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Abstract 

The Use of the vampire myth in popular 

culture 
A study of the use of the vampire myth in Dracula, 

Twilight and True Blood 

 
This paper is about the use of the vampire myth in books and TV-

series from the late 1800s and the early 2000. It will focus on 

three works: Bram Stokers Dracula, Stephenie Meyers Twilight 

and Allan Balls TV series True Blood.  

 

It focuses on the two questions: “How is the vampire represented 

in the three works?” and “How does the male and the female 

vampire differ from one another?” 

 

The results will show how the main vampire is described to the 

reader, the myth that each story is using about vampires and how 

male and female vampires is described to the reader.  

 

The analyse shows that much has happened when it comes to the 

vampire, and much can still happen. It’s an adaptable creature, 

and changes depending on culture but still has the main vampire 

treat. The vampire has been a lonely creature, it has lived in small 

groups and in communities. It was and still is a mysterious 

creature. It has become more beautiful over the years, more 

worthy of the humans’ affections. What makes the vampire a 

vampire is the need for blood. When Stoker wrote Dracula the 

vampire was the villain, in today’s vampire stories the vampire is 

both the villain and the hero.  

 

Then the difference was between vampires and humans. Today 

the main vampires differ from other vampire as well as humans, 

in a way to make the main vampire more likeable. It may have 

something to do with that modern vampire stories first aim is 

young women, while the older ones first aim is grown men. 
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1. Inledning 
 

Det finns något fascinerande och dragande i det lite mörka, 

ondskefulla. Mänskliga handlingar utanför ramarna för de 

mänskliga rättigheterna har samhällskulturerna ibland skapat 

myter kring för att kunna bemöta det. Genom historien har det 

uppstått myter kring det som är svårt att förklara, och de här 

myterna har haft stort inflytande på samhällena som människorna 

levde i. De påverkade vardagarna med vidskeplighet, de 

påverkade kalenderåren och de påverkade begravningsritualer. Än 

idag pratas det om när häxorna åker till Blåkulla och dansar med 

djävulen och man kan fortfarande höra om vidskepliga fasoner för 

att hålla tomtar och troll borta. 

 

Myterna tjänade ett syfte. Syftet kunde vara att förklara död, 

sjukdomar och missväxt. Myterna kan vara kvarlevor från en 

tidigare tid, från en annan tro och världsförklaring, eller ett sätt att 

förklara världen på1. Myterna användes ofta för att legitimera en 

ordning och moral. De är en del av det kollektiva minnet och ett 

samband mellan identitet och historia2. Många av de myter som 

handlar om ondska formar sig kring monster. Det är demoner, 

vidunder, näcken, troll, skogsrået eller andra naturväsen. Men 

också monster av mänsklig natur, där det är vi som utgör de 

ondskefulla dåden eller står för ondskan. Men det är människor 

som lämnat sin mänsklighet och blivit något annat – monster som 

                                                      

 
1 Aronsson, Peter (red) Makten över minnet Historiekultur i förändring, 
studentlitteratur AD, Lund 2010, sid 8 
2 Aronsson, Peter (red). Wallette, Anna Historiker och hedningar, sid 70  
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häxor, varulvar och vampyrer. Framför allt myten kring vampyren 

har fått en stor plats i det mänskliga samhället – både då och nu. 

Myterna kring dem finns i alla världsdelar. De ser olika ut, har 

olika övernaturliga krafter och har olika ursprung. Men 

gemensamt är att de är nattvarelser, de är människor som dött där 

ondska på något sätt varit inblandat.  

 

Historiebruksforskaren Peter Aronson skriver att det finns ett 

”starkt sug” mellan det som är fiktion och det som är fakta3, där 

författare använder historiskt material till sin fiktion. Gestaltandet 

av historien hämtar sitt material både från det som är vetenskap 

och det som är fiktion. Myter innehar en stor del fiktion, fiktion 

som är identitetsskapande på det sätt att man känner igen sig för 

det stämmer överens om den bild man har. Historiebruk innebär 

att man använder historia – historisk fakta, historiska kvarlevor, 

traditioner och liknande – för att forma helheter4. De här 

helheterna kan vara i utbildningssyfte eller ha kommersiellt syfte. 

Vampyren har använts för att skrämmas, för att förklara ondska 

och för att underhålla.  

 

                                                      

 
3 Aronsson, Peter Historiebruk – att använda det förflutna, Studentlitteratur 
AB, Lund 2004, sid 125 
4 Aronsson, sid 17 
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2. Bakgrund och vetenskaplig aspekt 
 

Skräcksfilmsindustrin är stor, fastän att vi inte längre tror på 

monster. Nya böcker och filmer om monster utkommer 

kontinuerligt. Folkton lever kvar som sagor och underhållning. 

Myterna har haft betydelse och har det fortfarande. Tron har varit 

så stark att verkliga människor beskyllts för att vara vampyrer, 

både levande och historiska personer. Däribland Vladimir III 

Dracul, också känd som Vlad Pålspetsaren efter att ha låtit spetsa 

fiende soldater levande på pålar, eller grevinnan Bathory, en 

ungersk grevinna som blev så besatt av att vara för evigt ung att 

hon badade i unga flickors blod5. Men det finns också mindre 

kända människor i historien som anklagats vara vampyrer, även 

efter att de har dött. Det finns historier om hur man grävt upp 

gravar på grund av att man misstänkt vampyrer och där man liknat 

sjukdomar som vampyrsymptom.  

 

Vampyren kommer från en lång och komplex utveckling och 

härstammar från hela världen. Nils Ahnland benämner olika 

vampyrer från samhällen som inte längre lever kvar; som 

Babylons ekimmus och edimus 6. Vampyrmytologin hittas också i 

den bibliska världen kring Lilith, som beskrivs antingen som 

vampyr eller demon. Vampyren finns från antiken och fram i hela 

världen. Ahnland går igenom vampyrer från Afrika, Asien, 

Amerika, Väst- och Östeuropa. Det är inte samma sorters 

                                                      

 
5 Gustavsson, Gustavsson, Daniel Monster i populärkulturen. Död, levande 
eller bara jävligt arg! BTJ Förlag Sverige AB, Lund 2014, sid 79-80 
6 Ahnland, Nils Odöd, blek och hungrig – vampyren i bok och film, BTJ Sverige 
AB, Lund 2009, sid 19-25 
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vampyrer, i en del myter är vampyrerna egentligen häxor eller 

annat otyg. Det som är gemensamt, det som gör vampyrmyterna 

till vampyrer, är blodet. På något sätt är mänskligt blod centralt 

och viktigt för de övernaturligas överlevnad.  

 

Gustavsson ifrågasätter om vampyrmyten verkligen är en del av 

folktron eller om vampyren istället är en del av religiös 

övertygelse7. Vampyren har fått en stor koppling till det religiösa 

som djävulens tjänare. Men också han nämner att liknande myter 

med varelser som suger blod för att överleva återfinns i stort sett i 

hela världen. Anna Höglund går mer detaljerat igenom vampyrens 

ursprung och dess utveckling. Hon menar att de starkaste 

vampyrberättelserna vuxit fram i Östeuropa – Transsylvanien – 

som var ett politiskt gränsland mellan två olika typer av 

kristendom (den katolska och den ortodoxa) och etniska 

föreställningar8. Hon tar också upp att det är ett välkänt sätt för de 

kristna kyrkorna att befästa sig hos folken var att ”överta” 

religiösa företeelser: byggde kyrkor där tempel tidigare stått, göra 

hedniska högtider till deras egna (varav vi fortfarande firar 

midsommar i Skandinavien) eller förkristliga folktro (väsen blev 

till demoner och djävulsdyrkan.)  

 

Dagens användande av vampyrmyten sker igenom historiebruk i 

populärkulturen. Historiebruk är användandet av historia. Den 

historia som är så exakt som det går att få den finna hos 

historieforskana, den historia som finns hos allmänheten är 

                                                      

 
7 Gustavsson, sid 78 
8 Höglund, sid 42-43 
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mycket mer förenklad för att flera ska kunna ta den till sig. 

Populärkulturen är ett enkelt sätt att ta till sig historia, då det ofta 

sker genom visuella bilder. Därför är historiebruket i 

populärkulturen viktigt, då den är väldigt dominerande för den 

allmänna bilden. Eftersom historiebruket har den påverkan på de 

som inte tillbringar sina dagar med att forska om det 

populärkulturen visar, blir det populärkulturens historiebruk som 

blir dominerande i den allmänna bilden.  

 

På senare tid har det varit vanligt att populärkulturen behandlat 

myter. Vampyrmyten var en av de mest vanligt förekommande 

myterna kring monster. Det finns också en fascination kring och 

en dragning till vampyren. En anledning till att undersöka kring 

vampyren är den popularitet som vampyren fick under början av 

2000talet. En popularitet som andra monster inte uppkom i. Det 

var vampyrer i olika former, men vampyrer i vilket fall som helst. 

Men det stod klart att historian kring vampyren ändrats.  

 

Historiebruket av vampyrmyten har använts mycket och på olika 

sätt. Vampyren har genomgått många förändringar och haft 

många roller i litteraturen. Vampyren har en egen kultur på ett sätt 

som ingen annan monstermyt har. Samtidigt som vampyren har 

genomgått förändringarna med olika användningar av 

vampyrmyten har de också stora likheter som är det som gör dem 

till vampyrer. 
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3.  Syfte 
 

Syftet med underökningen är att undersöka historiebruket av 

vampyrmyten i underhållning, med en start i slutet av 1800-talet 

fram till vampyrhysterin i modern tid. Undersökningen går ut på 

att se hur bruket av den klassiska vampyrgestalten, vars standard 

sattes av Bram Stoker, används i den moderna populärkulturen 

genom att jämföra Bram Stokers Dracula, som utgavs 1897, med 

Stephenie Meyers Twilight som utgavs 2006 och filmatiserades 

2008 samt Allan Bells serie True Blood som är baserad på 

Charlaines Harris Sookie Stackhouse bokserie från 2001.  

