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Abstract  
 

This study is a literary analysis of Bram Stoker's novel Dracula and Stephenie Meyer's novel 

Twilight. The purpose of this study is to analyse Bram Stoker's novel Dracula and try to 

arrive at what effects the author works with that has made the story to the classic it is. The 

study will also treat what properties his terror figure, the vampire Dracula, has been 

equipped with to be as fearsome as the reader has found him to be. The study of Dracula will 

take up the main part of the paper, but it will also include a comparison to a typical modern 

works such as "mass entertainment", Twilight. In the comparision part of the essay I’m going 

to study what of the classic vampire image that has been retained, and finally, I ask, what are 

the new elements that differ from the classic. The results demonstrated in this essay indicate 

that there are some similarities between the classic and the modern sequel. The major 

difference between these two effects is that classic contains many more parts of horror and 

terror than what the follower does. 

Keywords: Dracula, Twilight, spänning, skräck   
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1. Inledning 
I dagens litteraturvärld finns det vad vi kallar seriös litteratur och det finns vad som brukar ses 

som dess motsats, underhållningslitteratur (en estetisk teoretiker som Noël Carroll talar om 

”masslitteratur och ”massunderhållning”). En första tanke är då förstås att den seriösa 

litteraturen tar upp allvarliga ämnen och underhållningen bara det som är lätt och ytligt. 

Skulle jag dock fråga mina studentkompisar om vilken sorts underhållningslitteratur de helst 

läser nu för tiden, är jag ganska säker på att många, kanske de flesta, skulle svara ”skräck”! 

Då kommer en fråga som många människor har ställt sig sedan länge: hur kan det vara 

underhållande att bli skrämd? Carroll, som jag just refererat till, har mycket att säga om den 

saken, och han kallar det ”paradoxalt”, men han vill gärna försöka förklara hur det ändå kan 

vara någonting att njuta av. Jag kommer att hänvisa till mycket äldre teoretiker också, som har 

haft samma tanke som Carroll i vår tid: hur är skräck möjlig som underhållning?  

Eftersom jag själv erkänner att jag är en skräcknjutare erkänner jag också att mitt val av ämne 

är mitt intresse för den sortens litteratur. Jag har just därför valt att studera lite mer i detalj det 

som kan ses som en verklig klassiker i den genren: Bram Stokers roman Dracula från år 1897. 

Jag har även ägnat en hel del fritid åt att läsa moderna efterföljare till den romanen, kanske 

mera av den typ Carroll kallar ”massunderhållning”. Därför har jag också valt att titta lite åt 

det hållet och se om jag kan finna några likheter och olikheter som kan vara intressant, t.ex. 

om man som lärare vill undervisa i läsning av litteratur. Jag går därför över till att redovisa 

mitt syfte.  

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att studera Bram Stokers roman Dracula och försöka komma fram 

till vilka effekter författaren arbetar med som har gjort berättelsen till den klassiker den är. Jag 

skall även undersöka vilka egenskaper hans skräckfigur, vampyren Dracula, har utrustats med 

för att bli så skräckinjagande som läsaren har funnit honom vara. Berättelsen är inte uppbyggd 

som de flesta romaner, utan består av en lång rad olika ”dokument”, exempelvis 

dagboksanteckningar, journaler etc. Ändå upplevs det som att man läser en roman. Så i någon 

mån, kommer jag inledningsvis att säga något om den berättarteknik Stoker har använt sig av. 

Studiet av Dracula kommer att ta upp huvuddelen av uppsatsen, men jag vill ändå få in en 

liten jämförelse med ett typiskt modernt verk av typen ”massunderhållning”. Jag tittar då lite 

på berättartekniken, och sedan vad ur den klassiska vampyrbilden som har behållits. 
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Avslutningsvis ställer jag frågan gällande vilka de nya inslag är som skiljer sig från 

klassikern.   

2.1 Tidigare forskning 

Skalin (2015) beskriver i sitt kompendium Berättarteori hur diverse delar i en berättelse har 

betydelse för läsupplevelsen. Han beskriver först definitionen av en berättelse. I hans 

kompendium beskriver han fortsättningsvis om den litterära berättelsen, som han sedan talar 

om kring två byggelement: berättartext och karaktärstext. Skalin menar på att dessa två går 

hand i hand, de är olika dimensioner av en text, en verklighetsdel och en fiktionsdel.  

Skalin går sedan vidare och talar om berättaren i en text. En berättare kan med små 

”kommentarer” påvisa att vi som läsare vet mer än vad karaktären i romanen gör. Då och då 

uppträder romanen i vissa former som faktiskt låter som berättade av en berättare. Denna 

behöver dock inte upplysa oss om något utan den kan redogöra att vi som läsare vet bättre. 

Denna berättare behöver inte nödvändigtvis ”synas” hela tiden. Ibland försvinner denne och 

lämnar över till fiktionen och dess karaktärer.  

Vidare beskriver Skalin ett begrepp som han kallar motivering. Begreppet avser att förklara 

ett motivs förekomst i en historia. En skönlitterär berättelse är en konstprodukt, som utger sig 

för att framställa, föreställa, ett stycke levande liv. Motivering är att på olika sätt dölja 

konstgreppen. Man kan urskilja olika typer av dessa motiveringar, t.ex. realistisk och 

kompositionell motivering. Ett annat begrepp som Skalin tar upp är fokalisation, även kallat 

fokalisering, synvinkel och point of view. Detta begrepp aktualiserar den distinktion som 

tidigare gjordes mellan berättartext och karaktärstext. I en berättelse kan vi som läsare få ta 

del av olika fokalisationer, beroende på vem det är som berättar något för oss. Det kan vara å 

ena sidan en intern fokalisation, det vill säga att vi får ta del av karaktärens perspektiv, å andra 

sidan en extern fokalisation, dvs. ett utifrånperspektiv av berättaren. Det finns fler synvinklar 

man kan skriva en roman utifrån men dessa är ej relevanta för mitt arbete.  

 

Höglund (2011) har ett avsnitt i sin bok Vampyrer där hon redogör för hur vi som nutida 

läsare har fått bilden av en urvampyr. Denna typiska bild grundar sig i bilden av Dracula. 

Höglund kallar Harker för en ofrivillig hjälte. Han är inte den typen som medvetet ger sig in i 

ett äventyr för att söka tillfredsställelse, utan han är iväg på ett tjänsteärende. Hon beskriver 

vidare att denna bok är ”en mästerlig uppvisning av den disciplinära maktens mikrofysik”. 

Höglund menar på att makten opererar på flera nivåer samtidigt i boken. De som motsätter sig 
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maktens norm synliggörs och straffas medan de som anpassar sig normaliseras och några av 

dem glorifieras. I och med publiceringen av Dracula år 1897 etablerade Stoker en 

karaktäristisk urvampyr som kom att prägla vampyrberättelser ända in på 2000-talet. Urtypen 

av en vampyr blev stöpt i Draculas form, en svartklädd transsylvansk greve med smak för 

unga kvinnors blod. Med magiska krafter och en attraktionsförmåga som lockar till sig offren 

blir vampyren en mycket farlig varelse för alla som korsar deras väg.  

 

Radcliffe (1826) tar upp i Om det övernaturliga i poesin, begrepp som hon valt att kalla 

horror och terror. Begreppet terror/skräck är en känsla som griper tag i läsaren, i form av en  

överraskning. Känslan kommer mycket plötsligt men stannar kvar desto längre i våra tankar, 

som ett avtryck. En annan författare använder sig också av begreppen terror och horror. Fyhr 

(2003) tyder i De mörka labyrinterna, begreppet terror som ”en njutbar högstämd känsla 

skapad genom inlevelsefulla och vackra skildringar av människor som råkar ut för 

märkvärdiga och tragiska öden”. Radcliffes definition av horror/fruktan förklaras genom att 

en karaktär eller läsare känner ett visst obehag inför tanken att något hemskt har hänt, de 

känner en fasa inför något hemskt och denna känsla stannar kvar i kroppen en längre tid. 

Fyhrs definition är annorlunda i jämförelse då horror för honom innefattar ”explicita 

skildringar av till exempel våld och slakt utan att läsarens medkänsla väcks och utan vackra 

detaljer”. Det vill säga att för karaktärerna i boken kan en händelse te sig hemsk och 

motbjudande, men för läsaren är det endast en nödvändig händelse i romanen för att den ska 

kunna sluta lyckligt.   

 

Carroll (2001) tar upp ett begrepp i sin artikel Beyond Aesthetics, som han kallar suspense. 

”Suspense” är termen för den emotionella responsen till den narrativa berättelsen. Denna 

respons kan skapa en reaktion på två plan. Den kan involvera en reaktion till hela berättelsen, 

eller en respons på en specifik händelse eller sekvens i berättelsen. Det krävs exempelvis att 

det är något som står på spel. I denna roman är det bland annat flera liv som står på spel. Den 

”spänning” som mest intresserar Carroll, är den känsla av osäkerhet om utgången som läsare 

upplever av bara det som sägs på det ställe i handlingen där de befinner sig. 

 

Freud (1996) beskriver begreppet det kusliga, i artikeln Det kusliga. Detta begrepp förklarar 

hur karaktärens sinnen affekteras av miljön. Med detta menas att sinnena framkallar  en egen 

bild av vad som kan befinna sig eller hända i situationen, och ofta göra saken värre än vad den 
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egentligen är. Freud kopplar samman ordet med begreppet ”unheimlich” som beskriver något 

okänt eller ovant, vilket ska vara motsatsen till ”heimlich” dvs. ”välkänt”. Det kan exempelvis 

vara en miljö som man aldrig har besökt förut eller en person man aldrig träffat på. Det 

kusliga kan också framkomma när miljön runt omkring en är oklar, det kan vara dunkelt så att 

tingen runt omkring en flyter ihop och man får ingen klar bild av var man befinner sig eller 

vad som finns omkring.  

 

Den tidigare forskningen visar vägen för vilka spänning- och skräckmoment studien grundar 

sig i. Dessa olika uppfattningar om hur dessa moment ska tolkas gör att, beroende på vilken 

uppfattning man har som läsare, läser vi berättelserna olika. Vidare kommer bakgrunden till 

studien att beskrivas.  

 

2.2 Bakgrund 

I dagens gymnasieskola finns det mycket som svenskundervisningen ska erbjuda eleverna 

innan de tar studenten efter tre år. Eleverna har några svenskkurser som är obligatoriska för 

alla i gymnasieskolan, men de har också några valbara. Riktlinjerna för undervisningen och 

anvisningar på vad som ska undervisas om har jag hämtat från den allmänna beskrivningen av 

ämnet. Ur Läroplanen för gymnasieskolan 2011 har jag valt följande delar som jag uppfattar 

som relevanta för studien:  

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att 
kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av 
texter (Lgy11, sid. 160).  
 

Här är det förstås anvisningen att elever ska kunna utveckla förmågan att läsa texter, och då 

även skönlitterära texter, som blir av intresse för det ämne min studie tar upp. 

Svenskundervisningen ska ge eleverna möjlighet att studera nio olika punkter som har olika 

fokus på delar av ämnets syfte. Det som svenskundervisningen ska erbjuda eleverna som är 

relevant för arbetet är:   

4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt  

 producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.  

