempel att det tillhör 

vardagen för människorna i Daylight's end att döda vampyrer och det handlar inte enbart om att 

skydda sig själv utan människor söker även upp vampyrer för att exempelvis tvinga ut dem i 

solljuset för att sedan se på när vampyren förvandlas till en blodig varelse där det även hörs 

bubblande ljud från deras kroppsvätskor. Det orena har blivit en del av vardagen.  

I filmen The Lost Boys (1987) är det en grupp på fyra vampyrer som lever tillsammans i en bunker 

men som under mörkrets timmar befinner sig antingen körandes på motorcyklar eller på stadens 

nöjesfält. Vampyrerna föreställer bråkiga ungdomar som gärna visar upp sig för andra och skapar 

dålig stämning var de än befinner sig eftersom de ställer till bråk med folk hela tiden. När de vid ett 

tillfälle blir stoppade och bortfösta av en vakt på nöjesfältet hämnas de genom att senare döda 

honom (2 min, 21 sek). I denna scen är det vampyrerna som hanterar vad som för dem är en 

anomali. Vakten passar inte in i deras värld och de eliminerar honom så som en av Douglas teorier 

om hur anomalier kan hanteras (Douglas, 1997, s. 61). De visar ett hänsynslöst leverne utan empati 

och förståelse för andra, vilket bland annat kan ses när vampyrerna en natt attackerar ungdomar som
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har en strandfest mitt i natten. Trots att Michael vid detta tillfälle frestas att vara med på slakten, 

motstår han sina egna naturliga vampyriska lustar och tar sig därifrån (58 min, 50 sek). Detta är 

något som även Höglund skrivit om då hon delat upp nutidens vampyrer i monster- respektive 

humanvampyrer, där monstervampyren inte visar någon som helst empati och hänsyn. 

Humanvampyren däremot visar både empati och känslor och har fått mänskliga drag som går att 

känna igen sig i. Humanvampyren kämpar också ofta med sig själv för att inte hamna på den mörka 

sidan (Höglund, 2009, s. 310-311), vilket vi kan se hos Michael när han senare håller på att 

förvandlas till en vampyr men försöker hindra detta. Genom att Michael dels vill hindra sin egen 

förvandling samt vill döda de andra vampyrerna och även till slut lyckas med detta visar att han 

tagit makten över både sitt eget och de andra vampyrernas liv. Att på detta vis upprätthålla sin egen 

status och makt och på så vis kan påverka sin egen sociala situation är även något Bryman lyfter 

fram (Bryman, 2011, s. 485).

Det syns inte på vampyrerna i The Lost Boys att de är vampyrer om de inte själva vill visa det. När 

vampyrerna vill visa sitt rätta jag växer deras huggtänder ut och deras ögon får en rödaktig nyans 

samt att de får något deformerade ansikten (58 min, 50 sek). De passar in i samhället när det gäller 

både deras frisyrer och kläder men väljer förövrigt att befinna sig i utkanten av samhället och trivs 

med det. Detta gör också att de anser sig ha ett övertag och att vara förmer än andra, vilket de 

tydligt visar med sin attityd. Detta är något som går att relatera till Leavenworth Lindgren och 

Isakssons text där de skriver att vampyrer med sin odödlighet samt deras skiftande karaktärer har en

liminal roll och att en vampyr som även kan ses som ett monster varken är en total främling eller 

någon som är familjär utan är något mitt i mellan (Leavenworth Lindgren & Isaksson, 2013, s. 170).

I denna film befinner sig vampyrerna tillsammans med människor och eftersom det inte går att se 

att de är vampyrer, vilket skulle göra dem till främlingar så finns det en igenkänningsfaktor då de 

ser ut som människor, vilket gör dem familjära. Att själv kunna välja när de vill visa upp sitt rätta 

jag är ett bra kamouflage som passar deras syften att komma nära sina offer innan en attack. 

Bryman skriver att en maktposition försvaras (Bryman, 2011, s. 485), vilket i detta fall görs genom 

att vampyrerna i denna kontext upprätthåller sin makt genom sina attityder och brist på empati samt 

att de själva kan välja när och hur de vill visa upp sitt rätta jag. 

I en serietidningsaffär blir Sam varnad för vampyrer av bröderna Frog genom att de ger honom en 

serietidning som handlar om vampyrer och säger att han ska se den som en överlevnadsmanual, och

att deras telefonnummer finns i tidningen ifall han någon gång är tvungen att ringa (17 min, 25 sek).

Både morfadern och bröderna Frog är lite udda till sitt beteende men det går att förstå att de insett 
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att det finns vampyrer. Att de lever lite annorlunda jämfört med vad som anses vara normalt visar att

det har betydelse för samhället när det gäller deras sätt att se saker för vad det är. Deras öppenhet 

för att se sådant som ses som onormalt gör också att de kan hantera de problem när de uppstår. 

Morfadern hanterar denna anomali genom att undvika det och bröderna Frog stigmatiserar 

vampyrerna (Douglas, 1997, s. 60-61) när de talar med Sam och försöker varna honom, precis som 

när romerna i Nosferatu the Vampyre varnar Jonathan. En annan likhet är också att Jonathan får en 

bok och Sam får en serietidning innehållande beskrivningar vad en vampyr är och hur den dödas.

Det finns två sorters vampyrer i Twilight, dels familjen Cullen som lever bland människor där de 

ingår i samhället genom att de arbetar och går på skola. De framställs som intelligenta och 

välutbildade, vilket bland annat syns genom den tavla familjen har upphängd hemma hos sig där 

mängder med examenshattar är utplacerade samt den klassiska musik Edward är intresserad av och 

som han spelar på sitt piano. Familjen Cullen ses som både omtänksamma, beskyddande och 

empatiska mot de människor de har i sin närhet, vilket Bella får erfara vid ett antal tillfällen som 

exempelvis när Bella är jagad av James och hela familjen hjälper henne eftersom de nu anser att 

Bella är en del av familjen  (1 tim, 25 min, 32 sek). Även att Carlisle arbetar som läkare och kan 

hantera sin blodtörst är något som ses som empatiskt och enligt Wright fick vampyrer dessa drag 

efter 9/11 (Wright, 2015, s. 45). När dessa vampyrer vistas i solljus gnistrar deras hud som 

diamanter och eftersom de vill dölja för människorna att de är vampyrer har de valt just Forks att 

vistas i eftersom den staden är känd för att vara mycket regnig och molnig. Detta är även något 

Wright skriver om och menar att det är just det faktum att de kan vistas i solljus som gör att de kan 

leva bland människor (Wright, 2015, s. 52). De är reserverade mot andra människor men utgör 

ingen fara då de inte äter människoblod. De klär sig modernt, kör dyra och moderna bilar och har 

gott om pengar. När Bella ser vampyrerna för första gången befinner hon sig i skolans matsal när 

fem av familjemedlemmarna gör entré. Hon får höra att dessa är Dr. och Mrs. Cullens fosterbarn 

och att de håller sig för sig själva (8 min, 16 sek). 