 

Det är inte bara vampyrbruket i sig som undersöks, utan även 

framställningen, rollerna och beteendet hos de manliga och 

kvinnliga vampyrerna. Det som undersöks är först den 

huvudsakliga vampyrens utveckling (alltså de vampyrer som är i 

centrum i den valda populärkulturen) och sedan utvecklingen för 

kvinnliga respektive manliga vampyrer.  

 

3.1 Frågeställning 
 

Det är två frågor som jag kommer att arbeta utifrån 

undersökningen:  

1. Hur framställs vampyren i Dracula respektive True Blood 

och Twilight, och vilka likheter och skillnader finns det 

mellan vampyrerna i respektive framställning? 

2. Hur skiljer sig de manliga respektive de kvinnliga 

vampyrerna i Dracula, True Blood och Twilight ifrån 

varandra, och vilka likheter och skillnader finns? 
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4. Tidigare forskning 
 

 

Anna Höglunds bok Vampyrer En kulturkritisk studie av den 

västerländska vampyrberättelsen från 1700talet till 2000talet är 

en studie av den västerländska vampyrberättelsen och fokuserar 

på vampyrens samspel med människan9. Hennes studie daterar 

vampyren tidigt, från 700talet och fram med fokus på 1700talet 

till 2000talet. Hon analyserar hur utvecklingen i litteraturen har 

betett sig och hur samhället såg ut som kunnat förklara mängden 

eller avsaknaden av vampyrberättelser. Hon tar upp sexualiteten 

och erotiken i vampyrberättelserna, manliga och kvinnliga 

vampyrer och deras roller i samhället. Vampyren i litteraturen 

varierar under tid, de har olika namn och utformning. Höglund 

skriver bland annat att i den engelska litteraturen så ”försvinner” 

vampyren under 1100-1600talet – men istället fanns demoner som 

sög energi istället för blod10. Vampyrer och kärlek är inte heller 

nytt för den moderna vampyrlitteraturen, även under 1600-

1700talet var det vanligt att vampyren reste sig ur graven för att 

återförenas med sin maka/make11. Inte heller den vampyrhysteri 

som det blev kring Twilight har varit ett helt nytt fenomen – i det 

engelska samhället blev det också en vampyrhysteri på flera 

nivåer som startade med Lord  Byrons The Vampyre. En hysteri 

                                                      

 
9 Höglund, Anna Vampyrer En kulturkritisk studie av den västerländska 
vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000talet, h:ström – Text & Kultur, 
Umeå, 2011, sid 17 
10 Höglund, sid 63-64 
11 Höglund, sid 67 
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som resulterade i böcker, noveller, debatter, pjäser och 

skådespel12. Stokers Greve Dracula blev en populär vampyr som 

kom att följas och så även mytologin omkring honom samt hans 

styrkor och svagheter. Ett annat verk som kom att ha stor 

betydelse för vampyrens utveckling under 1900talet och 2000talet 

– också den utgavs i slutet av 1890talet – var Oscar Wildes The 

picture of Dorian Gray. Dorian Gray var inte en vampyr i våra 

ögon, men han hade och utvecklade de vampyriska dragen; 

skyggheten för solljus, blekheten, rastlösheten och blodtörsten13. 

Andra fasor och övernaturliga väsen får sina genombrott. 

Vampyren är inte längre ensam som monster. Vampyrens 

utveckling skedde efter Dracula i Weird Tales, ett magasin som 

riktade in sig på fantasyberättelser. Det var här som vampyrerna 

gick ifrån att vara adliga till att även finnas bland vanliga 

människor. I flera av de här novellerna var också kärlek och erotik 

tydligare utskrivet14.  

 

Nils Ahnlands bok Odöd, blek och hungrig – Vampyrer i bok och 

film. Det är en redogörelse för vampyrens framträdande i bok och 

film, där Ahnland går igenom de största och avgörande verken för 

vampyren och dess utveckling. Han inleder med vampyrmyter 

från antiken och sen över hela världen; den gemensamma 

nämnaren i myten är blod eller förtärandet av andra 

kroppsvätskor. Hur man blir vampyr, hur man oskadliggör 

vampyrer och vampyrer i historien – fall som dåtidens människor 

                                                      

 
12 Höglund, sid 82-83 
13 Höglund, sid 140-141 
14 Höglund, sid 306-309 
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trodde sig ha att göra med vampyrer, sadister och seriemördare 

med ett vampyriskt inslag och historiska personer som sågs som 

vampyrer på grund av blodtörstigheten. Eftersom han skriver om 

verken i kronologisk ordning kan han också ta upp och peka ut 

när de stora förändringarna sker. Daniel Gustavsson skriver i sin 

bok Monster i populärkulturen och olika slags monster – allt från 

zombies till rymdvarelser. Även Gustavsson nämner vampyren i 

mytologin och de ”verkliga vampyrerna”, alltså personer som 

skaffat sig ryktet som vampyrer genom blodtörst och 

vaneförställningar där mänskligt blod har en central del. Han går 

igenom vampyren närmare i litteraturen, på film, i serietidningen 

och sedan åter i litteraturen när vampyren fick ett uppsving på 

80talet, 90talet och 2000talet. För den som är intresserad av att 

läsa vampyrlitteratur eller se vampyrfilmer är både den här boken 

och Ahnlands bok en bra inspirationskälla. Ahnland ger förslag på 

böcker och filmer, Gustavsson ger förslag på böcker, filmer och 

serier. Det lades mycket vikt vid att forma fiendebilderna med 

populärkulturen under 1900talet, där man skulle visa ”den 

verkliga faran” och inte den fiktiva. När skräcklitteraturen blev 

mindre och mindre under 1950talet överlevde vampyren genom 

att alliera sig med science fiction. Vampyren under 1900talet 

anpassar sig efter omvärlden och det gör att det blir möjligt för 

vampyren att överleva. Gustavsson ger Stephen Kings bok Staden 

som försvann (1975) äran till att andra började skriva 

vampyrromaner igen15. Trots det finns det en annan författare vars 

böcker om vampyrer kom att ha större betydelse – Anne Rice. En 

                                                      

 
15 Gustavsson, sid 86-87 
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av de viktigaste författarna för den moderna vampyren är Rice 

som skrev En vampyrs bekännelse böckerna. Hon utgår från 

vampyrmyterna, skapar en vampyrgemenskap och ger dem en 

mänsklig ångest och medvetande16 - vampyren blir human. Under 

1980talet kom en mängd vampyrböcker där de nya, 

oemotståndliga vampyrerna utforskas. Samtidigt är det  

huvudkaraktärsvampyren som är human, övriga vampyrer i 

vampyrsamhället är fortfarande de blodtörstiga monstren de setts 

som tidigare. Vampyren hade också konkurrens från andra 

monster, som alla slog om en plats i de nya skräckfilmerna. Under 

1990talet fick vampyren konkurrens om vita duken från den 

varelse vars ondska som vampyren en gång varit en förklaring för 

– människan själv17. Vampyren i litteraturen tog ett steg tillbaka 

från deras humana sida. Under 2000talet blev vampyrerna på film 

tungt beväpnande. 

 

2001 kommer Charliane Harris bok Död tills mörkret faller. Det 

är första boken i bokserien Sookie Stackhouse, som tv-serien True 

Blood är baserad på. En av de stora skillnaderna i Harris 

bokuniversum är att vampyrernas existens är välkänt, eftersom de 

i teorin inte längre behöver människoblod då ett japanskt företag 

skapat syntetblod. Som Rice introducerade finns ett fungerande 

vampyrsamhälle med lagar och hierarkier. 4 år senare, 2005, 

utgavs flera olika vampyrromaner. Bland annat Stephenie Meyers 

Twilight, på svenska Om jag kunde drömma. Målgruppen är unga 

tjejer och har fått mycket ros och kritik. Uppståndelsen kring 

                                                      

 
16 Ahnland, sid 149 
17 Gustavsson, sid 88 
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Meyers vampyrer gjorde också att andra vampyrberättelser – där 

vampyrerna inte var ”vegetarianer” och inte glittrade i solen – fick 

mer uppmärksamhet. 

 

Det som den tidigare forskningen har kommit fram till är att 

vampyren som en anpassningsbar varelse förändrats med 

samhället. I och med att vampyrmyten är så pass utspridd som den 

är och i alla dess former så har de också kommit fram till att det 

som gör vampyren till vampyr är i alla fall en stor faktor – 

vampyrens behov av blod. Dess popularitet har gått i vågor men 

den har överlevt i skuggorna och dess speciella genre. Vampyren 

har utvecklats från en ensam varelse till att ingå i ett 

vampyrsamhälle med lagar och hierarkier. Idag är vampyren 

isolerad från sitt vampyrsamhälle och försöker istället anpassa sig 

till det mänskliga samhället. Den sexuella aspekten som vampyren 

haft omkring sig och mynnat ut i ett kärleksideal – oftast mellan 

en manlig vampyr och en kvinnlig människa.  
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5. Material  
 

Undersökningen kommer att fokusera på historiebruket av 

vampyrlegenden. Det finns olika anledningar för att använda sig 

ut av historiebruk. Användandet av historiebruk i en film, en bok 

eller en reklamposter skapar en sorts legitimitet. Historiebruket 

ger en trovärdighet till filmen och i reklamer kan den skapa en 

igenkännande känsla. Det kan vara för att använda sig av 

förändring18. Det finns många bilder av vampyrer beroende på 

varifrån man börjar leta och vilka avgränsningar man har av 

vampyren. I den här undersökningen kommer fokus vara inriktat 

på den västerländska vampyrlegenden. Det material som jag 

kommer att använda mig av är delar av populärkulturen som har 

haft stor påverkan på vampyrgenrens utveckling. 

