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1. Inledning 

Av alla övernaturliga och mytiska väsen som funnits i folktron genom tiderna, är 

vampyrer bland de som människan hyst störst fascination för. Varje hörna av 

världen har i alla tider haft någon form av blodsugande väsen, och många är de 

sägner som berättats om dem (Kaliff, 2009). Det senaste decenniet har intresset ökat 

markant, inte minst genom TV, film och litteratur. Från vampyrernas monstruöse 

stamfader Dracula, som porträtterades av Bram Stoker redan 1897, har utveckligen 

skenat i över ett århundrade till dagens så kallade humanvampyrer (Höglund 2009) 

som lever under sträng kulinarisk självkontroll och söker den eviga kärleken.  

En av de moderna verkens mest kända exempel på vampyrböcker är idag Stephanie 

Meyers böcker i Twilight-serien, som fångat och trollbundit en hel värld, varav en 

stor del av denna är skolungdomar. Detta har orsakat ett antal diskussioner i 

allehanda forum om huruvida dessa böcker är lämpliga för läsning, inte minst i 

klassrummet. Lena Kjersén Edman startade en livlig debatt på DNs kultursidor 

hösten 2008 där hon anklagade Meyer för att vara bakåtsträvande i sin beskrivning 

av kärlekshistorien mellan de båda ungdomarna (DN, 080902).  Reaktionerna lät 

inte vänta på sig. Loveina Khans försvarade böckerna med att all läsning är bra 

läsning om den öppnar dörrar för eleverna: 

 ”för har man blivit uppslukad en gång, så vill man bli det igen, och söker vidare 

efter nästa bok att få drunkna i […] Jag förstår därför inte detta idoga ifrågasättande 

av en serie böcker som så uppenbart skapar läslust och läsglädje hos så många. Är 

det inte det som är det fina med litteratur och som man vill uppmuntra? (DN 

080907).” 

I kursplanen för Svenska B står att läsa att eleven ska ”ha tillägnat sig och ha 

kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat 

bekantskap med författarskap från olika tider och epoker” (Skolverket.se). Harold 

Bloom, författaren till mastodontverket Den västerländska kanon beskrev 1994 sin 

oro över vårt litterära förfall med orden ”Skuggorna blir allt längre i vårt aftonland 

och vi närmar oss det tredje årtusendet beredda på ytterligare mörker” (1994:28) 
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Det finns med andra ord idag en motsättning mellan vad man som elev bör läsa och 

vad man som elev kanske vill läsa. Dilemmat tycks vara att många elevers 

uppfattning om en klassiker idag är ”tråkiga, svårlästa och föga inspirerande” 

(Bäcklund & Eriksson 2008:4).  Idén med denna uppsats är således att avgöra hur 

Om jag kunde drömma förhåller sig till  Dracula ur en litterär synpunkt, samt om 

man skulle kunna läsa Om jag kunde drömma med utgångspunkt i Dracula, för att 

på detta vis gå de elever som väljer Meyer framför Stoker till mötes. Som blivande 

lärare i grundskolans senare år och på gymnasiet, ämnar jag undersöka hur de båda 

verken förhåller sig till varandra ur tematisk synpunkt, för att möjligen kunna 

använda mig av detta material i min kommande undervisning. De teman jag ämnar 

undersöka närmare är historia, vampyren som art, livet och döden, kärlek, samt 

makt och kontroll.  

 

Det kan tyckas vara en David och Goliat-situation, men jag anser icke desto mindre 

att verken bör jämföras, då många av de aktuella temana som förekommer i 

Dracula, återfinns även i Om jag kunde drömma. Genom att lyfta fram dessa 

hoppas jag kunna förmedla en bild av Om jag kunde drömma som en gedigen 

förankring i samtiden som ändå kan sin historia genom att veta varifrån den 

kommer.  
 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom komparativ litterär analys kunna fastställa 

likheter och skillander mellan Dracula och Om jag kunde drömma för att eventuellt 

i framtiden kunna använda mig av de båda verken i min undervisning – och på så 

sätt kunna utveckla elevers förhållande till svenskämnets litteraturundervisning. Jag 

har valt att arbeta utifrån följande frågor: 

- Vilka motiv återfinns i såväl Dracula som Om jag kunde drömma? 

- Vilka likheter och skillnader finns det inom dessa motiv? 

- Kan man använda sig av de båda verken i undervisning av grundskole- och 

gymnasieelever? 
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     1.3. Avgränsningar 

Endast första boken ur Twilight-serien – Om jag kunde drömma –  kommer att 

analyseras, då det främst är i denna som den aktuella vampyrarten presenteras och 

karakteriseras. Det är även endast de båda böckernas teman som ska granskas 

närmare, då det enligt mig är de mest essentiella delarna av de båda verken då 

annat, så som narratologi är av mindre värde i denna undersökning. Verken kommer 

läsas och analyseras på svenska då undersökningen riktar sig till 

svenskundervsiningen. Jag kommer även ge en kortare presentation av de gamla 

myterna, främst från McNally& Florescu (1972) för att ge läsaren en större 

förståelse för begrepp och bakgrund till temana. 

 

1.4. Metod  

Min undersökning kommer att ske genom närläsning och litterär analys av de båda 

böckerna, vilket kommer att ske ur ett tematiskt perspektiv, med utgångspunkt i 

tidigare forskning. Jag kommer även redogöra för de gamla myterna från vilka 

Stoker kunde samla material, för att ge läsaren en bättre helhetsbild, samt de 

likheter och skillnader som råder gentemot Meyers verk.  
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2. Historia och bakgrund 
 

2.1 Vampyrmyten 

 

Få är de som inte förknippar vampyrens vagga med provinsen Transsylvanien i 

Runänien. Men till skillnad från Bram Stokers Dracula, antyder Nils Ahnland i sin 

bok Odöd blek och hungrig (2009:48), att det finns variationer på myten om 

vampyrens vara eller icke vara i Transsylvanien. Faktum är att det över hela världen 

i hundratals år funnit någon form av sägner eller legender härrörande vampyrer. På 

grund av att det talade ordet under lång tid varit starkare än det skrivna, har 

historierna och sagorna vinklats och förgrenats ut i en uppsjö av olika teorier. 