Den andra sortens vampyrer som förekommer i Twilight är tre kringvandrande vampyrer som inte 

har ett fast boende och som hänsynslöst dödar människor där de även leker med sina offer innan de 

dödar dem (33 min, 30 sek). Här går att se att Cullen både är en anomali för både de andra 

vampyrerna och för människor eftersom de inte beter sig som vampyrer då de beblandat sig med 

dem och valt bort människoblod, men är också en anomali för människor eftersom de inte är som 

människor på grund av alla de egenskaper en vampyr har. Familjen Cullen som lever sida vid sida 

med människorna i Forks anses var annorlunda, vilket kan ses då ungdomar diskuterar Cullen och 
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säger att de är freaks (31 min, 16 sek). Cullen har ett gott rykte men det går att förstå på andra 

karaktärer att de anser dem vara annorlunda och håller sig gärna från dem, vilket är ett sätt att 

hantera en anomali enligt Douglas (Douglas, 1997, s. 61). 

Genom att familjen Cullen tagit avstånd till människoblod samt lever sida vid sida med människor 

har de tagit makten över sina egna liv. Detta visar på en större styrka än de kringstrykande 

vampyrerna i Twilight och de upprätthåller denna makt gentemot de andra vampyrerna dels genom 

att jaga och döda dem men också genom att beskydda människorna från dessa vampyrer. Bryman 

skriver att en maktstruktur kan vara kopplad till en ideologi (Bryman, 2011, s. 485), vilket här går 

att se genom att familjen Cullen blivit vegetarianer.

I filmen Daylight's end presenteras vampyren redan från början som något ondskefullt väsen som 

bara hänger sig åt sina instinkter att döda och äta utan någon som helst bakomliggande tankar. De 

pratar inte utan skriker, gurglar, grymtar, morrar och gör gutturala ljud när de uttrycker sig. De går 

klädda i de kläder de hade på sig när de blev förvandlade och de framställs som smutsiga, 

ointelligenta och farliga, vilket är helt motsatsen till exempelvis vampyrerna i Twilight.  

I  Daylight's end är världen på väg att gå under av det virusangrepp som skett, där det nu lever olika

grupper av människor och vampyrer där vampyrerna är fler till antalet än människorna. De 

människor som lever tillsammans skyddar sig mot omvärlden, inte bara mot vampyrer utan de 

försöker även skydda sig mot andra människor eftersom de inte vågar lita på någon annan då 

människan inte alltid är god. I en scen när Rourke kommer till en tom och ödelagd stad finner han 

ett gäng kriminella som dödar en annan grupp människor och även är på väg att våldta en kvinna. 

Rourke dödar de flesta i detta kriminella gäng och räddar samtidigt livet på kvinnan. Människor och

vampyrer lever sida vid sida i något som ser ut som en övergiven krigszon och människorna har 

svårt att få tag i förnödenheter, vilket gör vissa av dem grymma och hänsynslösa. Precis som 

vampyrerna överlever genom att utan empati och hänsyn till vare sig de sina eller människor och tar

det de vill ha, gör även vissa människor samma sak för att kunna överleva (12 min). Trots att de nu 

lever sida vid sida kan inte den ena gruppen överleva om inte den andra dör. De är likvärdiga 

motståndare till varandra och är varandras anomalier som de försöker att eliminera. Vampyrerna 

lever i grupp fast som enskilda individer och som jagar tillsammans när mörkret faller på - förövrigt

har de inget socialt liv. De sover i grupp på golv i källare och springer i princip alltid. Endast en av 

alla vampyrer anses vara något mer intelligent än de andra och som enbart uppfattas agera efter sin 

instinkt att döda. I denna film hanteras anomalier på olika sätt. Dels stigmatiseras vampyrerna och 
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människor försöker i första hand undvika dem men är tvungen att eliminera dem när de måste 

försvara sig. Silver och Ursini skriver att olika omständigheter i världen som bland annat epidemier,

klimatförändring, familjevärden och olika organiserade religioner skapat en apokalyptisk oro som 

återspeglas i vampyrfilmer (Silver & Ursini, 2010, s. 255), vilket denna film som är från 2016 kan 

vara ett tecken på med sitt apokalyptiska tema.  

Bryman skriver att en maktstruktur även kan vara kopplad till en sociokulturell förändring (Bryman,

2011, s. 485), vilket skedde i Daylight's end när pesten bröt ut och förvandlade människor till 

vampyrer som gjorde att människor och vampyrer hamnade i en situation där de var likvärdiga 

motståndare. För att överleva var människan tvungen att ta makten över sitt liv och lära sig att döda 

utan empati på vardaglig basis.

Enligt Kawin är rädslan för vampyren den bild som byggts upp och finns kring denne där Kawin 

beskriver olika typer av rädslor vilka bland annat är rädslan för det okända så som att dö eller bli 

odödlig och rädslan för att bli av med sin egen vilja (Kawin, 2012, s. 5). Detta är något som även 

går att se när Jonathan blir vettskrämd av att Dracula kommer in till hans sovrum. Jonathan har 

sedan tidigare fått kunskap om vampyrer och har byggt upp en rädsla kring den bild han fått och blir

därmed paralyserad av skräck när han ser Dracula i dörröppningen. Detta går även att se i filmen 

Daylight's end (2016) då människor tar livet av sig för att de är rädda att bli en vampyr och därmed 

förlora sin självständighet. 

I en jämförelse mellan dessa fyra filmer vad gäller det rena och orena går att se att förekomsten av 

exempelvis blod är så gott som frånvarande i både Nosferatu the Vampyre och Twilight men 

förekommer desto mer i The Lost Boys och Daylight's end. I de två förstnämnda filmerna ses 

vampyrerna bita sina offer men enbart i scenen där James skadar och biter Bella så ses blod. Detta 

kan bero på att när det är de som ses som onda vampyrer gör skada, visas ytterligare en dålig sida 

upp då blod och sår syns. När familjen Cullen jagar och äter sina villebråd i skogen syns inget blod 

trots att det går att förstå att det förekommer. Även i The Lost Boys förekommer blod i de scener där

de onda vampyrerna visas upp och där exempelvis Michael visar sitt motståndstagande genom att ta

sig bort från slaktscenen. I Nosferatu the Vampyre förekommer heller inget blod men istället visas 

Draculas onda sida upp tillsammans med de råttor som han tar med sig till Wismar, men även med 

den mängd kroppar som hittas döda som skylls på dessa råttor. Råttor i en stad som har pest är något

som ses som orent, och återigen går det att förknippa onda vampyrer med orenhet. Det går även att 

se det som Bryman beskriver att det i olika kontexter går att utnyttja situationer till sin egen fördel 
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för att ta och bibehålla makt (Bryman, 2011, s. 485). Detta är något som exempelvis Dracula här gör

genom att utnyttja människors okunskap om vampyrer för att på så vis kunna döda dem.

Ytterligare något som skiljer dessa filmer åt är hur samhällena vampyrerna lever i framställs. I 

Nosferatu the Vampyre och Twilight uppfattas samhällena som rena bortsett från de råttor som 

förekommer i Nosferatu the Vampyre. I dessa samhällena förekommer heller inte sex, svordomar 

eller droger bortsett från att det vid ett par tillfällen förekommer vin till middagen i Nosferatu the 

Vampyre. Detta är förövrigt något Wright även lyfter fram när det gäller Twilight (Wright, 2015, s. 