 

Man brukar säga att skräckgenren, och däribland 

vampyrlitteraturen, ”börjar” i den gotiska romantiken19. 

Författarna från romantikens era kunde placera sina karaktärer 

och mörka historier i gotiska byggnader eller ruiner och man 

hämtade inspiration i folksagor och den österländska kulturen20.  

Vampyrerna i litteraturen kommer främst på 1700talet, där man 

tog vara på sagor och skrönor med antikens vampyrmyter.  

 

Jag kommer att använda mig utav tre verk;  

1. Bram Stokers litterära verk Dracula från 1897 

                                                      

 
18 Aronsson, sid 58 
19 Gustavsson, sid 81 
20 Ahnland, sid 52 
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Enligt Ahnland inspireras Stoker av boken Carmillia av Le Fanus, 

och Stoker hade redan som barn haft Edgar Allen Poe, som räknas 

som en av de största författarna inom den gotiska genren, som 

idol. Dracula skrevs i slutet av 1800talet, och författaren Bram 

Stoker kom i kontakt med gotiken genom sitt arbete och vänner21. 

Stoker lade också stor vikt vid användandet av historiebruk för att 

få legitimitet till sin berättelse genom att studera både 

Transsylvanien och folktron där samt personen Vladimir III 

Dracul som är den historiska greve som karaktären baserats på22. 

 

Dracula utspelar i det viktorianska England. Under en resa till 

Transsylvanien är Jonathan Harker gäst hos greve Dracula. Harker 

börjar misstänka att något inte står rätt till hos greven och flyr 

tillbaka till England. Men han anar inte att Draculas intentioner 

hela tiden var att själv ta sig dit. I England blir Harkers fru 

Minnas väninna Lucy ett av Draculas offer, och med hjälp av 

Lucys fästman, hennes doktor och doktorns vän Van Helsing ger 

sig Harker ut för att avsluta Draculas långa vandring på jorden.   

 

2. Stephenie Meyers litterära verk Twilight (på svenska Om 

jag kunde drömma) från 2005  

Vampyrlitteraturen fick en målgrupp hos unga vuxna och det 

handlar om kärlek. Speciellt mycket kritik har boken fått över 

förhållandet mellan Edward och Bella. Meyers vampyrer är, som 

de flesta vampyrerna i dess samtid, perfekta och oemotståndliga. 

                                                      

 
21 Ahnland, sid 114 
22 Ahnland, sid 116  
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Twilight blev den största vampyrbokserien i modern tid. Meyers 

bokserie om Edward och Bella startade en rad artiklar och 

forskningar i en genusaspekt eftersom bokserien blev så stor hos 

unga kvinnor. Höglund ger exempel på de frågor som ställts – vad 

gör den så populär? Hur påverkas läsaren (de unga kvinnorna)? 

Och framför allt: kan den vara skadlig23? 

 

Det boken handlar om är romansen mellan Bella och Edward som 

uppstår efter att Bella flyttat till den regniga staden Forks. Det 

som händer är att hon kastas in en ny värld med vampyrer, kärlek 

och död. Speciellt efter att en genomresande vampyr bestämt sig 

för att hon ska bli hans nästa offer. 

 

3. Allan Bells tv-serie True Blood som är baserad på 

Charlaine Harris bokserie som Sookie Stackhouse från 

2001 och fram.  

Tillsammans med Twilight blev säsongsstarten av True Blood 

startskotten för vampyrhysterin. Böckerna skrevs i en ny genre 

inom vampyrgenren – Bit lit24. Vampyrromans. Ahnland påpekar 

dock att den utmanande sexuella aspekten som de klassiska 

litterära verken kring vampyrer har är borta; sex förekommer men 

det är inte mer utmanande än att det är vampyrer som dricker blod 

samtidigt. Huvudvampyren Bill är heterosexuell och lever i 

monogami25. Därifrån skiljer sig tv-serien markant. Sex, orgier 

och blod är vanligt förekommande och även om vampyren i fråga 

                                                      

 
23 Höglund, sid 414 
24 Ahnland, sid 185 
25 Ahnland, sid 186 
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är i huvudsak heterosexuell är de inte främmande för och inte 

heller drar de sig för det homosexuella. 

 

Serien handlar Sookie Stackhouse och Bill Compton och den 

romans som uppstår mellan dem i ett samhälle där människor är 

medvetna om vampyrers existens och vampyrerna lever bland 

människorna. De tampas med motstånd från Sookies närmaste, 

farliga uppdrag från Bills överordnade i vampyrsamhället och en 

mördare som är ute efter mänskliga kvinnor som lever i 

förhållande med manliga vampyrer. 

 

Hur man än vrider och vänder på vampyrmyten, vad man än 

tycker om respektive verk kommer man inte ifrån att alla tre har 

haft stor påverkan på populärkulturen. Det finns äldre 

vampyrnoveller än Dracula, men det blev Stokers vampyr som 

satte standarden för vampyrens utformning i efterkommande verk. 

Meyers vampyr Edward Cullen fick många starka reaktioner 

riktade mot hans framställning som vampyr när hans och Bellas 

kärleksrelation var som populärast – det fanns de hyllade den nya 

glittrande vampyren, och de fanns de som svarade med 

vampyrberättelser där de klassiska vampyregenskaperna behålls. 

De verk jag valt att titta på framställdes är i olika skeenden i 

vampyrens utveckling. 

 

5.1 Avgränsningar 
 

Från början var tanken att undersöka historiebruket kring monster 

i allmänhet och hur deras syfte gick ifrån att förklara det som en 

gång var oförklarligt i en människas beteende till idag vara i rent 
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underhållningssyfte, med utgångspunkt i den mänskliga 

mentalitetens fascinering av det mörka och onda. Men med 

brädden av monster och alla deras former och skepnader, där 

namn och egenskaper skiljer sig i stora drag beroende på var i 

världen man letar även om det fortfarande  är samma monster, 

krävdes en större avgränsning. Jag valde att rikta in mig på ett 

monster i den västerländska populärkulturen. Det monster jag 

valde att arbeta med var vampyrer. Populariteten krig vampyren 

har länge varit starkare än hos de andra monsterlegenderna. Med 

det sagt så ska det nämnas att i tv-serier med övernaturliga inslag 

som inte följer ett specifikt monster är förekomsten av vampyrer 

väldigt ovanligt. Men antalet serier, böcker och filmer med 

vampyrer som centralmonster överstiger antalet serier, böcker och 

filmer med andra centralmonster. En annan anledning till att jag 

valde att rikta in mig på vampyrer var hysterin kring dem under 

2000-talet. 

 

När man avgränsat till ett monster ställs man inför nästa problem. 

Ska jag välja enbart den litterära vägen eller ska jag rikta in mig 

på film. Och vilka verk är det jag i så fall ska rikta in mig på? 

Både Gustavsson och Ahnland räknade upp flera litterära verk och 

filmer/serier. Några nämnde de båda två, några var det bara en av 

dem som räknade upp. Därför väljer jag tre verk som jag tycker 

har haft en påverkan på utvecklingen och visar olika användningar 

av historiebruk. De här tre verken i populärkulturen har haft stor 

påverkning på den genre de som de är skrivna i och på myten 

kring vampyrer. När det kommer till bok eller filmfrågan väljer 

jag att blanda.  
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Kring Dracula väljer jag boken, eftersom det är enklare än att 

välja någon av de senare filmerna som på något sätt, ofta 

omedvetet, har påverkats av den tid som filmen gjordes i. Den 

risken finns också när det kommer till böcker – översättningar, 

nya översättningar, och när man ändrat om språket så en yngre 

generation läsare kan ta till sig boken. Men jag bedömer att den 

risken är mindre med boken, än med en av filmatiseringarna.  

 

Varför jag väljer just Stokers Dracula är för att det är den riktiga 

vampyrklassikern och det är ofta vampyrlegenden i Dracula som 

andra författare använt sig utav i sina verk. Dracula ses som 

allfadern till vampyrer på 1900talet och moderna författares 

utgångspunkt. Det har gått mer än 100 år sedan boken först utgavs 

och det ges fortfarande ut nya utgåvor och översättningar av 

vampyrklassikern. När det kommer till Twilight, väljer jag att 

avrunda till den första boken i en bokserie med fyra böcker. Det 

eftersom det jag kommer att studera – framställningen av 

vampyrer – kommer att vara som tydligast i den första boken, 

eftersom det är i den som man kommer i kontakt med vampyrerna 

för första gången. I de efterkommande böckerna är 

vampyrlegenden redan etablerad och det är etableringen av andra 

legender (i det här fallet varulvarna) som ligger i fokus. Meyers 

Twilight har jag valt att undersöka av flera anledningar. En av 

anledningarna är att vampyrmyten i hennes värld skiljer i väldigt 

stora drag från andra vampyrmyter. Såsom skillnader i vampyrens 

styrkor och svagheter och vampyren har här blivit idealet för 

pojkvänner. Twilight riktar sig till kvinnliga unga läsare, men har 
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även lockat många fler. Det en av de mest lästa böckerna – inte 

bara i vampyrsammanhang utan rent allmänt och den bokserie 

som kunnat utmana Harry Potter i läsarkrets. Med filmatiseringen 

2008 var det här verket en av de mest dragande till 

vampyrhysterin i slutet av 2000-talet. Gällande True Blood stod 

det mellan tv-serien och bokserien. Charlaine Harris bokserie 

nådde inte samma grad av popularitet som Allan Balls tv-serie 

gjorde, och tv-serien var mycket mer drivande för vampyrhysterin 

än vad böckerna var och är mer känd än bokserien. Vampyrens 

framställning och historiebruket når alltså ut till fler genom serien. 