Förmågan att läsa skönlitterära texter och i mitt fall berättande fiktion kommer i fokus. Frågan 

vad som skiljer läsning av t.ex. noveller och romaner från faktatexter blir viktig. Här kan 

elever sättas i arbete med att ”reflektera över” och ”kritiskt granska” och sedan skriva ner vad 

de kommit fram till efter att ha jämfört t.ex. en romantext med en faktatext.  
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5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap 

samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. 

Bram Stokers roman Dracula är inte bara ett internationellt skönlitterärt verk utan också ett 

mycket centralt verk i sin genre. I jämförelsen med Stoker kommer väl Stephenie Meyers 

Twilight att kunna sägas vara internationellt men knappast centralt. Det betyder att det ges 

möjlighet till diskussion om varför man skulle kunna säga så. När det gäller att sätta in verk i 

sammanhang, kommer vi in på litteraturhistoria. Stokers roman kommer då att kopplas till 

förebilder i den gotiska litteraturen från mitten av 1700-talet men som också visar på den tid, 

1897, då den är skriven, en tid av realism i litteraturen. Meyers serie av böcker kan också 

sättas in i ett sammanhang som kan kallas ”masslitteratur” och som är en typisk modern sak.  

 

6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från 

olika tider, dels i film och andra medier.  

Berättarteknik har en stor roll i min analys, och detta är sådant som gymnasieelever kan lära 

sig förhållandevis lätt, tror jag. Stil är möjligtvis svårare, men jämförelsen mellan verkan jag 

har studerat skulle ändå kunna vara lämpliga för försök till stilanalys, eftersom skillnaderna är 

så pass stora. När det kommer till genrer blir det ganska intressant. Verkan är av samma 

genre, ”skräcklitteratur” i underhållande syfte, och närmare bestämt också ”vampyrlitteratur”. 

Vad kännetecknar då en sådan genre, det blir förstås en central fråga. Men också skillnaderna 

– hur kan man som författare göra vampyrer så pass olika i vissa saker som dessa båda 

författare har gjort och ändå säga att det är ”samma genre”? Här kan intressanta diskussioner 

uppkomma. En annan bra sak när det gäller just Stokers roman är att den skönlitterära genren 

är ”roman” men som har ett innehåll som består av brev, dagboksanteckningar och journaler 

som ju ska föreställa ”faktatexter”. Den frågan tar jag också upp i min studie.  

 

7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer 

författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. 

Mina valda romaner är från olika tider och den ena är skriven av en man och den andra av en 

kvinna.  

 

Det mål som eleven ska ha uppnått i kursen svenska 1 som är kopplat till denna studie handlar 

om elevens förståelse av vad den har läst. Det handlar också om elevens förmåga att se teman 
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och drag i böckerna som denne läser för att sedan kunna se och känna igen liknande teman 

och drag i andra böcker. Jag tror att mina valda verk och de möjligheter som ges av dem till 

intressanta diskussioner om teman och drag lätt kan medverka till det mål som ska uppnås. 

 

3. Metod och material  
Avsnittet nedan kommer att presentera valet av metod för att undersöka det som presenterats 

som mitt syfte. Det kommer även att ta upp urvalet, inkludering- och exkluderingskriterier.  

 

Studien har gjorts genom en litterär analys av två verk, en källa och en efterföljare. Dessa 

romaner som studerats har en sak gemensamt, de innehåller vampyrer. Vampyrtemat och 

spänning- och skräckmomenten har varit fokus i analysen. Studien har grundats i ett antal 

tidigare forskares sätt att se på spänning- och skräckmoment i romaner. Valet av tidigare 

teorier har gjorts genom en kedjesökning (Barajas, Forsberg och Wengström, 2013). Det 

betyder att jag har utnyttjat de referenser jag har hittat i böcker eller artiklar om sådana frågor, 

t.ex. ”skräckskildring”, ”vampyrlitteratur” etc., som har haft relevans för min egen 

undersökning. 

 

Valet att titta på forskning som behandlar mitt valda område baseras på viljan att avgränsa till 

att studera endast den forskning som rör spänning- och skräckmoment, men inkludera alla 

typer av spänningsmoment. Urvalet har skett med syftet att kunna ge ett så pass brett 

perspektiv som möjligt på hur dessa spänning- och skräckmoment får oss läsare att se på 

boken som helhet.  Motiveringen till valet att inkludera olika slags spänningsmoment i 

analysen är för att de ger en helhetsuppfattning av hur romanen kan analyseras. Den tidigare 

forskningen som har tagits upp inkluderar olika uppfattningar om hur dessa moment ska 

förstås och vad de bidrar till i romanen.  
 

4. Analys 

4.1 Presentation av böckerna  
 
Dracula 

Romanen Dracula är skriven av Bram Stoker. Bram Stoker är en irländsk författare som skrev 

boken 1897. Handlingen i boken börjar med att Jonathan Harker blir skickad till 

Transsylvanien av sin advokatfirma för att hjälpa till med pappersarbete hos en klient, greve 
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Dracula. Dracula önskar att bosätta sig i England, där advokatfirman har sitt tillhåll. Resan dit 

är lång och farofylld. Ju närmre greve Dracula och slottet Harker kommer, ju mer gotisk blir 

Stokers beskrivning av miljön och händelserna. Harker blir ständigt varnad av okända 

människor ju närmre han kommer. Väl framme vid slottet blir han Draculas fånge, vilket han 

inte inser på en gång. Under tiden som Harker spenderar på slottet känner han av ett obehag 

vid Draculas närvaro, han får successivt bevittna övernaturliga väsen och blir mer medveten 

om hans planer för resan till England. När han inser att han inte kan stanna kvar i slottet, 

försöker han fly för att kunna stoppa Dracula innan det är för sent. I denna del av boken är det 

endast Jonathans dagboksanteckningar som vi får ta del av. Det är hans beskrivningar av 

Dracula och omgivningen på slottet.  

 

Efter många försök till flykt lyckas Harker komma ifrån slottet. Han läggs då in på sjukhus i 

Ungern för hjärnfeber. Efter denna händelse utspelar sig boken inte bara utifrån Harkers 

perspektiv utan nu får vi också ta del av hans fästmös dagböcker. Successivt in i historien 

vävs alltfler karaktärer in i handlingen; bland annat Minas vän Lucy och hennes 

dagboksanteckningar, likväl doktor Seward. Mot slutet av boken blir den närmast en samling 

av dagböcker, tidningsurklipp etc., i kronologisk ordning. som utgör bokens handling.  

 

Greven tar sig sedan till England och lyckas locka till sig Lucy, Minas vän. Denna händelse 

gör att alltfler kopplas in i fallet, där de ska förgöra Lucy, med anledningen att hon inte ska 

kunna föra smittan vidare. Doktor Seward kopplar in Van Helsing som är den med mest 

erfarenhet av denna typ av åkomma. När Lucy har dött av bettet från Dracula måste Van 

Helsing övertyga Seward, Arthur (Lucys fästman) och amerikanen Quincey Morris, som 

också har friat till Lucy, att de måste utföra vissa ritualer och döda Lucy för att hon inte ska 

stiga ur sin grav och vandra runt som en halvt levande, halvt död.  

 

När de väl har utfört ritualerna tar de upp kampen mot Dracula. Dracula inser att de har gett 

sig efter honom och jagar honom, och drar sig därför tillbaka till Rumänien. De andra följer 

honom och lyckas till slut döda honom i sin kista i närheten av hans slott. När Dracula dör, 

tillfrisknar Mina, som också har blivit smittad, och romanen avslutas med en tillbakablick av 

Jonathan som berättar att de har fått barn.  

 
Twilight – Om jag kunde drömma 
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Bokserien Twilight har skrivits av Stephenie Meyer. Bokserien innehåller fyra 

vampyrromaner inom fantasygenren. Dessa fyra romaner publicerades mellan 2005 och 2008 

på engelska, samt i svensk översättning på B. Wahlströms bokförlag av Carina Jansson mellan 

2006 och 2009. Romanerna som publicerades på svenska – Om jag kunde drömma, När jag 

hör din röst, Ljudet av ditt hjärta och Så länge vi båda andas, handlar om den omöjliga 

kärleken mellan Isabella Swan och Edward Cullen. Isabella, eller Bella som hon kallas i 

boken, är en tjej som kommer från Phoenix, Arizona men flyttar till den lilla staden Forks, 

Washington.  Som läsare får vi ta del av historian ur Bellas perspektiv. Det är hennes tankar vi 

får ta del av, genom hennes perspektiv vi får se allt som händer med Edward och de andra 

karaktärerna. I den nya skolan blir hon snabbt populär på grund av sitt utseende och av den 

anledningen att hon är en ny tjej ifrån storstaden, men hon har bara fått upp ögonen för en 

kille, Edward Cullen. De fattar tycke för varandra snabbt men det uppstår problematik när det 

kommer fram att Edward är en vampyr. Det är genom Bellas ovisshet om vad han egentligen 

är som vi i den första boken får all spänning. Hon tycker att han är mystisk men så spännande. 

Ju mer de umgås desto fler svar på sina frågor om vad han är får hon. Även om Edward och 

hans familj kallar sig vegetarianer (de dricker endast djurblod) så blir Bellas blods lukt svårt 

att hålla sig ifrån för Edward, som försöker beskydda henne men gränsen blir hårfin till att bli 

dödad.  

 

Vampyren James och hans två vänner, Laurent och Victoria dyker upp under en situation i 

boken. James tycker att Bellas blods lukt är lika oemotståndligt som Edward och vill därför 

döda henne. Edward och familjen Cullen skyddar Bella som får fly tillbaka till Phoenix. 

James får ändå tag på henne och hon blir allvarligt skadad, men räddad av Edward som även 

lyckas döda James och tar Bella tillbaka till Forks, och där slutar den första boken, Om jag 

kunde drömma. Detta är den bok av de fyra som min studie kommer att fokuseras utifrån.  

 

I den andra boken, När jag hör din röst, lämnar Edward och familjen Cullen staden Forks 

därför att Edward anser att han utgör en fara för Bellas liv. Hon blir då deprimerad och ledsen. 

Hon blir sedan vän med Jacob Black, en barndomsvän hon känt tidigare, som hon får reda på 

kan förvandlas till en varg. Jacob och hans stam beskyddar Bella ifrån Victoria som vill 

hämnas för att Edward dödade James. Genom ett missförstånd som innebär att Edwards syster 

Alice, som kan se in i framtiden, berättar för Rosalie att hon såg Bella hoppa från en klippa 

och Rosalie i sin tur berättar detta för Edward i tron att Bella har begått självmord, bestämmer 
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sig också Edward för att begå självmord då han inte kan leva utan Bella, men stoppas av Bella 

och Alice. Han tänkte sig göra detta i Volterra i Italien, där vampyrgruppen Volturi härskar. 

De blir ifrågasatta om varför de umgås med Bella och släpps endast med kriteriet att Bella ska 

förvandlas till vampyr. Bella och Edward återförenas och återvänder till Forks.  