53). I The Lost Boys och Daylight's end framställs samhällena som både röriga och smutsiga samt 

att både människor och vampyrer har en mer ovårdad klädsel och ett ovårdat språk.

7.2. Vad och hur vampyren äter 

Dracula livnär sig på att suga blod från människor, vilket exempelvis går att se när han både biter 

Jonathan och Lucy. Som nämnts tidigare befinner sig filmen Nosferatu the Vampyre (1979) inom 

Kanes maligna cykel och enligt Kane är alltid kvinnan inom denna genre ett hjälplöst offer, vilket i 

detta fall är Lucy, trots att det är Lucy själv som väljer när och hur hon ska offras. Kane skriver 

också om att offren oftast sover när de blir bitna och att det alltid sker på vänster sida om halsen 

(Kane, 2006, s. 21). Lucy befinner sig i sin säng när hon blir biten på sin vänstra sida av halsen, 

men sover inte när attacken sker.

Draculas förhållningssätt till andra människor är att de är till för att livnära sig på och han känner 

ingen empati mot någon förutom för Lucy. Detta går bland annat att se när han dödar all besättning 

ombord på det fartyg som tar honom till Wismar. När Dracula anländer gömd på fartyget som hittas 

av stadsborna läser de i kaptenens loggbok att många av besättningen dött och att de tror att det 

beror på att de råttor som finns ombord kan ha smittat dem med pesten. Trots att de i staden ser 

bitmärken på de döda människorna bestämmer de sig för att tro att det är pesten och panik utbryter 

(1 tim, 4 min, 45 sek). Att de ser dessa bitmärken men ändå bestämmer sig för att det är pesten som 

dödat dessa män går att se med Douglas teori att de använder sig av det hon beskriver som att 

anomalin tolkas till det ena eller det andra. I detta fall förstår de inte innebörden i betten och kan 

därför inte föreställa sig att en vampyr dödat dessa människor och väljer därför att tolka det som att 

de dött av pesten av de råttor som fanns på båten (Douglas, 1997, s. 21). Detta är något som passar 

Dracula då han kan livnära sig på människor och inte behöva dölja offren då alla tror att det är dessa

råttor som orsakat detta. Denna brist på empati går att relatera till Höglunds beskrivning av 

monstervampyren (Höglund, 2009, s. 310-311). Även i Daylight's end bryr sig vampyrerna inte om 
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att dölja sina offer då de lever öppet med sitt hungriga begär. Att utnyttja fördelar för att 

upprätthålla makt är något som Bryman skriver om (Bryman, 2011, s. 485) och som Dracula 

använder sig utav när han som tidigare nämnts utnyttjar människors okunskap om vampyrer till sin 

fördel.

Douglas tar upp att genom att vi redan från början har ett klassificeringssystem att förhålla sig till 

där vi menar att var sak har sin plats, anser vi att när de inte befinner sig på sin plats så anses det 

vara orent (Douglas, 1997, s. 56). Detta kan appliceras på när Dracula suger blod från Lucy där 

blodet inte längre befinner sig där det ska vara. Kawin resonerar också kring detta tema och menar 

att blodet ses som livgivande och när blodet sugs ut och lämnar kroppen är det detsamma som att 

livet lämnar oss (Kawin, 2012, s. 96). Även vampyrerna i The Lost Boys livnär sig på 

människoblod, förutom de vampyrer som exempelvis Michael som väljer bort att äta blod då de inte

vill bli fullbordade vampyrer. Däremot kallar familjen Cullen sig själv vegetarianer då de valt att äta

djurblod istället för människoblod men gör samtidigt jämförelsen att det är som när människor 

livnär sig på tofu – att det gör så människan håller sig stark men aldrig blir helt tillfredsställd (57 

min, 34 sek). De har lärt sig att behärska sin törst och frångår därmed det naturliga beteende som 

vampyrer vanligtvis har (52 min). De tre kringvandrande vampyrerna som befinner sig i Forks 

livnär sig däremot på människoblod och dödar människor lite varstans där de tar sig fram. Detta 

uppfattas som djurangrepp istället för vampyrattack. Att attackerna ses som djurangrepp går att även

se i filmen Daylight's end där vampyrerna livnär sig genom att slita tag i människors halsar med 

sina tänder där det ser ut som om det äter blodet istället för att suga i sig det. Vampyren lämnar efter

sig en krater snarare än ett par fina hål i sina offers halsar (58 min, 8 sek). 

Precis som Höglund skriver kännetecknas en vampyr genom att den intar blod och därmed liv 

(Höglund, 2009, s. 34). Skillnaden är däremot att vampyren inte behöver äta människoblod utan kan

livnära sig på blodsubstitut, vilket Wright skriver om och påpekar som tidigare nämnt att nutida 

vampyrer som väljer att vara vegetarianer anses vara mer moraliska (Wright, 2015, s. 25). Vidare 

går att se att vampyrerna i den senaste filmen Daylight's end (2016) återgått till att vara djuriska och

att det finns en rädsla för vad Silver och Ursini kallar för en apokalyptisk oro (Silver & Ursini, 

2010, s. 255) som återspeglas i denna film. 

Det finns en skillnad på vilka sätt vampyrerna äter i dessa fyra filmer. I Nosferatu the Vampyre går 

själva ätandet lugnt till trots att det går att se rädslan i Draculas offer. Inget blod spills och det tar 

lång tid för Dracula att bli mätt. Detta skulle kunna handla om respekt som härstammar från den 
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människa han en gång var och därmed inte tar ett liv i onödan, utan enbart för överlevnads skull 

samtidigt som Dracula inte känner någon empati för sina offer, vilket kommer från hans vampyriska

drag. Familjen Cullen visar också en respekt gentemot en  människas liv då de helt valt bort 

människoblod och enbart ägnar sig åt att jaga djur och ta deras blod, vilket på något sätt 

tillfredsställer deras naturliga vampyriska läggning. I Twilight leker de kringströvande vampyrerna 

med sitt offer och skrämmer upp dem innan de intar sin föda. De gillar själva jakten och rädslan hos

sina offer. När det gäller familjen Cullen som anser sig själva vara vegetarianer ska äta jagar de 

också sina offer men det är mer acceptabelt då det inte handlar om människojakt och människoblod.

Uppfattningen är också att det går fort när vampyrerna äter och de tar inte lång tid på sig. 

Vampyrerna i Daylight's end äter inte med värdighet utan sliter tag i sina offer och de lämna efter 

sig urgröpta blodiga hål i sina offer. De jagar också sina offer men inte i syfte att leka med dem utan

bara för att snabbt få tag i dem och därmed också snabbt få i sig den näring de behöver.

Vampyrernas sätt att äta skiljer även på andra sätt i filmerna, där exempelvis i Nosferatu the 

Vampyre och Daylight's end  inte finns några tvehågsenheter att vampyrerna ska och måste få i sig 

människoblod, eftersom det är det enda sättet för dem att överleva. I Twilight och The Lost Boys 

finns däremot denna tvehågsenhet då vissa vampyrer väljer bort människoblod och ändå överlever. 