En av tjusningarna med True Blood är den visuella bilden av 

vampyrer – blodtörstiga och farliga, men gentlemannen finns där. 

True Blood visar en tydligare bild av vampyrens tidiga koppling 

till det sexuella än vad den mer pryda Twilight gör. Eftersom 

undersökningen går ut på att undersöka framställningen kring 

vampyrerna, väljer jag här att gå med tv-serien eftersom den 

nådde ut till fler tittare än vad böckerna nådde läsare som inte 

fastnat i vampyrträsket. Tv serien består av 7 säsonger, men efter 

första säsongen är framställningen av vampyren fastställd, och 

precis som i Twilight-serien etablerar de efterkommande 

säsongerna andra myter, så i min undersökning kommer jag att 

rikt in mig på första säsongen. Anledningen till att jag väljer att 

undersöka True Blood och Twilight är att trots något års 

mellanrum är det stora skillnader mellan vampyrerna som 

framställs i de två delarna av populärkulturen.   
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6. Teoretiska och metodiska utgångspunkter   
 

De teoretiska och metodiska utgångspunkterna i undersökningen 

är historiebruket i populärkulturen. Vad är då populärkultur? Det 

finns många sätt att besvara den frågan och svaren ändras 

beroende från vilket perspektiv frågeställaren utgår ifrån. 

Populärkultur kan vara musik, filmer, serier, litteratur, kläder och 

mycket annat samtidigt som den skiljer sig från klassiker. 

Tillexempel så är artister som Danny artister i populärkulturen 

medans kompositörer som Mozart är klassiskt. Simon Lindgren 

har i boken Populärkultur Teorier, metoder och analyser 

summerat upp vad populärkultur är i fyra punkter26:  

1.  Populärkulturen är kommersiell och beroende på efterfrågan 

och tillgång.  

2. Populärkulturen är lättillgänglig där många kan känna igen sig i 

situationer och identifiera sig i karaktären. Vilket gör att fler 

människor kommer kunna ta till sig populärkulturen och den 

sprids fortare.  

3. Populärkulturen är inte intellektuellt krävande, utan fokuserar 

mer på reaktionerna hos de som möter populärkulturen.  

4. Populärkulturen är folklig – den uppfyller önskningar och 

förväntningar hos de som möter den.  

 

Det finns flera vanliga teoriaspekter inom forskningen kring 

populärkultur. En av de aspekterna är den feministiska aspekten. 

Den feministiska aspekten kritiserar populärkulturen utifrån den 

                                                      

 
26 Lindgren, Simon Populärkulturen, teori metoder och analyser Liber AB 2:a 
upplagan, Malmö 2009, sid 46 
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kvinnliga stereotypen, hur de representeras eller om de rent av 

blivit uteslutna ur sociala sammanhang27. Män är överordnade och 

familjeförsörjaren, kvinnor är sexobjekt eller hemmafruar. All 

forskning ur feministisk aspekt syftar inte till att avfärda 

populärkulturen, utan för att synliggöra kritiken och ändra 

inställningen28. I massmedia finns det hårt knutna könsroller där 

kvinnan är antingen ett offer eller hänvisad till hemmet29. 

Lindgren skriver också att populärkulturen är en arena där 

stereotyper och dominansen har utrymme att utmanas och 

ändras30. Sättet att beskriva kvinnor på i populärkulturen är en av 

de aspekter där både populärkultur och forskningen kring det har 

fått mycket kritik, därför kommer undersökningen också att 

jämföra hur man framställer kvinnliga och manliga vampyrer. 

Lindgren skriver om forskning som tar upp kvinnors ”frigörelse” i 

form av mer feministiska filmer31. Något som både Dracula och 

Twilight har haft som gemensam kritik har varit kvinnosynen – 

Dracula för sättet som kvinnor framställs (framförallt den 

kvinnliga huvudkaraktären Minna) och Twilight för att 

förhållandet mellan Bella och Edward skulle ge en sked bild av 

kärlek och förhållanden till unga flickor. Eftersom det är den 

kvinnliga människan som ofta analyseras bredvid vampyrmannen 

är det den kvinnliga vampyren som här tas upp. Den genusaspekt 

som undersökningen kommer att ha riktar in sig på skillnaderna i 

framställandet mellan manliga och kvinnliga vampyrer. Den 

                                                      

 
27 Lindgren, sid 170 
28 Lindgren, sid 171 
29 Lindgren, sid 172 
30 Lindgren, sid 175 
31 Lindgren sid 173-174 
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kvinnosyn som berör kvinnliga huvudpersoner kommer inte att 

behandlas. För att behålla fokus i undersökningen på vampyrer 

och bruket av vampyrlegenden men samtidigt få med 

genusaspekten kommer framställningen av de manliga och 

kvinnliga vampyrerna att jämföras med varandra. Det innebär att 

efter att ha studerat huvudkaraktärsvampyrerna ur samtliga verk - 

som alla råkar vara manliga - ska jag titta på hur andra vampyrer i 

samma verk fast med motsattkön framställs – alltså kvinnliga 

vampyrer.  

Utifrån materialet kommer jag med en kvalitativ metod studera 

framställningen av vampyren. Till att börja med kommer jag att 

rikta in mig på framställningen av huvudkaraktärsvampyren,  

Dracula – Dracula, Twilight – Edward Cullen och  True Blood – 

Bill Compton, och sedan på mytologin kring dem. Det som 

undersöks i materialet är bilden av vampyrer i allmänhet i verken, 

den fysiska framställningen och beskrivandet av vampyren, dess 

svagheter och dess styrkor. Därefter använder jag mig utav en 

komparativ metod, vilket innebär att jag jämför 

vampyrframställningarna med varandra. Den klassiska 

Draculavampyren som utvecklades till två helt skilda vampyrtyper 

som skapades i samma tid. Det är här som man kan se 

historiebruket av vampyrmyten.  



26 

 

7 Empirisk undersökning 
 

Nedanför kommer analysen av materialet som används i 

undersökningen. Analysen är in delad i olika stycken. Varje del 

inleds med några ord om vampyrsituationen i respektive bok/serie 

och fortsätter sedan med vampyrens framställning där det tas upp 

hur vampyren framställs för läsaren – utseende, människans första 

instinkt om honom, den sociala statusen och liknande. Efter det 

följer bokens/seriens mytologi kring vampyren och dess 

egenskaper, och varje stycke avslutas med en analys över de 

manliga och kvinnliga vampyrerna som förekommer. 

 

7.1 Dracula:  
 

Vampyrerna lever ”gömda”. Utanför Transsylvanien är vampyrer 

inget som människorna faktiskt tror på. Huvudvampyren i boken 

är Dracula, med gästspel av vampyrer han omvandlat.  

 

Vampyrens framställning: Dracula är en högrest, gammal man 

som är helt klädd i svart när Jonathan Harker träffar honom32. 

Kroppstemperaturen ger intrycket av mer ”en död man än en 

levande.”33. Greven har vita, och något vassa tänder, spetsiga öron 

och extrem blekhet34. En av de saker som skrämmer Harker är 

Draculas sätt att ta sig ut från slottet genom att klättra med 

huvudet nedåt nedför slottsmuren35. Om det så gäller Dracula, 

                                                      

 
32 Stoker, Bram Dracula, b:strön – Text & Kultur, tryckt 2008 Umeå, sid 24 
33 Stoker, sid 25 
34 Stoker, sid28 
35 Stoker, sid 51 
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hans tre vampyrbrudar eller Lucy som nybliven vampyr beskrivs 

de med ett raseri om något inte går som de vill. 

 

Vampyrens mytologi och egenskaper: Vampyrer har ingen 

spegelbild36. De behöver inte äta eller dricka vanlig mat37. De 

sover i kistor under dagen38. De är odödliga, men åldras utan blod. 

Blod gör vampyren yngre39. Omvandling sker genom att 

vampyren dricker människans blod återkommande40. Vampyrer 

tycker inte om vitlök41. Man dödar vampyren genom att hugga av 

huvudet, fylla munnen med vitlök och med en påle genom 

hjärtat42. När vampyren som bitit människor dör försvinner 

människornas vampyriska symptom43. Vampyrer blir starkare 

med tiden beroende på hur många offer de har. Dracula har 

samma styrka som 20 män. Han använder sig av andebesvärjelser 

och har makt över alla döda i hans närhet. Han kan dyka upp är 

han vill och i vilken skepnad som helst av dem som står under 

honom –  djur som fladdermöss, råtta, uggla, varg och även 

element som storm, åska och dimma. Han kastar ingen skugga, 

och han kan göra sig så liten och stor som han vill. Han har 

mörkersyn men han kan inte gå vart han vill – han måste bli 

inbjuden och har ingen makt på dagen och under specifika 

                                                      

 
36 Stoker, sid 38 
37 Stoker, sid 39 
38 Stoker, sid 70 
39 Stoker, sid 75 
40 Stoker, Kapitel åtta, Minnas dagboksanteckningar 
41 Stoker, sid 190 
42 Stoker, sid 292 
43 Stoker, sid 312 
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tillfällen kan han bara förvandla sig vissa tidpunkter44. Vampyren 

kan bara ta sig över vatten vid stillvatten eller flod. Han förlorar 

kraft genom krucifix, vildroskvist gör så att han inte kan lämna 

kistan och en helgad kula dödar honom45. 