 

I den tredje boken, Ljudet av ditt hjärta, har Victoria skapat en arme av nyfödda vampyrer 

som ska hämnas James och mörda Bella. Under denna bok behöver Bella välja mellan Jacob 

och Edward då vargar och vampyrer inte kan vara i varandras närhet då de är naturliga 

fiender. Dock enar de två stammarna sig och besegrar Victoria och hennes vampyrarme. I 

slutändan bestämmer sig Bella för att välja Edward före Jacob och går med på att gifta sig 

med Edward.  

 

I den fjärde och sista boken, Så länge vi båda andas, gifter sig Bella och Edward, men 

smekmånaden blir kortare då Bella märker att hon är gravid. Graviditeten går väldigt fort och 

bebisen gör henne svag. När hon föder bebisen, Renesmee, märker de att deras dotter är 

hälften vampyr och hälften människa, och födseln gör att Bella nästan dör. Edward injicerar 

Bella med sitt gift för att spara hennes liv och göra henne till vampyr. En annan vampyr ser 

Renesmee och misstar henne för att vara ett ”odödligt barn”, och eftersom att detta går emot 

vampyrlagen informerar hon Volturi. Familjen Cullen samlar vampyrvittnen som alla 

verifierar att Renesmee inte är ett ”odödligt barn”.  

 

4.2 Spänning- och skräckmomenten i Dracula 

Bram Stokers (2008) roman Dracula är som tidigare nämnt byggd på dagboksanteckningar, 

journaler, brev etc. Det är olika karaktärer i böckerna som beskriver hur de har uppfattat 

händelser som sker i koppling till greve Dracula och hans flytt till England. Lars-Åke Skalin 

beskriver i ett avsnitt ur sitt kompendium Berättarteori något han kallar för ”motivation” och 

”motiverade berättelser” (Skalin 2015, sid. 11-12). Han skriver följande:  

Motivering är ett begrepp från de teoretiker från tidigt 1900-tal som kallats de ryska 
formalisterna. Begreppet avser att förklara ett motivs förekomst i en historia. En 
(skönlitterär) berättelse är, säger man, en konstprodukt, som utger sig för att framställa, 
föreställa, ett stycke levande liv. Motivering är att på olika sätt dölja konstgreppen 
(Skalin, sid. 11).  
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Det finns olika slags motiveringar: kompositionella, vilket innebär att författaren behöver ett 

specifikt motiv för att föra handlingen framåt. Det finns också realistiska, när det som skrivs 

ska förstås som något som kan inträffa i verkligheten och inte som i sagor och myter. Den 

sorts motivering som gäller romanen Dracula och hur den är uppbyggd beskriver Skalin 

(2015)  på följande sätt:  
 Man kan också tala om motiverade och icke-motiverade litterära berättelser. I äldre 
litteratur, framför allt i jag-berättelser (berättelser i första person, som t.ex. Jane Eyre av Charlotte 
Brontë) var det vanligt att motivera hur berättelsen kunde komma fram till läsaren. I inledningen 
talade därför en berättare om varför han eller hon har kommit på att skriva ner (eller på annat sätt 
kommunicera) sin berättelse vidare. Kanske kan man kalla sådant en semiotisk motivering. I t.ex. 
Jonathan Swifts Gullivers resor börjar det med att Gulliver får säga att han nu, kommen till mogen 
ålder, har beslutat sig för att skriva ner de märkliga äventyr han upplevt tidigare i sitt liv såsom 
skeppsläkare. På frågan hur vi kan ta del av äventyret med lilliputtarna blir svaret alltså att Gulliver 
har skrivit ner sina upplevelser hos det folket och att vi nu (i fantasin) får tänka oss läsa vad han en 
gång skrev (här förutsätts alltså vad som ovan kallats ”transporteringsteorin”). Romanen Gullivers 
resor är därför en motiverad jag-berättelse. Andra sätt att motivera hur en berättelse kommer till oss 
läsare kan vara att någon i en inledande berättelse (en ram) hittar ett manuskript och sätter sig att gå 
igenom detta, varefter vi läsare får ta del av vad som står i det. Dagboks- eller brev-genren är andra 
exempel på hur det kan motiveras att läsare får del av en berättelse (Skalin, sid. 12). 
 
Dagboksanteckningarna, journalerna och breven i Stokers roman är med Skalins ord alltså 

motiverade jag-berättelser som förklarar varför läsaren får ta del av de kusliga händelserna i 

romanen. Men kan verkligen berättelser i form av dokument skapa dessa typer av 

spänningsmoment som vi får ta del av i denna typ av romaner och noveller? Många läsare 

skulle ställa sig nekande till denna fråga, och det gör också Skalin, med motiveringen:  
 De flesta moderna romaner och noveller, även de som är i första person, bryr sig inte om att göra 
sådana motiveringar, och det tycks gå lika bra för det. Rör det sig om jag-berättelser kan man då tala om icke-
motiverade jag-berättelser. Men som vi skall se längre fram bygger metoden med motiverade berättelser på 
distinktionen mellan en berättarsituation och berättade situationer. När det gäller jag-framställningar kan 
man tala om ett berättande jag i en fiktiv berättarsituation och ett upplevande jag inne i själva den berättade 
handlingen. Dessa två jag är då skilda åt i en tidsdimension, det berättade (upplevande) jaget är en yngre 
upplaga av det berättande jaget […]. Om framställningen är sådan att handlingen är samtidig med berättandet 
– en karaktär håller en sorts monolog medan han eller hon handlar – gäller förstås inte denna distinktion: ”Jag 
går och sätter mig i bänken. Salen är bara halvfull. Orkestern har börjat stämma sina instrument.” Men en 
sådan framställning skulle inte kunna beskrivas som motiverad liksom dagboks- och brevromanen är det. För 
hur skall vi som läsare tänka oss ta del av det som sker, om vi skall uppfatta det som ett berättande? Går vi 
bredvid karaktärer och lyssnar? Det låter inte som en realistisk situation, och motiveringens uppgift är ju just 
att ge det fiktionella ett drag av verklighet, att ”dölja konstgreppen” som formalisterna sade (Skalin, sid. 12). 

Det intressanta med hur spänningsmomenten i Dracula byggs upp är just det som är motiverat 

som anteckningar här fungerar som typiska romaninslag som varierar ett berättande 

efterhandsperspektiv och ett här-och-nu-perspektiv från ett upplevande jag. Dock är 

efterhandsperspektivet i dagböcker och brev kort, kommer detta att innebära att både det som 

antecknas efteråt och det som tycks vara berättat under själva upplevelsen (vilket är 
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orealistiskt) av en situation blir exempel på vad Skalin (2015) beskriver som fokalisation 

(sid.13-18), närmare bestämt intern fokalisation. Detta sätt att skriva en roman, som Stoker 

har gjort, resulterar i att läsaren inte vet mer än vad karaktärerna gör i de situationer där de för 

anteckningar eller där de har sin upplevelse av en händelse. Situationen hade varit en annan 

om berättelsen hade framställts utifrån ett perspektiv där allting redan är klart och läsaren har 

fått kunskap om greve Dracula och vampyrernas egenskaper, och hur man kan oskadliggöra 

dessa icke-levande varelser. Läsaren får alltså veta vad karaktärerna vet i de enskilda 

situationer, vad de tror och tänker i den specifika situationen. Detta skapar spänning, eftersom 

att läsaren förutsätts förstå saker som karaktärerna inte förstår. Då uppstår ironiska effekter 

(Skalin, 2015). Detta gör att läsaren grips av spänning, fruktan, skräck etc. vid fler tillfällen än 

vad karaktärerna i romanen gör, eftersom att de inte vet att de sätter sig själva i fara vid vissa 

tillfällen och ageranden. Analysen i detta arbete kommer att utgå ifrån just dessa 

spänningsmoment.  

 

Till en början får vi som läsare ta del av Jonathan Harkers dagboksanteckningar han för under 

sin resa till greve Dracula. Anteckningarna börjar in medias res, dvs, utan direkt förberedelse 

för läsaren (Skalin, sid. 13). Som läsare förstår vi att han är ute på resa och att han har ett 

uppdrag. Vi får sedan reda på att Harker börjar sin resa i England och ska åka till 

Transsylvanien, till greve Dracula. Redan här får vi som läsare förväntningar på vad som 

komma skall, utan att karaktären får det. Resan börjar med tåg, vädret är vackert och 

människorna ser ut som de han känner till, England är hans hem. England är ”heimlich”, ett 

begrepp som Sigmund Freud (1996) har myntat i Det kusliga. Med detta menas att England är 

hemma och välkänt för Harker. Harker stannar efter en tids färd mot Transsylvanien på Hotel 

Royale för att sova för natten. Mycket av sakerna på hotellet påminner om hans välkända väst, 

där han känner sig hemma och bekväm. Dock sover han dåligt eftersom att han åt en stark 

maträtt från öst och en hund ylade utanför fönstret hela natten. Som dagboksanteckning skulle 

dessa detaljer inte ha så stor betydelse men i en roman som bygger på en medveten intrig 

skapar dessa detaljer en mening. Läsaren samlar alla dessa detaljer i minnet och upptäcker i 

sinom tid att dessa relateras till något annat. Han noterar även under kvällen att befolkningen 

är uppdelat i olika områden. Han vill komma ihåg detta för att berätta det för Mina sen, som 

vi får veta är hans flickvän. Men för läsaren är det Stoker som motiverar ett helt annat syfte 

med just denna indelning av folken. Harker ska till det område som härskas av Szekelys, som 

beskrivs som ättlingar till Attila och hunnerna, vilket läsaren vet inte bådar gott. Efter sin 
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dåliga natts sömn fortsätter tågresan som ska föra honom vidare till Bistritz, där han ska byta 

färdmedel för sin fortsatta resa till slutdestinationen, greve Draculas slott. Resan fortsätter i 

det vackra landskapet och Harker njuter av skönheten i naturen som påminner om hans trygga 

västerland. Än en gång beskrivs naturen utifrån Freuds (1996) begrepp ”heimlich”. Dock 

fortsätter ironin i historian för läsaren. Harker har inte en aning om vad som väntar, men 

läsaren kan ana att kusliga intryck kommer att överta den sköna naturen.  

 

Läsarens aningar förstärks när Harker efter en tids resa stannar och sover för natten en andra 

gång, på Golden Krone. Där tas han emot av en äldre kvinna, och även ett välkomstbrev ifrån 

greven. Greven har skickat tydliga hänvisningar om hur den sista transporten med diligensen 

ska ordnas. Grevens eget ekipage ska sedan från en annan punkt föra honom till slutmålet, 

grevens slott. Denna episod från morgonen bygger på spänningen i romanen, och den kan 

förstärkas för läsaren och vi får en känsla av att något mycket farligt väntar. Detta är också 

första gången som Stoker går över till vad Skalin (2015) kallar ”det upplevande jaget” i 

fokalisationsteknik. Som läsare är vi nu mer med Harker i den situationen han befinner sig i, 

vi hör samtalen och får se vad som händer. Nu blir anteckningarna mer sceniskt framställda, 

medan de tidigare har varit sammanfattande kring vad Harker erfarit och tänkt (se Skalin, 

avsnittet Scenisk – panoramisk teknik, sid. 21-22). Detta betyder att spänningseffekter som 

skapas av hur vi förstår vad som händer och det som sägs ska ha för funktion i själva storyn.  

