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Abstract 

Beata Gall: En roman att sätta tänderna i – Tre forskare och fem studenter tolkar Bram 
Stokers Dracula.	(2018). Självständigt arbete, Svenska Va, 15 högskolepoäng. Institutionen 
för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.  

Uppsatsen undersöker och jämför tre forskares och fem gymnasieelevers tolkningar av några 
olika aspekter av Bram Stokers verk Dracula. I uppsatsen har Judith Langers och Johnathan 
Cullers teorier inspirerat utformningen av frågeställningen som berör påverkan av litterära 
och andra erfarenheter. Undersökningens resultat och analys visar på både skillnader och 
likheter mellan forskarnas och elevernas olika tolkningar, inte minst vad gäller sexualitetens 
betydelse i verket. Undersökningen har också visat att elevernas tidigare erfarenheter påverkat 
förväntningarna på Dracula, men inte påverkat förståelsen eller tolkningarna negativt utan 
istället hjälpt dem genom verket.  

Nyckelord: Dracula, Bram Stoker, Anna Höglund, Eliza Olga Krucon, Eszter Muskovits, 
Judith Langer, Johnathan Culler, litterära föreställningsvärldar, litterära erfarenheter. 
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Inledning 

Enligt en artikel i Populär Historia (Lindbergh 2011) har människor i flera hundra år fruktat 

tanken att människan dör och sedan kommer åter från de döda som en blodsugande, 

smittspridande vampyr. Går vi tillbaka i tiden till 1700-talet, så berättas det om hur man 

öppnat gravar för att se om den döde fortfarande låg kvar och för att vidta åtgärder som gjorde 

det omöjligt för denne att återigen vandra bland de levande. I en blogg från National 

Geographic skriver David Maxwell Braun (Braun 2010) att det var under 1700-talet som 

ordet ”vampyr” inledningsvis började användas inom engelskan. Katarina Lindbergh Harrison 

skriver att vampyrer under 1700-talet beskrevs som döda personer som kom tillbaka och på 

något sätt skadade de levande. Det kunde handla om förstörda egendomar, 

sjukdomsspridning, döda djur, folk som strypts i sömnen, samt människor som helt enkelt 

blev sjuka, förtvinade och dog. Historien uppger också att vampyrerna försökte stilla sin 

hunger genom att dricka blod från antingen människor eller djur. När offren sedan dog, så var 

det inte ovanligt att de själva förvandlades till vampyrer (Lindbergh Harrison 2011).  

 
Bram Stoker, eller Abraham Stoker, föddes den 8 november 1847 i Dublin, Irland. Han gick, 

till en början, i sin fars fotspår och blev kammartjänare. Han arbetade också ideellt som 

journalist för tidningen Dublin Evening Mail, samtidigt som han skrev kortare noveller. 

Stoker publicerade ett antal noveller innan han publicerade sitt mest kända verk, Dracula, år 

1897 (A&E Television Networks, 2018). När Stoker skrev Dracula var vampyrer något som 

människor fortfarande fruktade. Om vi ser till inställningen till vampyrer under det senaste 

århundradet så har fruktan istället övergått till fascination. Sedan 1897 har många forskat och 

skrivit arbeten kring Dracula och många nutida forskare har även jämfört karaktären med nya 

modernare vampyrer som Edward Cullen i Stephenie Meyers bok- och filmserie Twilight. 

 

När jag läste Dracula blev jag förvånad att ett verk skrivet 1897 kändes så modernt och att det  

trots sin ålder fortsätter att intressera och väcka frågor hos läsare. Eftersom jag fann verket så 

intressant, började jag fundera på hur dagens gymnasieelever skulle reagera på det. Jag 

undervisade, vid den här tiden, en gymnasieklass i kursen svenska 3. Ett av kunskapskraven 

för svenska 3 är att eleverna ges möjligheten att arbeta med ett klassiskt verk. Då började en 

idé kring ett arbete med Dracula i gymnasieklassen utvecklas och samtidigt också en tanke 
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kring utformningen av detta arbete. Det intresserade mig att Dracula, som är en mycket 

spännande roman, väckt många frågor och tolkats på många olika sätt av många olika 

forskare och författare genom åren. Hur skulle eleverna tolka verket? Och hur skulle deras 

tolkningar skilja sig från etablerade forskares tolkningar. Här tänkte jag mig att det vore 

relevant att se till tidigare erfarenheter och deras påverkan på förståelse och tolkning. Dessa 

erfarenheter innefattar både litterära och andra erfarenheter som eleverna ackumulerat genom 

åren. Det är inte en helhetstolkning av verket som är av intresse för detta arbete utan hur 

eleverna tolkat några specifika saker i verket och om de uppfattat dem på liknande sätt som 

forskarna samt om deras tidigare erfarenheter kan ha haft någon påverkan på detta? 

Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att ställa tre forskares tolkningar av Dracula mot fem 

gymnasieelevers för att se dels hur forskarna förhåller sig till varandra och dels hur elevernas 

uppfattningar förhåller sig till forskarnas, samt undersöka om och, i så fall, hur elevernas 

tidigare litterära eller andra erfarenheter kan påverka deras olika tolkningar av verket.  

 

Frågeställningar: 

 

1. Hur tolkar tre forskare, nämligen Anna Höglund, Eliza Olga Krucon och Eszter 

Muskovits Dracula? 

2. Hur ser elevernas tolkningar och uppfattningar av Bram Stokers verk Dracula, ut 

jämfört med forskarnas tolkningar? 

3. Hur kan elevernas tidigare litterära och andra erfarenheter ha påverkat deras 

uppfattning av verket? 

 

Tidigare forskning 

Det finns en omfattande forskning som behandlar Bram Stokers Dracula. Mycket av 

forskningen berör ämnen som genus, kvinnlighet och sexualitet och en stor del av forskningen 

är jämförelser. Det kan vara jämförelser med nyare vampyrlitteratur men också mellan 

karaktärer som Dracula och Edward Cullen från Twilight.  
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Men den tidigare forskningen, som presenteras nedan, kommer inte att användas i 

undersökningen utan presenteras endast för att ge några exempel på olika undersökningar 

inom forskningsområdet. Den typen av tidigare forskning, som presenteras nedan, är den 

vanligaste vid forskning kring Bram Stokers Dracula. Någon undersökning eller forskning 

med samma eller liknande syfte som den här undersökningen har jag inte lyckats finna.  

 

Ramona Anttonen 

Forskaren Ramona Anttonen (2000) gör, som framgår av titeln The Savage and the 

Gentleman: A Comparative Analysis of Two Vampire Characters in Bram Stoker’s Dracula 

and Anne Rice’s The Vampire Lestat en jämförande analys av Dracula och Lestat. Anttonen 

har valt verken då de har många likheter men också många olikheter då nästan hundra år 

skiljer dem åt. Författaren undersöker vad som är typiskt för gotiken och fastställer vad som 

har ändrats i vampyrlitteraturen och vampyrernas fysiska utseende, deras beteende och deras 

förmåga att anpassa sig till det moderna samhället (Antonen 2000, s.1–2). 

 
I undersökningens resultat konstaterar Anttonen att dåtidens normer och rädslor blir synliga i 

Dracula. Hon menar också att i Vampyren Lestat ligger fokus på de psykologiska aspekterna 

till skillnad från Dracula där fokus ligger på miljöaspekterna. Anttonen kommer också fram 

till, utifrån Cesare Lombrosos tankar kring den kriminella människan att Dracula ses som ett 

hot, inte bara för att han är vampyr, men för att han är utomstående och också från öst som 

under den här tiden kopplades ihop med ett hot mot den moderna världen. Lestat har däremot 

väldigt få drag som liknar den klassiska vampyren. Han är istället den perfekta, intelligenta 

gentlemannen som varje människa avundas både fysiskt och psykiskt. Han är också medveten 

om att han kan bli upptäckt och dödad och förändras därför för att smälta in bland 

människorna. Han försöker därför också att tvinga bort sina begär efter blod och fokusera på 

att passa in och lära sig mer om samhällets normer. Anttonen menar att en signifikant 

förändring har ägt rum inom vampyrgenren mellan de olika verkens tillkomst. Vampyrerna i 

senare verk är inte längre något människorna fruktar utan något de vill vara (Anttonen 2000, 

s.22–23). 

 

Kathryn Boyd 

I Making Sense of Mina: Stoker 's Vampirization of the Victorian Woman in Dracula 

undersöker litteraturvetaren Kathryn Boyd (2014) hur Stoker porträtterar karaktären Mina. 
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Kvinnor och femininitet i Dracula har fått en hel del kritik där kritikerna har haft svårt att 

bestämma sig om det är en berättelse om kvinnlig auktorisering eller kvinnans underordning. 

Även Minas ställning som ”den nya kvinnan” debatteras. Mot slutet av 1800-talet fick 

kvinnorna rätt att behålla egendom vid giftermål, rätt att skilja sig, äga sin egen mark och 

utbilda sig på universitetet. Många kritiker menar att Mina representerar den nya ställningen 

som kvinnorna började få (Boyd 2014, s. 1). 

 

I sitt arbete kommer Boyd fram till att Mina är en karaktär som behöver undersökas djupare. 

Läsare kritiserade ofta Mina för hennes hjärna och sätt att tänka samt för hennes sätt att förena 

de gamla viktorianska traditionerna med kvinnornas nya framsteg i samhället. Alltså hennes 

vampyriska tendens att verka oskyldig samtidigt som hon utmanar det patriarkaliska greppet i 

samhället och framträder som ledare både bland kvinnor och män. Boyd menar att Mina är en 

karaktär som både är intelligent och känslosam. Hon förstår både hjärtat och hjärnan och att 

visa henne som en svag karaktär, som många gjort i de senare filmadaptationerna av Dracula, 

gör henne inte rättvisa (s. 28). Mina ses som en autentisk, trovärdig kvinna som kombinerar 

och för samman det traditionella med det socialt feminina och maskulina. Kombinationen kan 

likställas med egenskaperna hos den ”nya kvinnan” som började få allt större plats i samhället 

(Boyd 2014, s. 29–30). 

 
Angelina Kropp 

I c-uppsatsen ”Dracula, en klassiker som satt skräck i läsare sedan 1897 - En litterär analys av 

klassikern Dracula och en av de moderna efterföljarna” (2016) genomför Angelina Kropp en 

litterär analys av Bram Stokers bok Dracula och Stephenie Meyers bok- och filmserie 

Twilight. Syftet med uppsatsen är att analysera Dracula och belysa vilka effekter författaren 

använder sig av och vad som gjort verket till den klassiker den är idag. Hon undersöker även 

vilka egenskaper Dracula utrustats med som gör honom så skräckinjagande. Men Kropp 

jämför också Dracula med Twilight för att undersöka vad som finns kvar av den klassiska 

vampyren och hur de nya elementen skiljer sig åt från klassikern (Kropp 2016, s. 3). Hon 

kommer fram till att det finns likheter mellan Dracula och Twilight, men att det också finns 

skillnader och dessa är att Dracula, bland annat, innehåller fler skräckelement och bidrar 

därför också med mer horror och terror än Twilight (Kropp 2016, s. 3). 
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De här texterna kommer, som sagt, inte att användas i undersökningen utan presenteras endast 

som exempel på olika typer av undersökningar inom forskningsområdet. Fortsättningsvis 

kommer jag att presentera teori och begrepp som kommer att användas i undersökningen för 

att besvara frågan som berör elevers tidigare litterära och andra erfarenheter.  

Teori och begrepp 

Judith Langers (2005) och Jonathan Cullers (1975) teorier kring litterära föreställningsvärldar 

respektive genreförväntan har används som inspiration och utgångspunkt i utformningen av 

arbetets frågor men i huvudsak utformningen av den tredje frågeställningen, dvs.: ”Hur kan 

elevernas tidigare litterära och andra erfarenheter ha påverkat deras uppfattning av verket?”.  

 

Judith Langer 

I boken Litterära föreställningsvärldar skriver professorn Judith Langer om hur människor 

skapar olika textvärldar vid läsning. Vid läsning, då läsaren aktivt försöker söka mening och 

förstå texten, börjar textvärldarna ta form och växa fram (Langer 2005, s. 23). En persons 

samlade erfarenheter och upplevelser sätts i relation till det som upplevs i läsningen. Våra 

förväntningar, idéer, frågor, argument, föraningar och bilder aktiverar vi och de finns med vid 

läsning men även vid tal och skrift. Tillsammans med våra ackumulerade upplevelser och 

erfarenheter sätts de i relation till litteraturen och används i den pågående läsningen för att 

skapa förståelse och mening. Föreställningsvärldar skapas för att skapa mening. Eftersom 

erfarenheter och upplevelser inte delas av alla utan är något personligt så skiljer sig även 

föreställningsvärldarna från person till person. De är också dynamiska och föränderliga. 

Genom ackumuleringen av nya erfarenheter, upplevelser, tankar och idéer växer våra  

föreställningsvärldar. Samtidigt som vi läser kommer därför nya tankar och idéer att uppstå 

för att hjälpa oss att förstå det vi läser och skapa mening (Langer 2005, s. 23–29). För att 

förtydliga är alltså föreställningsvärldar det vi ser framför oss när vi läser någonting och detta 

är alltså en sammanställning av tidigare litterära och andra erfarenheter och våra uppfattningar 

om exempelvis ett verk stammar ur dessa föreställningsvärldar.  

 

Föreställningsvärldarna skapas under fyra faser enligt Langer. De fyra olika faserna är väldigt 

lika varandra. För att förtydliga vad som skiljer dem åt så handlar fas ett om att skapa sig en 

förståelse av verket utifrån tidigare erfarenheter innan läsningen av själva verket. Vi stiger in i 

en föreställningsvärld som endast består av tidigare kunskap och erfarenheter. Detta omfattar 
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både litterära och andra erfarenheter. I fas två är vi kvar i föreställningsvärlden. Läsning av 

texten har påbörjats och med vår tidigare kunskap försöker vi alltså förstå vad verket handlar 

om. I fas tre kliver vi ut ur föreställningsvärlden men endast för att ta till oss de nya 

kunskaperna och erfarenheterna vi införskaffat vid läsningen. Även vid fas fyra kliver vi ut ur 

föreställningsvärldarna. Det som skiljer fas tre och fyra åt är att fas fyra behandlar en mer 

djupgående litterär analys av det nya vi lärt oss med exempelvis metaforer och berättarteknik, 

medan fas tre bara är en ytlig kunskapsöversikt (s. 31–36). De ovanstående faserna är icke-

linjära. Det innebär att läsaren kan återkomma till dem när som helst under läsningen. Man 

kan alltså förflytta sig in och ut ur en text flera gånger under läsningens gång (Langer 2005, s. 