Att äta människoblod är i de två förstnämnda filmerna något vardagligt och accepterande för 

vampyrens roll men i de andra filmerna har vampyrerna ett val och valet att äta människoblod anses

därmed omänskligt och utesluter därför vampyren från det samhälle där vampyrerna som väljer bort

människoblod kan anpassas i.

Brymans diskussion om att upprätthålla en maktposition genom att utnyttja olika situationer till sin 

fördel (Bryman, 2011, s. 485), togs upp i 7.1 Vampyrens framställning samt deras roll i samhället 

där blod hanterades på olika sätt. I detta avsnitt går att se att vampyrerna utnyttjar sin maktposition 

gentemot både människor och andra vampyrer bland annat genom det förhållningssätt de har till 

blod och ätandet av detta blod. De vampyrer som äter människoblod utnyttjar människors okunskap

kring vampyrer samt använder sig av olika egenskaper så som snabbhet och styrka för att äta från 

människor, medan de vampyrer som har mänskliga egenskaper och valt bort människoblod 

använder sina vampyriska karaktärsdrag för att istället beskydda människor och leva bland dem. 

7.3. Vampyrens självbild

Dracula beskriver sig själv som någon som lever i ett utanförskap han inte trivs i och upplever 

heller inte någon livsglädje när han säger: 
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I don't attach importance to the sunshine anymore or to glittering fountains, which youth is so found of. I 

love the darkness and the shadows. Where I can be alone with my thought. I am the descent of an old 

family. Time is an abyss, profound as a thousand nights. Centuries come and go to be unable to grow old 

is terrible. That is not the worst. There are things more horrible than that. Can you imagine enduring 

centuries experiencing each day, the same futual things (42 min, 4 sek).

Enligt Douglas befinner sig vissa människor i olika slags gränstillstånd och lever därför i ett 

utanförskap av samhället (Douglas, 1997, s. 136), vilka skulle kunna ses som anomalier då de inte 

passar in i samhällets klassificeringssystem (Douglas, 1997, s. 58). Detta är något som går att se i 

ovan nämnda text då Dracula lever isolerad i ett slott på ett berg där både människorna runt honom 

och även han själv ser sig som annorlunda och utanför. Kawin hänvisar till Nosferatu och beskriver 

detta utanförskap där vampyren inte har ett evigt liv utan istället lever i ett tillstånd att vara evigt 

odöd och där vampyrens vardag ser likadan ut och upprepar sig i all oändlighet (Kawin, 2012, s. 

97). 

Den självbild som vampyrerna i ungdomsgänget i The Lost Boys har går endast att se i deras 

beteende då de beter sig hänsynslöst och saknar empati gentemot andra och tar för givet att de är 

överlägsna alla andra och kan ta sig friheter och göra vad de vill. De visar inga känslor och vi får 

heller inte ta del av deras tankar, vilket är precis som Höglund skriver när hon gör jämförelsen 

mellan human- och monstervampyrer. Michael och Stars känslor och tankar som ännu inte är 

fullbordade vampyrer får vi ta del av och de har tagit ställning mot att äta människoblod, vilket gör 

dem mer mänskliga (Höglund, 2009, s. 30-31).

Edward i Twilight anser sig själv vara en dålig person, vilket går att se då han vid ett par tillfällen 

förklarar för Bella om honom själv. Vid ett av dessa tillfällen varnar Edward Bella för att umgås 

med honom och menar att han inte är bra för henne.

E: I only said it wood be better for you if we weren't friends, not that I didn't want to be.

B: What does that mean?

E: It means, if you're smart, you'd stay away from me.

B: Okey, well let's say for argument sake that I'm not smart. Do you tell me the truth?

E: No, probably not. I'd rather hear your theories.

B: I have considered radioactive spiders and kryptonite.

E: That's all super-hero stuff, right? What if I'm not the hero? What if I'm the bad guy?

B: You're not. I can see  what you're trying to put off. But I can see that it's just to keep people away from
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you. That's a mask (29 min, 9 sek).

Vid ett senare tillfälle när Bella upptäckt att Edward är en vampyr och konfronterar honom med 

detta tar han upp Bella på ett berg för att visa henne varför vampyrer inte vistas i solen. Edward 

förklarar att eftersom deras hud gnistrar som diamanter i solen skulle människor se att de är 

annorlunda. Bella säger att han är vacker med sin gnistrande hud, vilket gör att Edward upprört tar 

upp det negativa med att vara vampyr:

E: This is the skin of a killer, Bella. I'm a killer.

B: I don't believe that.

E: That's because you believe the lie, the camouflage. I'm the world's most dangerous predator. 
Everything about me invites you in. My voice, my face, even my smell. As if I would need any of that. As
if you could outrun me. As if you could fight me off. I'm designed to kill.

B: I don't care.

E: I've killed people before.

B: It doesn't matter.

E: I wanted to kill you. I've never wanted a human's blood so much in my life.

B: I trust you.

E: Don't (49 min, 48 sek).

Vid ytterligare ett tillfälle uttrycker Edward att han valt bort människoblod eftersom han inte vill 

vara ett monster (57 min, 37 sek). I Edwards självbild går att se att han känner sig malplacerad i 

människors samhälle, och känner ett utanförskap där han trots allt vill passa in. Samtidigt som han 

vill att Bella tar avstånd från honom, så som han tar avstånd från sig själv, vill han samtidigt ha 

henne. Han respekterar Bella mer än han respekterar sig själv. Även Michael och Star i The Lost 

Boys har liknande tankar då de vägrar bli fullbordade vampyrer. Att de befinner sig mitt i mellan 

människa och fullbordad vampyr innebär precis som Douglas skriver att det finns en tvetydighet 

kring vad de faktiskt är. De är varken människor eller vampyrer, samtidigt som de är både och, 

vilket leder till att Michael och Star är anomalier för både det mänskliga - och vampyriska samhället

då de inte passar in i någon av dessa kategorier (Douglas, 1997, s. 58-59).

Vampyrerna i Daylight's end är vad Höglund skulle kalla monstervampyrer och de ger inga uttryck 

för andra känslor än hunger. De pratar inte och därför kommer det inte fram vad de har för åsikter 

och känslor (Höglund, 2009, s. 310-311). Däremot går det att uppfatta att deras självbild är att de 

står högst upp i näringskedjan och dödar för dödandets skull och eftersom de inte visar någon som 

helst empati anser de ha rätt till deras beteende. 

7.4. Vampyriska egenskaper

Här nedan tas vampyrers olika egenskaper upp, där dessa förmågor dels gör att de kan överleva men
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samtidigt kan skada dem då dessa egenskaper kan användas i syfte att lura eller döda vampyrerna.

7.4.1. Telepatisk förmåga

När Dracula anländer till Wismar känner han Lucys närvaro och finner henne på ett slags telepatiskt

vis i ett hus där han tar sig in till henne. De börjar föra ett samtal där Dracula vädjar till Lucy att 

följa med honom och ge honom kärlek, då han i gengäld skulle återställa Jonathan som blivit sjuk. 