På hotellet är Harker nyfiken på vem Dracula egentligen är men värden och värdinnan är 

ovilliga att ge några upplysningar om honom. De tittar istället på varandra och gör 

korstecknet. Strax innan avfärd dagen efter kommer det fram en gammal kvinna till Harker 

och säger nervöst ”Måste ni resa? Åh, unge herrn, måste ni resa?” (sid 9). Kvinnan fortsätter 

med att fråga om Harker vet vilken dag det är och förklarar att ”Det är Sankt Georgafton. Vet 

ni inte att i natt, när klockan slår tolv, kommer alla onda makter i världen att slippa lösa? Vet 

ni vart ni är på väg och vad ni är på väg till?”. Kvinnan hänger sedan ett krucifix kring halsen 

på Harker och detta, samtidigt som han kom att tänka på platsens många kusliga traditioner, 

får honom att känna sig lite illa till mods. Dock är inte Harker reaktion som läsarens. Den 

senare förstår varslet i kvinnans beteende men Harker tolkar det som rent psykologiskt hos 

kvinnan. Hon har helt enkelt råkat ut för ett tillstånd som försätter honom i en lite löjlig 

situation. Så han förklarar vidare att det är hans plikt att göra det arbete han har tagit åt sig. 

Harker känner sig lite besvärad av krucifixet som kvinnan har hängt runt halsen på honom, 
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eftersom han är en engelsk protestant. Den sceniska tekniken blir tydligare här då han nu 

skriver ner i sina anteckningar:  

 Jag skriver det här i dagboken medan jag väntar på diligensen, som givetvis är försenad; 
och krucifixet hänger fortfarande runt min hals. Jag vet inte om det beror på den gamla kvinnans 
rädsla eller på platsens många kusliga traditioner eller på krucifixet i sig, men jag känner mig inte alls 
lika väl till mods som vanligt. Om den här boken skulle nå Mina före mig får den föra med sig mitt 
farväl. Nu kommer diligensen! (Stoker, sid. 10-11).  
 
Här låter Stoker sin protagonist Harker göra två saker som har berättarteknisk betydelse. Det 

ena är att Harker får tänka sig ett möjligt tillstånd i framtiden, att han inte mer skulle se sin 

Mina, alltså en prolepsis, dvs, en framåtblick i tiden (Skalin, sid. 13). Läsaren kommer att 

finna hans tanke delvis rätt, genom vad som händer honom vidare i fortsättningen kommer 

han inte att se henne på lång tid åtminstone. I denna stund uppstår spänningen genom 

ovissheten om handlingen fortsätter att han aldrig får se henne igen. Det andra är det lite 

märkliga att Harker använder ordet ”bok” om sina anteckningar. Man kan här mycket väl 

tänka sig detta som att författaren Stoker blinkar till sina läsare: ”Ni och jag kan vet att den 

roman ni nu håller i händerna är det Harker kallar ”denna bok”. Det skulle vara ett 

metanarrativt eller metafiktivt inslag: ”Vi vänder uppmärksamheten från det litterära verkets 

fiktion, dvs, dess handling med karaktärer och miljöer, och till verket självt” (Skalin, sid. 28).  

 

Från och med när diligensfärden börjar bäddar allt för en fortsättning där kusliga inslag 

kommer att stegras. Det är dessa jag kommer att ta upp ett urval av och beskriva vilka effekter 

dessa kan tänkas framkalla. Läsaren får nu följa den sista biten av Harkers diligensfärd mot 

greve Draculas slott (sid. 11-23). Ju närmre slottet han kommer, desto fler ”konstiga” saker 

händer längs vägen. Ett exempel är de blå lågorna som förekommer lite varstans (sid. 20), ett 

annat när kusken på vagnen tycks ha makt att styra beteendet hos den flock vargar som 

omringat vagnen- de tyckslyda kuskens handrörelser (sid. 22). Harker beskriver sin reaktion 

vid mötet av vargarna som att han är ”paralyserad av skräck”. Författaren använder ord som 

dunkel, mörkt, skar, ”något grått”, kuslig, tungsint, spöklikt o.s.v. för att beskriva hur miljön 

ser ut och känns för karaktären Harker. Dessa ord kan kopplas samman med det som Freud 

(1996) beskriver som det kusliga. Freud menar att intrycken av det kusliga affekterar fantasin 

och gör att sinnena kan bli lurade av vad de uppfattar an den omgivande miljön. När tingen i 

miljön flyter ihop är den upplevande personen i fråga inte säker på vad som finns i dunklet 

och tenderar då att börja fantisera ihop en egen föreställningsbild, som inte sällan kan vara 

värre än vad som finns där i verkligheten. Den här typen av upplevelser beskriver Freud, som 
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tidigare nämnts, med begreppet ”unheimlich”, det vill säga ”inte välkänt” och därmed ska 

begreppet förstår som motsats till det tidigare nämnda begreppet ”heimlich”, som innebär 

välkänt och hemvant. Resenären kommer i alla fall fram till sin destination, Draculas slott, 

och mottas värdigt och vänligt av greven. Miljön kring och i slottet är högst ovanlig och föga 

inbjudande, men Harker är inte skrämd. Så intrycken från den kusliga färden har inte tagit 

överhanden.  
 
Han samtalar med greven, och denne gör klart för Harker att det händer en del egendomliga 

saker i detta land (sid. 32). Dracula vill få Harker att förstå följande: 

 Vi är i Transsylvanien och Transsylvanien är inte England. Våra seder är inte era seder 
och ni kommer att finna många saker egendomliga. Ja, att döma av det som ni har berättat för mig om 
era upplevelser; känner ni redan till en del om vilka märkliga ting som finns (Stoker, sid. 32). 
 

Dracula varnar här Harker om att det händer konstiga saker i landet som sådant. Den moderna 

läsaren, som är mer insatt än Stokers första läsare (som jag i fortsättningen kommer kalla 

”Stokers läsare”), kan dock misstänka att Dracula försöker få Harker att tro att konstigheterna 

inte ska kopplas till honom utan är ”naturliga” för hela landet. Men läsaren minns att 

hotellvärdinnan som varnade Harker (sid. 9) är medveten om att Harker är på väg mot 

någonting som skrämmer henne och de andra resenärerna, något som hör till den plats han ska 

besöka. Ju närmare Borgopasset, och greve Dracula de kommer med diligensen, desto 

nervösare blir resenärerna. De vet, liksom läsaren, att greve Dracula och hans slott är något 

som man ska akta sig för. Ännu en gång vet läsaren mer än vad karaktären gör och detta gör 

att det byggs upp en spänning, eller som Noël Carrolls begrepp, suspense (Beyond Aesthetics, 

2011). ”Suspense” är termen för den emotionella responsen till den narrativa berättelsen. 

Denna respons kan skapa en reaktion på två plan. De kan involvera en reaktion till hela 

berättelsen, eller en respons på en specifik händelse eller sekvens i berättelsen. Det krävs 

exempelvis att det är något som står på spel (sid. 257). I detta fall är det Harkers liv som står 

på spel och läsaren kan få en känsla av att hans liv blir alltmer utsatt ju närmre han kommer 

greve Dracula. Men å andra sidan kan man anta att detta gäller om läsaren går ur det aktuella 

avsnittet i handlingen och tänker utifrån sin egen kunskap om vad Dracula representerar, 

alltså att han är en vampyr. Men den ”spänning” som mest intresserar Carroll, är den känsla 

av osäkerhet om utgången som läsare upplever av bara det som sägs på det ställe i handlingen 

där de befinner sig. Nu är inte Harker i någon svår situation, greven uppträder ju vänligt. Här 

skulle man kanske kunna tala om ett annat slag av ”osäkerhet”, nämligen ”gåtan” eller 
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”mysteriet” (se också Carroll sid. 257-258). Romanen Dracula tycks vara uppbyggd av två 

intresseväckande strategier. Den ena intressanta strategin är de rena spänningsmomenten – 

”hur ska det gå för de sympatiska karaktärerna?”. Den andra är sökandet efter att ”förstå” vad 

det är för otäcka saker man konfronteras med – ”vad är det egentligen vi bevittnar och vem är 

denne greve Dracula egentligen?”. Det gör att det blir en lite annan inriktning efter ungefär 

halva romanen, alltså efter det att huvudpersonerna blivit klara över vad de har att göra med.  

 

Harker och Dracula diskuterar senare i berättelsen omständigheterna kring Draculas köp av 

huset i London, Carfax. Dracula beskriver vad han önskar av huset (sid. 36). Han beskriver att 

det gläder honom att det är gammalt och stort, när Harker berättar det för honom. Dracula 

beskriver vidare att ”han varken söker glädje eller munterhet eller det strålande överdådet i en 

myckenhet solsken och glittrande vatten som tilltalar de unga och sorglösa” (sid. 36). Vidare 

beskriver Dracula att ”dessutom är murarna i mitt slott förfallna; skuggorna är talrika och 

vinden sveper kall genom trasiga bröstvärn och fönster. Jag älskar dunklet och skuggorna och 

vill helst vara ensam med mina tankar om jag kan” (sid. 36). Varje läsare, både Stokers läsare 

och vi moderna, får en här en hint om att greven inte är som andra människor. För nutida 

läsare finns det en ”typisk bild” av hur en vampyr lever, äter och beter sig. För oss nutida 

skapar väl det greven säger en typisk bild av en vampyr. Kopplar vi på den kunskapen kan vi 

känna en större spänning kring grevens köp av ett hus i London. Det skulle ju innebära att han 

då kommer att flytta dit i sinom tid och därmed etablera sig närmre karaktärerna i boken. 

Anna Höglund (2011) hävdar i sin bok Vampyrer att en typisk bild av hur en vampyr är 

kommer just ifrån Bram Stokers Dracula. I och med dess publicering etablerades ett slags 

urvampyr som, kom att prägla vampyrberättelserna ända in på 2000-talet (sid. 300).  

 

Allt eftersom berättelsen går vidare stegras emellertid osäkerheten hos Harker, och han börjar 

gradvis känna mer och mer obehag vid grevens närhet. Han finner slottet egendomligt och 

platsen får honom att känna sig illa till mods. Något som också gör honom illa till mods är en 

tanke som slagit honom – att han kanske är den enda levande varelsen på detta slott (sid. 38).  

Känslan av obehag förstärks kraftigt då han en morgon vaknar upp och bestämmer sig för att 

raka sig, ställer sig framför spegeln och börjar. Dracula kommer in och nu sker något som 

sätter större skräck i Harker än någon av de tidigare händelserna. Utan att Harker märker det, 

skär han sig och det börjar sippra lite blod från hans haka och Dracula anfaller honom. Den 

vardagliga händelsen med rakningen förvandlas till ett riktigt skräckinslag: 



ÖREBRO UNIVERSITET 
Svenska Va 
Angelina Kropp 
 

21 
 

När greven såg mitt ansikte blixtrade det till i hans ögon av demoniskt raseri och 
plötsligt grep han efter min strupe. Jag drog mig undan och hans hand nuddade vid radbandet med 
krucifixet. Det åstadkom en omedelbar förändring hos honom, för raseriet försvann så snabbt att jag 
kunde tro att det funnits. ”Var försiktig” sade han, ”var försiktig med hur ni använder kniven. Det är 
farligare än ni tror i det här landet (Stoker, sid. 39). 
 