Redan i det antika Egypten fanns tron om att de odöda vandrade på jorden om 

nättterna och sög liv ur de ännu levande (McNally & Florescu 1972:121), och även 

i fjärran östern har man funnit dokumentationer över dessa varelser som ibland 

gestaltas som små barn, ibland som gamla kvinnor.  

 

I Femte Mosebok 12:23 finner vi att läsa ”Blodet är själen”, vilket otvivelaktligen 

bekräftas genom det rituella intaget av nattvarden i den kristna världen. Vetskapen 

om att livet rinner i vårt blod kan ha legat till grund för tron om att de odöda måste 

suga denna livgivande vätska ur sina intet ont anande offer nattetid.  

Grundkriteriet för att bli vampyr efter döden är att själen på något vis inte fått ro, 

vilket gör att den då odöde måste förse sig själv med föda till dess att kroppen 

genomborrats med en påle eller bränts (Kaliff 2009:154ff). Dock är inte alla av 

denna uppfattning. Det råder bland annat meningssskiljaktigheter om huruvuda de 

odöda endast rör sig om natten eller under eftermiddagen, om personen ifråga 

nyligen avlidit eller vad som hänt med dess själ. Vissa påstår enligt Kaliff att den 

fortfarande befinner sig inuti kroppen på den avlidne, medan andra menar att den 

befinner sig i ett slags gränsland mellan den levande världen och dödsriket (Kaliff 

2009:133). Andra teorier om vampyrernas uppkomst är felaktig behandling av liket 

innan det begravs. Speciellt utsatta, menade man, var människor som ”brottslingar, 

oäktingar, […] och barn som dött innan de blivit döpta” (McNally & Florescu 

1972:123) speciellt utsatta att gå igen efter sin död. Man kan med detta citat som 
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bakgrund anta att människor som inte blivit mottagna av Gud, eller som på något 

vis förkastat honom inte skulle få någon ro i sin själ efter sin död.   

 

2.2 Vem var Vlad Tepes? 

 

Många är de berättelser i östra Europa som nämner en furste som på mitrten av 

1400-talet  härskade över dåvarande Valakiet, vars blodtörst sällan tidigare skådats. 

Hans förkärlek för att spetsa sina fiender på pålar gav honom namnet Vlad Tepes, 

eller på rumänska ”Vlad Pålspetsaren”(Ahnland 2009:45). Otaliga är de berättelser 

om hans ondska som nedtecknats, och han påstods länge vara den härskare som 

orsakat flest människors död ända in i moderna tid (MacNally & Florescu 1972:32). 

Han ska bland annat ha bestämt sig för att utrota de fattiga i sitt rike varpå han bjöd 

in dem till sitt slott och lät sina män döda dem (Ahnland 2009:46).  

 

Att denna Vlad Dracula Tepes kom att bli en förebild för Stokers litterära Dracula 

kan te sig förståeligt; den nästintill omänskliga grymheten finns där. Men förutom 

blodtörst – metaforisk eller bokstavlig – varför skulle verklighetens Dracula komma 

att uppfattas som en vampyr?  

 

2.3 Dracula som litterär gestalt 

 

Det finns flera teorier angående huruvuda Vlad Tepes verkligen är 

förgrundsgestalten till Bram Stokers Dracula från 1897. McNally och Florescu 

(1972:20) lyfter fram det faktum att nanmnet Dracula på rumänska både syftar till 

”drake” och ”djävul”, samt att ordet för ”djävul” och ”vampyr” är detsamma i 

många delar av världen. Vampyrer har även förknippats intensivt med djävulen då 

de blivit förkastade av – eller själva förnekat – Gud. 

 

Vidare råder det inget tvivel om att släkten Dracula var av en synnerligen ond art. 

Detta i kombination med tron om att särdeles grymma människor kom att bli 

vampyrer efter sin död, samt att namnet kom att förknippas med blodtörst kan vara 

anledning nog. Anders Kaliff (2009) är dock av en annan uppfattning. Då han 

spårade namnen på nästan samtliga män i Draculasläkten visade sig alla härstamma 
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från stamfadern Vlad (Vladislav, Ladislav, Ladislaus och Lászlo) i flera 

generationer, vilket kan ha tett sig som om en man vid namn Vlad Dracula hade 

funnits i flera århundraden – redan då ett kännetecken för vampyrism. Kaliff är 

dock inte lika övertygad som Florescu och McNally att Vlad Tepes verkligen skulle 

vara Stokers förebild vid skapandet av Greve Dracula (2009:122).  

 

2.4 Vampyren enligt myten 

 

Även om vampyrernas vara eller icke vara kan debatteras i all oändlighet, råder 

inga större meningsskiljaktigheter vad gäller kännetecken hos dem. Turell redogör 

för inte mindre än fjorton kriterier en varelse ska uppvisa för att kunna kategoriseras 

som vampyr: 

 

Vampyren kastar ingen skugga och syns inte i spegeln. Vampyren kan som dimma tränga 

in var som helst och har som människa enorma krafter. Vampyren kan se i mörker. 