 

Manliga och kvinnliga vampyrer: det finns tre kvinnliga 

vampyrer hos Dracula. Två av dem har örnlikande ansiktsdrag – 

precis som Dracula har. Alla tre har skimrande vita tänder och 

Harker möter dem med blandad illamående och åtrå46. När de är 

på väg att bita honom väntar han på det i extas47. Lucy, som blev 

vampyr under bokens gång, beskriv som en oskuldsfull och 

älskvärd människa men som vampyr som hjärtlös grym och med 

vällustig liderlighet48.  

 

Dracula, som är den enda manliga vampyren, beskrivs 

kontinuerligt ha ett raseri likt demoners och ett starkt hat. Mellan 

de fyra vampyrerna i Transsylvanien är det klart att Dracula är 

den som bestämmer, men han är inte helt likgiltig inför de 

kvinnliga vampyrerna. Speciellt inte när de anklagar honom för 

att aldrig ha älskat dem49.  

 

                                                      

 
44 Stoker, sid 344-348 
45 Stoker, sid 349 
46 Stoker, sid 55 
47 Stoker, sid 57 
48 Stoker, sid 306 
49 Stoker, sid 58 
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7.2 Twilight:   
 

Vampyrerna lever ”gömda” mitt bland människor. Bokens 

vampyrer är familjen Cullen; Carlisle, Esme, Edward, Emmet och 

Alice samt Rosalie och Jasper som officiellt går med efternamnet 

Hale. Förutom de här vampyrerna förekommer det i slutet tre nya 

vampyrer – James, Laurent och Victoria – men de har inte stor 

plats i historien förens bok nummer två i serien.  

 

Vampyrens framställning: Första mötet med vampyrerna är att 

de verken äter eller dricker samt likheten mellan dem även om de 

såg olika ut till utseendet. De var kritvita i hyn och de hade 

blåmärkeslikande skuggor under deras mörka ögon50. Deras 

ansikten var perfekta och symmetriska. Mycket tid läggs ner på att 

få Cullen att framstå som mycket vackra och graciösa varelser51. 

De äger en stor rikedom, klär sig i designerkläder och de kör dyra 

bilar (i deras fall en ”ny, blank Volvo”52). Huset som vampyrerna 

bor i är ett tidlöst men gammaldags hus53.  

 

Vampyrens egenskaper och mytologi: I boken kallas 

vampyrerna ”de kalla” och de är naturliga fiender till varulvar54. 

Det är en myt att vampyrerna inte tål solljus eller att de blir 

brända av den. Det är också en myt att de sover i kistor – de sover 

                                                      

 
50 Meyer, Stephenie, Om jag kunde drömma, (originaltitel Twilight), B. 
Wahlströms Bokförlag, Finland 2008 , sid 47 
51 Meyer, sid 48 
52 Meyer, sid 58 
53 Meyer, sid 298 
54 Meyer, sid 134 
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inte alls55. Edward berättar också att det är en törst – inte hunger – 

de känner och att även om han och hans familj inte dricker 

människoblod bör de fortfarande ses som farliga56. När de jagar 

för att stilla törsten gör vampyrerna det genom att använda sig 

utav sina sinnen, speciellt luktsinnet57. Egentligen behöver 

vampyrerna inte andas, men gör det gör att känna dofter58. I flera 

stycken i boken påpekas Edwards ögonfärg: från kolsvart till 

topasfärgade beroende på när han senast åt59. När Meyers 

vampyrer går ut i solskenet så gnistrar dem60. Allt hos vampyren 

gör att de lockar människan till sig – rösten, utseendet. Förutom 

det kan de förflytta sig över en äng på en halv sekund och de har 

superstyrka61. Edward berättar också att han måste övertänka 

varje handling med Bella för att han på grund av sin styrka inte 

ska råka döda henne av misstag62. 

 

En del av vampyrerna har speciella gåvor – i Edwards fall är det 

att han kan läsa tankar, i Alices fall att hon kan se in i framtiden 

och Jaspers fall att kan påverka andras känslor63. De flesta av 

vampyrerna lever som nomader och stannar inte länge på samma 

plats64. Enligt Carlisle är det enklare för vampyren att omvandla 

                                                      

 
55 Meyer, sid 184 
56 Meyer, sid 186 
57 Meyer, sid 217 
58 Meyer, sid 312 
59 Meyer, sid 186 
60 Meyer, sid 247 
61 Meyer, sid 250 
62 Meyer, sid 289 
63 Meyer, sid 272 
64 Meyer, sid 272-273 
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om människans blod är svagt65. Han tror också att de individuella 

egenskaperna hos människor förstärks om de blir vampyrer66. 

Vampyr blir man genom ett gift som finns i vampyrens tänder. 

Tiden det tar att bi vampyr beror på hur mycket gift människan får 

och hur nära hjärtat giftet är67. Den vanligaste anledning för en 

vampyr att omvandla en människa är ensamhet68.   

 

Manliga och kvinnliga vampyrer: Man kan säga att det finns två 

typer av vampyrer – vegetarianer och jägare. Cullens är 

vegetarianer.  

 

Cullens är väldigt lugna vampyrer som försöker smälta in bland 

befolkningen, deras behov av mänskligt blod är lågt. Jasper skiljer 

sig från de övriga i Cullenfamiljen. Han har större problem med 

att anpassa sig till tiden mellan jakten och hans sug efter 

mänskligt blod är större69. Skillnaden från de andra Cullens är att 

han levde ett helt annat vampyriskt liv innan  anslöt sig till 

familjen. Esme är omtänksam, oskyldig av sig och mer försiktig 

än de andra. Alice är utåtriktad och fylld av energi. Rosalie är den 

av vampyrerna som har svårast att acceptera vampyrismen. Hade 

hon haft något val när Carlisle omvandlade henne hade hon hellre 

valt att dö som människa70.  

                                                      

 
65 Meyer, sid 271 
66 Meyer, sid 286-287 
67 Meyer, sid 373 
68 Meyer, sid 271 
69 Meyer, sid 10 
70 Meyer, sid 303 
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Jägarna däremot är de tre vampyrerna James, Victoria och 

Laurent. Laurent var den vackraste av dem, och Victoria beskrevs 

mer som vild och kattlik71. James är en så kallad spårare – han 

fastnar för en människa och spårar henne tills han finner henne72. 

De här tre vampyrerna förekommer först i slutet av boken, men de 

kommer att ha en större roll i de tre fortsättningsböckerna.  

 

7.3 True Blood:  
 

I seriens universum har japanerna utvecklat syntetiskt blod för att 

underlätta blodtransportioner. Det man inte hade räknat med var 

att samhällets vampyrer skulle kliva fram. Det här har lett till 

stora debatter kring vampyrens rättigheter i samhället och om de 

har några. Det finns de som är emot vampyrer och de vars liv nu 

kretsar kring vampyrerna. ”Fangbanger” syftar till människor som 

har sexuella relationer med vampyrer och låter dem dricka deras 

blod samt att det har uppstått en svart marknad där varan är 

vampyrblod som fungerar som en drog. Det är i sig en relativt 

mörk och grov serie – det mycket sex, blod och dödande.  

 

De vampyrer som återkommer mer än en gång i serien är 

huvudkaraktären Bill Compton som är med i alla avsnitt, tre 

vampyrer som lever tillsammans i ett vampyrnäste - två är män 

och en kvinna - är med i tre avsnitt. Eddie, är en vampyr som 

säljer sitt blod till missbrukare, kommer in sent i säsongen. Eric, 

Pam och Longshadow är delar ägarskap till vampyrbaren i 

                                                      

 
71 Meyer, sid 342-343 
72 Meyer, sid 348 
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området. Eric är sheriffen över vampyrerna och den äldsta av 

dem, vilket ger honom makt över de andra. Pam som är en av de 

få kvinnliga vampyrerna. 

 

Vampyrernas framställning: Bill framställs som en mystisk 

gentleman som försöker smälta in73. Bill dricker blod, syntetiskt 

men också från människor ibland. Han är en humanvampyr, som 

känner och beter sig mänskligt. Till exempel är han märkbart rörd 

när han blir visad en gammal bild på honom och den familj han 

hade som människa74. Han är dock inte främmande för att döda75. 

Vampyrerna är skrämmande på ett farligt vis (som Bill och Eric) 

och skrämmande på ett motbjudande vis (som vampyrerna i 

nästet). Det finns en sexuell aspekt hos alla vampyrerna i 

säsongen men på lika sätt. Med Bill, Eric och Pam är det en 

dragning som gör dem åtråvärda hos människorna och med 

vampyrerna i nästet är den sexuella aspekten snarare snuskig än 

åtråvärd.  

 

Vampyrernas egenskaper och mytologi: De har huggtänder, 

men de är endast framme vid starka känsloyttringar eller när de 

ska dricker blod. De livnär sig på mänskligt eller syntetiskt blod. 

De är känsliga för silver, som bränner in i deras hud och försvagar 

dem. De tål inte solljus. Deras hud är mycket kallare än en 

människas76. De har både en väldig styrka och en otrolig fart. De 

blir starkare ju äldre de är. En skadad människa som dricker 

                                                      

 
73 Ball, Alan True Blood, HBO Entertainment, 2008. Avsnitt 1 
74 Ball, Avsnitt 5 
75 Ball, Avsnitt 2 
76 Ball, Avsnitt 1 
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vampyrblod blir helad, deras sinnen förbättras, deras libido blir 

mer aktiv och vampyren de drack utav kommer alltid att kunna 

känna av människan som drack blodet. Bill kan inte flyga, bli 

osynlig eller förvandlas till olika djur. De kan inte gå in i en 

människas hus utan att först bli inbjudna och de kan hypnotisera 

människor77. Dras deras inbjudan till människans hem tillbaka 

måste vampyren lämna hemmet78. Vampyrer kan ”lägga beslag” 

på människor. ”Sookie is mine” säger Bil vilket betyder att hon 

tillhör honom och han är den enda som kan bita henne. Vampyrer 

har inga hjärtslag och behöver inte andas. Vampyrer lever 

antingen för sig själva, som Bill gör, eller så lever de i nästen. Det 

är när vampyrer bor ihop som gör dem grymmare och mer 

omänskliga – det som de ägnar sig åt är dödande, blod och sex79. 