Efter detta kastar greven också ut Harkers rakspegel genom fönstret så att den krossas. Hans 

motivering är att det är den fördömda spegeln som bär skulden för Harkers skada.  

 

I det här avsnittet kan man föreställa sig mycket skilda läsupplevelser av Stokers läsare och av 

oss moderna läsare. Harker hämtar sig från skräckupplevelsen så fort greven har blivit som 

vanligt igen. Han har ju ingen aning om vad det lilla blodet på hans haka och krucifixet och 

grevens reaktion vid åsynen av spegeln har för betydelse för situationen. Men vi vet så 

mycket om vampyrer att vi finner förklaringar till alla de tre sakerna. Så spänningen för oss 

blir stor och äkta: hur ska Harker klara sig ur det här äventyret? Stokers läsare måste väl ha 

stannat vid mysteriet: vad betyder det som hände här? Undran för Stokers läsare, fruktan för 

oss. Enligt Ann Radcliffe (1826) i Om det övernaturliga i poesin griper terror oss med en 

plötslig och stark, men också kortvarig känsla. Detta är skälvningen av skräck och 

överraskning, som infinner sig plötsligt men håller sig kvar länge i tanken (sid. 662).  

 

En dag får Harker se när greven bäddar hans säng och dukar bordet på morgonen. Detta gör 

honom mer skrämd, då han inser att det inte finns någon annan på slottet utöver dem. Han slås 

av tanken att om de är ensamma på slottet, då måste greven ha varit kusken som körde honom 

dit, greven är alltså den som kan kontrollera vargarna genom att bara höja handen.  

 

Senare i berättelsen beskrives det hur Harker har tagit sig runt i slottet och står nu i ett fönster 

och tittar ut. Det han får se då gör honom helt förbluffad:  
 Vad jag såg var grevens huvud som kom ut genom fönstret. Jag såg inte ansiktet, men 
jag kände igen honom på halsen och på hur han rörde sin rygg och sina händer. I vilket fall som helst 
kunde jag inte missta mig på händerna som jag hade haft så många tillfällen att studera. Till att börja 
med var jag intresserad och en smula road, för det är förunderligt hur småsaker kan intressera och roa 
en människa som är fånge.  Men dessa känslor förbyttes i motvilja och skräck när jag såg mannens 
hela gestalt långsamt ta sig ut genom fönstret och börja krypa nerför slottsväggen över den fasansfulla 
avgrunden med huvudet nedåt, med sin mantel utbredd som stora vingar omkring sig (Stoker, sid 51). 
 
Denna händelse (sid. 51) får Harker att börja fundera kring vad det för slags varelse han har 

att göra med, och inför denna känner han en fruktan: han är fruktansvärt rädd och han vågar 

inte tänka tanken vilka fasor som han är omgiven av. Det han känner inför vad han ser i det 
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citerade stycket är först ett slags komik som sedan ”förbyttes i motvilja och skräck”. Varför 

han känner skräck inför tanken på vad som kan hända honom har redan sagts. Men jag ska 

också ta upp det andra ordet, ”motvilja”, och koppla det till Carrolls teori om monstrets 

betydelse i horror fiction. Läsaren ska, enligt Carroll, uppleva monstret på ett sätt som liknar 

det karaktären i fiktionen upplever:  
Confronted with such creature, our response would be to recoil, not only because of our 

fear that it might harm us, but also because it is an abominable, repugnant, impure thing – a dirty, 
filthy thing […] [Monsters are] beings designed or predicated on raising emotional responses of fear 
and disgust in both fictional characters and corresponding audiences (Carroll, sid. 242).  
 

Harker känner alltså både en rädsla inför greven när han ser honom i den här gestalten och 

äckel. Gestalten framstår en blandning av något, han ser ut som en människa, men beter sig 

som en fladdermus (sid. 259). Men igen möter vi skillnaden i upplevelse bland protagonisten 

och förmodligen Stokers läsare å ena sidan och den moderna läsaren å andra sidan. För när 

Dracula beter sig som en fladdermus när han klättrar på muren med huvudet neråt och hans 

kappa ser ut som stora vingar, då känner sig läsaren säker på att ”här klättrar en vampyr” 

(vampyr och fladdermus kommer också mycket riktigt att kopplas samman senare i romanen).  

 

Harker är nu medveten om att greven inte är en människa, utan något annat slags varelse, 

detta gör honom skrämd och han gör allt i sin makt för att komma bort ifrån slottet. Han 

försöker med att få åka kvällen före den riktiga avresedagen, men då stoppar greven honom 

genom att kalla på vargarna (sid. 68). Harker blir alltså kvar i slottet, nu medveten om att han 

är en fånge, men är fast besluten om att ta reda på vad greven är för varelse och hitta nyckeln 

som kan hjälpa honom ut ifrån slottet. Två gånger (sid. 68-75) tar sig Harker ner genom 

fönstret till grevens kammare för att se vad det är för ställe. Första gången ser han greven 

liggande i en stor trälåda fylld med jord, med öppna ögon som om han ligger i en djup sömn. 

Den andra gången beslutar sig Harker för att han ska försöka döda greven genom att slå 

honom med en spade. Precis i samma sekund som han ska till att slå greven vrider sig spaden 

i handen på honom och han tappar den i ansiktet på greven, som endast får ett litet jack i 

pannan. Harker flyr därifrån och det sista han ser är ”det uppsvällda ansiktet, blodbestänkt och 

med ett hånfullt leende som skulle ha varit på sin plats i helvetets nedersta djup”.  I och med 

denna händelse förstår Harker också att Dracula har mer magiska krafter än han anade, och 

också att den sorts varelse han är sover med öppna ögon och i kistor. Som läsare förstår vi 

mer och mer att Dracula är en vampyr då vi känner till att en sådan sover i kistor och att det 
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inte går att döda en vampyr hur som helst (se t.ex. Höglunds uppräkningar av vilka 

egenskaper som kännetecknar vampyrer).   

 

Från kapitel 5 i boken lämnar romanen Jonathan Harkers dagboksanteckningar och därmed 

hans perspektiv. Vi lämnas alltså i spänningsfylld ovisshet om hans öde: ska han lyckas ta sig 

levande från Draculas slott? Istället förflyttas vi till England och romanhandlingen ges nu 

genom andra karaktärers brev, dagböcker och journaler och utifrån deras skilda perspektiv. 

Mina Harker, Jonathan Harkers flickvän är den som börjar dela med sig av sina erfarenheter 

och sitt perspektiv. Hon skriver brev till sin väninna Lucy Westerna om hur hon saknar 

Jonathan och börjar bli orolig för honom då hon inte har hört av honom på en månad (sid. 99), 

något som förstås gör oss läsare lika oroliga som hon. Vidare beskriver Mina händelser kring 

sin väninna Lucy om hur hon går i sömnen mycket om nätterna. Mystiska händelser sker i 

Whitby, orten de bor på. Bland annat anländer ett skepp in i hamnen under en otroligt stormig 

natt. När skeppet har blåst upp på stranden visar det sig att ett lik är fastsurrat vid rodret och 

plötsligt hoppar en stor hund ur båten och springer upp på land. Ombord på båten fanns ett 

antal kistor fyllda med jord (sid. 115-118). Hos oss läsare finns vetskapen om att det är 

grevens kistor. De har transporterats ifrån Transsylvanien och ska till hans nya bostad Carfax. 

Detta försätter oss i nervös spänning av de slag Carroll (2001) beskrivit, eftersom att vi också 

kan gissa oss till att den stora hunden var greven som förvandlat sig, och därmed är i Whitby 

nu. Detta anar vi eftersom att vi har vetskap om att greven har magiska krafter. Ingen av 

människorna vid båten har någon aning om att det kan vara något helt annat än en ”vanlig 

hund”.  

 

Vidare beskrivs ur Minas perspektiv hur Lucy fortsätter att gå i sömnen, och hur hennes hälsa 

blir allt sämre. En natt hittar hon henne på kyrkogården och försöker hjälpa henne hem utan 

att väcka henne. Mina har upptäckt ett litet sår, format som två prickar på Lucys hals men tror 

att det var hon som råkade sticka henne med en säkerhetsnål när hon skulle färsta hennes sjal 

runt halsen på henne natten då Lucy gick i sömnen till kyrkogården (sid. 133). Under flera 

dagar hittar Mina Lucy på flera olika ställen och ofta förekommer en stor fladdermus i 

närheten. På dagarna blir Lucys hälsa allt sämre och hon blir mer blek och orkeslös.  

 

Under denna del av boken får vi också ta del av doktor Sewards arbetsanteckningar kring en 

sinnessjuk patient som börjar bete sig alltmer konstigt. Denna patient börjar beskriva hur en 
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härskare är på väg (sid. 149-150), han vaktar Carfax (huset greven har köpt i London) och han 

rymmer vid flertalet gånger till huset som greven köpt (sid. 158). Parallellt med detta, får 

läsaren får reda på mer och mer kring Lucys tillstånd och de händelser som sker kring henne, 

skriver Doktor Seward ner anteckningar kring sin sinnessjuka patient. En sinnessjuk människa 

kan ses som kuslig, skriver Freud (1996). Ett förvirrat tillstånd där man inte riktigt vet vad 

som försiggår ter sig kusligt, därför att tidigare visste man inte vad detta sinnestillstånd kom 

ifrån och pratade därför om att personen i fråga var en demon (sid. 11). En dag kommer 

patienten in på Sewards kontor med en kniv i handen. Patienten är på väg i full fart mot 

Seward för att döda honom. Han lyckas skära doktorn i handen så att det börjar blöda ganska 

mycket (sid. 205). Händelsen beskrivs inte i detalj och som läsare får man bilden av att 

händelsen gick fort. Den åstadkommer förstås ett spänningsmoment i Carrolls mening: ska 

Seward klara sig mot galningen? Det gör han, men efter det doktorn har lyckats knuffa undan 

patienten sker kommer ett annat inslag som Carroll skulle kalla ”monstereffekt”. Patienten har 

lugnat ner sig och istället för att gå till nytt angrepp börjar han slicka på blodet ifrån doktorn 

som har droppat ner på golvet. Han slickar upp det likt en hund och säger upprepade gånger 

”Blodet är livet! Blodet är livet!”. Denna sinnesrubbade handling gör att både doktorn och vi 

som läsare känner äckel inför detta monster. Carrolls definition av monstereffekten är som vi 

tidigare sagt att både karaktären och läsaren delar känslan av ”fear and disgust” (sid. 242). 

Men för den moderna vampyr-kunnige läsaren blir monstrets ord ”Blodet är livet!” ytterligare 

ett tecken på att Dracula har anlänt till England.  

 

För doktor Seward är det som händer fortfarande ett mysterium för han har ingen egen 

kunskap som kan förklara det besynnerliga som händer med hans patient och Lucy. Han 

önskar en grundlig undersökning av Lucy (sid. 165), då han är mycket orolig för hennes hälsa. 