31).   

 

Judith Langers föreställningsvärldar har dock också fått en del kritik där man menar att det 

inte är så enkelt som Langer får det att låta utan att det finns en del problematik med teorin 

och hur den fungerar i praktiken. Exempelvis har Angelica Streuli och Linda Telsing (2011) i 

sitt examensarbete ’Hur förhåller sig praktiken till teorin: en undersökning av hur lärare och 

elever möts i litteraturen’ belyst en del problematik som kan finnas med skapandet och 

användandet av föreställningsvärldarna. De menar att det exempelvis kan vara svårt att ta sig 

mellan de olika stegen utan en tydlig vägledning av läraren (Streuli & Telsing 2011, s. 22–

23). Langer och hennes teori kring föreställningsvärldar har alltså ifrågasatts och kritiserats, 

men som inspiration till mina frågor har jag funnit den användbar. 

 

Jonathan Culler 

Jonathan Culler talar i sin text Structuralist Poetics från 1975 om vad läsningen av ett verk 

med en förutbestämd genre i tanken har för effekt på uppfattningen och förståelsen av ett 

verk. Han menar att det ska hjälpa läsaren att skapa ordning och struktur. Den färdiga 

strukturen och läsarens förförståelse ska hjälpa läsaren att ta sig genom verket och applicera 

texten som läses i förhållande till övriga texter för att förstå skrivsättet eller språket som 

författaren använt sig av. En uppfattning kan ändras under läsning men detta behöver inte 

alltid skapa förvirring menar Culler utan läsaren kan acceptera förändringen och anpassa sig 

till den utan att detta påverkar förståelsen (Culler 1975, s. 136). 
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Material och avgränsningar 

Nedan följer en presentation av undersökningens material, alltså texterna som kommer att 

analyseras i undersökningen samt de avgränsningar som kommer att göras. Texterna som 

presenteras är skrivna av Anna Höglund, Eliza Olga Krucon och Eszter Muskovits. De har 

valts eftersom de undersöker ungefär samma sak och berör de undersökningsområden som jag 

har för avsikt att studera. Det gör dem tacksamma att jämföra med varandra och med 

elevernas svar. 

	
Anna Höglund 

Anna Höglund har skrivit avhandlingen Vampyrer – En kulturkritisk studie av den 

västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet (2011). Boken behandlar 

vampyrberättelsernas inflytande på den västerländska kulturen åren 1700–2000. Höglund 

analyserar förändringarna i vampyrlitteraturen utifrån den rådande samhällssituationen som 

de skrivits i. Hon lyfter fram vilken plats vampyren haft i myt, historia, folktro och vetenskap 

för att sedan belysa hur de även tagit plats inom den skönlitterära sfären. Höglund belyser 

också hur kvinnornas situation i det samtida samhället reflekteras i verken, och vad de nyare 

verken haft för inverkan på unga kvinnors liv i dagens samhälle. Höglund undersöker också 

vad som gör de moderna, manliga vampyrkaraktärerna så eftertraktade och åtråvärda 

(Höglund 2011, s. 33–37). I den här uppsatsen har jag valt att endast använda kapitel sex som 

innehåller en undersökning av Dracula. 

 
Eliza Olga Krucon 

I Unwomanly woman, anmanly men and disintegrating nations in Bram Stokers Dracula, 

Stefan Grabinski’s in Sarah’s house and Aleksey Konstantinovich Tolstoy’s The Family of the 

Vourdalak (2014) skriver Eliza Olga Krucon hur hon flyttar sig utanför textens ramar och 

undersöker hur vampyrer de senaste två århundradena förändrats och tagit sig in i 

populärkulturen. Populärkulturen omfattar områden som film, teater, musik, television och 

datorspel (Krucon 2014, s. 2). Undersökningen är indelad i tre huvuddelar. Den första 

undersöker vilka roller kvinnorna i Storbritannien, Polen och Ryssland tilldelades under 1800-

talet och visar på i vilken utsträckning som kvinnorna i texterna Dracula, Sarah’s House och 

The Family of the Vourdlak, passar in eller avviker från dessa roller (s. 8). I Krucons analys så 

presenteras vampyren som en katalysator som utlöser förändringar inom kvinnorna. Det är 

förändringar i idéerna kring femininitet och specifikt det som ses som den bekanta, den 
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beskyddande och den undergivande femininiteten. Samtidigt ifrågasätts också vad som är den 

riktiga maskuliniteten (s. 10). Hon undersöker även vilken anledning de tre författarna ger för 

sina karaktärers möte med vampyrerna. Kapitlet visar även på hur vampyrkaraktärerna hjälper 

till att tydliggöra rollerna och identiteterna som kvinnorna under 1800-talet tvingades följa för 

att passa in på de förutbestämda könsnormerna (Krucon 2014, s. 10–11). 

 

I det andra kapitlet fokuseras undersökningen på maskuliniteten som förändras i och med att 

femininiteten omdefinieras. Hon menar att maskuliniteten minskar eller feminiseras när den 

konfronteras med vampyren och dess starka feminina utstrålning. Det behandlar också 

auktoriteten hos män som försöker att kämpa mot den ”nya kvinnan” eller försöker avskärma 

sig då det inte går att återställa de gamla sexuella gränserna efter att gränserna blivit rubbade 

(s. 45). Det sista kapitlet behandlar hur de tre författarna format sina vampyrer till främlingar 

som på grund av sina olikheter hamnar utanför ramarna för en nations syn på ”det kända och 

normala”. Detta sätter dem i opposition mot nationen och ses då som farliga fiender. Kapitlet 

försöka belysa på vilket sätt vampyrerna är ”den andre” och hur de står i kontrast till det som 

representerar det bekanta i texterna (Krucon 2014, s. 68).  

 

Ur Krucons text kommer utvalda delar som anses vara relevanta för den här uppsatsen att 

användas. Fokus läggs på de avsnitt där Dracula behandlas och analyseras. Det innebär att 

Krucons undersökningar av Sarah’s House och The Family of the Vourdlak inte kommer att 

användas.  

 
Ezter Muskovits 

The Morality-Transgression Axis in the Field of Sexuality in the Dracula Tradition (2012) är 

skriven av Eszter Muskovits. Muskovits avser att undersöka och presentera bevis för att Bram 

Stokers Dracula är en dikotomi, en delning, mellan idealisk kärlek och sexualitet som 

korresponderar med ett överskridande av moralen som fanns i den viktorianska tidens ideal 

för kärlek och sexualitet. Hon argumenterar för att vampyrens handlingar, önskningar och 

motiv kan förklaras som en slags manifestationer av de hämmade begär om återfinns i den 

mänskliga naturen (Muskovits 2012, s. 7). Hon argumenterar också för att rädslan för 

könsinversionen, omväxlingen av könsroller,  tydligt framträder i Dracula. Man var, under 

tiden för Draculas publicering, rädd för att de traditionella könsrollerna skulle luckras upp. 

Stoker framställer därför tecknen på den nya moderna kvinnans och hennes sexuella aktivitet 
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som latent hos de kvinnliga vampyrkaraktärerna. Men han belyser det genom att framställa 

vampyrkvinnorna som oanständiga och obscena (s. 10).  

 

Muskovits har delat in sin avhandling i tre delar. I det första kapitlet presenteras bakgrunden 

till Dracula-karaktären. De mytologiska, folkloriska och tidiga litterära texterna 

uppmärksammas för att upptäcka de latenta och öppna framställningarna av huvudmotiven. 

Det andra kapitlet fokuserar på Stokers Dracula och tar upp problem kring relationerna 

mellan människor, de kvinnliga karaktärerna och det sexuella ”andra”. Två uppföljare till 

romanen undersöks också som senare representationer av några av de moraliska frågorna. 

Tredje kapitlet handlar om romanens adaptation till film. Där undersöks representationen av 

kärlek och sexualitet och dess utveckling i Draculas filmhistoria. Muskovits undersöker de 

olika aspekterna hos det biologiska könet och det sociala könet genom att huvudsakligen 

använda psykoanalys, analytisk psykologi, queerteori samt morfologiska studier av 

populärkultur (litteratur och film), som forskningsmetod (Muskovits 2012, s. 12–13). Jag 

kommer avgränsa mig till de två första kapitlen i Muskovits avhandling. Det sista kapitlet 

kommer därför inte att behandlas i den här uppsatsen.  

 
Eleverna 
De fem elevernas tolkningar kommer att ställas i förhållande till de tre forskarnas tolkningar. 

Eleverna som valdes ut för undersökningen går sista året på gymnasiet på teknik- och 

naturprogrammet och undervisades, under höstterminen 2017, i kursen Svenska 3 av mig. 

Alla fem elever som läste kursen deltog i undersökningen. Eleverna deltog alltså i 

undersökningen samtidigt som de uppfyllde en del av kunskapskraven för kursen svenska 3. 

Att arbeta med Dracula fyllde därför två syften: dels för att uppfylla delar av kursen, dels att 

undersöka huruvida uppfattningarna av verket skiljer sig åt mellan elever och forskare. 

Elevgruppen bestod av tre män och två kvinnor. För att dölja deras identitet har namnen 

ändrats. Elevernas kommer i undersökningen att nämnas vid namnen: Melinda, Johanna, 

Gustav, Kristian och Daniel. Dracula introducerades på samma sätt för alla eleverna och de 

blev tilldelade samma utgåva av verket. Inget bortfall ägde rum under undersökningens gång. 

Samtliga elever läste hela verket och svarade på alla frågorna. Under tillfället för diskussionen 

var dock Daniel frånvarande. Det kompletterades med en egen skriftlig diskussion. 
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Metod 

Nedan följer en presentation av undersökningens metod.  

 

Ett av kunskapskraven i svenska 3 omfattar ett arbete med ett klassiskt litterärt verk. 

Undersökningen genomfördes, som nämnts, i ett undervisningssammanhang och därmed 

också med en tidsbegränsning. Mycket av lektionstiden användes därför åt läsning och för att 

besvara frågorna. Eleverna fick dock möjlighet att läsa hemma, men frågorna skulle endast 

besvaras under lektionstid där jag hade möjlighet att överblicka processen. Detta för att 

fastställa att allt gick rätt till och att förutsättningarna var liknande. Det är inte en 

helhetstolkning av romanen som är av intresse i det här arbetet utan det är endast vissa 

aspekter av romanen som kommer att behandlas. Elevernas uppfattningar kring Dracula 

undersöks och presenteras i undersökningens andra del i avsnitten Främlingen, Sexualiteten 

och Kvinnosynen. Elevernas tolkning och förståelse av verket diskuteras sedan utifrån tidigare 

erfarenheter i avsnittet Genreförväntan i undersökningens tredje del.  

 

Inledningsvis presenterades endast titeln på verket och namnet på författaren. Eleverna fick 

fundera fritt kring det i fem minuter. Sedan fick de tillgång till frågorna som skulle besvaras 

skriftligt innan de inledde läsningsmomentet. Frågorna hade jag förberett innan det inledande 

momentet och var utformade för att samla information kring elevernas tidigare erfarenheter av 

Dracula, vad de trodde verket skulle handla om och verkets genre. Frågorna och elevsvaren 

återfinns i bilaga 1 och 2. När frågorna var besvarade kunde eleverna inleda läsningen. Innan 

läsningen instruerades de att anteckna om det uppkom något som de förvånades över eller om 

något i verket var svårt att förstå. Eleverna skulle sedan stanna upp vid kapitel 24, innan 

verkets vändpunkt och avslutning, för att ytterligare besvara frågor kring verket och deras 

uppfattning av det fram till kapitel 24. Även dessa frågor skulle besvaras skriftligt. Frågorna 

hade inspirerats av de olika aspekterna av verket som skulle undersökas och som även 

forskarna lyft fram i sina texter, detta för att lättare kunna ställa dem mot varandra. När de 

sedan läst klart verket, besvarade de ytterligare några frågor skriftligt kring verket och deras 

uppfattning av det. För att få med så mycket som möjligt av deras uppfattning av verket fick 

eleverna även delta i en muntlig diskussion kring Dracula. Det var en möjlighet att kunna 

ställa ytterligare frågor kring saker som jag var intresserad av att lyfta fram och ställa i 

förhållande till forskarnas tolkningar. Då jag var ute efter så öppna svar som möjligt från 
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eleverna för att komma åt deras tolkningar och uppfattningar utan att leda in dem på specifika 

svar, var min roll under diskussionen endast att presentera de förberedda frågorna utan att 

ingripa med följdfrågor eller övriga reflektioner kring deras svar. Frågorna till diskussionen 

återfinns i bilaga 1. Diskussionen genomfördes på detta sätt på grund av tidsbrist. Separata 

intervjuer eller samtal med eleverna hade kunnat resultera i mer reflekterande svar och även 

möjligheten att ställa följdfrågor och göra djupare analyser. Möjligheten att utveckla svar som 

inte var fullständiga eller som behöver förklaras ytterligare var inte möjligt med denna metod. 

Det blir även svårt att uppfatta om någon elev missuppfattat någon av frågorna. En djupare 

analys av tolkningar och uppfattningar som samlats in kommer alltså inte vara möjlig i det här 

arbetet, men den övergripande analysen av elevernas olika tolkningar av olika aspekter i 

boken kommer ändå att användas och presenteras i förhållande till forskarnas tolkningar.  