Till sin snabbhet och styrka har vampyrerna också en mycket 

känslig hörsel. De har inga problem med att befinna sig på inuti 

en kyrka, röra heligt vatten eller beröra kors och krucifix80. De 

syns i speglar och på fotografier. Omvandling till vampyr sker 

genom ett blodsutbyte – först dricker vampyren av människan och 

sedan dricker människan av vampyren. Vampyrens tårar består av 

blod81. När en vampyr dör så lämnas ingen kropp, utan istället så 

förvandlas de till slask av köttramsor och blod82. Vampyrerna 

följer en hierarki – ju äldre de är desto starkare. Men de har också 

en ordning där en del vampyrer får uppdrag som sheriffer, vilket 

                                                      

 
77 Ball, Avsnitt 2 
78 Ball, Avsnitt 11 
79 Ball, Avsnitt 3 
80 Ball, Avsnitt 5, avsnitt 7 
81 Ball, Avsnitt 5 
82 Ball, Avsnitt 8 
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Eric Northman är i området som Bill bor i. Det innebär att han har 

mycket makt och att hans undersåtar måste följa hans order83. 

Tribunalen sköter vampyrsamhällets rättegångar84. Det går till 

som så att magistern, som alla sheriffer har ansvar inför, räknar 

upp brottet som vampyren gjort och ett passande straff. Straffet 

kan vara att dra ut huggtänderna så vampyren inte kan äta under 

en period. Vampyrsamhället håller koll på vilka vampyrer som 

har skapat andra85. 

 

Manliga och kvinnliga vampyrer: i början är det främst manliga 

vampyrer som dyker upp i serien. Och för det mesta är det inte 

någon stor skillnad mellan manliga och kvinnliga vampyrer. De 

beter sig likadant oavsett kön. I första säsongen av True Blood är 

Bill den enda regelbundna vampyren. Det är gentlemannen Bill 

som försöker passa in och vara mer som en människa, samtidigt 

som han inte ursäktar sin natur som vampyr (det vill säga hans 

inställning till blod och död). De vampyrer som man möter i 

början av serien – utom Bill – vältrar sig i blod, sex och att 

skrämma människorna omkring dem. Det är ingen skillnad mellan 

de manliga och den kvinnliga vampyren i nästet utan de beter sig 

alla tre likadant. 

 

Bill bor i sitt tomma familjehus, avskilt från övriga vampyrer i 

samhället86. Han beter sig gammaldags, vilket både yngre och 

äldre vampyrerna inte gör. Han framstår som en mystisk varelse: 

                                                      

 
83 Ball, Avsnitt 8 
84 Ball, Avsnitt 9 
85 Ball, Avsnitt 10 
86 Ball, Avsnitt 2 
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han dyker upp och försvinner utan ljud. Han har mänskliga 

känslor – som saknad och kärlek till sin bortgångna familj87 - 

samtidigt som han har var sina vampyriska drifter. Pam kallar 

honom för romantisk och sentimental88. 

 

Eric, Pam och Longshadow sköter en vampyrbar där människor 

kan träffa vampyrer. Under kvällarna som baren är öppen spelar 

de på människors förväntningar om vampyrer, men de är något 

mer nertonad när baren stänger89. Eric innehar positionen som 

sheriff, vilket betyder att han kan ge de andra vampyrerna order 

samtidigt som det är hans uppgift att skydda dem. För det mesta 

sitter han på en tron och ser lagom uttråkad ut. Han verkar inte 

bry sig speciellt mycket om människor men han finner Bill och 

Sookies relation intressant, även om han inte förstår Bills 

beskyddande av henne90. 

 

Verken Pam eller Eric bryr sig speciellt mycket om människor i 

allmänhet. Men när Eric ber Pam få en av deras arbetare att 

glömma vad som hänt undrar hon om människan i fråga verkligen 

kommer att klara ännu en förtrollning. När alternativet är att 

omvandla människan till vampyr hävdar hon dock ”I’m not that 

desperate”. Hon erbjuder kläder till Sookie, utan att någon bett 

henne91. Hon förstår heller inte vad Bill ser i Sookie. När Pam 

blivit satt på att vakta Bill så han verkligen går igenom 

                                                      

 
87 Ball, Avsnitt 5 
88 Ball, Avsnitt 11 
89 Ball, Avsnitt 4, avsnitt 8 
90 Ball, Avsnitt 8, avsnitt 10 
91 Ball, Avsnitt 9 
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omvandlingen med Jessica ser hon människor som boskap och Bil 

undrar om hon någonsin varit människa92. 

 

Eddie skiljer sig också från de andra vampyrerna. Han är en 

homosexuell vampyr som är nöjd med att sitta framför tv:n hela 

nätterna. Han blev vampyr efter att hans fru lämnat honom och 

han stött på en relativt oattraktiv vampyr som unga män flockades 

runt. Där hade han bestämt sig för att bli vampyr han med93. Han 

är en relativ nygjord vampyr som inte lärt sig alla trix som 

vampyrerna har. 

 

Jessica blir Bills första ”barn”. Den känslomässiga stormen hon 

går igenom efter att ha blivit vampyr gör henne glad för hennes 

nya frihet från det liv hon tidigare har haft och arg för det som har 

hänt henne. Hon trotsar Bill när han försöker berätta om hennes 

nya krafter och tycker att ingen låter henne ha kul. Vilket är 

påfrestande för Bill även om Eric påpekar att det är typiskt för 

nyblivna vampyrer94. 

 

                                                      

 
92 Ball, Avsnitt 11 
93 Ball, Avsnitt 8, avsnitt 9 
94 Ball, Avsnitt 11 
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8. Empirisk diskussion 
 

 

För att svara på första frågan i min frågeställning kommer jag att 

använda mig utav vampyrens framställning och vampyrernas 

egenskaper och mytologi.  

 

8.1 Fråga 1 

  
Hur framställs vampyren i Dracula respektive True Blood och 

Twilight, och finns det likheter och skillnader mellan dem? 

 

Vampyrens framställning:  

Dracula Twilight True Blood 

Örnlik, högrest, 

blek 

 

 

De liknar varandra – 

men inte till 

utseendet – mystisk 

aura som gör 

människor rädda 

 

En dragande aura 

kring dem.  

Olika sorters 

vampyrer – mycket 

fokus kring dödande, 

blod och sex eller 

något mer högtidligt 

(gammeldags) 

vampyriskt.  

 

spetsiga tänder, 

Huggtänder 

spetsiga öron 

 

Kritvit hy 

Mörka skuggor 

kring ögonen 

Vanliga tänder 

Huggtänder – som går 

att dra in 
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Bleka och iskall 

hud 

 

Bleka och iskall hud 

 

Iskall hud, gråter blod 

 

Fylld av 

demoniskt raseri 

Perfektion och 

skönhet 

 

En vilja att smälta in 

bland människor. 

 

Livnär sig på 

människor 

 

Livnär sig på djur 

 

Livnär sig på 

människor eller 

syntetiskt blod. 

 

Adlig Överklass  - dyra 

bilar och 

designerkläder 

Finns i alla 

samhällsklasser – inte 

bara 

överklassen/adeln 

 

I Dracula var det klart redan från början att det var något hos 

greven som inte var mänskligt, även om Harker inte kunde sätta 

fingret på det i början. Det fanns något vasst i hans, och de andra 

vampyrernas, utseende. Vampyren är en ilsken varelse som har 

lätt till raseri när det går emot dem, de var ett ondskans väsen som 

inte bryr sig om människor mer än som mat och att hålla uppe 

skenet. Vampyren var också ouppnåelig i samhällsskicken – det 

var inte bönderna som var vampyr utan adeln. I Twilight har 

vampyrerna behållit det som vittnar om deras odöda status – de är 

kalla och med mörks skuggor under ögonen. Men där slutar deras 

likheter utseende mässigt med Dracula. De är inte örnlika eller 



40 

 

spetsiga utan vackra och indragande. Vampyrernas skönhet är 

återkommande genom hela boken. När Twilight skrevs hade 

vampyrerna genomgått flera förändringar från Dracula – bland 

annat till humanvampyren. Den mänskliga vampyren som inte vill 

skada människor. Vampyrerna i Twilight livnär sig på djur och 

inte människor. I True Blood läggs inte mycket vikt vid deras 

utseende, de har en dragningskraft men inte mycket mer än det. 

De är verken skrämmande till utseendet eller överdrivet vackra. 

Genom serien är det mer fokus på dödandet och blodet än i de 

andra två – vampyrerna vältrar sig i det. Vare sig det är mänskligt 

eller syntetiskt. Vampyrerna är antingen humana eller groteska. 

En stor skillnad här är att vampyrerna inte endast håller sig till 

överklassen, men samtidigt är de ouppnåeliga. 

 

Vampyrernas egenskaper och mytologi: 

Dracula Twilight True Blood 

Ingen 

spegelbild, ingen 

skugga 

 

Spegelbild 

 

Spegelbild 

 

Sover i kistor 

 

Sover inte 

 

Sover i kistor 

 

Starkare med 

tiden 

 

 Starkare med tiden 

 

Tål inte solljus 

 

Glittrar i solen 

 

Tål inte solljus, hepatit 

D eller silver. 
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Tål inte vitlök, 

krucifix, 

vildroskvist 

försvagar dem. 