Lucy säger till Dracula att inte ens Gud kan få den kärlek som hon känner för Jonathan ens om han 

aldrig mer skulle känna igen henne, vilket gjorde att Dracula drog sig kvidande tillbaka (1 tim, 16 

min, 16 sek). Återigen går det att se med Douglas teori att Dracula som ses som en anomali blir 

ratad av Lucy trots att Lucy är rädd för Dracula och dennes förmåga. 

Renfield, som är den man som erbjuder Jonathan uppdraget att åka till Transsylvanien för att sälja 

ett hus i Wismar, har under hela filmen en slags övernaturlig kontakt med Dracula. Vi får följa 

Renfield som till en början uppfattas som lite galen och ju längre tiden går och ju närmare Wismar 

Dracula kommer blir han mer och mer galen och hamnar till slut på någon slags inrättning där han 

låses in, och där han sedan väntar på Dracula som han anser vara sin herre med en skräckblandad 

förtjusning.

Draculas telepatiska kontakt med Lucy fanns redan innan Jonathan åkte till Transsylvanien, som 

visar sig genom att Lucy vaknar upp i mardrömmar och känner oro (2 min, 28 sek). Deras 

förhållande är något olik den som finns mellan Renfield och Dracula då deras relation består i att 

Dracula befinner sig i ett maktförhållande gentemot Renfield, medan relationen mellan Dracula och 

Lucy är mer på ett jämlikt plan. Lucy har ett övertag på Dracula genom att ha ratat honom men 

också genom att hon själv kan använda sig utav denna telepatiska funktion genom att lura honom, 

samtidigt som Dracula har ett övertag på Lucy genom den rädsla hon känner inför honom. Denna 

rädsla är tvetydig genom att det först verkar som Lucy är rädd för Dracula för sin egen skull men 

när Lucy skaffat sig kunskap om Dracula verkar hon istället vara rädd för alla andras skull. När hon 

väl bestämt sig för att offra sig själv är det inte döden hon är rädd för utan ifall hon skulle 

misslyckas med sitt uppsåt och andra i så fall skulle få lida. 

I The Lost Boys får Michael vid ett tillfälle syner som David skapar där Michael tror att han äter 

larver och maskar när de egentligen äter kinesisk mat (25 min, 45 sek), vilket är ett sätt för David 

att visa sig överlägsen andra. 
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Edward i Twilight berättar för Bella att han kan läsa andras tankar, allas förutom Bellas. Bella 

ifrågasätter om det är något fel på henne eftersom Edward inte kan läsa hennes tankar, vilket får 

Edward att tycka att Bella istället borde ifrågasätta honom och inte sig själv (40 min, 45 sek).

Bryman nämner att det finns olika sätt att upprätthålla maktpositioner på (Bryman, 2011, s. 485), 

vilket tydligt visas i ovanstående text. Vampyrerna använder sig av telepatiska förmågor för att dels 

visa sin makt men också för att kunna passa in i samhället. Dracula använder sin telepatiska 

förmåga för att nå Lucy, medan Lucy använder sig av denna förmåga att döda honom. David i sin 

tur använder denna förmåga för att visa sin makt gentemot Michael, medan Edward använder sig av

sin telepatiska förmåga för att kunna passa in i samhället. Genom denna förmåga vet Edward hela 

tiden vad som försiggår, vilket ger honom en maktposition men där Bella tar överhanden genom att 

inte kunna läsas av Edward. Detta är ett sätt för både vampyrer och människor att kunna ta kontroll 

över olika situationer, vilket Douglas även skriver om (Douglas, 1997, s. 61). Att besitta en 

telepatisk förmåga är för Dracula en positiv egenskap då han kan hitta Lucy men för Edward är det 

påfrestande då han hela tiden hör röster i huvudet men samtidigt är bra då han kan rädda Bella ur 

olika hotande situationer med hjälp av detta. Att ha denna förmåga anses som annorlunda i Twilight 

då varken andra vampyrer eller människor har denna förmåga som då får Edward att känna sig mer 

malplacerad än vad han redan gör. 

7.4.2. Olika skepnader

I boken som Jonathan fick av hotellägarinnan framställs vampyren som en odöd varelse som inte 

har en reflektion och som kan ta sig igenom både stängda dörrar och väggar. Det står även att 

vampyren tar sig in till sina offers sovrum som en fladdermus och att han maskerar sig som en varg 

som jagar sina flyende offer (1 tim, 20 min, 46 sek). Fladdermöss är ett genomgående tema genom 

hela filmen och syns antingen som flygande genom natten, klättrandes i en sovrumsgardin eller 

hängandes i fönster. Även vampyrerna i The Lost Boys framställs som flygande, vilket exempelvis 

kan ses när Michael vaknar svävande i taket (40 min, 30 sek). I det näste där vampyrerna bor sover 

de hängande upp och ner som fladdermöss trots att de inte bytt skepnad (1 tim, 7 min, 5 sek). 

Vampyrerna i Nosferatu the Vampyre och The Lost Boys  är vad Kane menar visar djuriska 

tendenser som representerar den sympatiska cykeln. Trots att Kane menar att detta är typiskt för 

filmer som kom efter 1987, visar även vampyren i Nosferatu the Vampyre dessa drag i de 

beskrivningar som finns i boken Jonathan fått (Kane, 2006, s. 89). Däremot följer vampyrerna i The

Lost Boys Kanes sympatiska cykel då deras ansikten blir något deformerade då de attackerar 

människor. Ytterligare en slags skepnad förekommer då Michael ser sin egen spegelbild och 
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upptäcker att den är halvt genomskinlig (38 min, 48 sek), vilket kan relateras till den bild vampyren 

i Jonathans bok har då denne inte har en reflektion.

7.4.3. Styrka

En annan framställning om Draculas övernaturliga krafter är att han har övermänsklig styrka, vilket 

syns när han utan ansträngning bär alla de kistor han hade med sig från fartyget till den övergivna 

kyrka han bosätter sig i (1 tim, 9 min, 15 sek).

I The Lost Boys ses vampyrens styrka redan från början där vakten som tidigare nämnt dödas. I 

scenen ses inte själva dödandet och ej heller vampyren. Det är underförstått att det är en vampyr 

som dels kommer flygande men som också sliter tag i vakten när han förtvivlat försöker få upp sin 

bildörr när han märker att han är jagad. Både vakten och dörren han håller i flyger rakt upp i luften 

och genom att vakten skriker förstås det att han blir dödad (2 min, 30 sek). I en annan scen slits 

taket av från en bil där det också är underförstått att det är vampyrer som gör detta trots att det inte 

går att se. Paret som sitter i bilen blir vettskrämda och båda två slits rätt upp från bilen  (15 min, 46 

sek).

I Twilight visar Edward sin styrka och snabbhet genom att komma från ingenstans och räddar Bella 

från att bli krossad av en bil genom att stoppa bilen med en hand (20 min, 17 sek). 

I Daylight's end är vampyrerna starkare än människorna men har ändå inte den där övernaturliga 

styrkan som till exempel Edward i Twilight som stoppar en bil med en hand. Deras styrka beror mer 

på deras ilska de hela tiden har, vilket exempelvis kan ses i de scener där vampyrer med lätthet 

lyfter upp människor eller i den scen där de vält omkull alla bilar (44 min, 10 sek).