Han kan själv inte förstå vad det är för fel på henne, och det är här Van Helsing kommer in i 

historian. Van Helsing är en holländsk läkare som har stor erfarenhet av ovanliga sjukdomar. 

Vid undersökningen reagerar Van Helsing oroligt inför Lucys tillstånd men vill inte berätta 

sin gissning för Seward (sid. 165). Van Helsing vill tänka och läsa på saken innan han gör ett 

utlåtande till de andra inblandade. Vid denna händelse förstår vi som läsare att det är något 

som verkligen inte står rätt till. Vi vet ju mer kring de tidigare händelserna än vad 

karaktärerna gör, vi vet att Dracula är i staden, att de märken Lucy har på halsen är bett ifrån 

honom o.s.v. Höglund (2011) beskriver att betten ifrån vampyrer är något som symboliserar 
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dem och har gjort länge, och därför blir detta också något som vi kopplar samman med 

”urvampyren” Dracula.  

 

Till den behandling Lucy får hör blodtransfusioner med blod från fästmannen Arthur, dennes 

vän Morris och Van Helsing själv, för hon har väldigt lite blod i kroppen. Ingen av de 

inblandade förstår hur hon kan förlora så mycket blod av att endast sova, men som läsare kan 

vi koppla detta samman med omständigheterna kring hennes sömnsvårigheter, den stora 

fladdermusen, såren på halsen etc (sid. 187). Vi som läsare är de som förstår tidigare än 

karaktärerna i boken vad som händer med Lucy eftersom att vi har ett perspektiv som tillåter 

oss att se helheten av historian. En dag kommer Van Helsing med en ”blombukett” till Lucy, 

en bukett av vitlök (sid. 190). Då förstår vi som läsare ännu bättre att Van Helsing vet mer än 

vad han berättar för de andra karaktärerna. Han börjar ge fler och fler ledtrådar om att han vet 

vad det är som händer med Lucy. Han uttalar till exempel ”Demoner eller inte, eller alla 

demoner på en gång, det spelar ingen roll: vi slåss mot dem i alla fall” (sid. 197). Höglund 

(2011) beskriver att tidigare i historian visste man inte riktigt vad vampyrer egentligen var för 

varelser och de har under tidens gång haft olika namn men liknande egenskaper som ”vår 

urvampyr”.   

 

Seward och de andra herrarna turas om att vaka över Lucy på nätterna för att se om hennes 

tillstånd fortsätter att förändras. En natt när doktor Seward sitter med henne ser han att ”i 

sovande tillstånd såg hon starkare ut, om än mer avtärd, och andhämtningen var lugnare; den 

öppna munnen visade det bleka tandköttet som hade dragits tillbaka från tänderna som därför 

såg längre och vassare ut än vanligt; när hon vaknade tycktes den milda blicken förändra 

ansiktsuttrycket, för då var hon sitt vanliga jag, om än döende” (sid. 223). Som läsare kan 

man förstå att detta är början på förvandlingen till att bli vampyr. Hon blir mer och mer lik en 

vampyr och mår bättre när hon sover. Vidare beskriver Seward i sina anteckningar hur de ska 

undersöka Lucy en morgon. Van Helsing tar då bort vitlökskransen som hänger runt hennes 

hals och ser då till sin förfäran att såren på halsen är borta. Van Helsing berättar då att slutet 

är nära och att det är av största vikt att hon är vaken när hon dör, det vill säga att hon inte gör 

det i sömnen. De kallar på fästmannen Arthur som ska få vara med vid hennes sista andetag. 

De vakar alla och Lucy pratar med Arthur:  

 Och sedan inträdde sakta den egendomliga förändring som jag lagt märke till under 
natten. Andningen blev mödosam, munnen öppnades och det bleka tandköttet som dragits tillbaka fick 
tänderna att verka längre och vassare än någonsin. På ett sömngångaraktigt, vagt och omedvetet sätt 
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öppnade hon ögonen, som var matta och skarpa på samma gång, och sade med en mjuk, lockande röst 
som jag aldrig tidigare hade hört henne använda:  
´Arthur, åh, min älskade, jag är så glad att du har kommit! Kyss mig!´ Arthur böjde sig ivrigt ner för 
att kyssa henne men i samma ögonblick dök Van Helsing, som liksom hade blivit överraskad av 
hennes röst, ner på honom, tog tag i hans nacke med båda händerna och drog bort honom med ett 
utbrott av styrka som jag aldrig trott att han ägde, och formligen kastade honom över nästan hela 
rummet (Stoker, sid. 234).  
 
Denna plötsliga styrka som Van Helsing använder sig av vet vi som läsare var nödvändig, 

eftersom att Lucy håller på att gå igenom förvandlingen till vampyr och vill med den lockande 

rösten endast få Arthur nära så att hon kan bita honom. Kort därefter blir Lucy andning ännu 

mer ansträngd och plötsligt slutar den. Hon är nu ”död”. Vi som läsare tycker förstås synd om 

Lucy, hon är en god kvinna och har råkat illa ut. Detta fenomen beskriver Fyhr (2003) som 

terror. Begreppet preciserar han med att beskriva det som ”en njutbar högstämd känsla 

skapad genom inlevelsefulla och vackra skildringar av människor som råkar ut för 

märkvärdiga och tragiska öden”. Denna del av boken avslutas med att Seward och Van 

Helsing tittar på Lucy och Seward säger ”Stackars flicka, så fick hon äntligen ro. Det är slut”. 

Detta svarar Van Helsing på genom att säga ”Inte alls; tyvärr, inte alls. Det är bara början” 

(sid. 235).  

 

Den tredje delen av boken börjar med att Lucy ska begravas. Seward har fått uppgiften att ta 

hand om alla formaliteter. Detta innebar också att se till att Lucys lik är på sin plats. Han går 

in för att titta till det och beskriver synen som att ”all Lucys skönhet hade återkommit till 

henne i döden, och istället för att lämna spår av >förruttnelsens utplånade fingrar< hade de 

timmar som gått endast återställt livets skönhet så att jag faktiskt inte kunde tro att mina ögon 

betraktade ett lik” (sid. 239). Denna bild som Seward ser gör oss som läsare mer medvetna 

om vad som komma skall, då vi tidigare har fått erfara bilden av en annan människa i en kista, 

Dracula. Tidigare i boken har Jonathan Harker sett Dracula när han ligger och sover i en kista, 

och han tycker sig då se att Dracula hade föryngrats. Han hade fått annan färg på håret och var 

rundare i ansiktet. Som så ofta i den är romanen blir effekten en spänning genom ironi: vi vet 

vad karaktärerna inte vet.   

 

Nu när Lucy är död säger Van Helsing till Doktor Seward att han vill operera Lucy, men inte 

på det sättet som Seward är van vid, utan han vill skära av hennes huvud och ta ut hjärtat. För 

Seward låter detta som en mycket konstig plan, för varför ska man stympa en kropp som 

redan är död. Här väcks Sewards medkänsla för Lucy och för hennes stackars fästman. Ska 
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läsaren nu förvänta sig något som t.ex. Fyhr (2003) beskriver som horror, det vill säga 

”explicita skildringar av till exempel våld och slakt utan att läsarens medkänsla väcks och 

utan vackra detaljer?” (sid. 39). Nej, vi som läsare vet att denna obduktion måste ske för att 

Lucy ska dö ”på riktigt”, eftersom att hon nu har förvandlats och därmed inte är död. Denna 

vetskap gör så att vår medkänsla inte väcks men bilden hur obduktionen skall gå till kan 

tyckas våldsam.  

 

Berättelsen fortsätter nu med ett tidningsurklipp ur The Westminister Gazette den 25 

September. I denna artikel beskriver författaren hur det har dykt upp flera fall av barn som har 

försvunnit ifrån sina hem eller inte kommit hem på kvällarna. Många av barnen som har 

återfunnits har berättat om en ”snäll tant” (översättningen är inte så lyckad här. Barnen säger 

att de har varit tillsammans med ”a bloofer lady”, dvs. a beautiful lady). Författaren skriver 

vidare att det kan finnas en mycket allvarlig sida av saken, för en del av barnen, har faktiskt 

kommit hem med små sår på halsen. Allmänheten gissar på  att de har åstadkommit av en 

liten hund eller en råtta (sid. 257-258). Denna vetskap om att barn har försvunnit skapar hos 

allmänheten och romankaraktärerna en känsla som t.ex. Radcliffe (1826) skulle kalla fruktan. 

Allt fler oskyldiga barn utsätts för ”den snälla tanten” får detta karaktärerna att känna fruktan 

på det viset att de tycker att det är motbjudande att röva bort barn och därför vill de göra något 

åt saken. Radcliffe beskriver att när texter handlar om oskyldiga barn väcks känslor inom dem 

som vill försvara dessa små, och när de utsätts för hemskheter får de en känsla av fruktan. Det 

som också får karaktärerna att känna fruktan är tanken att det är den omtyckta och älskliga 

Lucy som har gjort detta, vilket gör saken värre för dem. 

 

Seward och Van Helsing diskuterar händelserna kring de försvunna barnen, och Seward säger 

till Van Helsing att betten liknar dem på Lucy. Detta gör att Van Helsing frågar doktor 

Seward om han inte har en aning om vad som dödade Lucy. Doktorn gissar på ”nervös 

utmattning till följd av stor blodförlust” och Van Helsing undrar då om han inte har en aning 

om vad som orsakade blodförlusten (sid. 277). Här kan Seward bara skaka på huvudet. 

Seward är en läkare som känner till vad som ingår i den normala läkarvetenskapen. Men nu 

börjar med bekymrad min Van Helsing en lång föreläsning med frågor. Det handlar om alla 

märkliga saker som den normala vetenskapen inte har någon förklaring till men som ändå 

finns där. När han kommer till slutet av sin allvarliga föreläsning kommer det som avslutar 

kapitel 14 och utgör en klimax i berättelsen. Van Helsing frågor Seward om han tror att de 
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små hålen på barnens halsar är orsakade av samma sak som gjorde hålen på Lucys hals. 

Seward svarar att han antar att det var så:  

 Han reste sig och sade allvarligt:  
”Då har du fel. Åh, om det ändå vore så! Men Nej, det är det inte! De är värre, mycket, mycket värre”.  
”För Guds skull, professor Van Helsing, vad menar ni? Utropade jag”.  
Han kastade sig med en förtvivlad åtbörd ner i en stol, satte armbågarna på bordet och dolde ansiktet i 
händerna när han sade:  
” De är gjorda av fröken Lucy!”.  
 