 

 Diskussionen spelades in och dokumenterades på en ljudfil. Diskussionen har inte 

transkriberats men svaren som presenteras i arbetet, återges ord för ord och är alltså exakta 

citeringar av elevernas svar. Det som är av värde i diskussionen och för det här arbetet är 

innehållet och reflektionerna i elevernas svar. Av den anledningen har jag vart att bortse från 

pauser, röstkorrigeringar som hostningar eller liknade ljud som inte fyller någon funktion i det 

här arbetet. Däremot kommer ljud som exempelvis skratt eller betoningar, som behövs som 

stöd för att förstå elevernas svar, att inkluderas i citeringen och presenteras inom 

hakparenteser. Vid avsaknad av dessa typer av ljud kommer endast citaten presenteras.  

 

Något som också är viktigt att belysa är att det endast är en liten mängd material som samlats 

in från eleverna: svaren på frågorna och svaren vid diskussionen. Undersökningen 

genomfördes, som sagt, i ett undervisningssammanhang med bland annat tidsbegränsning 

vilket inte möjliggör någon djupgående analys av elevernas olika tolkningar. Elevernas olika 

svar presenteras som översiktliga tolkningar av de olika aspekterna av romanen.  I uppsatsen 

har också Judith Langers och Jonathan Cullers teorier om hur man tar sig an ett verk samt 

genrens betydelse för förståelsen, inspirerat till utformningen av frågorna. Hur påverkar 

egentligen tidigare erfarenheter uppfattningen och tolkningen av ett verk? Den frågan 

kommer att undersökas genom att titta närmare på elevernas olika svar.  

 

Anna Höglunds, Eliza Olga Krucon och Eszter Muskovits uppfattningar kring Dracula 

undersöks och presenteras även de utifrån avsnitten Främlingen, Sexualiteten och 
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Kvinnosynen. Elevernas uppfattningar kommer sedan ställas i förhållande till forskarnas för 

att besvara hur de fem elevernas tolkningar skiljer sig från eller liknar dem. Detta behandlas i 

Del 1 och Del 2 samt i analysdelen.  

 

För att tydliggöra karaktärernas roller i verket finns även en bilaga med 

karaktärsbeskrivningar (se bilaga 3).  

 

Frågorna 
Frågorna i sin helhet presenteras i bilaga 1 och elevernas svar i bilaga 2. I undersökningen 

sker en avgränsning när det gäller presentationerna av elevernas svar. Om flera elever svarat 

på liknade sätt eller gett utryck för samma uppfattning kan detta i vissa fall exemplifieras med 

endast ett representerande citat. Detta med avsikt att begränsa mängden text och underlätta 

vid läsning. Avgränsningarna av svaren kommer inte att påverka det färdiga resultatet av 

uppsatsen.  

Etiska överväganden  

Eleverna som deltagit är alla över myndig ålder och har själva gjort valet att delta i 

undersökningen. De har blivit informerade om att deras namn kommer att ändras och att de, 

när som helst, har möjlighet att avbryta sin medverkan. Eleverna har godkänt inspelningen av 

diskussionen och informerats om att ljudfilen under arbetet förvaras oåtkomligt. Eleverna 

informerades även om att ljudfilen kommer att förstöras efter arbetets genomförande.  

Romanens handling 

Dracula handlar om hur advokaten Jonathan Harker bjuds in till greve Draculas slott i 

Transsylvanien, nutida Rumänien, för att hjälpa greven att slutföra köpet och skriva på de 

sista dokumenten som ger honom äganderätten över en stor herrgård i London. Harker är till 

en början överraskad av grevens välvillighet, men upptäcker kort därpå att det är något som 

inte riktigt stämmer. Greven kan kommunicera med vargar och förutom Harker själv så verkar 

greven vara helt själv på slottet. Efter att han insisterat på att han ska stanna i ytterligare en 

månad, så blir det allt tydligare för Harker att han blivit en fånge i grevens slott. En kväll 

försöker han hitta en flyktväg men hittas av tre vampyrkvinnor som nästan sätter tänderna i 

honom. Greven räddar honom men Harker inser snabbt att greven håller honom kvar till 
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transaktionen gått igenom. Han bestämmer sig för att fly och klarar sig med nöd och näppe 

från slottet (Stoker 2008, s. 5–78). Greven är nu ägare till en bostad i London och på väg för 

att bosätta sig i det nya landet. Samtidigt befinner sig Harkers fästmö Mina med sin väninna 

Lucy. Lucy är eftertraktad av männen och får tre frierier från tre olika män på samma dag av 

Quincy Morris, Dr. Seward och Arthur Holmwood. Hon väljer Arthur (Stoker 2008, s. 88). 

 

Draculas ankomst till England initierar ett konstigt beteende hos Lucy. Hon uppför sig 

annorlunda och börjar gå i sömnen. Greven hittar henne och hon blir biten. Trots männens 

tappra försök att rädda henne genom ett flertal blodtransfusioner, dör hon och förvandlas till 

vampyr (Stoker 2008, s. 211). Med det inleder Jonathan, Mina, Quincy, Dr. Seward, Van 

Helsing och Arthur den stora jakten på greven med siktet inställt på att köra en påle genom 

hans hjärta och befria världen från den ondskefulle greve Dracula. Romanen varvar 

dagboksanteckningar, artiklar, inspelningar på Dr. Sewards fonograf, telegram och brev. 

Karaktärerna beskriver och redogör för olika händelser som hänt eller som de planerar samt 

sina tankar och känslor kring händelserna eller kring de övriga karaktärerna. Vi får aldrig ta 

del av Draculas dagbok utan upplever honom genom de andra karaktärernas ögon (Stoker 

2008).  

Undersökning 

Undersökningen kommer att presenteras i tre delar. I Del 1 presenteras forskarnas tolkningar 

under rubrikerna Främlingen, Sexualiteten och Kvinnosynen - Synen på Lucy och Mina. I Del 

2 lyfts elevernas tolkningar fram under samma rubriker. I Del 3 undersöks huruvida elevernas 

tidigare erfarenheter haft någon påverkan på deras förståelse av verket. 

 

Del 1 – Forskarnas tolkningar 

Främlingen 
Anna Höglund skriver i sin avhandling Vampyrer - En kulturkritisk studie av den 

västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet om olika litterära tekniker 

som Stoker använder sig av i Dracula för att bland annat skapa det skrämmande och kusliga. 

Hon menar att han blandar verklighet med fiktionen. Genom att ställa det overkliga sida vid 

sida med det verkliga skapar han känslan av att det verkliga blir mer overkligt och det 

overkliga mer verkligt (Höglund 2011, s. 226). Stoker använder olika tekniker för att beskriva 

olika händelser och föremål i verket. Han använder tekniken att låta ett föremål eller en 
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händelse representera någonting men föremålen eller händelsen kan,  när man läser mellan 

raderna, även representera någonting annat. Höglund beskriver till exempel ett avsnitt i boken 

där greven vill engelska och lära sig mer om England men att de handlar inte bara om hans 

beundran för landet utan också om hans vilja att kolonisera och erövra det (s. 231). Året när 

Dracula gavs ut hade Englands expansionspolitik nått sin höjdpunkt och stora delar av 

världen låg under brittiskt styre. Rädslan för ”den andre” och för öst är något som är tydligt i 

Dracula menar Höglund och tydligast går det att se på metaforen där Dracula representerar 

”en främmande östmakt vars syfte är att erövra Storbritannien och hota dess imperium” (s. 

246). Höglund menar också att Dracula ses som främlingen från öst, som då representerar 

invandrarna eller ”de andra” som inte delar samma kultur eller bakgrund och som upplevs 

obehagliga då de är främmande (s. 245–247). Ras är också något som är återkommande i 

verket. Vid ett tillfälle blir blodet en symbol för rasen där de unga männen Arthur Holmwood, 

Quinsey Morris, Dr. Seward och Van Helsing beskrivs vara tappra och ha västerländskt, rent 

och klart blod flytande i ådrorna medan Dracula har blod från ett primitivt folkslag (s. 247). 

Även Eliza Olga Krucon (2014) argumenterar i Unwomanly woman, unmanly men and 

disintegrating nations in Bram Stokers Dracula, Stefan Grabinski’s in Sarah’s house and 

Aleksey Konstantinovich Tolstoy’s The Family of the Vourdalak, för att Stoker skapat och 

format sin vampyr som ”den andre” och som främling som på grund av sitt utländska påbrå 

hamnar utanför ramarna för det som landet, i det här fallet Storbritannien, skapat. Det 

resulterar i att främlingen, vampyren, också blir en av landets värsta fiender. Hon menar 

också att främlingen alltid är multidimensionell. Främlingen är alltså inte bara en främmande 

person utan används som metafor för annat i verket. Främmandeskapet kan reflekteras i deras 

religiösa, könsliga, morala och kulturella skillnader. Krucon betonar att vampyren Dracula 

blir ett förkroppsligande av människors rädslor som sedan också kan kopplas till 

nationalismen som fanns under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet (Krucon 2014, s. 

68–70). 

  

Dracula vill obemärkt smälta in i det brittiska samhället och hans handlingar kan tolkas som 

projiceringar av människornas rädsla för en omvänd kolonisering. Den omvända 

koloniseringen innebär att en ny grupp människor, exotiska och främmande för nationen, 

skapas innanför gränserna för den redan existerande nationen. Den verkliga rädslan, som 

existerat i samtiden, för denna omvända kolonisering presenterar Stoker med Draculas 

förmåga att smälta in bland engelsmännen och i det brittiska samhället. Det kommer till 
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uttryck, bland annat, genom hans utmärkta kunskaper i engelska där han kan tala fritt utan en 

dialekt som avslöjar honom (s. 71). Precis som Höglund menar Krucon att Dracula fungerar 

som en metafor för öst.  

 
Clearly, Count Dracula can be read as a powerful and condensed metaphor of the East with all its 

peculiar customs, beliefs and dangerous diversity. (Krucon 2014, s. 73) 

 

Krucon visar i sin undersökning att splittringen och distansen mellan öst och väst är påtaglig i 

Dracula. Hon beskriver hur Jonathan Harker i början av verket skildrar hur han förföljs av en 

oroande känsla då han ska åka från det civiliserade väst till det mystiska öst. Det är ett möte 

som sker mellan väst och öst när brittiske Harker reser till öst och till transsylvaniska Dracula. 

Men samtidigt menar Krucon att greve Dracula också representerar brittisk imperialism och 

det okända öst där Harker är den brittiske utforskaren som reser till okända områden. 

Samtidigt är Dracula inte den enda med utländsk bakgrund i verket som befinner sig inom 

Storbritanniens gränser även Van Helsing och Quinsey Morris har utländsk påbrå. Van 

Helsing kommer från Holland och Morris är amerikan. Här menar Krucon att det är 

främlingarnas skicklighet inom språket som avgör om de lyckas smälta in eller inte. Ingen av 

dem talar perfekt engelska, Van Helsing bryter och Morris använder sig av amerikanskt slang. 

Detta skiljer dem från britterna och tydliggör deras främlingskap menar Krucon. De 

accepteras av samhället för att deras påtagliga brytning eller sätt att tala gör deras 

främlingskap synligt. De kommer alltså accepteras för att de aldrig helt kommer att smälta in. 

Det finns däremot en rädsla för en främling som inte är synlig. Främlingen smälter in genom 

vältalighet och ett språkbruk som är identiskt med den inhemska befolkningens. För Dracula 

som inte bryter utan lärt sig tala flytande engelska, blir det mycket lättare att smälta in vilket 

innebär att han utgör ett hot mot nationen och väcker den återkommande rädslan för omvänd 

kolonisering (Krucon 2014, s. 77). Även Eszter Muskovits nämner i The Morality-

Transgression Axis in the Field of Sexuality in the Dracula Tradition hur greven från 

Transsylvanien är främmande för de brittiska läsarna och hur Harkers resa till hans slott inte 

bara symboliserar en resa från västmakterna till öst utan också är en resa från väst till öst. Hon 

lyfter fram hur miljöbeskrivningarna ändras och blir allt mörkare och mörkare när Harker 

närmar sig slottet, för att visa på att den här delen av världen  inte tillhör den moderna världen 

utan är en gammal förhistorisk plats. Muskovits lyfter även fram att Dracula, som är en 

främling i London, inte heller följer de lagar och regler som finns. Eftersom han följer andra 
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sedvänjor, så betraktas han också som en utomstående. Han representerar det främmande och 

han ska fruktas, utifrån det viktorianska tankesättet, menar Muskovits (Muskovits 2012, s. 

83). 

 

Sexualiteten 
Dracula skiljer sig inte bara från det västerländska genom att vara främmande, mystisk och 

utländsk utan också när det handlar om sexualitet. I boken ställs det som ansågs som den 

accepterade och ”goda” sexualiteten under den viktorianska tiden mot det som sågs som den 

tabubelagda sexualiteten skriver Höglund (Höglund 2011, s. 252–253). Vampyrernas 

sexualitet står för den djuriska lusten, där vampyrens hunger efter blod får sexuella 

laddningar. Det kan vi se genom vampyrernas kroppsspråk och vad de säger för att locka sina 

offer, menar Höglund. Hon lyfter fram exemplet där de tre vampyrkvinnorna närmar sig 

Harker och samtidigt slickar sig runt munnen för att fukta tänderna och läpparna. Höglund 

förklarar att det är ett tydligt exempel på den sexuella laddningen som kan kopplas till 

vampyrerna och deras hunger (s. 239). Eftersom vampyren är odödlig blir också vampyrens 

sexualitet det och Dracula kan fortsätta frossa på människor på det djuriska sexuella sättet, 

menar Muskovits (Muskovits 2012, s. 59). Muskovits lyfter också fram scenen i slottet med 

Harker och vampyrkvinnorna och menar att det är en av de mest sexuellt laddade scenerna i 

boken (Muskovits 2012, s. 76–77). 

 

I samband med det sexuella får blodet en viktig roll, skriver Höglund. Det står för livet, för 

mannens säd, för kvinnas fertilitet, men också för död och för nya liv som avbryts och inte 

kommer till världen (Höglund 2011, s. 253). Blodtransfusionen som de tre männen och Van 

Helsing genomgår för att rädda Lucys liv, menar Höglund, blev sexuellt laddad då det senare i 

verket framgår att männen genom transfusionen ingått i symboliskt äktenskap med Lucy (s. 