Denna styrka används i olika syften där Dracula inte visar upp den utan använder den i sina egna 

syften för att underlätta för sig själv. I The Lost Boys och Daylight's end använder vampyrerna sin 

styrka för att visa sin makt och för att helt enkelt få tillgång till mat, vilket även gäller för de 

kringstrykande vampyrerna i Twilight. Däremot använder familjen Cullen sin styrka för att hjälpa 

människor, vilket anses som ett onaturligt beteende bland vampyrer. 

7.4.4. Övriga egenskaper

Silver och Ursini skriver att det är svårt att ge vampyrer en uppsättning egenskaper som de ska 

förhålla sig till på grund av att det hela tiden skapas nya egenskaper och kombinationer av dessa, 
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vilket går att se i alla dessa fyra filmer. Vampyren Alice i Twilight har förmågan att se in i framtiden 

även om framtiden kan ändras hela tiden (58 min, 26 sek). Vampyrerna i Twilight sover heller aldrig

(1 tim, 4 min, 55 sek). Alla vampyrerna i Twilight kan röra sig oerhört fort, vilket kan ses i bland 

annat en scen där familjen Cullen ska spela baseball där det även framgår att vampyrer även har ett 

otroligt utvecklat luktsinne (1 tim, 15 min, 57 sek). Även vampyrerna i Daylight's end springer 

väldigt fort och utan ansträngning när de exempelvis springer ikapp bilar (20 min, 29 sek).

När Sam i The Lost Boys förstått att Michael blivit en vampyr ringer han bröderna Frog som i sin 

tur frågar Sam om Michael har vissa vampyriska egenskaper.

Frog: Does your brother sleep a lot?

Sam: Yeah, all day.

Frog: Does the sunlight freak him out?

Sam: He wears sunglasses in the house.

Frog: Bad breath? Long fingernails?

Sam: Yeah, his fingernails are a bit longer. He always had bad breath, though.

Frog: He's a vampire all right (39 min, 49 sek).

          

Genom att söka information på internet förstår Bella att Edward är vampyr, vilket hon tar upp med 

honom genom att ta upp de egenskaper han har som kännetecknar en vampyr. 

B: You're impossibly fast and strong. Your skin is pale white and ice cold. Your eyes change color, and 

sometimes you speek like...like you're from a different time. You never eat or drink anything. You don't 

go out in the sunlight. How old are you?

E: Seventeen.

B: How long have you been seventeen?

E: A while.

B: I know what you are (47 min, 40 sek)..

Alla ovanstående egenskaper är något som skiljer vampyrerna åt men där det även finns likheter 

som kännetecknar vampyrer, så som att de är odödliga och dricker blod, oavsett om det är 

människo- eller djurblod. Dessa egenskaper har betydelse för hur vampyrer ses av samhället och där

vampyrerna använder dessa i olika syften som exempelvis att visa makt, för att kunna anpassas in i 

samhället eller som ett överlevnadssätt. Vampyrerna är för människor anomalier som måste hanteras

på något vis, vilket görs på olika sätt. Som ovan nämnt använder sig Lucy av Draculas telepatiska 
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förmåga att döda honom, Sam och bröderna Frog använder det faktum att vampyrerna inte tål 

solljus och beger sig ner i deras näste för att döda dem, vilket även människorna i Daylight's end 

också gör. Däremot finns en skillnad i Twilight där människor utan att veta om det får hjälp av 

vampyrerna genom bland annat att Carlisle i familjen Cullen arbetar som läkare eller när de dödar 

James för att han inte ska döda Bella. Att skaffa sig de fördelar Bryman menar kan utnyttjas för att 

kunna bibehålla makt (Bryman, 2011, s. 485) kan ses i ovanstående text då både människor och 

vampyrer använder sig av vampyrers egenskaper till sin egen fördel.

7.5. Hur en vampyr blir till 

Efter att Jonathan blivit biten av Dracula beger sig Dracula iväg och Jonathan som misstänker att 

Dracula är efter Lucy fruktar nu för Lucys liv och reser efter. Tyvärr blir Jonathan sjuk strax efter 

han begett sig och hamnar med hög feber hos hotellägarna men så fort Jonathan orkar tar han sig 

vidare till Wismar. När han anländer har han blivit så sjuk att han inte känner igen sin fru, Lucy, och

han har även blivit känslig för solen och verkar vara allmänt desorienterad (1 tim, 12 min, 45 sek). 

När Dracula senare dör genom att få en påle inhamrad i sin kropp får Jonathan ont i hjärtat och 

kvider till. Hela Jonathans gestalt med blek hy, framtänder som ändrat form och blivit vassa samt 

hans naglar som nu ser ut som klor, ger föreställningen att Jonathan efter Dracula dött nu fullbordat 

sin förvandling till vampyr (1 tim, 43 min, 5 sek). Precis som Kawin skriver är en av 

konsekvenserna av att bli biten av en vampyr att själv förvandlas till vampyr (Kawin, 2012, s. 97).

Michael i The Lost Boys blir förvandlad till en vampyr genom att han blir lurad att dricka en annan 

vampyrs blod. Michael känner att något är fel men förstår inte att han håller på att förvandlas till 

vampyr förrän han ser sin egen spegelbild som blivit halvt genomskinlig (36 min, 11 sek). För att 

bli en helt fullbordad vampyr krävs att vampyren suger blod och dödar en människa (1 tim, 1 min, 

44 sek). En vampyr som inte har fullgjort sin förvandling genom att döda en människa kan 

fortfarande vistas i solljus utan att dö men är något känslig och vill bära solglasögon. 

Edward berättar för Bella om hur han blev vampyr, att Carlisle fann Edward 1918 då han var 

döende i spanska sjukan och att Carlisle bet honom. Edward tyckte att giftet (som underförstått 

Carlisle gav Edward genom att bita) var olidligt men genom att Carlisle inte fortsatte att suga blod 

förvandlades Edward till vampyr istället för att dö (56 min, 27 sek). Bella blir biten av James och 

får giftet i sig men genom att Edward suger ut detta gift stoppas Bellas vampyrförvandling (1 tim, 

34 min, 51 sek).

39



I Daylight's end förvandlas en människa efter att ha blivit biten av en vampyr, vilket endast tar 

några minuter från det de blivit bitna (39 min, 35 sek). Förvandlingen påbörjas genom att 

vampyrens seende förändras och de ser saker och ting i andra färgskalor, därefter blir pupillerna 

gigantiska och de får blodsprängda ögon (1 tim, 12 min, 36 sek), vad som händer efter denna del 

fram till den slutgiltiga förvandlingen går inte att se eftersom människan antigen tar självmord, blir 

dödad av de sina innan det händer eller så ses vampyren när den är färdigförvandlad. 