Vampyrens farligaste fiende är solen, som vid sin uppgång förvandlar vampyren till stoft, 

ifall den inte hinner tillbaks till sin grav. […] Vampyrens yttre kännetecken är – förutom de 

vassa hörntänderna – sammanvuxna ögonbryn, utomordentlig blekhet, långa vassa naglar 

samt hårväxt i handflatorna.” (Turell 1978:19ff) 

 

Det framgår tydligt att Turell hämtat kriterierna från Jonathan Harkers beskrivning 

av den rumänske greven vid deras första möte i Stokers Dracula: 

 

”Ögonbrynen var mycket kraftiga, de möttes nästan vid näsroten, och de yviga hårstråna 

var så täta att de tycktes krulla sig. Munnen […] såg nästan grym ut med egendomligt vassa 

vita tänder […] Helhetsintrycket var en extrem blekhet […] märkligt nog växte det hår mitt 

i handflatan. (Stoker, 1897:29) 

 

Greve Dracula framställs som något övermänskligt och skräckinjagande, samtidigt 

som en överväldigande maskulinitet dominerar porträttet. Å andra sidan uppträder 

greven inledningsvis tämligen belevat, artigt och välkomnande, vilket ju kan 

förklaras med hans höga ålder. Anna Höglund (2009:279) menar att Stoker med sin 

roman satte standarden för hela vampyrgenren, både vad gäller särdragen hos 

vampyren samt persongalleriet.  
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Bella Swans första beskrivning av Cullenklanen i Om jag kunde drömma skiljer sig 

på några punkter. Blekheten finns visserligen där, men deras ögon är mörka med 

närapå blålila skuggor under dem. Bella hänförs av deras  ”raka, perfekta och 

symmetriska” ansikten och ”förödande” skönhet (Meyer 2005:22). Däremot är båda 

verken överensstämmande vad gäller styrka och snabbhet, vilken märkvärt 

överskrider en vanlig människas. 

 

 

2.4.1 Från Greve Dracula till Humanvampyren 

 

Från utgivningen av Dracula 1897 och under större delen av nästkommande sekel 

kom vampyren att betraktas som det själlösa monster Greve Dracula varit. Inte 

förrän 1976, under en våg av nyfödd vampyrfascination, gav Anne Rice ut 

Interview with a vampire (på svenska En vampyrs bekännelse), där vampyren för 

första gången ägde ordet. Här framkommer för första gången samvetskvalen det 

innebär att ta ett liv för det enbara syftet att äta, samt skammen inför att inte kunna 

kontrollera sin hunger. Dymedelst kom en större acceptans att spridas inför 

vampyren som väsen, och genom att få ta del av dess tankar föddes nu en ytterligare 

önskan att humanisera vampyren (Höglund 2009:309) . 

 

Under 2000-talets första decennium kom vampyrtrenden att återfödas, denna gång 

riktad mot en tämligen konsumtionsstark målgrupp; tonårsflickor. En av de största 

influenserna inom denna genre var Stephanie Meyer med sin Twilightsaga, en serie 

av fyra böcker i vilka kärlekshistorien om high school-tjejen Isabella (Bella) Swan 

och Edward Cullen utspelar sig.  Den första boken släpptes 2005 och blev en 

omedelbar succé, även om berättelsen först blev världskänd i och med 

filmatiseringen som inleddes 2008. 

 

Meyer bryter ny mark med sina böcker då hon delar upp vampyrerna i två läger: 

nomaderna som är mindre civiliserade och äger mer av de drag som den ”klassiska” 

vampyren (ex. Dracula) innehar, och Cullenklanen som är bofasta i den lilla staden 

Forks, samt väljer bort människoblod till förmån för att i stället jaga djur.  
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Cullenkollektivet – egentligen bara ett epitet på sju så kallade humanvampyrer som 

valt att uppvisa en fasad av att vara en adoptivfamilj –  med Edward i spetsen 

saknar snudd på alla de egenskaper som varit grundläggande för vampyrberättelsen 

genom tiderna. Man har nu ett behov av att förklara sin existens samt reflektera 

över livet. Dessa vampyrer har bestämt sig för att ta vara på den eviga existens de 

fått ta del av genom att fylla tillvaron med mening. Förvisso äger de fortfarande 

”styrkan av 20 män” (Stoker 1897:376) och kan när det krävs röra sig snabbare än 

det mänskliga ögat hinner uppfatta, men detta är också de enda egenskaper som 

påminner oss om att de i grund och botten är rovdjur. Den ursprungliga myten om 

att solljus skulle avsluta deras liv har nu även modifierats till att humanvampyrerna 

inte kan vistas i solen på grund av att deras hud då gnistrar som vore den av 

miljontals glasbitar (Meyer 2005:221), vilket skulle avslöja vad de verkligen är för 

de intet ont anande invånarna i staden.   

 

Dessa särdrag medför även andra fördelar gentemot människan; total avsaknad av 

rädsla, ett outtröttligt tålamod samt i vissa fall övernaturliga förmågor, såsom 

tankeläsning och klärvoyans. Dessa vampyrer har inga problem att smälta in hos 

människorna genom att arbeta och gå i skolan bland dem. Det faktum att de är 

tämligen upplysta varelser i och med deras höga ålder gör dem tvärtemot till 

ödmjuka människor vars blotta närhet uppskattas av omgivningen – med visst 

undantag för i skolan, där övriga elever håller sig på respektfullt avstånd då de 

hyser en fascination som gränsar mot blyghet inför de omänskligt vackra och 

intelligenta varelserna.  

 

Meyer har med andra ord bevarat vampyrens önskvärda drag och blandat dem med 

människans dito för att få fram något av en überexistens. Att hon utöver detta valt 

ut en helt ordinär tonårstjej som ska komma att bli föremål för Edwards odödliga 

kärlek, har visat sig vara receptet på total kommersiell framgång. Även i Undead-

böckerna om Sookie Stackhouse (Charlaine Harris, 2001) som senare blev tv-serie 

(True Blood) finner vi denna romans mellan en till synes medelmåttig tjej och den 

mystiske men oemotståndligen vampyren Bill. Konceptet i sig torde vara nog för att 

få en garanterat utbredd läsarskara, men ytterligare anledning för såväl unga tjejer 
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som många andra medborgare av 2000-talets västvärld att känna igen sig själva i 

båda karaktärer, ska utredas längre fram.  
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3. Från Greve Dracula till Edward Cullen 

 
3.1 Livet och döden 

 

De gamla östeuropeiska teorierna om hur man blir vampyr är många. En av de som 

vi måhända antar som den vanligaste idag, dvs. att man blir biten av en annan 

vampyr finns dock inte representerad bland dem (MacNally & Florescu 1972:119). 