255). Muskovits skriver också om blodet betydelse och hur det, sedan långt tillbaka, 

associerats med liv och död och som i många kulturer till och med fått magiska egenskaper. 

Inom vampyrlegenderna har vampyrernas blodsugande till och med fått en erotisk stämpel där 

vampyrens kyss på halsen blir en metafor för samlag (Muskovits 2012, s 57–58). Muskovits 

påpekar att blodtransfusionen eller blodet som bara är symboliskt, skulle kunna bytas ut mot 

mannens säd (s. 81). Eftersom Mina varit tvungen att dricka Draculas blod innebär det att 

också hon är symboliskt gift, med Dracula genom blod och genom kärlek med Harker, menar 
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Muskovits (s. 81). Viktigt att nämna också är att under den viktorianska tiden var reproduktivt 

sex en markör för sexuell makt (Muskovits 2012, s. 88). 

 

Höglund belyser också att sexualitet och moderskap inte går ihop när det kommer till de 

kvinnliga vampyrkaraktärerna som finns i boken. Ett exempel på det är då Lucy förvandlats 

till vampyr och planerar att frossa på ett barn. Men när Arthur Holmwood dyker upp släpper 

hon barnet. Höglund skriver att hon gör det då sexualiteten och begäret efter Arthur går före 

moderskapet och de plikter som hon annars skulle ha mot barnet (Höglund 2011, s. 257).  

 
När Lucy kastar barnet åt sidan  för att istället tillfredsställa sina sexuella lustar, begäret efter 
fästmannen Arthurs blod, visar hon att sexualitet och moderskap är dikotomier. (Höglund 2011, s. 
257) 

 

Muskovits lyfter också fram scenariot men menar att då det inte förklaras varför Lucy bara 

jagar barn, så kan en av förklaringarna vara att hon fortfarande är ”ny” och inte har tillräckligt 

med kraft för att jaga fullvuxna människor och att det inte behöver handla om 

modersinstinkten (Muskovits 2012, s. 92). Krucon skriver också om den dysfunktionella 

modersinstinkten hos vampyrerna i arbetet. Hon tar upp hur Lucys egen mor agerar illa då 

hon vägrar göra som Van Helsing bestämt utan tar bort vitlöken och då även gör det möjligt 

för Dracula att återigen komma in och förgripa sig på Lucy (Krucon 2014, s. 31–32). Krucon 

och Muskovits lyfter också fram att Minas agerande emot männen visar på hur 

modersinstinkten hos en kvinna egentligen ska vara. Även om Mina själv tyckte situationen 

var obehaglig så medförde det att ordningen kring hur mödrar bör vara blev återställd  

(Muskovits 2012, s. 71).  

 

Kvinnosynen – Synen på Lucy och Mina 
Den accepterade och den tabubelagda sexualiteten som finns hos kvinnorna i boken och 

framställningen av de olika kvinnorna kan kopplas till kvinnosynen som fanns under den 

viktorianska tiden i Storbritannien. När kvinnorna förvandlades till vampyrer blev deras deras 

sexualitet, hunger och djuriska begär påtagligt. Kvinnorna överskred de bestämda och 

accepterade sexuella gränserna då de blev vampyrer och kvinnas position i förhållande till 

mannan förändrades (Höglund 2011, s. 251–254). Muskovits lyfter också fram hur de 

kvinnliga vampyrerna var öppna med sin sexualitet och inte rädda att för att njuta av den. Den 

sexuella makten inkräktade på maskuliniteten och den hela patriarkala strukturen i samhället 

framhåller Muskovits. Muskovits menar att eftersom boken är skriven under tiden då det var 
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ett mansdominerat samhälle, så var blott tanken om en könsöverskridande kvinna något som 

var väldigt obehagligt för många (Muskovits 2012, s. 76–77). 

 

Alla de kvinnliga karaktärerna i Dracula är kopplade till Dracula på något sätt fortsätter 

Muskovits. Lucy och Mina representerar två olika kvinnor den lättsinniga kvinnan och 

idealkvinnan. Mina representerar idealet men måste kämpar för att behålla positionen, medan 

Lucy, efter att blivit biten av Dracula, blir mer lösaktig. Det som Lucy och vampyrkvinnorna 

representerar är precis tvärt emot det som var det viktorianska idealet (s. 71). 

 
The construction of the difference between men and women based on dichotomies such as 
active/passive, inside/outside, phallic/castrated, resulted in the need to establish clear gender roles 
which would help to allocate women their 'proper' place in social and family life.  (Krukon 2014, 
s.10-11) 

 

Det är utifrån de tydliga könsrollerna, som Krucon nämner i citatet, som kvinnorna plats i 

samhället bestämdes i förhållande till männen. En kvinna skulle vara en god fru och mor och 

skulle befinna sig i hemmet skriver Krucon (s. 12). Men under 1800-talet hotades den bilden 

av bilden av den ”nya kvinnan”. Hon skulle vara självständig, med egen karriär och en livsstil 

som var helt emot den viktorianska traditionella synen (s. 12–13). Krucon skriver att Dracula, 

som hotade de dåvarande könsrollerna, blir katalysatorn för de förändrade rollerna och ju 

närmare vampyren karaktärerna i boken kommer desto mer ändras deras förutbestämda 

könsroller (s. 10). En kvinna som bryter mot könsnormerna och överskrider gränserna fick 

inte existera det gällde både för kvinnorna i verket men även för kvinnorna i England. 

Höglund menar att Lucy är en sådan, samt de tre vampyrkvinnorna. Men när hennes man, 

Arthur, sticker pålen i hennes bröst återställs den vanliga maktordningen där mannen 

penetrerar kvinnan (Höglund 2011, s. 259). Vi kan även se könsrollerna omvända då Harker 

blir attackerad av de tre vampyrkvinnorna, då han blir passiv och kvinnorna får de sexuella 

och drivande rollerna (s. 261). Höglund skriver att det fanns en fantasi under den viktorianska 

eran som handlade om mannens sexuella undergivenhet mot kvinnan. Höglund menar att det 

är just därför som scenariot i boken beskrivs som ”drömlikt” och ”suddigt”, för att det aldrig 

fick vara något mer än en dröm (s. 261). Men dåtidens åsikter sipprar genom då Harker 

beskriver hur han känner förakt för dem och sin egen lust, samtligt som han njuter av det. 

Höglund beskriver den passiva Harker som feminiserad och visar på att Dracula, som även 

han är en man, fortfarande är en potent gestalt (s. 262).  
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Han är en erövrare, inte bara av land utan också av kvinnor. (Höglund 2011, s. 263) 
  

Höglunds beskrivning av Draculas sexualitet är en beskrivning av någon som behandlar och 

tar sig an kvinnor på samma sätt som när man erövrar ett land. Alltså utan förvarning eller 

diskussion. Något som är intressant att notera, menar Muskovits, är att Dracula endast bitit 

och förvandlat kvinnor (Muskovits 2012, s. 82). Fortsättningsvis menar Höglund att den 

viktorianske mannens osäkra ställning och syn på sin egen sexualitet representeras genom de 

tydliga skillnaderna mellan den potenta Dracula och den passiva Harker där Harker 

representerar den viktorianska mannen (Höglund 2011, s. 265). 

 

Höglund anser att Lucy får representera den ”fallna kvinnan” som inte når upp till idealen 

som finns kring kvinnlighet (s. 254). Lucy beskrivs som en illvillig varelse från helvetet och 

inte en dygdig fruprototyp, skriver Muskovits. Hennes frestande röst gör henne jämförbar 

med sirener som vill vilseleda män. Både Lucy och vampyrkvinnorna är sådana kvinnor som 

är lockande, men som också är väldigt farliga i de viktorianska männens ögon (Muskovits 

2012, s. 75). Höglund menar att Lucy, med sina tre frierier, inte har någon kontroll över sin 

sexualitet och att det bara förvärras då hon förvandlas till vampyr (Höglund 2011, s. 258). 

 

Mina representerar den dygdiga kvinnan och är med det ingen fresterska. Hon står för en 

moderlig kärlek. Hon är också ansvarsfull när det kommer till sexualitet (s. 258). Krucon 

skriver att Mina visar upp många karaktäristiska drag hos den ”nya kvinnan” när det gäller 

utbildning. Hon är en lärarinna som ständigt söker att bredda sina kunskaper genom att läsa 

nya filosofiska texter. Trots att hon har mycket kunskap kring Dracula lämnas hon utanför 

både när det gäller information och bestämmande på grund av sitt kön, menar Krucon 

(Krucon 2014, s. 50). Muskovits beskriver Mina som en medhjälpare till männen, men att hon 

egentligen bara utför sin plikt mot dem. Hon intar en konservativ position och får 

uppskattning av männen för det. Mina är den viktorianska idealkvinnan som underordnar sig 

mannen (Muskovits 2012, s. 78–79). Efter att Mina väckts från Draculas hypnos, då hon blivit 

biten och själv sugit blod från Draculas bröst, börjar hennes förvandling. Hennes inre lustar 

väcks, Lucy som blir vampyr underkastar sig begären, men det går mot Minas samvete att 

göra det. Därför förblir hon den typiska passiva viktorianska kvinnan jämfört med Lucy, trots 

att hon håller på att förvandlas, menar Muskovits (s. 59). Det finns många intressanta 

reflektioner i texterna. Här nedan följer några fler men ur elevernas tolkningar av Dracula.  
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Forskarna ger alltså uttryck för samma typer av tolkningar när de kommer till de tre 

aspekterna Främlingen, Sexualiteten och Kvinnosynen. De anser exempelvis alla tre att 

Dracula representerar någonting mer än endast vampyrkaraktären. De är också överens om att 

sexualiteten genom blodet får en viktig roll i boken. När det kommer till kvinnosynen är de 

alla överens om att Mina representerar den viktorianska kvinnan och hennes ställning i 

samhället och hur de förväntades vara. Lucy däremot representerar den moderna kvinnan som 

också sågs som en ”fallen kvinna”, som var en mer sexuell varelse och som var något som 

man såg på med avsmak. 

 
Del 2 – Elevernas tolkningar  

Kommande del behandlar elevernas tolkning av verket. Del 2 följer samma upplägg som Del 

1 med avsnitten Främlingen, Sexualiteten, Kvinnosynen– Skillnaden i framställningen av 

kvinnor och män och Skillnaden mellan Lucy och Mina. 

	
Främlingen  

Efter en tids läsning fick eleverna besvara frågan om vem de anser att karaktären Dracula är 

och om han skulle kunna representera någonting mer än sig själv och karaktären han spelar. 

Samma fråga ställdes sedan även under diskussionen. Melindas skriftliga svar presenteras 

inledningsvis följt av Kristians: 

 
Dracula är en mystisk person som bor i ett slott och har massa pengar, han är skum och bor i 
slottet helt själv, han gör alla sysslor själv och han ljuger om vissa saker eller smiter från att svara 
på vissa frågor. Han måste vara gammal då hans möbler är väldigt gamla. Man har inte fått veta 
mycket mer om Dracula då det handlat mest om människorna. (Melinda)  
 
Dracula är en slug och listig person. I boken så ses han som en väldigt kunnig person som har levt 
en väldigt lång tid. Han livnära sig genom att suga ut blodet från andra människors halsar och 
besitter övernaturliga förmågor, men även övernaturliga svagheter. Jag uppfattar honom som 
djävulen förklädd till en gentleman. (Kristian) 

 

Under diskussionen säger Kristian, Gustav och Johanna: 
Jag tänker på att det kan vara en representation på att det kan finnas monster bland oss och i oss. 
(Kristian) 
 
Man var väldigt religiös under den här tiden och de talar om gudsallsmäktig, så det finns alltså 
mytiska saker och då tror jag att han kan representera djävulen. (Gustav) 
 
Folk förr i tiden trodde ganska mycket på varelser. Sånt som man inte kunde se eller visste så 
mycket om. Det skulle kunna vara en metafor för det. En varelse som man inte visste om eller som 
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man inte såg. Vi har inte riktigt en världsåskådningen idag, vi tror  på sånt vi vet och ser. 
(Johanna) 

 

I elevernas skriftliga svar har de främst beskrivit vem karaktären Dracula är på samma sätt 

som Melinda och Kristian gjort ovan. Under diskussionen går eleverna lite djupare och 

försöker hitta någon djupare mening bakom Dracula. Kristian, Gustav och Johanna var de 

enda som svarade.   

 

Sexualiteten 

Nästa fråga behandlade sexualiteten. Vad spelar det sexuella och sexualitet för roll i boken? 

