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Abstract 

Denna kandidatuppsats utgör en komparativ studie av två vampyrkaraktärer, greve Dracula 

och Edward Cullen, utifrån Bram Stokers Dracula (1993) och Stephenie Meyers första roman 

i Twilightsagan, Twilight (2007). Jag vill försöka klargöra förändringar i skildringarna av 

vampyrkaraktärerna genom att jämföra hur dem skildras när det gäller utseende, liv samt 

beteende och handling och därefter finna likheter och skillnader vampyrkaraktärerna emellan 

utifrån dessa aspekter. Den komparativa studien bygger huvudsakligen på närläsning av 

romanerna eftersom jag endast ägnar mig åt att studera hur vampyrkaraktärerna skildras. 

Resultatet visar att det finns såväl likheter som skillnader när det gäller skildringarna av greve 

Dracula och Edward. Skildringarna av Dracula som en monstervampyr har förändrats, gått 

förlorade och likaledes bevarats när det gäller skildringarna av Edward som en humanvampyr.  
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1. Inledning 

I denna kandidatuppsats har jag valt att skriva om hur två vampyrkaraktärer skildras i två 

romaner. Mitt val av ämne har sin grund i mitt intresse för vampyrkaraktärerna greve Dracula 

i Bram Stokers roman Dracula (1993) som utkom första gången år 1897 och Edward Cullen i 

Stephenie Meyers första roman i Twilightsagan, Twilight (2007), som på svenska översatts till 

Om jag kunde drömma. Den engelska originaltiteln Twilight tillämpas dock i denna uppsats 

eftersom jag läser båda romanerna på engelska. Genom min komparativa studie av dessa 

karaktärer vill jag försöka klargöra förändringar som har skett i skildringarna av dem.  

1.1. Bakgrund 

Det förekommer diverse tillvägagångssätt att framställa och skildra vampyrer inom 

skönlitteratur. Litteraturforskaren Anna Höglund skriver i sin doktorsavhandling Vampyrer: 

En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet 

(2011), att det har förekommit flera skilda vampyrkaraktärer genom tiderna och därför är det 

omöjligt att urskilja särskilda skildringar av karaktärer med en avgörande uppsättning 

egenskaper.
1
 Hon ifrågasätter dock varför vampyrgestalten fick sitt genombrott i den engelska 

skönlitteraturen vid slutet av 1700-talet och menar att ett stort antal av 

vampyrmotivsforskarna har hänvisat till den tidens litterära riktningar och att det romantiska 

vampyrmotivet lockade romantikens författare. Detta kom att bli grunden för vampyrens 

litterära karaktär som formades utifrån romantiska slagord som exempelvis individualism, 

fantasi, känsla, revolt, politik och filosofi. Denna grund kom att ta sig fram till 2000-talet i 

fråga om vampyrmotivet trots sin fortsatta utveckling och förklarar därmed varför det finns 

samtida läsare som betraktar den litterära vampyren, som i det här fallet är Edward, vara en 

romantisk karaktär.
2
 Likaså etablerades en karakteristisk urvampyr som kom att sätta sin 

prägel på vampyrberättelsen ända fram till 2000-talet i och med publiceringen av Bram 

Stokers Dracula år 1897.
3
  

Det skedde dock ett antal revideringar gällande vampyrberättelsen under 1970-talet av 

författare som Fred Thomas Saberhagen och Anne Rice. Den avgörande revideringen är att 

monstervampyren skildras vara mer human och tämligen lik oss vardagliga människor. 

Höglund indelar därför vampyren i två kategorier. Första kategorin har hon valt att benämna 

monstervampyren som inte besitter goda egenskaper och känner inte empati för andra levande 

                                                           
1
 Anna Höglund, Vampyrer: En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 

2000-talet (diss. Umeå 2011), s. 25. 
2 Ibid., s. 61 f. 
3
 Ibid., s. 300. 
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varelser. Istället mördar den utan att känna dåligt samvete. Denna vampyr tar sig undantagsvis 

an berättarrollen och påminner om greve Dracula som själv blir citerad i karaktärernas olika 

dagböcker, brev och journaler som utgör romanens kapitel, och blir därmed anonym för 

läsaren som inte kan ta del av dess inre känslor. Andra kategorin har Höglund valt att 

benämna humanvampyren som står med det ena benet i människornas värld och det andra i 

vampyrernas värld. Numera brukar humanvampyren vara huvudpersonen och är vanligtvis 

den som berättar. Humanvampyren brukar likaså vara en man och inom vampyrromanser som 

dominerar i vår samtid är det den manliga humanvampyren som utgör berättelsens fokus samt 

objektet för den kvinnliga berättarens intresse samt åtrå
4
 och påminner därför om Edward. 