Bland annat redogör McNally och Florescu för en rad kriterier man efterlevde i 

Transsylvanien redan för 600 år sedan, men som finns kvar än idag. Främst 

berördes närheten till Gud under livet. Människor som inte döpts, de som fötts 

utanför äktenskapet och brottslingar var dömda att återvända till jordelivet som 

vampyrer (1973:123). Detta kan vara en förklaring till varför Greve Dracula blir 

vampyr genom sin förkastelse av Gud. Turell menar även att begravningsritualerna 

för en nyligen avliden är av största vikt; utförs de felaktigt eller otillräckligt, får den 

dödes själ inte ro och börjar åter vandra (1987:27). 

 

I Dracula råder det dock inga tvivel om att greven biter sina offer med avsikt att 

antingen nära sig själv eller ytterligare öka sin makt, om inte båda. Karaktären 

Abraham van Helsing beskriver det med följande ord: 

 

”de […] odöda följer också odödlighetens förbannelse med förändringen; de kan inte dö 

utan måste fortsätta genom tidsåldarna och skapa nya offer och mångfaldiga ondskan i 

världen; för var och en som dör efter att ha blivit en odöds byte blir själv odöd och jagar 

andra” (Stoker 1897:311). 

 

I Draculas fall handlar det huvudsakligen om att utöka sin styrka och på så vis vinna 

mer makt, vilket också kan skönjas i hans godsköp i London; han vill bryta ny 

mark, och har för detta ändamål valt dåtidens största och snabbast växande stad.  

 

Stoker var troligen inte först med att sammankoppla  bettet och ”smittspridningen”, 

men i och med romanens stora spridning, tillskrevs han sammanställningen av 

dåtidens karakteristiska vampyr, och den förste att presentera en färdig ”produkt” 

av sina efterforskningar.  
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Edward Cullen förklarar i Om jag kunde drömma hur hans adoptivfar, läkaren 

Carlisle, dvs mannen som startade Cullenfamiljen – skapade vampyren Edward när 

denne låg för döden i början på 1900-talet. Carlisle levde redan då ett civiliserat liv, 

och trots att han sökte någon som kunde lätta bördan av hans ensamhet, ville han 

inte bita och därmed förvandla någon som hade ett val. Eftersom Edward var 

döende i tuberkulos bestämde sig Carlisle för att göra honom odödlig och på så vis 

rädda hans existens. På detta vis skiljer sig händelseförloppet från det i Dracula, då 

romanens första offer Lucy Westenra blir överafallen åtskilliga nätter i rad, och bara 

gradvis tömd på blod. Trots att hon är väldigt svag på grund av blodförlusten, kan 

hon varje morgon uppvisa densamma person hon var föregående dag.  

 

Detta är en av få skillnader mellan de två verken där Om jag kunde drömma är 

grymmare i sin framställning. Ett bitet offer vars förvandling har påbörjat, en s.k. 

”nyfödd” är tämligen aggressiv och konsumerad av sin törst. Under de första 

dagarna hålls därför den nyfödde isolerad från omvärlden, och det sägs ta många år 

innan den nyblivne vampyren kan uppträda normalt igen. I Dracula upplever offret 

inga personlighetsförändringar, utan går i stället en säker död till mötes, för att 

sedan åtreuppstå som odöd, då i sin mest brutala form.  

 

3.1.1 När tar livet slut för en odödlig? 

 

Att bli given evigt liv är idag något som är mer aktuellt än någonsin. Vuxenåldern 

inträder allt senare och människan jagar ungdomens källa genom allt från 

plastikoperationer till att följa diverse dieter. Ett epos som Twilight-sagan ligger 

därmed rätt i tiden; Meyer presenterar 2000-talets vampyr som är vacker, begåvad, 

belevad och odödlig. Liksom på Draculas tid är det i princip omöjligt att förinta 

existensen av en vampyr. Dock kan det utföras med rätt verktyg.  

 

De gamla sägnerna vittnar om ett flitigt användande av pålar som drivs genom den 

odödes kropp. Kaliff redogör för just detta, ofta i kombination med att huvudet 

huggs av och följt av att man bränner kroppen (2009:156). Detta är just den metod 

som använts av Bram Stoker i förgörandet av Lucy, som efter att blivit biten av 
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Dracula själv vandrar om nätterna för att nära sig på små barn. Vampyrjägaren Van 

Helsing uppmuntrar Lucys make att förgöra sin odöda hustru, och med hjälp av två 

andra män bryter de sig in i Lucys grav och genomborrar hennes hjärta med en påle, 

varpå hon finner frid. 

 

Vid förgörandet av greve Dracula jagar man honom när han färdas i sin diligens 

mot sitt slott i Rumänien. Man söker öppna kistan han färdas i och exponera honom 

för den nedgående solen, vilken förvandlar denne vampyrlegend till stoft som 

dematerialiserar inför sällskapets ögon (Stoker 1897:547). Med andra ord tog 

Stoker fasta på de gamla myterna och höll dem bevarade långt in på 1900-talet. 