Nedan presenteras Kristian, Melinda och Gustav skriftliga svar på frågan:  

  
T.ex. det fanns blod sugning. Annars vet jag inte. (Kristian) 
 
Jag tror inte att jag har stött på något sexuellt i boken, om så har jag inte lagt någon extra tid att 
fundera över saken. (Melinda) 
 
Såklart så var det en del sexualitet och lust inblandat i romanen. Utan kärleken/lusten så hade nog 
de aldrig kommit varandra så nära. Då hade nog berättelsen varit helt annorlunda och utfallet 
också. (Gustav) 

 

Kvinnosynen - Skillnaden i framställningen av kvinnor och män 

Frågan som eleverna bevarat här handlar om hur kvinnorna framställs jämfört med männen i 

verket. I diskussionen har även kvinnosyn kommit på tal. Eleverna besvarade frågan både 

muntligt och skriftligt. Melindas, Gustavs, Kristians, Daniels och Johannas skriftliga svar 

återfinns nedan. I diskussionen var det endast Johanna som yttrade sig i frågan kring 

kvinnosyn. Även hennes svar presenteras nedan:   

 
Jag tycker kvinnor och män ser ganska jämställda men tror det var en tid då kvinnorna var 
hemmafruar då Lucy fick 3 frierier på samma dag och då antar att hon endast ska vara hemma och 
inte jobba. (Melinda) 
 
Kvinnorna är de som sköter hemmet och som är hemmafruar och som är de svaga. Männen är de 
som är de starka och gör saker. Men samtidigt så väljer författaren att framställa Mina som en 
välutbildad kvinna och ambitiös. Inte minst var hon bra på stenografi och var duktig på att 
sammanfatta och samla ihop kvantiteter av material och hade ett sunt tänkande. Så hon har ju 
eventuellt också mycket betydelse för hur de ska lyckas besegra Dracula. (Gustav) 

Kvinnorna ses mer ödmjuka i boken än männen, medans ser mer ut ha handling kraften att utföra 
sina handlingar. (Kristian) 

Man märker framför allt yrkesfördelningen. Flesta män är läkare, forskare eller har andra högt 
uppsatta yrken. De kvinnor som det skrivs om i boken har jobb som skollärare eller helt enkelt 
hemmafru. Under den tiden i historien var det nog ungefär så i samhället. (Daniel) 
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Man kan se att kvinnorna inte alls hade samma rättigheter eller möjlighet att göra saker. Vet man 
vilken tid boken är skriven i så kan man koppla mycket till vilka rättigheter kvinnorna hade under 
den tiden. (Johanna) 

 
Skillnaden mellan Lucy och Mina 
Den sista delen och frågan behandlar skillnaderna mellan Lucy och Mina. Svaren nedan 
tillhör Gustav: 

 
Mina är omtänksam t.ex. det med Lucy och hennes mående hon gör allt för att Lucy och sprang 
efter henne mitt i natten när hon hade glömt låsa dörren, när de gäller nyfikenhet är det inte så 
starkt då hon inte fått brev av sin älskade Jonathan på länge men bara väntar dag efter dag på att 
han kanske ska skicka ett brev medan han är Transsylvanien, men återigen väldigt omtänksamt 
över Jonathan när hon får redan på att han är på sjukhuset. 
 
Lucy är en kärleksfull person som inte vill att någon ska se henne känslomässig eller sårbar och 
svag, när hon alltid gick i sömmen, eller mådde dåligt, prata i sömnen eller när hon hade rejäl 
blodbrist försökte hon alltid visa sig starkt, samt när Seward och Helsing försökte få henne att 
öppna upp sig försökte hon visa att hon mådde bra och var stark. (Gustav) 

 
Svaret nedan är från diskussionen och tillhör Gustav. Gustavs svar sammanfattar alla fem 
elevers uppfattningar kring skillnaderna mellan Mina och Lucy: 

Men Mina upplevde jag som högre utbildad i stenografi och att Mina kände sig själv bättre som 

person än vad Lucy gjorde. Det kanske var därför Mina, trots allt kunde hjälpa till och vara på 

resande fot och överleva fastän, hon hade blivit smittad av Dracula. (Gustav) 

 
Frågorna i sin helhet och elevernas svar återfinns i bilaga 1 och 2.  
 
 
Del 3 – Erfarenheters möjliga påverkan 

Innan läsning 
För att undersöka om tidigare erfarenheter kan påverka förståelsen/tolkningen av verket fick 

eleverna besvara några frågor innan de påbörjade läsningen. Den första frågan som de skulle 

besvara var om de hade några tidigare erfarenheter av Dracula? 

Melinda svarade: 

 
Har för mig att jag sett ett Scooby Doo avsnitt med en vampyr som heter Dracula. (Melinda)  

 

På Melindas svar kan vi se att hon inte kommit i kontakt med Bram Stokers verk, men 

definitivt varit i kontakt med karaktären Dracula. Kristian hade också sett ett avsnitt av 

Scooby-Doo, som är ett animerat tv-program för barn.1 Kristian, svarade: 
 

																																																								
1	http://www.imdb.com/title/tt0063950/  	
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Jag har hört talas om Dracula innan via filmer eller Tv-serier som hade skräck och action i sig eller 
fantasy/skräck böcker som innehåller vampyrer har åtminstone nämnt Dracula på något viss t.ex. 
en karaktär heter Alucard och det namnet är ju Dracula skrivet baklänges. Sen finns det tecknade 
versioner av Dracula som är för barn t.ex. Scooby-doo eller Batman. (Kristian)  

 

Kontakten har alltså skett via filmer, tv-serier eller böcker som innehållit vampyrer och som 

på något sätt refererat till karaktären Dracula. Även Kristian nämner program för barn där 

Dracula karaktären introducerats. Daniels svar visar på att han också haft en tidigare 

erfarenhet av Dracula på något sätt. Han har dock aldrig kommit i kontakt med verket som 

han nämner. Johanna har även hon hört talas om böcker och filmer om Dracula, men inte sett 

eller läst något. Hon har istället mött honom genom ett tv-program för barn där pappan spelats 

av Dracula:   

 
Jag har sett filmer men aldrig läst något som handlar om Dracula. (Daniel) 

 
När jag var mindre så gick en barnserie om en familj där Dracula var pappan. Många av mina 
tankar kopplas ihop med den serien. Jag har även hört om både andra filmer och böcker, men inget 
som jag varken har läst eller sätt. (Johanna)  

 

Den femte elevens, Gustav, svar var lite mer utförligt och han beskriver även han ett tidigare 

möte med karaktären. Dock inte genom bok eller film.  

 
Javisst, har haft göra med ”Dracula sfären” tidigare. Men vill jag vara tydlig med att jag varken 
har läst eller tittat på Dracula filmen. Däremot har jag har hört talas om att Dracula skulle vara en 
vampyr som suger blod och har en dold agenda. Har hänt att jag har hört någon bokrecension om 
Dracula och sett på reklamaffischer på stan och på gatan. Men det var för ganska så länge sedan 
sen sist. Sen så påminner namnet Dracula mig om tidigare versioner av Julkalendern och om 
gamla slott som är mystiska. Tänker också på barnserien familjen Rysberg, minns att personerna i 
denna TV-serie hade anknytning till Dracula, eftersom att Dracula var en högt ställd vampyr. 
(Gustav) 

 

Gustav har mött honom på samma sätt som de andra eleverna, genom tv-program. Det som 

skiljer honom från de andra är att han även läst en bokrecension och sett affischer med 

Dracula.  

 

Under läsning 
Ingen av eleverna har tidigare läst Stokers verk, men en av eleverna har läst en bokrecension 

av verket. Men trots att de inte varit i kontakt med det riktiga verket så verkar de ändå ha en 

tanke om vad verket kommer att handla om enbart genom att höra titeln och utifrån sina 

tidigare erfarenheter. Det kan vi se utifrån deras svar på den andra frågan ”Vad kommer 

boken att handla om?” (se bilaga 2): 
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Boken lär väl handla om någon som heter Dracula och om hans äventyr. (Kristian)   
 
Titeln Dracula som låter som ett läskigt monster som kanske gör dåliga saker men sedan inte vill 
göra en kvinna illa som han blir förälskad är en plot twist kanske låter väldigt mycket som 
Frankenstein. (Melinda) 
 
Jag tror att boken kommer att handla om Dracula som huvudhandling. Jag tänker mig att han 
utsätts för prövningar från våra fördomar och hur han löser dem. T.ex. som fördomar som att de 
inte bör utsättas för dagsljus. (Johanna) 
 
Det handlar Dracula. Han börjar attackera fler människor. Det leder till slut att en vampyrjägare 
jagar ner Dracula och dräper honom. (Gustav)  
 
Jag tror att boken kommer handla om en vampyr. Jag tror att det finns något ”ont” i denna bok. 
Det kommer säkerligen hända något som är väldigt tragisk och att det finns en hel del inslag av 
hämnd, tragedi och svek. (Daniel) 

 

Många av dem är medvetna om vem karaktären är och hur han ser ut utifrån deras tidigare 

erfarenheter och det gör också att de skapar fördomar och förväntningar om vad Dracula 

kanske kommer att handla om. Som vi kan se svarade alla elever ungefär på samma sätt. De 

tror att Dracula är en ond karaktär, ”ett monster”, som kommer att göra hemska saker. Men en 

av dem tror även att det skulle kunna vara en karaktär som blir förälskad i en kvinna. Den 

eleven har även skrivit att ”det låter väldigt mycket som Frankenstein”. Eleven använder sin 

tidigare erfarenhet av ett verk som stöd för att bilda sig en uppfattning om det nya verket. Det 

är tydligt att eleven använder sig av sina tidigare erfarenheter för att börja bygga upp en ny 

föreställningsvärld (Langer 2005, s. 24), medan Culler skulle mena att kopplingen till 

Frankenstein och dess genre kan hjälpa eleverna vidare i den här boken via genreförväntning. 

Men det är naturligtvis också möjligt att revidera sin uppfattning under läsningens gång. Så 

även fast förvirring inledningsvis kanske hade uppstått så kan eleverna alltså anpassa sig och 

revidera sina förväntningar för att passa förändringen (Culler 1975, s. 136).  

 

Men de övriga erfarenheterna kring karaktären, tidiga erfarenheter av Dracula där han 

framställs som en romantisk, sympatisk och till och med en någorlunda normal vampyrpappa 

istället för en ondskefull blodsugande vampyr, vad kan de ha för påverkan på elevernas 

tolkning av Stokers verk? Det är intressant att undersöka. Kan de tidiga föreställningarna som 

eleverna haft kring Dracula spelat någon roll för den kommande läsningen och tolkningen? 

Enligt Culler utgörs förståelsen för ett verk av de förväntningarna som finns kring verket och 

dess genre. Men som sagt kan dessa revideras och anpassas under läsningens gång. Sett till 

elevernas svar så finns det en viss risk att elevernas uppfattning kring verket kommer att 
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påverka deras förståelse men samtidigt finns det även en chans att eleverna anpassar sig till 

det nya det inte får någon större påverkan (Culler 1975, s. 136).  

 

Utifrån Langers teori kan tidigare erfarenheter också hjälpa läsaren genom verket. Detta gäller 

inte enbart litterära erfarenheter. Det är utifrån alla erfarenheter som förståelsen för det nya 

verket ska uppkomma och detta sker konstant genom hela verket (Langer 2005, s. 24–26). 

 

Genreförväntan  
Eleverna fick även besvara en fråga kring bokens genre. Nästan alla svarade att det skulle 

vara en bok som hamnar inom skräck- och gotikgenren. Gustav och Melinda skrev att det 

även kunde finnas med en hel del kärlek i boken och att den därför inte uteslutande föll inom 

gotik- och skräckgenren (Se bilaga 2). Efter ytterligare en tids läsning fick de återigen 

skrifligt besvara frågor kring genren, om den förändrats och om något i verket förvånat dem. 

Ingen av eleverna hade förvånats över något speciellt i verket och de svarade att deras syn på 

bokens genre inte heller förändrats under läsningens gång. Gustav ville dock lägga till en 

kommentar till sin genrediskussion: 
Men en sak kan tilläggas. Det är att det blev lite grann äventyr framåt slutet. Det var ungefär som 
att de var i en främmande miljö och vandrade runt. Så det är en också ytterligare en tänkbar genre, 
dock så genomsyrar inte äventyr hela historien. (Gustav) 

 

Han menar alltså att han håller fast vid sin tidigare åsikt kring genre, men att det tillkommer 

inslag av äventyr framåt andra halvan av boken. Samtliga svarade också att det inte fanns 

något i boken som de inte förstod eller var osäkra på. Möjligtvis skulle en slutsaten att 

läsningen inte bidragit med några moment som förvånat dem och deras förväntningar på 

boken och dess genre bekräftats kunna dras här. Det skulle kunna innebära att deras tidigare 

erfarenheter hjälpt dem förstå verket, vilket i sin tur skulle betyda att tidigare erfarenheter och 

förväntningar hjälpt dem framåt i läsningen. Svårigheten att dra den slutsatsen ligger i att 

materialet är rätt så tunt, men det är intressant att spekulera kring detta.   

 
Efter läsningen svarade eleverna ungefär på samma sätt på de skriftliga frågorna som tidigare. 

Förutom på frågan om något i verket förvånat dem. Daniel och Johanna stod kvar vid sitt svar, 

inget hade under läsningens gång förvånat dem. Kristian däremot var förvånad över hur 

långsamt handlingen hade sin gång och Melinda lyfter fram att: 
 

Allt som händer med Lucy förvånar mig samt gör de spännande. (Melinda)  
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Gustav menade att han:  

 
Blev förvånad över att boken hade en så levande slagkraft i sig. (Gustav) 

 

Elevdiskussion - Efter läsning 

Nedan presenteras elevdiskussionen som ägde rum efter att eleverna läst klart verket. 

Diskussionens första fråga behandlade genrefrågan och om de såg någon förändring i genren 

efter läsning. Gustav svarade att han håller fast vid den första genren som han valt. Men han 

kan se spår av en äventyrsgenre i verket. Johanna svarade att genren är densamma som 

tidigare. Hon upptäckte ingen överraskning i handlingen:  

 
Det va som jag förväntade mig att Dracula skulle vara.  

 

Melinda svarade att hon inte visste om det var namnet som man hade hört förut som gjorde 

det, men man viste riktigt tidigt vilken genre det skulle vara och hon tyckte inte att slutet 

överraskade.  

 

Eleverna fick sedan besvara om de själva ansåg att deras tidigare erfarenheter av karaktären 

Dracula och genren påverkat deras läsning. Melinda svarade att hon hade vissa förväntningar 

kring vad som skulle finnas med i boken och hon menar att hon hade aningar, utifrån tidigare 

erfarenheter av bland annat ”Dracula gjorda saker”. Hon ansåg inte att det påverkat 

läsningen, men hon har ändå haft förväntningar på saker som hon tänkt skulle vara med. 

Kristian svarade att förväntningarna på Draculas krafter inte stämde överens med det som 

fanns i verket: 

 
Hans övernaturliga förmåga var nedtonad 

 

Johanna svarade att hon tror att det påverkar:  

 
För jag hade en uppfattning utifrån serier och barnprogram man sett när man var liten. Jag har ju 
min uppfattning om att Dracula är en ond individ. Så jag hade nog blivit mer överraskad över 
handlingen om jag inte visste och hade några erfarenhet sedan innan.  