Inga kända 

försvagandemedel 

 

Tål kors, heligt vatten, 

kan vara på helig mark. 

 

Maktlös på 

dagen 

 

  

Dör genom 

pålning av 

hjärtat, 

halshuggning 

och munnen full 

av vitlök eller 

helgade kulor. 

 

 Dör genom pålning av 

hjärtat eller kulor av trä 

– de blir till köttramsor 

 

Deras offer som 

håller på att 

förvandlas blir 

människor igen 

 

  

Kan förvandlas 

till väderelement 

och djur – men 

kan begränsas 

 

Kan ha speciella 

gåvor, men inte 

förvandlas.  

 

Omvandlas efter 

blodutbyte och 

begravning 

Kan inte förvandlas, bli 

osynlig eller sväva 

 

Måste bli 

inbjuden 

 Måste bli inbjuden 
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Odödliga men 

åldras utan blod 

– föryngras med 

blod 

 

  

Ofantlig styrka 

och fart, men 

kan ej korsa 

rinnande vatten 

Ofantlig styrka och 

fart 

 

Ofantlig styrka och 

fart, känslig hörsel 

 

 De behöver inte 

andas 

 

De behöver inte andas, 

inga hjärtslag 

 

 De använder 

speciellt luktsinnet 

vid jakt. 

 

Finns ett 

vampyrsamhälle med 

hierarkier 

 Ögonfärgen ändras 

beroende på när de 

åt senast 

 

 

 Varulven är deras 

naturliga fiende 

 

 

 De är giftiga 

Omvandlas genom 

giftet 
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  Deras blod är helande 

och 

beroendeframkallande 

hos människor 

 

 Lever som nomader Finns ett 

vampyrsamhälle med 

hierarkier 

 

Tabellen ovan visar tydligt de tre olika sorterna vampyrer. I 

mytologin kring vampyrer har det hänt en del. Det finns likhet 

mellan vampyrerna – de är odödliga dricker blod och har de dödas 

kroppstemperatur. Vampyrerna är döda varelser som blivit 

vampyrer efter att de har dött. Men där stannar likheterna som alla 

tre vampyrtyper har. Draculas svagheter har försvunnit över tiden, 

men också mycket av sin makt. Den religiösa aspekten hos 

vampyrer har försvunnit hos de moderna vampyrerna – de har 

inga problem med att befinna sig på helig mark eller är skygga 

inför gud. De är inte dömda att sova i kistor (men dem gör det i 

True Blood för att undvika solen), vitlök har ingen effekt över 

dem och de kan korsa rinnande vatten. Konsten att kunna 

förvandla sig till djur eller kontrollera sådant som väder är något 

som inte överlevt till de nya vampyrerna. Meyers vampyrer kan 

ha speciella gåvor – som tankeläsning – vilket kan ses som en 

form av Draculas förmågor. Blodet påverkar inte heller 

vampyrernas fysiska ålder. Meyers vampyrer får svårare problem 

med att kontrollera hungern och därmed sig själva, vampyrerna i 

True Blood dras med svältproblem. Dracula har ingen spegelbild, 
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men de moderna vampyrerna har – vilket oftast förklaras med att 

de själva hittade på många myter för att skydda sig själva.  

 

Det finns större likheter mellan Dracula och True Blood än det 

gör mellan dem och Twilight. Det visar bland annat den stora 

friheten som en författare har gällande vampyrbruket, Twilights 

vampyrer tål inte bara solljuset utan de glittrar. Skygghet från 

solen är ett av vampyrens stora kännetecken. I Twilight har 

vampyrerna inte några huggtänder heller – också ett av vampyrens 

stora kännetecken. Det som gör Meyers vampyrer till vampyrer är 

törsten efter blod. I True Blood är vampyrerna fortfarande skygga 

inför solen, de har huggtänder, blodslusten och följer också små 

likheter med Draculas mytologi – som att de måste bli inbjudna 

till vampyrernas hem för att kunna träda in. Både i Twilight och i 

True Blood finns ett vampyrsamhälle – som blev vanligt att ha 

under 1980talet. Det finns vampyrmyndigheter som vampyrerna 

måste inställa sig till för att inte få problem och regler som de 

måste följa för att inte bli upptäckta som vampyrer.  

 

Framställningen har ändrats under de 100 år som har gått sedan 

den äldsta och den senaste boken skrevs. Huvudvampyrerna är 

inte längre onda varelser – även om de onda vampyrerna finns. 

Utseendemässigt har de moderna vampyrerna blivit vackrare och 

mer fascinerade av människan som annat än mat. Deras roll har 

också förändrats. Draculas främsta mål var blod, även om han var 

inriktad på specifika personer. Bills och Edwards främsta mål är 

inte blod utan kärlek till sin människa. Ju mer kärleksfulla 

vampyrerna är ju vackrare framstår dem. Vampyrerna i Twilight 
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och True Blood lockar människor till sig med sin dragningskraft 

och med sitt utseende, vilket Dracula inte gör. Fortfarande finns 

en viss distans mellan vampyrerna och de vanliga människorna – 

också när de inte är adliga eller överklass finns en storts hinna av 

ouppnåddhet hos dem.  De vampyrmyter Ahnland betraktade som 

vampyrer hade egentligen en gemensam nämnare – förtärandet av 

blod eller andra kroppsvätskor. De tre olika bruken av 

vampyrmyten som undersökts här visar också att det finns stora 

mytologiska skillnader, men så länge det grundläggande 

förtärandet av blod – oavsett om det är mänskligt blod eller inte – 

går det att plocka och ta bort från myterna. Mytologiskt sätt har 

också övernaturligheten minskat. Vampyrerna är fortfarande ett 

övernaturligt väsen och kommer fortsätta att vara, men deras 

övernaturliga förmågor  - som förvandling till djur -  har minskat 

på det sättet. De har blivit mer begränsade till att vara ett väsen 

och inte flera.  

 

Idag tolkas fortfarande vampyren som något ouppnåeligt. Förr 

handlade det om att vampyren tillhörde adelsklassen, idag handlar 

det mer om att de tillhör en annan storts verklighet som de på 

något sätt vill underhålla människan om än att de tillhör en annan 

klass. På så sätt tolkas de moderna vampyrerna fortfarande till 

skuggorna och en mörkare värld, även om de själva inte är 

ondskan själv längre. Vilket ofta stärks utav att det i de moderna 

vampyrberättelserna är andra vampyrer som är antagonister. 

Framställningen som dagens vampyrer har är som nämnt ovan 

mer övernaturligt nedtonat. Den makt över elementen och andra 

djurarter som Dracula hade återfinns verken i Bill eller Edward. 
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Dagens framställning av vampyrer handlar också om utanförskap. 

De lever i en vald isolering från sitt vampyrsamhälle och i en 

ofrivillig isolering från människorna. De framställs också på ett 

sätt som ska locka människorna till sig, det finns en spänning hos 

dem i en annars väldigt grå vardag. På det sättet är 

framställningen lättare att identifiera sig i som människa. Även 

nedtoningen av de mytologiska egenskaperna gör det enklare för 

människor att identifiera sig med vampyrkaraktärerna. Vampyren 

behöver inte längre kunna förvandla sig eller använda sig utav 

magi för att vara ett farligt väsen. Vampyren nya förmåga att gå i 

solen bidrar också till igenkänningsfaktorn. De förmågor som 

vampyren har kvar – främst styrka, snabbhet – bidrar också till 

bilden av perfektion och är något som många strävar emot. 

Vampyrens perfektion var något som fick störst utrymme runt 

Edward i Twilight.  

 

8.2 Fråga 2  
 

Hur skiljer sig de manliga respektive de kvinnliga vampyrerna i 

Dracula, True Blood och Twilight ifrån varandra, och vilka likheter och 

skillnader finns?  

 

Bok/Serie Dracula Twilight True Blood 

Manliga 

vampyrer 

Kontinuerligt 

raseri 

Ond  

 

 Gammaldags  - 

romantisk och 

sentimental 

 

 Mystisk 

 

Mystiska 

 

Mystisk 

 



 

 

 

47 

 

 Hävdar att han 

kan känna 

kärlek 

Spårare – 

fastnar för 

en 

människa 

och gör allt 

för att få 

henne 

Mänskliga känslor 

 

  Vackra 

Vill smälta 

in 

 

Nonchalant 

Kvinnliga 

vampyrer 

Väcker åtrå 

Förföriska  

 

 

Mystiska  

 

 

 Manipulativ Vackra 

 

Humörsvängningar 

 

 Hjärtlös 

 

 Bryr sig lite om 

människor – ser 

dem som boskap. 

 

 Vällustig 

liderlighet 

Vild och 

kattlik 

 

  Vill smälta 

in 

 

Trots 
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I Dracula är de kvinnliga vampyrerna mer förföriska än vad den 

manliga är, men hela boken genomsyras av skillnader mellan män 

och kvinnor. De mänskliga kvinnornas oskuldsfullhet blir till 

vampyrkvinnans förförelse. Dracula beskriv med mer raseri än 

kvinnorna, den finns där men den är mer gömd hos dem. Det finns 

ett mänskligt drag hos Dracula, hans tre kvinnor anklagar honom 

för att aldrig ha älskat dem – ett sätt att få honom att inte vara arg 

på dem – och han reagerar på ett sätt som tyder på mer än bara 

ondska hos honom. Twilight har flera både manliga och kvinnliga 

vampyrer, men de skiljer sig mycket ifrån varandra individuellt. 

Alice är högljudd och Esme är tystare, Rosalie är mer reserverad. 

Emmet är robust och Jasper kämpar med inre demoner. Ingen når 

den perfektion som Edward uppnår. De är olika varför sig men 

jämfört med de tre nomadvampyrerna. Männen i familjen Cullen 

är beskyddande, medans nomadmännen är beräknande och jägare. 