Nu fortsätter berättelsen med att Van Helsing ska försöka bevisa och övertala doktor Seward 

och de andra herrarna om att Lucy inte är död, utan har genomgått en förvandling. Han tar 

med sig doktorn flera gånger till platser för att bevisa för honom att Lucy fortfarande går runt 

i staden, och att det är hon som är den ”snälla tanten” som går runt och rövar bort barn. Van 

Helsing leder Seward en natt till Lucys kista och visar honom att den är tom (sid. 286). Detta 

övertygar inte Seward och Van Helsing får ta med honom ännu en gång för att bevisa att Lucy 

tar sig i och ur kistan på nätterna. Nästa gång de bestämmer sig för att ta en titt i Lucys kista 

ligger hon där (sid. 291). I denna del av berättelsen talar Van Helsing med doktor Seward om 

Lucy rakt ut om allt han vet och vad som har hänt:  

 Hon blev biten av vampyren när hon befann sig i trans och gick i sömnen – åh, du 
rycker till; du känner inte till det, min vän John, men du skall få reda på allt senare – och när hon var i 
trans kunde han lättare komma och ta mer blod. Hon dog i trans och i transen är hon också en odöd. Så 
hon är olik alla andra. Vanligtvis när de odöda sover hemma – medan han talade gjorde han en 
svepande rörelse för att visa vad som var >hemma< för en vampyr – syns det på deras ansikten vad de 
är, men den här som var så ljuvlig när hon inte var odöd återvänder till de vanliga dödas intighet. Det 
finns inget ondskefullt här, förstår du, och därför smärtar det mig så att jag måste döda henne i sömnen 
(Stoker, sid. 292). 
 
Denna situation får läsaren att känna vad Fyhr (2003) kallar för terror, då vi inte tycker att 

Lucy är värd denna råa och kalla död. Som läsare sympatiserar vi med karaktärerna som ser 

denna vackra, älskliga flicka ligga i en kista och ska få möta sitt öde, trots att hon själv 

egentligen inte har gjort något fel. Men samtidigt finns en förståelse att detta måste göras för 

att inte fler personer ska komma till skada. Van Helsing beskriver för Doktor Seward hur han 

har tänkt döda Lucy och detta får doktorn att rysa, ”jag tänker skära av huvudet och fylla 

hennes mun med vitlök, och jag skall driva en påle genom hennes kropp” (sid. 292). Seward 

känner en rysande känsla inför detta, men i den meningen att han känner avsky inför denna 

odöda varelse, som han inte längre kan se som den Lucy han en gång älskat. Som läsare kan 

vi också få känslan av vad Fyhr (2003) beskriver som horror, när vi får denna explicita 

skildring av slakt inför oss, men eftersom att vi vet att det måste göras, väcks inte vår 

medkänsla inför denna händelse (sid. 39).   
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Van Helsing och herrarna har nu beslutat för att de ska döda Lucy ”på riktigt” och hur det ska 

ske. De alla vet att det är det bästa, så att inte fler människor kommer till skada. Alla har de 

älskat Lucy på ett eller annat sätt, men deras sunda förnuft vet att detta är det enda rätta. De 

tar sig in i kammaren där Lucy ligger i kistan och bestämmer att det är hennes fästman Arthur 

som får göra dådet. Han fattar pålen med ena handen och hammaren med den andra, och 

sätter spetsen mot hjärtat. Sedan slår han med all sin kraft ner pålen i det vita hullet på 

varelsen i kistan. Med häftiga rörelser börjar den röra sig samtidigt som ett isande vrål tränger 

ur de röda läpparna (sid. 314). Denna groteska händelse kan väcka en känsla av fysiskt 

obehag för en läsare som Carroll (2001) beskriver som ”fear and disgust”: bilderna vi skapar i 

vårt eget huvud gör att vi mår fysiskt illa. När Lucy sedan drar sitt sista andetag lämnar 

männen henne och de börjar förberedelserna inför begravningen. Senare i romanen tittar de 

till Lucy i hennes kista och de får se att hon har fått tillbaka sin vackra glans och hon ser 

därmed ut som hon gjorde innan hon blev förvandlad. Detta gör att karaktärerna i boken hyser 

samma omtanke till henne som tidigare. De ser henne för den hon var tidigare och detta får 

dem att känna sig sorgsna. De känner vad Fyhr (2003) kallar terror, det vill säga en högstämd 

känsla av sorg för de som gått tragiska öden till mötes, utan att de förtjänat det. Efter att 

herrarna nu har dödat Lucy, som de vet är en vampyr, har ytterligare en uppgift att slutföra; att 

finna  och förgöra den som har gjort Lucy detta och därmed orsakar all denna sorg. 

  

Fortsättningen av boken handlar om hur männen och Mina försöker med alla medel att hitta 

greven. De samlas alla i doktor Sewards sjukhus. En natt blir doktorns patient så pass illa 

misshandlad att hans sista stund är kommen. Under samma natt blir Mina attackerad av 

greven. Han vill att hon ska bli som han, och hon är nära den totala förvandlingen. Vidare i 

romanen får vi som läsare ta del av hur männen planerar hur de ska ta död på greven. De 

bestämmer sig för att fara till grevens slott, dit han nu är på väg med båt. De har en lång väg 

att fara men till slut är de alla samlade igen. De ser zigenarna, som Harker vet har anställts av 

Dracula, komma dragande på en droska på väg mot slottet, med en enda kista i. I den kistan 

ligger Dracula. Morris och Jonathan Harker sticker sina knivar in i grevens hjärta och 

samtidigt skär de halsen av honom så att huvudet skils från kroppen. Men i tumultet omkring 

denna handling, då zigenarna som kom med vagnen försöker försvara sin last, kistan, lyckas 

en av zigenarna sticka Morris i sidan med sin kniv. Morris fortsätter dock blödande och 

tillsammans med Harker lyckas han slutföra uppdraget: att slutligen döda den odöde Dracula. 
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Men såret i sidan är djupt och hans hjältedåd kostar honom hans liv. Det sista han yttrar innan 

han dör är: ”Det var värt att dö för detta! Titta! Titta! […] Tack gode Gud att allt detta inte har 

varit förgäves! Titta, inte ens snön är renare än hennes panna! Förbannelsen har vikt sig!”. 

Vad han syftar på är att Mina, som fått Draculas blod i sig, hela tiden har varit på väg att 

förvandlas till vampyr. Det har gått långsammare än Lucys förvandling tidigare, men ändå 

kan Van Helsing konstatera hur de typiska dragen, de allt vassare tänderna och den ständiga 

tröttheten, visar sig mer och mer. Här finns alltså också i senare delen den typ av spänning 

som Carroll behandlat: osäkerheten i hur det ska gå. Tecknet på att Dracula har gjort Mina till 

sin är ett blodrött märke på hennes panna. Nu har alltså detta märke utplånats i och med att 

Dracula är riktigt död, och Mina är nu igen den underbara kvinna som hon har varit tidigare.  

 

Stokers roman byggs upp av samma handling som var typisk för det århundradets 

underhållande romaner. Karaktärerna möter både med- och motgång men de tar sig igenom 

allt tillsammans och det slutar med att de lyckas i sitt stora uppdrag. Harker, Mina, Van 

Helsing, Doktor Seward, Arthur och Morris gestaltar ”de goda”, som står i motsättning till 

ondskan, som förstås är vampyren Dracula och de som han i sin tur har förvandlat till 

vampyrer. De goda karaktärerna gör allt i sin makt för att förgöra det onda. Herr Morris går 

till och med så långt att han offrar livet för att förgöra det onda och bryta förvandlingen av 

Mina. Tidigare har flera av männen offrat blod för att hjälpa Lucy, Arthur stöter till och med 

en påle in i sin fästmö för att döda henne ”på riktigt”, och därmed stoppa henne ifrån att vara 

en vampyr. Trots att den goda sidan har ”vunnit” och ”besegrat” ondskan, finns, som vi sett 

en liten avvikelse från det typiska slutet som läsaren förväntar sig av en konventionell roman. 

Det har krävts offer för att besegra ondskan. Ett sådant slut skiljer Stokers roman ifrån de 

senare skräckskildringarna som följer denna, de som Carroll kallar ”mass-fictions” och 

”mass-entertainments” (2001, sid. 261). Även om Stokers roman Dracula bjuder på spänning 

och skrämmande underhållning kan den kännas mer allvarlig än ”den vanliga” 

underhållningslitteraturen.  

 

Jag kommer nu att gå över till en kortfattad presentation av en roman som är skriven på senare 

tid. Denna bok visar exempel på vad en modern författare kan göra av en ”urvampyr”, som 

Bram Stoker en gång skapade genom Dracula.  

 

4.3 Jämförelse mellan Bram Stokers Dracula och Stephenie Meyers Twilight 
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I min korta jämförelse mellan Stokers skildring av ”urvampyren” och den modernare 

efterföljaren Twilights vampyrskildring kommer jag att ta upp två huvudfrågor. Den ena är 

vad som helt enkelt har tagits över från originalet till kopian, alltså vilka egenskaper som ges 

vampyren. Här kommer jag att visa på detaljer som vi ser är lånade från källan. Den andra 

frågan är om det finns intressanta skillnader mellan hur vampyrtemat fungerar i originalet och 

i efterföljaren. Är det fortfarande så att vi känner igen genren, spänning och skräck skapade av 

samma slags motiv, alltså en ondska som hotar oskyldiga människor genom blodsugande 

monster?  

 

Romanen Dracula är som tidigare nämnt en inspirationskälla till många senare 

vampyrberättelser. De har inspirerats av Stokers sätt att skapa spänningsmoment och hur han 

gestaltar sin skräckinjagande karaktär. Dracula beskrivs som en transsylvansk herreman som 

helst lever för sig själv. Han är bildad men har också magiska krafter och hans handlingar 

drivs av en total egoism. Han utseende är följande: han är blek, med röda läppar som 

kontrasterar till blekheten och han har sylvassa hörntänder. Dessa, och fler, egenskaper 

kommer att tas upp av efterföljarna efter Stokers publicering av Dracula. I det andra verket 

som jag har studerat, Twilight, finns vissa av dessa egenskaper fortfarande med, trots att den 

är skriven många år senare. Jag kommer här att beskriva likheter och skillnader mellan 

böckerna, med start i likheterna.  

 

4.3.1 Likheter 

I romanen Dracula får vi oftast ta del av beskrivningar av vampyrens ögon: de har röda, 

glödande ögon som syns till och med i mörkret. Ett exempel finner vi i den beskrivning 

Harker ger när han möter de tre kvinnorna på slottet som är förvandlade till vampyrer, och ett 

annat får vi när Mina ser en varelse som hänger över Lucy på kyrkogården. Båda gångerna 

beskriver karaktärerna de röda, lysande ögonen. I Twilight däremot får Bella till sin förvåning 

se hur den Edward hon tycker är en spännande typ snabbt kan byta ögonfärg. Senare får vi 

veta att ögonfärgen speglar vilken sinnesstämning han är i. De röda ögonen får han när han är 

arg, annars skiftar de mellan svart och olika nyanser av brunt. I Dracula har greven röda 

ögon. Jag återkommer till förklaringen till denna skillnad mellan de vampyrer som ständigt 

har röda ögon och de som kan skifta färg. I Twilight finns det nämligen två typer av vampyrer 

och de lever i fiendskap med varandra.   
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Urvampyren Dracula är en lång man, med örnlik näsa och mycket blek hy. Harker beskriver 

Draculas utseende som mycket blekt överlag. Vampyrerna i efterföljaren är också mycket 

bleka. Cullens är alla mycket bleka när de vistas i dagsljus. Men när solens strålar bryter 

igenom helt och det blir solsken kan de inte vistas ute, för då börjar deras hy att gnistra som 

kristaller. Det här låter förstås rätt olikt vad vi förknippar med ”urvampyren”. Det är svårt att 

tänka sig Dracula och hans anhang i soligt väder, och att deras hud skulle få en vacker och 

inte en kuslig utstrålning känns inte som något typiskt vampyriskt.  