 

Gustav svarade att det påverkar väldigt mycket det man har med sig sedan tidigare:  
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Jag har ju en bild av Dracula med hög krage och huggtänder. Sen har jag också erfarenheter från 
tv-programmet familjen Rysberg där de nämner Dracula som den stora ledaren och det påverkar 
såklart. Det påverkar väldigt mycket då man ska bygga upp scenarion i huvudet. 

 

Analys och diskussion 
I Del 1 i analysen diskuterar och jämför jag de tre forskarnas och elevernas uppfattning av 

Dracula. I Del 2 behandlas och diskuteras frågan om huruvida elevernas tidigare erfarenheter 

påverkat deras tolkning eller förståelse av verket. De olika analysdelarna kommer även 

innehålla kritiska diskussioner av materialet som samlats in och möjligheterna att analysera 

det. 

Del 1 

I undersökningen så har tre specifika områden lyfts fram. De har valts ut för att kunna jämföra 

elevernas tolkningar med forskarnas. De behandlar Dracula, Sexualiteten och Mina och Lucy 

som karaktärer.  

 

Dracula 
Höglund, Krucon och Muskovits har alla tre kommit fram till samma slutsats att Dracula är en 

representation av det främmande öst och en projektion av rädslorna som fanns under den här 

tiden. Forskarna lyfter alltså fram en politisk tolkning där Dracula som karaktär får 

representera en rad olika saker. Han blir en representant för det exotiska, okända och 

ovälkomna öst och rädslan för det som vid tiden för bokens tillkomst var ytterst aktuellt. Hans 

utländska påbrå påverkar och skapar rädslan för den främmande kulturen och människorna 

som möjligtvis har agendan att kolonisera Storbritannien inifrån. Så Dracula är inte bara en 

blodsugande vampyr enligt forskarna, utan han symboliserar någonting större.  

 

Eleverna har inte riktigt tolkat Dracula på samma sätt. Elevernas skriftliga och muntliga svar 

beskriver karaktären Dracula direkt utifrån hans roll i verket. De har exempelvis beskrivit hur 

han är som person och var han bor. Under diskussionen besvarar de frågan på en lite djupare 

nivå än tidigare. Kristian drar en parallell mellan greve Dracula och monster som metafor och 

representant för de onda människorna som går bland oss och det onda som finns inom oss. 

Gustav uttrycker återigen att han tror att Dracula skulle kunna vara symbol för djävulen. 

Johanna svarar också att det skulle kunna vara en metafor för någon varelse som man inte ser 

men som finns där. Eleverna har förstått vem Dracula är som karaktär och att Dracula skulle 
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kunna representera något mer, men de gör inte samma tolkning och kommer inte fram till 

samma slutsats som forskarna. Uttryckligen så säger de inte att de ser honom som någon 

främling eller som en symbol för öster, vilket forskarna gör. Däremot skulle man kunna 

fundera kring deras svar där monster, djävulen och varelser nämns. Skulle det vara möjligt att 

likställa monstren, djävulen och varelserna med främlingen som forskarna menar att Dracula 

representerar? Det är inte riktigt möjligt att göra den tolkningen utifrån materialet som finns. 

Men det går att konstatera att båda grupperna gör en tolkning av Dracula som en möjlig 

representant för något mer än det bokstavligt vampyriska. Men vad han representerar och vad 

det kan innebära skiljer sig alltså åt i deras tolkningar. Varför det skiljer sig åt beror med stor 

sannolikhet delvis på att eleverna endast besvarat några få frågor under tidsbegränsning utan 

tillgänglig bakgrundsinformation eller övrig litteratur– till skillnad från forskarna som haft 

tillgång till litteratur och mer tid för sina analyser. 

 

Sexualiteten 
Nästa område behandlar sexualiteten i verket. Här har undersökningen visat att forskarna 

kommit fram till att vampyrens hunger efter blod har sexuella laddningar, att blodet får en 

viktig roll inom det sexuella och representerar liv, död och äktenskap. Forskarna kommer 

även fram till att de kvinnliga vampyrerna framställs som sexuella och lösaktiga varelser där 

deras begär efter blod också blir något sexuellt. Moderskapet som var en viktig egenskap hos 

dåtidens kvinnor framgår enbart hos ”dygdiga” kvinnor som exempelvis Mina. Minas 

beskrivs ha moderliga egenskaper som uppskattas av de manliga karaktärerna i verket. 

 

Eleverna besvarar också frågan kring sexualitet. Kristian svarar att blodsugningen kan anspela 

på det sexuella, men att han inte riktigt vet om det är något annat med. Melinda svarar att hon 

inte stött på något sexuellt. Hon har inte funderat över det. Gustav däremot skriver att det är 

självklart att sexualitet och lust finns med, annars hade de inte kommit varandra så nära. 

Utifrån deras svar kan vi se att Kristian tolkat blodsugningen som någonting sexuellt laddat 

som även forskarna gjort. Gustav har också hittat en sexualitet i närheten som finns mellan 

vissa karaktärer. Elevernas tolkningar går alltså isär. Det framgår att två elever tolkat 

sexualiteten ungefär på samma sätt som forskarna där blod och närhet står för något sexuellt 

eller blir sexuellt laddat. Därför skulle det vara möjligt att dra slutsatsen att  elevernas 

tolkning av sexualiteten i Dracula både liknar och skiljer sig från forskarna. Vad som gör att 

två av eleverna gör denna tolkning blir däremot svårt att besvara, åter igen, på grund av 
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materialet svagheter. Det blir alltså relevant att belysa vikten av, bland annat, omständigheter 

som kan hindra en djupare tolkning av eleverna och en djupare analys av deras svar. 

Forskarna har även här användning för tidigare kunskaper och erfarenheter, samt annan 

litteratur och därför blir troligtvis också tolkningen av sexualiteten en annan än den 

majoriteten av eleverna gör. Elevernas tolkningar blir vaga funderingar kring begreppet 

sexualitet i samband med verket.  

 

Kvinnosynen 
Nästa del behandlar kvinnosyn och skillnaden i framställningen av kvinnor och män. 

Höglund, Krucon och Muskovits belyser och utgår i sina texter från att kvinnors plats i 

dåtidens samhälle bestämdes i förhållande till mannen. En kvinna skulle vara en god fru och 

befinna sig i hemmet. De kommer även fram till att Dracula hotar de bestämda könsrollerna 

då de kvinnliga vampyrerna överskrider könsgränserna, vilket absolut inte var tillåtet i det 

viktorianska samhället. De menar exempelvis att en av de kvinnliga vampyrerna dör då en 

man penetrerar henne med en påle. Detta ska illustrera att mannen återigen tagit över den 

sexuella makten och därmed återgår både kvinnan och mannen till sina traditionella platser i 

samhället, alltså kvinnan underordnad mannen. De kvinnliga vampyrernas sexuella makt 

inkräktade på männens maskulinitet och därmed också hela den patriarkala strukturen i 

samhället vilket sågs på med misstycke och oro av bland annat männen. Lucys död i verket är 

ett bra exempel på detta menar forskarna.   

 

Utifrån elevernas svar kan vi se att eleverna tolkat kvinnornas situation ungefär på samma sätt 

som forskarna. Melinda lyfter i sin tolkning hemmafruars situation och ställning. Även 

Gustav sätter in kvinnorna i hemmet och beskriver kvinnorna som de svaga och männen som 

de starka. Men han menar att Mina ändå framstår som väldigt intelligent och ambitiös och 

bidrar till att besegra Dracula. Gustavs tolkning skulle kunna kopplas till den ”nya kvinnan” 

som Krucon nämner. I forskarna tolkning framgår det att den nya kvinnan är handlingskraftig. 

De menar att Mina vill hjälpa männen och framställs som handlingskraftig men förblir i en 

passiv roll, underordnad männen, då de inte vill ta emot hennes hjälp. De vägrar även låta 

henne delta i vissa aktiviteter då hon anses som svag både kroppsligt och själsligt eftersom 

hon är en kvinna. På ungefär samma sätt menar Kristian att männen framställs som de 

handlingskraftiga och att kvinnorna då blir de passiva och ödmjuka. Daniel har däremot lyft 

fram något annat i sitt svar nämligen yrkesfördelningen, på samma sätt som forskarna gjort i 
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sina texter. Han påpekar att de flesta männen har yrken som läkare och forskare, medan 

kvinnorna i boken antingen är lärare eller hemmafruar. Han antar även att det förmodligen såg 

ut så i samhället under tiden boken skrevs. Johanna lyfter fram att kvinnan inte alls hade 

samma rättigheter som mannen och att kvinnornas situation i boken kan kopplas till dåtidens 

samhällssituation.  

 

Forskarnas och elevernas tolkningar av kvinnosyn och framställningen av kvinnor och män i 

verket går ihop. De lyfter fram och belyser ungefär samma saker vilket jag tolkar som att 

eleverna här, jämfört med tidigare områden, har liknande erfarenheter och kunskaper kring 

kvinnohistoria som forskarna har. En annan anledning till likheter i tolkningarna skulle 

däremot också kunna vara att kvinnornas situation i det viktorianska samhället i 

Storbritannien tydligt framgår och speglas i Dracula. Vilket resulterar i att eleverna gör 

någorlunda liknande tolkningar och drar liknande slutsatser som forskarna. Det som skiljer 

dem åt är att eleverna inte nämner de överskidande könsgränserna och hur de kvinnliga 

vampyrerna behandlas jämfört med de levande kvinnorna men förutom det så är tolkningarna 

väldigt lika. Men även här vill jag argumentera för att omständigheterna är annorlunda för 

eleverna jämfört med forskarna när det gäller tid och tillgång till litteratur. Materialet som 

samlats in, är inte tillräckligt för en djupare jämförande analys. 

Mina och Lucy 

Den sista delen behandlar skillnaderna mellan Lucy och Mina. I forskarnas tolkning är Lucy  

den fallna kvinnan som inte längre når upp till idealet som finns kring kvinnlighet. De menar 

att Lucy skildras som en illvillig varelse från helvetet som lockar män till fördärvet. Hon 

saknar egenskaperna som en god fru och mamma ska besitta medan Mina representerar den 

dygdiga kvinnan och modersgestalten som är ansvarsfull när det kommer till sexualitet. Mina 

är utbildad och arbetar som lärarinna dock söker hon ständigt att bredda sina kunskaper 

genom att läsa böcker. Hon beskrivs också som en medhjälpare åt männen och någon som 

intar en underlägsen position vid männens sida. Till och med efter att Dracula bitit henne 

lyckas Mina behålla sin position som idealkvinnan, jämfört med Lucy.  

Det finns en del skillnader mellan forskarnas och elevernas tolkningar av de två kvinnorna. 

De lyfter fram och belyser olika saker. Gustav lyfter fram, med hjälp av ett exempel ur boken 

hur omtänksam Mina är när Lucy och Johnathan är sjuka. Han beskriver också Lucy som en 
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kärleksfull person som inte vill visa sig svag framför männen. Den här tolkningen skiljer sig 

en del från forskarnas och belyser andra egenskaper hos karaktärerna som forskarna inte lyfter 

fram. Gustavs tolkning lyfter också fram Mina som högutbildad eftersom hon kan stenografi 

och att Minas självkontroll hindrade henne från att förvandas till vampyr och hjälpte samtidigt 

de andra när de sökte efter Dracula. Här kan Gustavs tolkning av Minas vilja att hjälpa till  

liknas någorlunda vid forskarnas tolkning av Mina som medhjälpare åt männen. Han ligger 

alltså till viss del både nära och avlägset till i förhållande till forskarna i sin tolkning. Men det 

vore intressant att analysera varför Gustav och forskarna lyfter fram och belyser olika 

egenskaper hos karaktärerna, men tyvärr är det inte möjligt utifrån materialet som finns. 

Slutsatsen som skulle kunna dras är att undersökningen och analysen har utvisat att elevernas 

tolkningar av Dracula både skiljer sig och liknar de tre forskarnas uppfattning av verket när 

det gäller områdena Främlingen, Sexualiteten, Kvinnosynen och synen på Mina och Lucy som 

undersökts. Skillnaderna i omständigheterna som framgått har visat att forskarna haft 

möjlighet att göra djupare och utförligare tolkningar av verket. Men samtidigt är det viktigt att 

nämna att dessa omständigheter kan göra forskarnas tolkningar och teoretiseringar av de olika 

aspekterna i verket ensidiga. Deras kunskap och tidigare erfarenheter kan begränsa dem i den 

mån att de endast ser och tolkar texter utifrån de begrepp och föreställningsvärldar som redan 

finns klara för dem. Eleverna kan till skillnad från forskarna resonera någorlunda fritt då de 

inte påverkats av teorier eller kunskaper kring exempelvis samhällssituationer, kvinnosyn 

eller sexualitet. Det innebär inte att deras resonemang och tolkningar är fel, utan endast att de 

kan skilja sig från forskarnas tolkningar.  

Men materialet som samlats in av eleverna hindrar också en djupgående analys och 

jämförelse mellan forskarnas och elevernas tolkningar. Men det går ändå att göra enklare 

jämförelser av tolkningarna och dra den slutsatsen att erfarenheter och kunskaper som både 

forskare och elever besitter påverkar förståelsen och tolkningen av verket. Men det som också 

är intressant är att det som forskarna lyft fram och tolkat som viktiga centrala delar i verket 

har eleverna inte lagt lika stor vikt vid och inte alls uppfattat som särskilt viktiga. Detta gäller 

bland annat sexualiteten i verket. Dock blir det återigen svårt att svara på varför det skiljer sig 

i tolkningarna. Men det skulle möjligtvis kunna bero på att eleverna uppfattat frågorna på ett 

annat sätt och associerat sexualitet med explicita handlingar. Vilket vi möjligtvis ser ett 

exempel på då Daniel svarar kort att det inte finns någon sexualitet i verket då karaktärerna 
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inte har sex med varandra.   