 

Stephanie Meyer var inte rädd för att tänja på reglerna för hur man dödar en 

vampyr. För det första vore en påle genom dess hjärta fruktlös, då de är fullkomligt 

osårbara inför människans krafter. Detta innebär att de endast kan döda varandra, 

vilket är en nödvändighet då de flesta lever i flock. Detta kan utföras genom att man 

sönderdelar vampyrens lemmar som eldas upp, alternativt åtskiljer huvudet från 

kroppen. Här återfinns bara delvis de tillvägagångssätt som Kaliff redogjorde för. 

Det som verkligen skiljer Meyers vampyrer från andra är att de faktiskt indirekt kan 

välja att avsluta sina egna liv (Meyer 2006:34). Detta genom att exponera sig som 

vad de egentligen är inför vanliga människor och på så sätt uppröra Volturi så till 

den grad att förövaren döms till döden, ett straff som Volturi själva handgripligen 

delar ut. Detta tycks vara ytterligare ett led i förmänskligandet av vampyrsläktet, då 

det indikerar på att en vampyr faktiskt kan tröttna på sin eviga existens och börja 

finna den meningslös.  

 

3.1.2 Meningen med det oändliga livet 

 

”I nästan ett århundrade har Edward varit ensam. Nu har han hittat dig. Du ser inte 

förändringarna vi ser, vi som varit med honom så länge. Tror du att någon av oss 

kommer kunna se honom i ögonen de närmaste hundra åren om han förlorar dig? 

(Meyer, 2004:344)” 
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Alice Cullens ord till Bella ger läsaren en liten uppfattning om hur det skulle vara 

att förlänga sin existens med oändlighet. I stället för att, som greve Dracula, 

spendera sin tid åt att utöka sitt imperium och leva på människoblod (Höglund 

2009:225), ägnar sig humanvampyrerna åt att leva ibland det, och åt 

självförverkling. Brendan Shea utreder i artikeln To bite or not to bite vad vi skulle 

ta oss till om vi plötsligt stod inför ett evigt liv, eller som han uttrycker sig: ” Our 

lives are given meaning by the people and causes we choose to sacrifice our time 

and effort to (Shea i Housel & Wisnewski 2009:91)”. Han menar att en medlem ur 

dagens konsumtionssamhälle inte skulle kunna leva med de ändlösa upprepningar 

det skulle innebära att bli vampyr, då man bara kan upptäcka planetens alla hörn en 

gång, liksom träffa alla människor, läsa alla böcker etc. När det kommer till kritan 

är kärnan i vår existens att få göra uppoffringar och ta hand om de människor som 

står oss nära, vilket stämmer väl överens med Edwards intentioner gentemot Bella, 

men som å andra sidan får greve Draculas existens att te sig tämligen tom. Övriga 

medlemmar i Cullen-kollektivet har redan funnit en livspartner och ägnar sig åt att 

göra mänskligheten gott, med läkaren Carlisle i täten.  

 

Man kan närma sig denna fråga ur en filosofisk aspekt vad gäller greve Dracula. 

Vad kan det finnas för bakomliggande orsaker till att han använder sin oupphörliga 

tid till att söndra och härska för egen vinning? Vad gör man efter fyrahundra år av 

ensamhet när alla man en gång kände har dött? Man kan även sätta Draculas 

situation i relation till Carlisles – vars livslängd överskrider Draculas med det 

dubbla.  
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3.3 Kärlek 
 

3.3.1. Viktoriansk dubbelmoral möter 2000-tal 

 

Även om Dracula och Om jag kunde drömma vid en första anblick verkar skilja sig 

avsevärt från varandra ur perspektivet på temat kärlek, står en likhet att finna. 

Edward Cullen säger sig ha fötts 1901 (Meyer 2004:244) -  inte många år efter 

Dracula först publicerades, vilket gör att den viktorianska synen på kärleken får 

spelrum även under 2000-talet. Värt att minnas är dock att de normer av kyskhet 

och avhållsamhet som rådde endast var en yta, under vilken den tillbakahållna 

sexualiteten frodades (Ahnland 2009:73). Ett exempel på en förebild för sin tid i 

Dracula  är Wilhelmina (Mina) Murray, som i sitt förhållande till sin trolovade 

Jonathan är tämligen moderlik i sin kärlek, vilket besvaras med renaste höviskhet, 

och endast på grund av att de är varandras trolovade, får de öppet visa varandra 

affektion.   

 

Mina och väninnan Lucy analyseras av Höglund, som pekar på hur de båda 

kvinnorna porträtteras  som varandras ytterligheter – Lucy som den ”fallna” 

kvinnan med stor aptit på män, vid vars dörr friarna står på rad, och Mina som den 

trogna madonnagestalten som troget vårdar och stöttar sin livspartner Jonathan 

(2009:237). Detta dygdemönster visar sig belönas, då Lucy förpassas till graven 

som odöd, när Mina endast påbörjar sin övergång innan man hinner förgöra 

Dracula. Detta talar för att Stoker – medvetet eller ej – förespråkade den rena och 

oförstörda kärleken samtidigt som sexualiteten får fritt spelrum genom metaforer 

och anspelningar (Ahnland 2009:69). 

 

Maria Ehrenberg menar i sin bok Nutidsromantik att ett vanligt mönster i romaner 

är att båda parter är omedvetna om sin dragning till varandra; att de kretsar kring 

varandra utan att veta varför (2009:140). Detta fenomen exemplifieras märkbart, 

där dygden formligen genomsyrar Om jag kunde drömma. Å ena sidan utvecklar 

Bella tidigt en fysisk längtan efter Edward, vilken å andra sidan inte kan besvaras 

innan de är gifta, på grund av de seder han växt upp med. Edward är även mycket 
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beskyddande och ridderlig i sitt beteende mot sin tjej, så till den grad att han tar till 

alla tänkbara metoder för att skydda henne, även om det innebär att hålla henne på 

säkert avstånd från sig själv. Meyer har fått mycket kritik för detta, bland annat 

genom att beskyllas för att Edwards kontrollbehov gentemot Bella endast är  

patriarkalt förtryck, vilket påstås uppmuntras i romanen (Ahnland 2009:207). 