Kvinnorna i familjen Cullen är mer oskyldiga och mänskliga än 

Victoria som beskrivs som vild. Det är flera vampyrer i både 

Twilight och True Blood som jag uppfattar beter sig på ett visst 

sätt för att påvisa skillnaderna mellan vampyrer och människor 

eller skillnaderna mellan vampyr och vampyr i ett syfte för att få 

huvudvampyren att framstå som mer sympatisk och lättare att 

identifiera sig till. Det färgar också undersökningen av hur 

manliga vampyrer är och hur kvinnliga vampyrer är. De 

”människovänliga” vampyrerna blir mer oskyldiga och de ”icke 

människovänliga” blir mer onda. 

 

Det är få kvinnliga vampyrer i första säsongen av True Blood. 

Den första kvinnliga vampyren vi möter i serien lever i ett näste 



 

 

 

49 

 

med andra vampyrer och beter sig efter det. Jag upplever det som 

man i det här fallet försöker markera skillnaderna mellan 

vampyrer och människor än mellan olika kön. Därför väljer jag 

bort henne från analysen. De två andra kvinnliga vampyrerna är 

Pam och Jessica. Jessica är trotsig, full av humörsvängningar och 

tycker att hon blir orättvist behandlad – hon är tonårig och 

nybliven vampyr. Pam är mer samlad och nonchalant inför 

människor. När hennes bar har öppet klär hon sig mer stereotyp 

för vampyrer än annars. Bill tvivlar på att hon någonsin var 

människa då hon uttryckt att människor är boskap som ska ätas. 

Samtidigt finns det tillfällen då hon uttrycker sådant som kan 

tolkas som omtänksamhet. Eddie, en av de tre manliga 

vampyrerna som gör intryck i serien, är verken blodtörstig, farlig 

eller mystisk. Han är snarare kärlekskrank. Både Bill och Eric 

framstår som mystisk framförallt. Bill på ett gammaldags vis och 

Eric på ett mer farligt vis. Skillnaden mellan dem är Bill bryr sig 

om vad människor tänker och tycker, medans Eric inte gör det.  

 

Vampyrens utvecklig under de 100 år som gått mellan Dracula 

och Twilight har anpassats sig efter det samhälle som berättelserna 

skrevs i. Kärlek och sexualitet har varit en av de stora faktorerna i 

vampyrberättelserna, med skillnaden idag att nu är det vanligare 

med nya kärleksförhållanden än att man letar upp sina nära från 

när man levde. Det är inte vampyrer som söker upp sina 

fortfarande levande nära och kära, och det är inte en kärleksstund 

och sedan död. Gällande kärlek har också fokus ändrats från den 

kvinnliga vampyren – som stod för frigörelse och sexuella 

fantasier – till den manliga – som står för perfektion, fara och 
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trygghet. Det som möjliggör en skillnad är förändringen i den 

genuskultur som böckerna skrevs. Meyers bok riktar sig till unga 

kvinnor – vilket de klassiska böckerna från 1800talet inte gjorde – 

och hennes karaktärer befinner sig i de övre tonåren. Det är en av 

anledningarna till att den manliga vampyren fick stå i fokus för 

kärleken. De unga kvinnorna som läser Twilight skulle kunna 

identifiera sig med Bella. De kvinnor som läste Dracula när den 

kom skulle identifiera sig med Lucy – söt och oskuldsfull – eller 

Mina – stark och trogen fru. De vampyrberättelser där de 

kvinnliga vampyrerna står för förförelse och åtrå riktar sig till en 

manlig läsarkrets. När Dracula skrevs så var vampyren som alla 

andra vampyrer. Skillnaden låg mellan vampyrer och människor. 

Idag så görs det fortfarande skillnad mellan människa och vampyr 

men man gör större skillnad på vampyr och vampyr. Både i 

Twilight och i True Blood gör vampyrerna klart att de inte längre 

är människor, men det läggs mer tid på att göra skillnad på de 

onda vampyrerna – som står för att vampyren fortfarande är den 

onda och farliga varelse som Stoker gjorde vampyren till – och de 

goda vampyrerna som idag innehar huvudposition i 

vampyrberättelserna och som, trotts att de säger att de är farliga, 

står för kärlek.   

 

I dagens samhälle lever en del myter om monster kvar, men inte 

med samma funktion som de en gång har haft. Där myterna 

fungerat som förklaringar har man nu förklaringar med hjälp av 

vetenskap. Hade grevinnan Bathory eller Vlad Pålspetsaren levt 

idag hade deras agerande förklarats med psykiska sjukdomar och 

inte vampyrism. Nu finns det mer vetskap om just psykiska 
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sjukdomar och en av de stora förändringarna till att myter om 

vampyrer inte längre ges som förklaring är just att det nu är 

möjligt att se mänsklig ondska utan att blanda in övernaturlighet. 
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9. Sammanfattning 
 

Människan har länge varit fascinerad av vampyrer. Ibland mer 

och ibland mindre. Det kanske dröjer innan nästa stora bok, film 

eller serie om vampyrer givs ut och tar världen med storm. 

Vampyren har en tendens att anpassa sig och utveckla  sig efter 

den tid som de lever i, men samtidigt finns det något konstant 

mörkt beroende hos dem.  

 

Sammanfattningsvis har det hänt mycket i vampyrens utveckling 

och vampyren är fortfarande öppen för ytterligare utveckling. 

Vampyren har gått från att vara en ensam varelse till att bli en 

varelse som lever i samfund med andra vampyrer till att bli en 

varelse som väljer att leva i utanförskap. Istället för att leva i 

vampyrgemenskapen väljer vampyren att leva ensam bland 

människor. Det som gör vampyren till vampyr är behovet och 

förtärandet av blod. Men också vampyrens styrka och snabbhet är 

förekommande.  

 

Vampyren framstår fortfarande som en mystisk varelse i 

populärkulturen. Faktiskt skulle jag vilja påstå att vampyren blivit 

en mer mystisk varelse nu när de rör sig mer bland människor än 

vad Dracula gjorde. En annan stor skillnad i framställningen är att 

vampyren blivit vackrare med åren, det första som slår i Draculas 

utseende är att han är örnlik och ”spetsig” medans Edward och 

Bill är vackra. I Dracula var vampyren skurken, han var farlig och 

boken gick ut på att han skulle dö i de senare. Nu är vampyren 

ofta både hjälten och skurken i boken, den ena vampyren måste 
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beskydda sin kärlek – som är människa – ifrån andra onda 

vampyrer. Vampyren är nu ett kärleksobjekt som överskuggar 

deras farliga medvampyrer.  

 

Mellan manliga och kvinnliga vampyrer tror jag att resultatet hade 

varit mer givande om jag riktat in mig på en vampyrhistoria med 

en manlig huvudkaraktär och en vampyrhistoria med en kvinnlig 

huvudkaraktär. I den här undersökningen blir resultatet att de 

manliga vampyrerna i den moderna populärkulturen – det är dem 

som syns mest – är mer sympatiska. Vilket troligen har att göra 

med att böckerna i sig riktar sig främst till kvinnor som ska kunna 

identifiera sig med den mänskliga huvudkaraktären – som i 

vampyrromanserna är kvinna. Tidigare var det de kvinnliga 

vampyrerna som stod för förförelse och kärlek, men de böckerna 

riktade sig till män. När Dracula gavs ut var också målgruppen 

män – men då skulle man identifiera sig med de manliga hjältarna 

som tar död på vampyren. 

 

Vilken väg utvecklingen kommer att ta beror helt och hållet på 

nästa stora vampyrförfattare och hur den personens böcker 

kommer att bli emottagna. Meyer blev den stora 

vampyrförfattaren md sina böcker om Edward och Bella – men 

hennes vampyrer som glittrar i solen gjorde också att den mer 

traditionella vampyrlegenden (där vampyren i grunden är en 

varelse som sover i kistor under dagen) blev starkare. Men Meyer 

är inte den enda som lekt med tanken på vampyrer i solen. En 

annan stor vampyrserie i senare tid är The Vampire Diaries där 
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vampyrlegenden i säg menar att vampyrerna inte tål solljus, men 

det går att undgå med en speciell ring som gör att de klarar solen. 

  



 

 

 

55 

 

10 Didaktisk analys 
 

 

Förutom skolan så är olika typer av media det vanligaste sättet för 

elever att komma i kontakt med historia genom historiebruk. 

Genom att använda sig utav historia kan man ge spel, filmer och 

serier mer trovärdighet – även om det skulle handla om något 

övernaturligt som vampyrer. Historia är något som legitimerar och 

det är inte ovanligt att man i underhållningssyfte vrider och 

anpassar den kända historien för att passa in i populärkulturens 

universum.  

 

Historiebruk är något man möter varje dag. Skribenter använder 

det i sina artiklar, företag använder det i sina reklamer och det 

används flitigt i populärkulturen. Historiebruk i filmer, serier och 

böcker skapar en igenkänningsfaktor. Filmer och serier är något 

som elever kommer i kontakt med tidigt. Om man som lärare 

känner till det historiebruk som eleverna kommer i kontakt med 

kan man använda det i sin undervisning. I många spel använder 

man sig utav historiebruk för att skapa en autentisk känsla, eller så 

använder man sig av historiska händelser. Varför inte använda det 

i sin undervisning?  Man kan använda historiebruk i 

populärkulturen för att utveckla elevernas historiemedvetande och 

man arbeta med kritiskt tänkande gällande historia. När man 

arbetar med historiebruk måste man ha i åtanke att historien kan 

vara vinklad. Användandet av filmer i klassrummet är något som 

blir allt vanligare. 
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