 

Del 2 

Elevernas svar på frågorna i Del 3 visar att alla elever, på något sätt, haft tidigare erfarenheter 

av karaktären Dracula. De tidigare mötena med karaktären har ungefär varit lika. De har alla 

erfarenheter av vampyrkaraktärer på tv som refererar till Bram Stokers Dracula. De har sett 

filmer eller serier där karaktären är med eller tecknade barnprogram som exempelvis Scooby-

Doo som visar en tecknad version av karaktären. Dessa tidigare erfarenheter av Dracula 

innebär att de har någonting att koppla karaktären i Stokers verk till. Det medför en viss 

förväntan på karaktären. Även handlingen skulle kunna vilseleda läsaren eller lämna läsaren 

missnöjd om förväntningarna kring den inte uppfylls. Om eleverna inleder läsningen med att 

tro att verket tillhör en viss genre kan förvirring vid läsning uppstå till en början och möjligen 

även resultera i besvikelse då de förväntar sig någonting annorlunda av handlingen än den 

som följer. Dock kan de, enligt Culler, anpassa sig till det nya i texterna.  Om vi ser till 

elevernas svar på frågorna är det tydligt att elevernas erfarenheter kan spela roll för 

tolkningen. Eleverna menade att de inte blivit vilseledda av någon annan genre än den de valt 

ut från början, trots tidigare erfarenheter, som de också uppfattade stämde. Men för att det 

skulle vara möjligt för dem att redan ha en genre i åtanke blir deras erfarenheter och 

genrekunskaper väsentliga. I det här fallet har genreförväntan och genre hjälpt eleverna i 

deras tolkning istället för att vilseleda dem.  

 

Om vi ser till elevernas egna svar om huruvida deras tidigare litterära och övriga erfarenheter 

påverkat, så kan vi tydligt se att alla elever på något sätt menar att deras tidigare erfarenheter 

spelat roll för förväntningarna på verket, men att det inte varit något som varit avgörande för 

deras förståelse eller tolkning av det. Melinda, som hade aningar om vad verket skulle handla 

om, menade att hon hade förväntningar på saker som hon tänkt skulle vara med, men att detta 

inte påverkat läsningen eller tolkningen. I Kristians fall kan vi se att han förväntade sig att 

Dracula skulle ha mer krafter. Men det är inte troligt att detta stjälper förståelsen eller 

tolkningen av de olika aspekterna som undersöktes i verket. Intervjuer eller enskilda samtal 

med eleverna hade möjligtvis kunnat visat en ännu tydligare bild av deras tidigare 

erfarenheters eller kunskapers påverkan och en djupare analys hade varit möjlig.  
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Erfarenheter och kunskaper är något vi alla samlar på oss genom livet. Hur dessa erfarenheter 

och kunskaper kan komma att påverka oss, har vi sett exempel på i den här arbetet, men det 

kan vara svårt att utröna och samma regler behöver inte alltid vara applicerbart på alla. De tre 

forskarnas tolkningar gick inte alltid att likställa med elevernas tolkningar. Forskarna har haft 

mer tid, material och möjlighet att fördjupa sig inom ämnet vilket blir tydligt i deras texter. 

Deras kunskap kring kvinnohistorien och de rådande samhällsförhållandena bidrar också till 

djupare analyser. Medan eleverna enbart haft ett fåtal tillfällen att läsa och fundera kring 

verket för att svara på frågorna utan bakgrundsinformation kring verket eller dåtidens 

samhällssituation. Något som också konstaterades var att forskarna och eleverna ibland lade 

fokus på olika saker i sina tolkningar. Som exempelvis sexualiteten som forskarna ansåg vara 

centralt i verket medan eleverna inte alls uppfattat det på samma sätt. Det var dock omöjligt 

att ta fasta på varför det såg ut på det här viset utifrån materialet som finns.  

 

En annan faktor som kan påverka är elevernas förståelse av frågorna. Om det inte finns en 

klarhet och förståelse av frågornas innebörd kan inte ”rätt svar” ges på frågorna. Med ”rätt 

svar” aves att eleverna förstår frågan och dess innebörd och förstår vilken typ av svar som kan 

fylla frågans syfte och funktion. Det kan innebära att eleverna egentligen besitter ”rätt 

kunskaper”, men som inte kommer till uttryck vid analys och tolkning då frågan 

missuppfattas. En reflektion kring det skulle kunna vara att missuppfattningen av en fråga kan 

vara en anledningen till att elevernas tolkningar inte alltid stämmer överens med varandra, 

med forskarna eller blir djupgående. Detta skulle kunna vara en indikator på att några av 

eleverna exempelvis tolkat sexualiteten på ett annat sätt än forskarna. Men det går som sagt 

inte att avgöra utifrån det materialet som finns. Men med utgångspunkt i materialet, de 

elevsvaren som jag fått in, anser jag att eleverna ändå förstått de olika aspekterna verket och 

kunnat utföra egna tolkningar på dessa. Deras tidigare erfarenheter har alltså inte haft någon 

märkbar negativ inverkan på förståelsen utan istället hjälp dem genom verket. 

 

Något som jag nämnt ett flertal gånger tidigare men som jag anser vara viktigt att lyfta fram 

igen är att det bara är en liten mängd material som samlas in från eleverna. Materialet som 

kom in gick givetvis att analysera, men andra omständigheter som mer tid, individuella 

intervjuer med eleverna, fördjupade frågor och följdfrågor hade kunnat resultera i en djupare 

analys av elevernas uppfattningar och en djupare jämförelse mellan elevers och forskarnas 

olika tolkningar. Det hade kanske också resulterat i material som visar på tydligare effekter 
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och konsekvenser av erfarenheters påverkan. Men för att sammanfatta har det utifrån 

undersökningen framgått att elevernas tolkningar både skiljer sig och liknar forskarnas 

tolkningar i vissa aspekter. Men att jämställa deras tolkningar helt med varandra anser jag inte 

vara riktigt möjligt då elevernas tolkningar saknar samma djup som forskarnas har. Men det 

är möjligt att ändå se och dra slutsatsen att de uppfattat och tolkat vissa saker på likande sätt 

och att tidigare erfarenheter påverkar, men har inte påverkat eleverna och deras förmåga att 

göra tolkningar. 

 

Sammanfattning	
I den här uppsatsen har fem gymnasielevers tolkningar av olika aspekter i Bram Stokers verk 

Dracula presenterats och jämförts med tre forskares, Anna Höglund, Eliza Olga Krucon och 

Eszter Muskovits tolkningar av samma aspekter. Uppsatsen har även inspirerats av Judit 

Langers och Jonathan Cullers teorier om föreställningsvärldar respektive genreföreställningar 

för att svara på frågan om elevernas tidigare erfarenheters påverkat deras tolkning av verket. 

 
Undersökningen består av två delar, Del 1 och Del 2 och underkategorierna Främlingen, 

Sexualiteten och Kvinnosynen. I den första delen behandlas forskarnas tolkningar utifrån deras 

texter och den andra delen elevernas tolkningar utifrån deras skriftliga och muntliga svar på 

olika förberedda frågor. Eleverna både deltog i undersökningen och uppfyllde ett 

kunskapskrav för kursen svenska 3. I undersökningen har det framgått att en del av elevernas 

svar och tolkningar liknar forskarnas, men att de även går isär på många ställen. Forskarnas 

tolkningar och analyser är även mer djupgående än elevernas. En mer djupgående analys av 

elevernas tolkningar var inte möjlig på grund av deras kortfattade svar på frågorna. Det kan 

också vara svårt att veta huruvida eleverna förstått frågorna och vad de anser vara viktigt eller 

mindre viktigt inom de olika aspekterna. 

Vid undersökningen om huruvida elevernas tidigare erfarenheter påverkat uppfattningen, så 

ansåg de själva att deras tidigare erfarenheter påverkat förväntningarna på verket, men att det 

inte förändrade deras tolkning eller förståelse av verket. Tidigare litterära erfarenheter och 

erfarenheter kring genre kan alltså påverka förståelsen av ett verk och resultera i både 

missnöje och förvirring, men kan även skapa ordning och hjälpa läsaren att förstå verket 

vilket verkar stämma i det här fallet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Frågor 

Inledande frågor till Dracula 
 

1. Har du några tidigare litterära eller andra erfarenheter av Dracula? 

2. Vad kommer boken att handla om?  

3. Vilken genre tror du boken är skriven i? 

 
Frågor till kapitel 24 
 

1. Kan han representera någonting mer än karaktären han spelar?  

2. Hur skiljer sig framställningen av män och kvinnor? 

3. Har era tankar kring genre förändrats från det ni tidigare trodde och har ni förvånats 

över något i boken? 

 

Avslutande frågor till Dracula 

1. Vad finns det för skillnad/skillnader mellan de två karaktärerna Lucy och Mina?  

2. Vad spelar det sexuella och sexualitet för roll i boken? 

3. Har era tankar kring genre förändrats nu när ni läst klart? 

4. Har något i verket förvånat er? 

Diskussionsfrågor till Dracula 
 

1. Anser ni att genren är densamma som ni inledningsvis trodde eller har den ändrats? 

2. Tror ni att det är möjligt/har era tidigare litterära eller andra erfarenheter av Dracula 

och genren påverkat er läsning? 

3. Vad finns det för skillnad/skillnader mellan de två karaktärerna Lucy och Mina? 

4. Kan Dracula vara representant för något annat än karaktären han spelar?  

5. Vad spelar det sexuella och sexualitet för roll i boken? Vad tror ni? Motivera 

 

Diskussion – Diskussionen spelades in men har inte transkriberats. Elevernas svar presenteras 
därför ord för ord i arbetet. Ljudfilen har sedan, efter arbetet genomförts, förstörts.   
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Bilaga 2 - Elevsvar 
 
Svar på inledande frågor till Dracula 
 
Melinda  
 

1. Har du några tidigare litterära eller andra erfarenheter av Dracula? 

Svar:  Har för mig att jag sett ett Scooby Doo avsnitt med en vampyr som heter 

Dracula. 

 

2. Vad kommer boken att handla om?  

Svar: Titeln Dracula som låter som ett läskigt monster som kanske gör dåliga saker 

men sedan inte vill göra en kvinna illa som han blir förälskad är en plot twist kanske 

låter väldigt mycket som Frankenstein. 

 

3. Vilken genre tror du boken är skriven i? 

Svar: Gotik. Men jag tror att det finns en del kärlek med också. 

  
Gustav 
 

1. Har du några tidigare litterära eller andra erfarenheter av Dracula? 

Svar: Javisst, har haft göra med ”Dracula sfären” tidigare. Men vill jag vara tydlig 

med att jag varken har läst eller tittat på Dracula filmen. Däremot har jag har hört 

talas om att Dracula skulle vara en vampyr som suger blod och har en dold agenda. 

Har hänt att jag har hört någon bokrecension om Dracula och sett på 

reklamaffischer på stan och på gatan. Men det var för ganska så länge sedan sen 

sist. Sen så påminner namnet Dracula mig om tidigare versioner av Julkalendern 

och om gamla slott som är mystiska. Tänker också på barnserien familjen Rysberg, 

minns att personerna i denna TV-serie hade anknytning till Dracula, eftersom att 

Dracula var en högt ställd vampyr.  

 

2. Vad kommer boken att handla om?  

Svar: Det handlar om Dracula. Han börjar attackera fler människor. Det leder till 

slut att en vampyrjägare jagar ner Dracula och dräper honom.  
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3. Vilken genre tror du boken är skriven i? 

Svar: Skräck och gotik är det jag tänker på direkt, men kanske kärlek och romantik 

också.  

 
Kristian 
 

1. Har du några tidigare litterära eller andra erfarenheter av Dracula? 

Svar: Jag har hört talas om Dracula innan via filmer eller Tv-serier som hade 

skräck och action i sig eller fantasy/skräck böcker som innehåller vampyrer har 

åtminstone nämnt Dracula på något viss t.ex. en karaktär heter Alucard och det 

namnet är ju Dracula skrivet baklänges. Sen finns det tecknade versioner av 

Dracula som är för barn t.ex. Scooby-doo eller Batman.  

 

2. Vad kommer boken att handla om?  

Svar: Boken lär väl handla om någon som heter Dracula och om hans äventyr. 

  

3. Vilken genre tror du boken är skriven i? 

Svar: Gotisk skräckroman 

 
Daniel 
 

1. Har du några tidigare litterära eller andra erfarenheter av Dracula? 

Svar: Jag har sett filmer men aldrig läst något som handlar om Dracula.  

 

2. Vad kommer boken att handla om?  

Svar: Jag tror att boken kommer handla om en vampyr. Jag tror att det finns något 

”ont” i denna bok. Det kommer säkerligen hända något som är väldigt tragisk och 

att det finns en hel del inslag av hämnd, tragedi och svek.  

 

3. Vilken genre tror du boken är skriven i? 

Svar: Skräck 
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Johanna 
 

1. Har du några tidigare litterära eller andra erfarenheter av Dracula? 

Svar: När jag var mindre så gick en barnserie om en familj där Dracula var pappan. 

Många av mina tankar kopplas ihop med den serien. Jag har även hört om både 

andra filmer och böcker, men inget som jag varken har läst eller sätt.  

 

2. Vad kommer boken att handla om?  

Svar: Jag tror att boken kommer att handla om Dracula som huvudhandling. Jag 

tänker mig att han utsätts för prövningar från våra fördomar och hur han löser dem. 

T.ex. som fördomar som att de inte bör utsättas för dagsljus.  

  

3. Vilken genre tror du boken är skriven i? 

Svar: Skräck och gotisk roman 

 
 
Svar på frågor ställda efter kapitel 24 
 
Melinda 
 

1. Kan han representera någonting mer än karaktären han spelar?  

Svar: Dracula är en mystisk person som bor i ett slott och har massa pengar, han är 

skum och bor i slottet helt själv, han gör alla sysslor själv och han ljuger om vissa 

saker eller smiter från att svara på vissa frågor. Han måste vara gammal då hans 

möbler är väldigt gamla . Man har inte fått veta mycket mer om Dracula då det 

handlat mest om människorna.  

 

2. Hur skiljer sig framställningen av män och kvinnor? 

Svar: Jag tycker kvinnor och män ser ganska jämställda men tror det var en tid då 

kvinnorna var hemmafruar då Lucy fick 3 frierier på samma dag och då antar att hon 

endast ska vara hemma och inte jobba. 