Båda två är övertygade om att den andre är den enda och den rätta för varandra, 

något som skulle kunna göra Bella till en ung tjej med gammeldags värderingar, 

men likväl till en hormonrusig tonåring som för första gången upplever kärlek. Det 

som är värt att ta fasta på här är att båda versionerna ter sig lika gångbara, något 

som kan bli ett givande underlag för diskussion i ett klassrum. 

 

Det finns indikationer på att greve Dracula själv har upplevt kärlek i forna dagar, 

dock mer som den erövrare han är, när han inför sina tre vampyrkvinnor 

proklamerar ”Jo, jag kan också älska; det kan ni själva bekräfta från det förflutna. 

Eller hur? (Stoker 1897:58)”, men bortsett från detta får Dracula symbolisera 

frigörelsen av ”det allra mest förbjudna, sexualiteten kopplat till död och mord 

[…]” som Ronny Ambjörnsson uttrycker det i Spänning! Äventyr! Romantik! 

(1989:38). Han menar även att förutom sexualdrift och aggressioner, står Dracula 

för ”själva fräckheten att bryta mot förbud överhuvudtaget” (Ibid 1989:38). Detta 

kan också vara ett sätt för Stoker att uttrycka den sexuella sidan utan att själv ta 

ansvar för den. 

   

3.1.2 Förlustelse då och nu 

 

Som fånge i Draculas slott, möter Jonathan en kväll tre kvinnor som alla försöker 

förföra honom med en ”behärskad vällust […] både upphetsande och motbjudande” 

(Stoker 1897:74), något greven abrupt avbryter. Jonathan skäms senare djupt över 

detta och söker tro att allt bara var en dröm. På detta vis lyckas Stoker bevara de 

tidsenliga värderingarna samtidigt som han balanserar på gränsen till vad som är 

politiskt korrekt att trycka. Här framkommer även den tidens sexuella 

undertryckelse som fanns, även om den strängeligen förnekades, inte minst i 

samhällets högre klasser. Höglund beskriver det viktorianska London som 

”dubbelmoralens era (2009:240)”, något man faktiskt kan skymta i detta parti. 
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Mycket har hänt under ett århundrade. Idag har sexualiteten tagit plats i rampljuset 

och ingenting är längre heligt, allra minst i media. Det krävs idag extrema metoder 

för att en konsument ska höja på ögonbrynen, då ord som ansågs ”förbjudna” för 

bara några decennier sedan, idag pryder kvällstidningarnas löpsedlar. På detta vis 

får Bella komma att symbolisera vår nutid, och Edward den tid han föddes in i. Värt 

att betona här är dock att de båda älskande även älskar och respekterar varandras 

personligheter och intellekt, inte helt olikt Jonathan och Mina. Meyer har härmed 

lyckats tona ner jakten på det sexuella och påvisar att vara oskuld vid sjutton års 

ålder är eftersträvansvärt, och som Höglund pekar på bjuder en välbehövlig 

befrielse till unga läsare som annars så frekvent utsätts för vår kulturs 

påtryckningar. 

 

3.3.3 Bella - ett offer för kärleken? 

 

Den stora frågan som genomsyrar Om jag kunde drömma är huruvida Edward 

kommer uppfylla Bellas önskan om att själv bli vampyr. Hon är övertygad om att 

det är det enda sättet för henne att kunna vara tillsammans med Edward för alltid, 

då han inte åldras, vilket hon kommer göra så länge hon är mänsklig. Efter en 

farofyllt möte med en nomad som nästan kostat henne livet reflekterar hon över 

fördelarna med att bli vampyr: 

 

”Jag kanske inte dör nu, men förr eller senare gör jag det. För varje minut som går 

kommer min död allt närmare. Och jag kommer att bli gammal” (2004:398). 

 

Brendan Shea berör detta genom att jämföra Bellas oro vid en ”classic 

philosophical question: Is it possible to live a meaningful life if one must eventually 

cease to exist?” (Shea i Housel & Wisnewski 2009:81). Härmed knyter han banden 

mellan kärlek och död, två teman som vi oåterkalleligen finner i såväl Dracula som 

Om jag kunde drömma. Meyer kan dock uppfattas som tveksam i sitt 

ställningstagande genom Bella som förkastar människolivet så lättvindigt. Det 

bjuder onekligen till diskussion, men budskapet i Dracula ter sig mer relevant då 

det uppmanar läsaren att uppskatta livet medan vi är i det.  
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3.4. Makt och kontroll  
 

3.4.1 Det drabbar ingen fattig 

 

Det framgår tydligt i Dracula att en man med en titel är mer värd än en utan. 

Höglund utreder i sin avhandling vikten av titlar och ett gediget släktträd 

(2009:259), vilket var något man fortfarande värdesatte kring förra sekelskiftet. 

Såväl greven själv redogör för sin härkomst inför Jonathan Harker när de möts för 

första gången (Stoker 1897:43 ff), vilket placerar Dracula i en högre maktposition 

än besökaren; ett enkelt advokatsbiträde. Höglund betonar även hur Stoker driver 

med dåtidens respekt för pengar genom att Van Helsing och hans sällskap 

upprepade gånger använder sig av mutor för att ta sig vidare i jakten på greven 

(Höglund 2009:260). Det är även just pengar som välkomnar greve Dracula att 

förvärva mark utanför sitt eget land, något som Jonathan Harker hjälper honom med 

( Stoker 1987:31).   