 

I Stokers Dracula ställs de goda karaktärerna inför svåra problem i sina försök att fånga och 

döda Dracula, eftersom han med sina magiska krafter bland annat kan ta över andra 

människors tankar. Dessutom kan han krympa ner sig själva ända till osynlighet, även 

förvandla sig till djur, som hund eller fladdermus. Detta gör att han hela tiden är ett steg före 

de karaktärer som jagar honom. Sådana magiska krafter finner vi också i Twilight, dock har 

inte en person alla samtidigt utan de är fördelade på olika karaktärer. Edward till exempel, kan 

läsa tankar. Hans syster kan se in i framtiden och en av de fientligt sinnade vampyrerna kan 

skapa smärta för andra vampyrer bara genom tankekraft. Samtidigt som Dracula har magiska 

krafter är han också övernaturligt stark, vilket även är ett förekommenade element i Twilight. 

De är rovdjur som använder sig av sin styrka och snabbhet för att jaga. Men vad de jagar är 

djur, inte människor och inte små barn som i Stokers roman. Åtminstone gäller detta den ena 

typen av vampyrer. 

 

En annan likhet mellan vampyrerna i de båda böckerna är att de har levt väldigt länge. Ett 

exempel på hur vi som läsare vet detta får vi när Dracula beskriver för Harker hur hans lands 

historia ser ut. Harker uppfattar det som att Dracula beskriver historien som att han har varit 

med och upplevt den, och det har han ju. Något liknande gäller vampyrerna i Twilight. 

Edward visar Bella en vägg med studentmössor som familjen har samlat på sig under många 

årtionden. Bella frågor också hur många år Edward är och han svarar att han är över 100 år 

gammal.  

 

4.3.2 Skillnader  

En av de mest framträdande egenskaperna när det kommer till vampyrer är de spetsiga 

hörntänderna. Dessa spetsiga tänder använder de sig av för att suga ut blod ur sitt offer. 

Dracula har mycket framträdande tänder som blänker kritvita. Dessa har de karaktärer som 



ÖREBRO UNIVERSITET 
Svenska Va 
Angelina Kropp 
 

33 
 

möter honom lagt märke till. Han biter sitt offer med dessa och lämnar sedan endast två små 

prickar efter sig. De vampyrer som Bella umgås med i Twilight, alltså den ena typen, har inte 

dessa tänder. De har helt raka, dock kritvita, tänder. Dock har den andra typen spetsiga tänder. 

De använder dessa för att jaga. Cullens, alltså den familj som Bella umgås med, är vad de 

själva kallar ”vegetarianer”, då de inte äter människor utan endast djur och då behöver de inte 

de vassa tänderna. Den andra typen däremot använder sina spetsiga tänder för att äta 

människor. 

 

En annan skillnad mellan Dracula och de vampyrer som Cullens i Twilight tillhör är att de bor 

på olika sätt. Dracula bor i gamla, mörka slott. Slottet är vad vi moderna läsare förväntar oss 

att en vampyr ska bo i. Vi förväntar oss att vampyren ska befinna sig på mörka platser där 

denne kan vara för sig själv. Cullens bor till skillnad mot Dracula i ett stort hus med öppna 

ytor och stora glasfönster. Deras hus är mer moderna, som nutidens hus kan se ut. Det är 

modernt inrett och de umgås med varandra som nutidens familjer kan göra. Dracula umgås 

inte med någon och han håller sig mest för sig själv i sitt slott. När han ska sova, gör han det i 

en kista längst ner i slottet i en av kamrarna. Och till skillnad till detta sover inte vampyrerna i 

Twilight. De har inga sängar i sitt hus.  

 

Den andra frågan jag tänkte besvara är om vi kan känna igen genren genom en jämförelse 

mellan källan och efterföljaren. Är det fortfarande så att vi känner igen genren, spänning och 

skräck skapade av samma slags motiv, alltså en ondska som hotar oskyldiga människor 

genom blodsugande monster? Nej, skulle mitt svar vara rakt ut. I Stokers Dracula gestaltas 

ondskan genom Dracula och de andra vampyrerna. Dracula brukar sina magiska krafter och 

sin makt för att kunna locka sina offer till sig. Han biter dem sedan och därmed börjar deras 

förvandling mot att bli vampyrer de också. Dracula återkommer ofta flera gånger till samma 

person för att suga mer och mer blod ifrån denne. Hans mål med flytten från Transsylvanien 

till England är att sprida vampyrismen. Han vill skapa allt fler vampyrer runt om i världen. 

Hans första offer i denna roman är den älskliga Lucy som går igenom förvandlingen och 

ansluter sig till honom. Dock hinner de hjältemodiga herrarna stoppa henne och döda henne, 

för hennes och hela världens bästa. Därefter ger han sig på den andra beundransvärda och 

genomgoda kvinnan i romanen, Mina. Dock hinner herrarna stoppa och förgöra honom innan 

han hinner fullborda förvandlingen på henne. Dracula gör allt i sin makt för att lyckas lura 

karaktärerna, men misslyckas och blir dödad i sin kista. Spänning- och skräckmomenten i 
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denna roman handlar oftast om att någons liv står på spel. Dracula attackerar karaktärerna i 

boken ett flertal gånger, men de ger sig inte och letar efter honom runt om i England. De 

utsätter sig själva för fara genom att vistas i hans närhet. Sedan finns det en övergripande 

spänning kring gåtan om de någonsin ska kunna förgöra Dracula. Som läsare får vi hela tiden 

ta del av detaljer och bitar av historien som gör oss nervösa och spända på om de någonsin 

kommer fånga honom och därmed förgöra ondskan.  

 

I Twilight finns det två olika slags vampyrer, de goda och de onda, det som jag hittills har 

talat om de två typerna som är fiender med varandra. Här möter vi alltså en helt ny ide som 

Meyer har skapat. I början av historian får vi ta del av Bella och Edwards första möten. De 

stöter på varandra i skolan flertalet gånger och de börjar lära känna varandra. Vi som läsare 

får ingen bild av att Edward är ett ondsint blodsugande monster, utan tvärtom. Han visar en 

mycket känslig, fin och charmerande sida som har fått många läsare i dagens samhälle att 

falla pladask för honom. Meyer beskriver de goda vampyrerna som en vänlig familj som 

älskar varandra mycket högt. Syskonen ser efter varandra, pappan är läkare och tar hand om 

människor i en blodig miljö varje dag och mamman välkomnar Bella in i familjen som en av 

dem på en gång, trots att hon är en människa. Meyer målar upp familjen som mycket älskvärd 

och inte alls ondsint överhuvudtaget. För att tydligt framhålla att de inte är elaka, blodsugande 

vampyrer som dödar människor, låter författaren dem kalla sig själva ”vegetarianer”.  

 

Till skillnad mot de goda vampyrerna i romanen finns det dock också de onda. De onda 

vampyrerna beskrivs som omkringströvande, blodsugande jägare som dödar sina offer med de 

spetsiga, bländvita tänderna. De onda vampyrerna har inte en familj och de bor ingenstans 

som Cullens gör. De springer runt i världen och dödar offer när de känner för det. Dessa 

vampyrer påminner mer om Dracula. De har röda ögon, håller sig mest för sig själva och äter 

människor. Det är när dessa kommer in i handlingen som de flesta spänning- och 

skräckmomenten framkommer. Precis som i Stokers Dracula vill dessa vampyrer döda den 

mest älskliga i berättelsen, Bella (i Dracula Lucy och Mina). De onda vampyrerna börjar jaga 

Cullens och Bella runt om i världen och det är här som det spännande börjar, ska Bella klara 

sig undan dessa vampyrer? Skillnaden mellan Stokers Dracula och Meyers Twilight är att 

denna spänning sker under olika delar av romanen. Stokers roman är spänning rakt igenom. 

Den börjar med små spänningsmoment som skildrar hur Harker möter Dracula i hans slott, för 

att sedan övergå till att bli ett mysterium och en jakt efter Dracula. Twilight däremot blir 
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spännande först i slutet när de onda vampyrerna presenteras. Innan det inslaget kommer in 

skildrar romanen en kärlekshistoria kring en människa och en vampyr som blir förälskade i 

varandra och kommer att leva harmoniskt i ett kärleksfullt förhållande. Större skillnad mot 

den klassiska vampyrskildringen kan väl inte tänkas. I den finns kärlek mellan goda 

människor och den ondska som kan förstöra lyckan för dessa goda människor är vampyrerna 

som får representera den rena ondskan. Är Meyers roman ett försök i modern anda att 

försäkra oss om att inte ha fördomar om någonting – inte ens vampyrer?   

 

5. Avslutning 

Som jag nämnt tidigare ska elever enligt läroplanen läsa litteratur och de ska även lära sig att 

analysera litterära verk som representerar olika genrer. De fyra punkterna, som är relevanta 

för min studie, tar även upp att eleverna ska lära sig urskilja berättartekniska och stilistiska 

drag, de ska ha läst svenska och internationella verk och även läsa litteratur från olika tider 

och kulturer. Alla dessa krav blir väl tillgodosedda av det som tas upp i min studie. Den 

litteratur som denna studie är baserad på tänker jag mig att många elever är intresserade av. 

Den är av den underhållande typen av litteratur och jag tror mig veta att många elever väljer 

att läsa just sådan litteratur i dagens skola. Det kan ses som mindre lämpligt, kanske, att 

elevernas litteraturval ska gå mot underhållning bara. De två verk som jag har analyserat 

skiljer sig åt på flertalet punkter, men de har också sina likheter. Min studie visar att det finns 

skillnader mellan klassikerna och den rent underhållande litteraturen, den som jag har 

beskrivit med termer som jag lånat av Noël Carroll: ”massunderhållning” och 

”masslitteratur”. Dessa skillnader är viktiga att ta upp och visa för eleverna så att de lär sig se 

nyanser. Målet är ju, som styrdokumenten anger, att utveckla elevernas förståelse för de texter 

de läser, och det gäller inte minst de litterära texterna.  Den seriösare klassikern, som Stokers 

roman står för i mitt material, ger eleverna en mer allvarlig föreställning av vad som 

egentligen händer i den berättade historien, om de har läst sig att läsa den på rätt sätt. Det 

betyder att jag tror att denna typ av litteratur är fördelaktig att använda sig av i 

svenskundervisningen. Erfarenheten säger att elever gärna läser litteratur i skräckgenren. Om 

man kan visa att det inom en sådan genre också finns berättelser som känns både seriösa och 

konstnärliga och ändå är underhållande så att de kan fånga elevernas intresse, skulle inte det 

vara ett argument för att genren kan fungera riktigt bra i den undervisning som ska leda till 
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målet att få elever att förstå hur man läser litteratur? Jag tycker att min studie har visat att det 

kan vara så.   
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