Det gemensamma i ovanstående filmer är att människan måste bli biten av en vampyr för att kunna 

förvandlas till vampyr, vilket är något som även Kawin skriver om (Kawin, 2012, s. 97). En av 

skillnaderna är att det dels tar olika lång tid att förvandlas men också att det i vissa tillfällen krävs 

att själv bita en annan människa för att bli en helt utvecklad vampyr. För Jonathan tar det vad som 

verkar veckor innan förvandlingen fullbordats, och att det även krävde Draculas död. När det gällde

Michael och Star kommer fullbordningen ske när de själva sugit bod från en människa, vilket de 

avstår ifrån. Edwards förvandling skedde minuterna efter att giftet spridit sig i hans kropp och för 

vampyrerna i Daylight's end sker förvandlingen endast ett fåtal minuter efter bettet och det behövs 

inte något annat upptill för att förvandlingen ska bli fullbordad i vare sig i Twilight eller i Daylight's

end. Hur en människa blir vampyr har betydelse i det samhälle de lever i, som exempelvis att det 

endast tar några minuter för vampyrerna i Daylight's end vilket är orsaken till att det blivit ett 

apokalyptisk öde för människorna. Även i Twilight tar det endast några minuter men med skillnaden

att det finns vampyrer som valt bort människoblod, vilket gör att de istället format ett samhälle där 

de kan leva tillsammans med människor. Att som blivande vampyr faktiskt kan välja bort detta så 

som i The Lost Boys ger människan en makt över vampyrerna.

Oavsett hur en människa blir en vampyr är valet när och om det ska ske en makt som både 

vampyren och människan besitter beroende på situation. Dracula väljer att endast Jonathan ska 

förvandlas, medan Michael i The Lost Boys tar bort Davids val att förvandla honom genom att döda 

ledarvampyren och därmed eliminerar alla vampyrer. I Twilight väljer James att förvandla Bella 

men förhindras av Edward och i Daylight's end blir alla bitna människor förvandlade, men där 

människan tar valet att antingen bli en fullbordad vampyr eller att avsluta förvandlingen genom att 

antingen begå självmord innan förvandlingen är helt utförd eller genom att döda den människa som 

är på väg att förvandlas. 

7.6. Vampyrens död

Lucy läser i Jonathans dagbok som han haft med sig tillbaka från Transsylvanien och där hon hittar 
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en lösning på att bli av med Dracula (1 tim, 21 min, 21 sek): 

And yet though the vampire, be an unnatural being, he must obey some natural laws. The sign of the 

cross bans him. A consecrated host can bar his retreat. In [ohörbart] a woman pure of heart make him 

forget the cry of the cock...the first light of day will destroy him (1 tim, 21 min, 21 sek).

          

Lucy använder sig av den telepatiska funktion som finns mellan henne och Dracula för att locka 

honom till sig. Lucy offrar sitt liv genom att låta Dracula suga blod från henne, och på så vis missar 

han att tuppen gal på morgonen och att solen nu kommit upp. När Dracula ser sitt misstag är det 

försent och han träffas av solljuset, vilket gör att han ser ut att kvävas och segnar sedan ihop 

bredvid Lucys säng där han krampar en stund för att sedan bli orörlig. Läkaren Van Helsing som 

befinner sig i Wismar kommer in till Lucys sovrum och ser att Lucy dött och att Dracula ligger på 

golvet tar och slår in en påle i Dracula som då helt och hållet dör. (1 tim, 36 min, 10 sek). Med 

Douglas teorier om anomalier går att se att Lucy hanterat problemet genom att ta kontrollen och  

eliminera det (Douglas, 1997, s. 61). 

Trots att vampyrerna i The Lost Boys anses vara odödliga kan de ändå dödas, vilket kan göras 

genom att få en påle genom hjärtat eller att de kommer ut i solljus där de börjar brinna (1 tim, 8 

min, 2 sek). De kan även dö genom att hamna med hela kroppen i vigvatten, vilket gör att kroppen 

på kort tid luckras upp (1 tim, 16 min, 59 sek). Genom att döda ledarvampyren dör de vampyrer 

som blivit förvandlade av denne, och de vampyrer som ännu inte fullbordats återgår till att bli den 

människa hen tidigare var (1 tim, 27 min, 5 sek).

I Twilight dör en vampyr genom att andra vampyrer vrider nacken av honom och sedan slänger 

vampyren på en eld (1 tim, 36 min, 6 sek), och i Daylight's end dör och dödas vampyrer på olika 

sätt. Dels tvingas de ut i solljuset där de dör en plågsam död, där de skrikandes börja ryka och det 

går att förstå genom de bubblande ljud som hörs att inälvorna kokas inombords (2 min, 36 sek). De 

kan även dödas genom att få halsen avskuren eller blir skjuten i kroppen eller i huvudet (39 min, 44 

sek). 

Det gemensamma sätt som vampyrer dör på är att det går våldsamt till, antingen dör de en plågsam 

död i solljus, får någon kroppsdel avlägsnad, får en påle instucken i sig eller luckras upp i vigvatten.

Att hantera vampyrerna på detta sätt sker av människor i alla filmer utom i Twilight där det istället 

är vampyrerna själva som dödar en annan vampyr. Precis som Douglas skriver hanteras anomalier 

på olika sätt men där alla vampyrer som inte är anpassade i ett människosamhälle på ett eller annat 
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sätt elimineras (Douglas, 1997, s. 61). Det är endast människoblodsätande vampyrer  som blir 

dödade i dessa filmer, vilket kan bero på det faktum att de vampyrer som tar människoblod anses 

som moraliskt förfall medan de vampyrer som väljer bort detta anses var högre stående för att de 

kämpar och offrar sitt vampyriska behov. Återigen går det att se så som Bryman beskriver som 

upprätthållande av makt (Bryman, 2011, s. 485) görs utav både människor och vampyrer beroende 

på situation när det gäller vampyrers död.

8. Slutsats
Syftet med denna uppsats har varit att analysera fyra vampyrfilmer med Douglas teori för att se hur 

föreställningar om renhet, orenhet och anomalier framställs genom dessa vampyrfilmer och ifall 

dessa föreställningar har förändrats mellan år 1979-2016. Med kritisk diskursanalys som metod har 

även maktförhållanden studerats. Genom analysen som gjorts har detta syfte uppnåtts och här nedan

presenteras slutsatserna utifrån undersökningens fyra frågeställningar.

Det går att se stora skillnader på hur vampyrerna presenteras i filmerna där förhållningssättet till det

rena, orena och anomalier skiljer sig åt. I Nosferatu the Vampyre, The Lost Boys och Daylight's end 

framställs vampyrens väsen som något onormalt och som inte passar in i samhället. I Twilight har 

vampyrerna i familjen Cullen anpassat sig till samhället och fått mänskliga egenskaper och anses 

istället som en anomali för de andra vampyrerna och är mer accepterade av människorna.

Vampyrernas sätt att äta visar också hur vampyren framställs i filmerna. I The Lost Boys och 

Daylight's end äter vampyrerna utan värdighet och med en djurisk intensitet där blodet flödar, 

medan Dracula i Nosferatu the Vampyre trots sin avskydda framställning äter med en slags 

värdighet och där det inte syns något blod, även i Twilight är åsynen av blod nästintill frånvarande.  