 

I Om jag kunde drömma framställs även Cullenfamiljen som tämligen förmögna, 

exempelvis på hur de klär sig och vilka bilar de kör (Meyer 2004:32), men inte 

minst på hur de bor: 

 

Trädens beskyddande skugga nådde ända fram till huset som […] hade en 

gammalmodig, djup veranda som omringade hela bottenvåningen. Huset var 

tidlöst, elegant och antagligen hundra år gammalt. Det var vitmålat, tre våningar 

högt och rektangulärt med vackra proportioner. Fönstren och dörrarna var 

antingen original eller perfekta rekonstruktioner (Meyer 2004:272). 

 

Deras till synes oändliga rikedom förklaras med att de haft så många århundraden 

att bygga sin förmögenhet, en dito som ter sig vara av en sådan storlek att Cullens 

aldrig behöver fråga om priset, precis som Dracula. 
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3.4.2 Övernaturligt 

 

Dan Turell nämner i sin lista över vad som gör en vampyr, bland annat att de kan ” 

behärska elementen (1978:19)”, vilket bevisas på flera ställen i Stokers roman då 

prov visas på Draculas makt över himmel och jord. Exempelvis har han en flock 

vargar av imponerande storlek som uppehåller sig kring slottet, vilka han tycks 

kontrollera (Stoker 1897: 19;73), och hans skepp anländer till England under en 

kraftig storm, vilken mojnar så fort skeppet lagt till vid land (Ibid1897:111). Han 

tycks dessutom kunna trotsa gravitationen, något som Jonathan redogör för med 

orden 

 

Vad jag såg var grevens huvud som kom ut genom fönstret […] jag såg mannens 

hela gestalt långsamt ta sig ut genom fönstret och börja krypa nedför slottsväggen 

med huvudet nedåt, med sin mantel utbredd som stora vingar omkring sig (Ibid 

1897:51). 

 

Dessa särdrag tyder på en slags makt över det annars okontrollerbara som gör greve 

Dracula till en mäktig och mycket fruktad fiende. Cullens uppvisar inga av dessa 

egenskaper, utan Meyer har – som med så mycket annat –  modifierat dem och gjort 

dem mer tidsenliga. 

 

De människor som, innan de förvandlats till vampyrer, haft en viss mental förmåga 

sägs ta med den in i det odöda livet. Exempelvis kan Edward läsa tankarna hos sina 

medmännniskor, hans syster Alice kan se vilka beslut som kan tas av vilka personer 

i framtiden och hennes partner Jasper kan bestämma stämningen hos de människor 

han möter (Meyer 2004:339). Detta ger dem ytterligare makt över vanliga 

människor, då alla vampyrer redan åtnjuter styrka, snabbhet och sinnen mer 

utvecklade än en människa någonsin skulle kunna uppbringa. Det som dock skiljer 

vampyr från vampyr i detta fallet är att Meyers art inte utnyttjar sin makt över andra 

människor i eget syfte. 
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3.4.3 Volturi, med makten att bevaka och bedöma 

 

Långt ute på den italienska landsbygden huserar det sällskap av vampyrer som 

påstår sig ha funnits längst och därmed utnämnt sig själva till hela rasens överhuvud 

(Meyer 2004:228). De är mycket grymma i sina handlingar och ett liv är inte 

mycket värt i deras ögon (jämför namnet med engelskans ”vulture” (=gam)). Det är 

Volturi som ansvarar för att vampyrernas existens förblir hemlig och de skyr inga 

medel för att förinta eventuella hinder. De framställs som tämligen maktlystna och 

hänsynslösa, men bemödar sig ändå om att upprätthålla en polerad fasad – inte helt 

olikt greve Dracula själv. På detta viset lyckas Meyer förena gammalt med nytt, och 

genom de historiska beskrivningar som ges i Om jag kunde drömma, ges goda 

möjligheter för egna jämförelser med vampyrböckernas stamfader. 

 

3.4.4 Självkontroll – en modern företeelse? 

 

Det betonas tidigt av Edward Cullen att hans familj sedan länge har valt bort 

människor som näringskälla (Meyer 2004:159) till förmån för att jaga djur i de 

vidsträckta skogarna som utgör staten Washington. Detta i kombination med att vi 

inledningsvis får följa nämnde unge herres kamp för att kunna befinna sig i Bellas 

närhet, vittnar om stora mått av självkontroll. Här ser han tillbaks på deras första 

möte: 

 

”Jag fick uppbåda all min viljestyrka för att inte resa mig upp mitt i det där klassrummet 

bland alla barn och…” Han vände bort blicken. ”När du passerade mig kunde jag förstört 

allt som Carlisle har byggt upp åt oss, på ett enda ögonblick. Om jag inte hade behärskat 

min törst de senaste… i väldigt många år, så skulle jag inte kunnat hejda mig (Meyer 

2004:229) 

 

Detta ligger, enligt Höglund, helt rätt i tiden och speglar det västerländska samhälle 

vi lever i idag, där mycket handlar om just självkontroll, inte minst vad gäller mat 

(2009:310). Dagens ideal med trådsmala modeller signalerar att skönhet kommer 

ifrån kontrollen över sin kropp; kontrollen att inte frossa i mat. Detta är något som 

påverkar ungdomar på många vis, och främst unga tjejer. Höglund citerar Naomi 



 
 
 

 23

Wolf, författaren av The Beauty myth. How images of beauty are used against 

women: 

 

Hunger [is] a social concession exacted by the community. A cultural fixation on female 

thinness is not an obsession of […] beauty but of […] obedience. (Wolf 1991:187 i 

Höglund 2009:311) 

 

Huruvida Meyer var medveten om detta när hon skapade karaktärerna är inte känt, 

men faktum kvarstår att detta fenomen speglar synen på återhållsamhet idag lika väl 

som för över hundra år sedan. Likheten är att det är två stycken dödssynder som 

läsarna uppmanas ta avstånd från: frosseri och lusta. Skillnaden är att tonvikten har 

förflyttats från lusta till frosseri över åren, även om de ofta är tätt bundna till 

varandra. Båda verk tar icke desto mindre därmed upp vad vi bör uppfatta som 

förkastligt och ta avstånd från.   
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4. Resultat och tolkning:  