 

3. Har era tankar kring genre förändrats från det ni tidigare trodde och har ni förvånats 

över något i boken? 

Svar: Nej 
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Gustav 
 

1. Kan han representera någonting mer än karaktären han spelar? 

Svar: Han är säkert nån djävul 

 

2. Hur skiljer sig framställningen av män och kvinnor? 

Svar: Kvinnorna är de som sköter hemmet och som är hemmafruar och som är de 

svaga. Männen är de som är de starka och gör saker. Men samtidigt så väljer 

författaren att framställa Mina som en välutbildad kvinna och ambitiös. Inte minst 

var hon bra på stenografi och var duktig på att sammanfatta och samla ihop 

kvantiteter av material och hade ett sunt tänkande. Så hon har ju eventuellt också 

mycket betydelse för hur de ska lyckas besegra Dracula. 

 

3. Har era tankar kring genre förändrats från det ni tidigare trodde och har ni förvånats 

över något i boken?  

Svar: Nej men. Men en sak kan tilläggas. Det är att det blev lite grann äventyr 

framåt slutet. Det var ungefär som att de var i en främmande miljö och vandrade 

runt. Så det är en också ytterligare en tänkbar genre, dock så genomsyrar inte 

äventyr hela historien.  

 
Kristian  
 

1. Kan han representera någonting mer än karaktären han spelar?  

Svar: Dracula är en slug och listig person. I boken så ses han som en väldigt kunnig 

person som har levt en väldigt lång tid. Han livnära sig genom att suga ut blodet 

från andra människors halsar och besitter övernaturliga förmågor, men även 

övernaturliga svagheter. Jag uppfattar honom som djävulen förklädd till en 

gentleman.  

 

2. Hur skiljer sig framställningen av män och kvinnor? 

Svar: Kvinnorna ses mer ödmjuka i boken än männen, medans ser mer ut ha 

handling kraften att utföra sina handlingar. 
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3. Har era tankar kring genre förändrats från det ni tidigare trodde och har ni förvånats 

över något i boken? 

Svar: Nej 

 
Daniel  
 

1. Kan han representera någonting mer än karaktären han spelar?  

Svar: Han är väl en ond person som dricker andras blod 

 

2. Hur skiljer sig framställningen av män och kvinnor? 

Svar: Man märker framför allt yrkesfördelningen. Flesta män är läkare, forskare 

eller har andra högt uppsatta yrken. De kvinnor som det skrivs om i boken har jobb 

som skollärare eller helt enkelt hemmafru. Under den tiden i historien var det nog 

ungefär så i samhället. 	

 

3. Har era tankar kring genre förändrats från det ni tidigare trodde och har ni förvånats 

över något i boken? 

Svar: Nej 

 
Johanna 
 

1. Kan han representera någonting mer än karaktären han spelar?  

Svar: Han är någon som tycke rom att leva på andra och suga blod. Kanske är han en 

fladdermus också. 

 

2. Hur skiljer sig framställningen av män och kvinnor? 

Svar: Det finns en skillnad mellan dem.  

 

3. Har era tankar kring genre förändrats från det ni tidigare trodde och har ni förvånats 

över något i boken? 

Svar: nej  
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Svar på avslutande frågor till Dracula 
	
Melinda 

1. Vad finns det för skillnad/skillnader mellan de två karaktärerna Lucy och Mina? 

Svar: De är lite lika skulle jag säga men Lucy är rik men inte Mina. Lucy blir också 

vampyr. Mina blir inte det. 

  

2. Vad spelar det sexuella och sexualitet för roll i boken? 

Svar: Jag tror inte att jag stött på något sexuellt i boken, om så har jag inte lagt någon 

extra tid att fundera över saken.   

 

3. Har era tankar kring genre förändrats nu när ni läst klart? 

Svar: Nej faktiskt inte  

 

4. Har något i verket förvånat er? 

Svar: Allt som händer med Lucy förvånar mig samt gör det spännande.  

Gustav 

1. Vad finns det för skillnad/skillnader mellan de två karaktärerna Lucy och Mina? 

Svar: Mina är omtänksam t.ex. det med Lucy och hennes mående hon gör allt för att 

Lucy och sprang efter henne mitt i natten när hon hade glömt låsa dörren, när de gäller 

nyfikenhet är det inte så starkt då hon inte fått brev av sin älskade Jonathan på länge 

men bara väntar dag efter dag på att han kanske ska skicka ett brev medan han är 

Transsylvanien, men återigen väldigt omtänksamt över Jonathan när hon får redan på 

att han är på sjukhuset. 

 

Lucy är en kärleksfull person som inte vill att någon ska se henne känslomässig 

eller sårbar och svag, när hon alltid gick i sömmen, eller mådde dåligt, prata i 

sömnen eller när hon hade rejäl blodbrist försökte hon alltid visa sig starkt, samt 

när Seward och Helsing försökte få henne att öppna upp sig försökte hon visa att 

hon mådde bra och var stark.  
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2. Vad spelar det sexuella och sexualitet för roll i boken? 

Svar: Såklart så var det en del sexualitet och lust inblandat i romanen. Utan 

kärleken/lusten så hade nog de aldrig kommit varandra så nära. Då hade nog 

berättelsen varit helt annorlunda och utfallet också. 

3. Har era tankar kring genre förändrats nu när ni läst klart? 

Svar: Det är att det blev lite grann äventyr på slutet. Det var ungefär som att de var i 

en främmande miljö och vandrade runt. Så det är en också ytterligare en tänkbar 

genre, dock så genomsyrar inte äventyr hela historien. Utan det är mest på slutet. 

Kanske även tragedi då vi får reda på att två av våra välbekanta karaktärer 

omkommer. Dels Quincey på slutet och Lucy i mitten av berättelsen. 

 

4. Har något i verket förvånat er? 

Svar: Blev förvånad över att boken hade en sån levande slagkraft i sig.  

Kristian 

1. Vad finns det för skillnad/skillnader mellan de två karaktärerna Lucy och Mina?  

Svar: Lucy blir vampyr men inte Mina. 

 

2. Vad spelar det sexuella och sexualitet för roll i boken? 

Svar: Tex det fanns blod sugning. Annars vet jag inte.  

 

3. Har era tankar kring genre förändrats nu när ni läst klart? 

Svar: Nej, tror inte det 

 

4. Har något i verket förvånat er? 

Svar: Handlingen var väldigt långsam. 

Daniel 

1. Vad finns det för skillnad/skillnader mellan de två karaktärerna Lucy och Mina?  

Svar: Lucy blir vampyr och dör medan Mina lever. En är snäll och en är lite elak efter 

hon blir vampyr.  
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2. Vad spelar det sexuella och sexualitet för roll i boken? 

Svar: De har inte sex i boken  

 

3. Har era tankar kring genre förändrats nu när ni läst klart? 

Svar: Neh 

 

4. Har något i verket förvånat er? 

Svar: Nej inget har förvånat mig 

Johanna 

1. Vad finns det för skillnad/skillnader mellan de två karaktärerna Lucy och Mina?  

Svar: Mina är den goda som alla gillar. Alla gillar Lucy också, men bara tills hon blir 

vampyr. 

 

2. Vad spelar det sexuella och sexualitet för roll i boken? 

Svar: Jag vet inte 

 

3. Har era tankar kring genre förändrats nu när ni läst klart? 

Svar: Nej 

 

4. Har något i verket förvånat er? 

Svar: Det finns inget i boken som jag blivit förvånad över 

Bilaga 3 – Karaktärsbeskrivningar 

Karaktärsbeskrivningarna är mina egna översiktliga och sammanfattande beskrivningar av 
karaktärerna i Dracula.  
 
Dracula 

Greve Dracula är en av huvudkaraktärerna i verket. Han är den enda karaktären som inte har 

några dagboksinlägg utan skildras genom de andra karaktärerna dagboksstycken. I verket 

beskrivs han till en början som den rike greven. Han kan förvandla sig till fler olika saker, 

bland annat en varg, en fladdermus och även ånga. Förutom det så har han även kraften att 

råda över vädret. 
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Jonathan Harker   

Jonathan Harker är den första karaktären vi möter. Han är en ung advokat som arbetar på 

advokatfirman som hjälper Dracula att genomföra köpet av den nya bostaden i London.  

Dr. Seward beskriver honom som en tyst gentleman med affärssinne som är ovanligt smart 

och full av energi. Efter sin vistelse hos Dracula beskrivs han, och beskriver även sig själv, 

som sjuk och mentalt svag. Men han har även stunder av styrka. Han är nämligen den första 

av männen som hoppar på och attackerar Dracula med en träpåle.  

 

Mina Murray Harker  

En av de kvinnliga karaktärerna i boken och Jonathan Harkers fästmö. Mina Murray Harker 

är en stark karaktär som binder samman huvudkaraktärerna för ett gemensamt ändamål. 

Läsaren får ta del av hennes brev och dagboksanteckningar vilket innebär att vi får ta del av 

saker och ting ur hennes synvinkel. Hon beskrivs ha en ”mans-hjärna”, men skildras samtidigt 

som väldigt feminin och moderlig. Av männen beskrivs hon ena stunden vara den starka och 

drivande kraften i deras organisation och nästa stund som en svag kvinna som inte får tyngas 

ner av information kring deras operation att tillfånga ta och döda Dracula. Eftersom hennes 

kvinnohjärta och hennes sinne är för svagt för att motta sådan information. Mina blir ett av 

Draculas offer, men förvandlas aldrig till vampyr.  

 

Lucy Westenra 

Lucy beskrivs som en vacker ung kvinna. Hennes skönhet speglas också genom de tre 

frierierna hon får under samma dag. Hon beskrivs som blond och väldigt vacker men också 

som väldigt oskuldsfull och mycket sårbar. Vilket går att se i avsnitten där alla manliga 

karaktärer i boken försöker rädda henne från att förvandlas efter hon blivit biten av greven. 

Hon är även Draculas första offer när han hoppar i land i London.  

 

Dr. Abraham Van Helsing  

Van Helsing är en professor från Holland. Han är karaktären som kallas in för att hjälpa den 

stackars döende Lucy och som för samman karaktärerna i verket och bildar den grupp som 

planerar att attackera Dracula. Han är en väldigt speciell karaktär med sin brytning och sin 

otroliga intelligens. Med en bakgrund i bland annat äldre och modern medicin, religion, 

vidskepelser och till och med en examen i juridik. Van Helsing har även en tendens att skratta 

åt saker som de andra karaktärerna finner väldigt olämpligt att skratta åt. Han är även en av de 
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mest minnesvärda karaktärerna, vilket har bidragit till att karaktären kunnat lyftas ur 

kontexten och placerats inom andra filmer eller böcker.   

 

Dr. John Seward (Jack) 

Vi vet en hel del om Dr. Seward, då en stor del av boken berättas genom hans 

dagboksanteckningar. Seward friar till Lucy, men blir avvisad. Många gånger får läsaren ta 

del av hans tankar kring att bli bortvald av Lucy. Det var hans vän Holmwood som fick henne 

istället, men Dr. Seward framställs aldrig som den arge och avundsjuke utan som den lojala 

vännen som istället bjuder ut sin vän på en drink för att fira. Dr. Seward har även studerat 

under Van Helsing och har tidigare räddat honom från blodförgiftning. Han är en intelligent 

och klarsynt läkare som också är en romantiker och en trogen vän.  

 

Arthur Holmwood 

Även Arthur friar till Lucy och han är den hon väljer till slut. Läsaren får aldrig ta del av 

Holmwoods dagboksanteckningar vilket innebär att läsaren aldrig får ta del av hans tankar 

och upplevelser. Läsaren får dock ta del av några brev han skriver men upplevs främst genom 

de andra karaktärernas anteckningar. Den här karaktären byter även namn under bokens gång. 

Han är son till en rik adelsman, Lord Godalming. Medan hans far fortfarande lever använder 

Arthur sitt egna för och efternamn, Arthur Holmwood. När hans far sedan dör så ärver han 

faderns rikedomar och också hans titel och därmed byter alltså karaktären namn till Lord 

Godalming. Men trots att hans namn ändras, så fortsätter de flesta av karaktärerna att kalla 

honom för Arthur. Vi får knappt läsa något ur Arthurs perspektiv förutom några få delar som 

gör honom mer human och sympatisk istället för en enkel och enfaldig adelsman.   

 

Quincey P. Morris 

Läsaren får inte veta så mycket om den här karaktären mer än att han är amerikan. Han friar 

även han till Lucy, men får ett nej. Han beskrivs av Lucy, i ett brev till Mina efter hans frieri, 

som välutbildad och väluppfostrad. Det vi vet mer om karaktären är att han värdesätter 

ärlighet och aldrig säger något han inte menar. Han tar emot det folk säger om honom och 

accepterar de konstigaste sakerna utan vidare eftertanke(som att vampyrer existerar). Han är 

också den som frivilligt anmäler sig när något måste skjutas eller dödas.  
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Renfield  

Renfield är en av patienterna på mentalsjukhuset där Dr. Seward arbetar. Han beskrivs som en 

galning, men mycket av det som han gör som verkar galet har han i själva verket en anledning 

bakom. Han har någon form av kontakt med Dracula, men läsaren får aldrig reda på hur 

kontakten inleds eller hur han från början fick reda på Draculas existens eller varför han kan 

känna av vampyrens rörelser och förflyttningar. Vi får inte heller reda på varför han är 

besatthet av att äta levande föremål för att bli odödlig. Hans humör går upp och ner och det är 

inte ovanligt att han beter sig normalt och gör sig till för Dr. Seward för att i nästa ögonblick 

få ett utbrott för att något inte går som han vill. Men mot slutet av hans liv besöker Mina 

honom och då får läsaren se en mer sympatisk sida av honom, då han verkar genuint orolig 

över Mina och över att Dracula kanske kommer att skada henne. Varför han är orolig säger 

han aldrig till henne. Vi får aldrig ta del av Renfields dagboksanteckningar utan allt vi får veta 

om honom är utifrån Dr. Sewards anteckningar. 