Precis som Douglas skriver är det som anses vara rent och orent inom olika kulturer också 

återspeglande i samhällets grundläggande uppfattningar kring den sociala strukturen (Mary 

Douglas, 2017). 

Det går att se skillnader i dessa fyra filmer vad gäller inställningen till vad som anses vara rent och 

orent, där exempelvis det blivit en människas vardag att se och hantera vampyrer och dödandet av 

dessa i Daylight's end. Vampyrerna i denna film ses som ointelligenta, smutsiga och grymtande 

varelser utan empati där dessa egenskaper rättfärdigar människan att ta deras liv. I Twilight 

rättfärdigar de egenskaper vampyrerna som är vegetarianer har att de dels kan leva tillsammans med

människor men ger dem också rätten att döda de vampyrer som inte är lika moraliska som dem. Att 
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döda vampyrerna som valt att äta människoblod i The Lost Boys och Nosferatu the Vampyre är 

också något som anses rätt eftersom de gör något som är orent då de äter människoblod. Detta är 

något som familjen Cullen i Twilight väljer bort då de istället äter djurblod, vilket anses mer 

acceptabelt. Att vampyrer på detta sätt tar makten över sina egna vampyriska behov och på så vis 

även hanterar makten över både sina egna och andras liv är en sociokulturell förändring som även 

Bryman skriver är en del av en maktstruktur (Bryman, 2011, s. 485). Även hur en vampyr blir till är

något som både vampyrer och människor kan styra över beroende på situationen. Som tidigare 

tagits upp väljer vampyren vem och när denne ska förvandla men andra vampyrer och människor 

kan styra över om förvandlingen ska fullbordas eller inte. 

I Nosferatu the Vampyre och Daylight's end är det tydligt att de är vampyrer med deras olika 

karakteristiska drag. I Twilight och The Lost Boys framställs vampyrens utseende mer mänskligt och

det syns inte på dem att de är vampyrer om de inte själva vill det. Även människors inställning till 

vampyrer är något som visar deras framställning, som exempelvis att människorna i Nosferatu the 

Vampyre, The Lost Boys och Daylight's end är rädda för vampyrerna och har orsak till detta då 

vampyren är farlig för människan. Visserligen är det som Höglund kallar monstervampyr, så som de

kringströvande vampyrerna i Twilight farliga för människor men humanvampyrerna, familjen 

Cullen, hjälper människor och skyddar dem, vilket gör dem ofarliga. 

Det finns en tydlig skillnad i hur samhällena i dessa filmer hanterar anomalier, det som anses som 

rent och orent vad gäller både vampyrer och människor och där de bor. I filmerna Nosferatu the 

Vampyre och Twilight framställs samhällena som rena och det finns en stilren ådra igenom filmerna 

där förekomsten av blod näst intill är frånvarande. Karaktärerna i dessa två filmer har ett vårdat 

språk och en vårdad klädsel och det förekommer inga vardagliga situationer och problem så som 

sex och droger som oftast finns i ett samhälle. Själva samhällena i båda dessa filmer ger intrycket av

renhet bortsett från de råttor och den pest som tros döda alla människor i Wismar. Filmerna The 

Lost Boys och Daylight's end ger däremot ett rörigt intryck med skräp och smuts överallt, där 

respekten för liv är borta. Karaktärerna i dessa två filmer ger ett ovårdat intryck vad gäller både 

klädsel och hygien. De som anses vara goda i The Lost Boys har en något mer vårdat utseende än de

som anses vara goda i Daylight's end. 

Även sättet att äta skiljer sig åt i dessa filmer där vampyrerna i The Lost Boys och Daylight's end 

äter från sina offer genom att slita upp halsarna där blodet verkar hetsa upp dem och de äter som ett 

djur där blodet smetas ut i deras ansikten. Dracula däremot äter med en slags värdighet då han tar 
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lång tid på sig och där han endast lämnar två små hål efter sig. 

Trots att de fyra filmerna är i så skilda genrer går det ändå att se att precis som Wright skriver att det

är skillnad på vampyrfilmer före och efter 9/11 där vampyren efter har fått förmänskligande drag, 

vilket exempelvis går att se i Twilight då vampyrerna valt bort människoblod och lever tillsammans 

med människorna. Wrights tankar kring att vampyrerna för 9/11 lever utan att ha en framtid syns 

också tydligt i både Nosferatu the Vampyre och The Lost Boys där vampyrerna lever sitt liv på 

samma sätt dag in och dag ut utan att utvecklas och utan en framtid. Detta är även något som ses i 

Daylight's end men precis som Silver och Ursini lyfter fram är det vår tids oro för diverse 

apokalyptiska tankar som speglar sig i denna film. 

Brymans diskussion kring att upprätthållandet av maktpositioner kan se olika ut (Bryman, 2011, s. 

485) stämmer överens med de olika sätt maktpositionerna upprätthålls i dessa fyra vampyrfilmer. 

Dracula i Nosferatu the Vampyre har makt över människor dels genom en telepatisk förmåga men 

också genom en stigmatisering av denne som Dracula utnyttjar till sin fördel. Genom att skaffa sig 

kunskap om vampyrer använder Lucy Draculas telepatiska förmåga mot honom själv och dödar 

honom och på så vis tar över maktrollen. 

I filmerna The Lost Boys och Twilight tar de som Höglund kallar humanvampyrerna makten över de 

som hon kallar monstervampyrerna (Höglund, 2009, s. 310-311) dels genom att välja bort 

människoblod men också genom att de vill skydda människorna, vilket ger människorna en 

maktposition. I Daylight's end är människor och vampyrer till en början likvärdiga motståndare, där

vampyrerna bland annat använder sin snabbhet och styrka för att döda. Människorna i sin tur 

använder vampyrernas svagheter som exempelvis att de är ointelligenta samt att de inte kan vistas i 

solljus till sin fördel och på så vis behåller makten över vampyrerna. 

8.1. Förslag till vidare forskning

Vidare forskning kring hur genusperspektivet i dessa filmer ser ut och har förändrats genom åren 

hade varit intressant att ta upp i denna analys av filmerna. Ytterligare ett perspektiv som skulle vara 

intressant att analysera är huruvida vampyrers syn på människan och dess samhälle har förändrats 

och på vilket sätt det påverkat dem. 
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Bilaga

Rollista

Nosferatu the Vampyre 

Dracula – vampyr 

Jonathan – människa och blivande vampyr

Lucy – människa, gift med Jonathan

Renfield – människa, som har övernaturlig kontakt med Dracula

Van Helsing – människa, stadens doktor 

The Lost Boys

Michael – människa och senare ofullbordad vampyr 

Sam – människa, lillebror till Michael

Lucy – människa, mamma till Michael och Sam 

Bröderna Frog – människor, Sams vänner 

Max – ledarvampyr 

David – vampyr, ledare för ett motorcykelgäng 

Star – ofullbordad vampyr 

Twilight 

Bella – människa

Familjen Cullen – vampyrfamilj

Edward – vampyr, ingår i familjen Cullen

Carlisle – vampyr, pappan i familjen Cullen

Alice – vampyr, ingår i familjen Cullen

James – en av de kringstrykande vampyrerna 

Daylight's end

Rourke – människa

Sam - människa
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