 
Magnus Persson anknyter i sin bok Varför läsa litteratur?  till vikten av att faktiskt 

läsa den litteratur eleverna ofta blir tilldelade. Genom de tre termerna demokrati, 

narrativ fantasi, samt kreativ läsning (2007:217ff) kan eleverna få kunskap om den 

kultur de själva och andra lever i, och kan på så vis bidra till ett demokratiskt 

perspektiv på samhället som fler borde dela. Men det handlar också om att, liksom 

flera av de litteraturvetare Persson lyfter fram (2007:247ff), enas kring att 

svenskämnet som sådant ska bidra till att göra eleverna till medvetna 

samhällsmedborgare. I en allmer mångkulturellt präglad skola är det av yttersta vikt 

att elever såväl som lärare har öppna sinnen gentemot det som kan te sig 

främmande. 

 

Kan Dracula eller Om jag kunde drömma göra detta? Med rätt elever och rätt 

attityd gentemot de båda verken anser jag efter denna studie att så är fallet. Som 

resultatredovisningen visar, finns många gemensamma nämnare mellan Stoker och 

Meyers verk om man tittar närmre. Av de motiv som undersökts, återfinns alla i de 

båda romanerna med såväl likheter som skillnader. Främst är skillnaden påtaglig 

vad gäller framställningen av vampyrer. Höglund är mycket träffande när hon 

myntar begreppet ”humanvampyr” som beskrivning för åt vilket håll utveckligen 

har gått.  

 

Det finns många paralleller att dra, dels mellan de båda böckerna, men också mellan 

respektive roman, dåtid och nutid. Det finns också många lärdomar att dra – allt 

från de olika karaktärerna och deras handlingar, till respektive epok och dess 

strömningar – och närmar man sig Dracula och Om jag kunde drömma på rätt vis, 

anser jag att man kan vidga elevernas sinnen. 

 

Att endast koncentrera sig på att undersöka de båda böckernas teman visade sig 

vara ett klokt beslut då det fanns så mycket att hämta. Hade tid och inspiration 

funnits, hade detta arbete med hög trolighet blivit betydligt längre. Dock fann jag 

resultaten tillfredsställande och föga avvikande från vad jag inledningsvis hoppats 

på. 
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4.2. Diskussion 

 
Värt att minnas är att Om jag kunde drömma  må vara mer tillgänglig för dagens 

läsare på grund av att den utspelas ”mitt ibland oss”, dvs. i nutid och med våra 

moderna medel, och på detta vis må te sig mer tilltalande. Detsamma gällde dock 

för Dracula när den kom, bland annat med användandet av då tämligen modern 

utrustning inom såväl kommunikation som sjukvård. Båda verk speglar respektive 

samtid. 

 

Vad mer som är viktigt att ha i åtanke är att Dracula som karaktär bara får komma 

till tals genom personer som föraktar honom. Läsaren får aldrig ta del av hans 

innersta tankar eller på något vis lära känna honom som mer än det monster han 

porträtteras som. På detta vis är det genialiskt av Bram Stoker att ha Vlad Tepes 

som förebild, samt att genom grevens redogörelse för sitt släktträd implicera att de 

skulle vara en och samma person. Ty genom historien kan vi få reda på att fursten 

Vlad av Valakiet var en hänsynslös och maktlysten härskare som påstås ha dödat 

fler människor än någon annan enskild individ (McNally& Florescu 1973:52) 

 
Karaktären Edward har inte detta problem då han porträtteras genom ögonen på en 

ung kvinna som bara har ögon för honom. Som rak motsats till Dracula målas här 

bilden av att vara vampyr upp som något eftersträvansvärt, då Bella inte en gång 

under hela boken påvisar någonting negativt med att vara vampyr, samt upprepade 

gånger ignorerar Edwards försök till att resonera med henne. Man kan betrakta detta 

faktum från två sidor: Dels att Meyer glorifierar att vara odöd och på så vis 

indikerar att detta livet inte är mer värt när man – som Bella – upplever att man inte 

passar in. Det förstnämnda kan vara att ta en risk, då många av Meyers unga läsare 

faktiskt kan känna igen sig i denna berättelse,  och då inges en känsla av 

hopplöshet. Å andra sidan kan det senare vara ett budskap till de läsare som känner 

igen sig i Bellas utanförskap och ser det som en tröst att just hon blir sedd och 

älskad för den hon är, av den mest åtråvärde mannen.  
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En annan aspekt som kan vara intressant att beröra i en diskussion är frågan om 

huruvida Meyer faktiskt överdriver i sina raljeringar om hur underbart livet blir för 

Bella när hon möter Edward. Ahnland belyser det faktum att hon periodvis uppvisar 

tendenser att helt åsidosätta sig själv och sina behov till förmån för Edwards 

(2009:213). Här kan det också vara intressant att jämföra förra sekelskiftets ideal 

med dagens. 

 

På frågan om huruvida de båda verken kan läsas komparativt av ungdomar i skolan, 

i avseendet att själva finna likheter och skillnader dem emellan skulle jag, av mina 

egna resultat att döma, inte ha några problem rent tematiskt. De må skilja sig på 

många punkter vid en första anblick, men ett i ett bredare perspektiv finns det 

många lärdomar att dra av såväl Dracula som Om jag kunde drömma.  

 

En svaghet med denna studie är dock att den endast berör de båda romanerna ur en 

aspekt. Det finns ännu mycket kvar att granska, exempelvis narratologi, religion 

och psykologi, vilket gör det än mer givande att låta båda böckerna ta plats jämte 

varandra i undervisningen. Förutsett att eleverna har rätt verktyg, kommer de kunna 

läsa både Dracula och Om jag kunde drömma med stor behållning.  
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