Vampyrromanser är ett genrebegrepp som används i USA och har på senare tid börjat 

användas allt oftare i Sverige. Enligt Höglund är vampyrromanser förankrade i skräcken och 

romantiken där flera vampyrromanser innehåller flera romantiska inslag än skräck som 

Stephenie Meyers Twilightsaga och riktar sig främst till unga vuxna.
5
 

1.2. Materialbeskrivning 

Det primära materialet består av romanerna Dracula (Ware, Hertfordshire 1993) och Twilight 

(London 2007). Jag har valt att läsa romanerna på engelska därför att jag föredrar att läsa verk 

på originalspråken och vill likaså inte använda översättningar i uppsatsen. Det för mig mest 

användbara sekundära materialet består av Anna Höglund, Vampyrer: En kulturkritisk studie 

av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet (diss. Umeå 2011), 

Margaret L. Carter, Dracula: The Vampire and the Critics (Ann Arbor, Michigan 1988), 

Nancy R. Reagin, Twilight and History (Hoboken, New Jersey 2010) och Leonard Wolf, 

Dracula: The Connosoisseur’s Guide (New York 1997). Det resterande sekundära materialet 

används löpande i analysen och återfinns likaså i käll- och litteraturförteckningen. 

1.2.1. Dracula 

Bram Stoker var en irländsk författare som föddes 1847 i Clontarf, Irland och dog 20 april 

1912.
6
 David Rogers skriver att det fordrades en omfattande forskning kring folktro och 

vampirism för att skriva skräckromanen Dracula. Stoker läste om 1400-tals prinsen av 

Valakiet, Vlad Tepes, i Emily Gerards efterfrågade roman The Land Beyond the Forest 

(1887). Enligt Rogers har Vlad Tepes därefter förklarats vara avstampet till uppkomsten av 

                                                           
4
 Höglund, s. 336 ff. 

5
 Ibid., s.415 f. 

6
 David Rogers, “Introduction”, Dracula, Bram Stoker (Ware, Hertfordshire 1993), s. VI-VII. 
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Stokers greve.
7
 Dracula publicerades år 1897. I denna kandidatuppsats kommer utgåvan från 

1993 att användas på grund av svårigheter med att finna originalutgåvan. Denna nya utgåva 

har en inledning som är skriven av lektorn på Kingston University, David Rogers, och den har 

varit användbar för uppsatsen på grund av dess fakta om Bram Stoker och hans 

vampyrkaraktär tidigare i det här stycket. Likaså finns det fotnoter som klargör termer och 

namn som förekommer i romanen.  

Den huvudsakliga antagonisten i romanen är greve Dracula som är en vampyr och bor på 

ett slott i Transsylvanien. Dit skickas juristen Jonathan Harker av sin brittiska advokatfirma 

eftersom Dracula är deras nya klient. Dracula vill bosätta sig i England men Harker inser inte 

faran i sin färd förrän han anländer. Det sker obegripliga händelser på slottet när till exempel 

tre kvinnliga vampyrer försöker förföra Harker eller när Harker hittar greven liggande i en 

kista. Detta får honom att inse grevens övernaturliga väsen samt att han är fången på slottet 

där samtliga dörrar och rum förblir låsta. Grevens planer för resan till England blir därmed 

avslöjade och Harker måste fly slottet. Dracula lyckas dock att förvandla Lucy Westenra till 

vampyr och bita Harkers fästmö Wilhelmina ”Mina” Harker. Således påbörjar bland annat 

Harker, professor Abraham Van Helsing och psykologen Dr John Seward sökandet efter 

Dracula som de slutligen mördar. Läsaren upplever romanens handling utifrån dagböcker, 

brev och journaler som är skrivna av karaktärerna Jonathan Harker, Mina Harker, Lucy 

Westenra, Van Helsing och Dr Seward. Det finns dock inga dokument som är skrivna av 

greve Dracula eftersom han citeras och skildras av de ovan angivna karaktärerna. 

1.2.2. Twilight 

Stephenie Meyer är en amerikansk författare, född 1973 i Hartford, Connecticut.
8
 Enligt Chas 

Newkey-Burden uppstod idén till Meyers roman morgonen den 2 juni 2003. Natten innan 

drömde hon en livfull och överväldigande dröm om två individer som förde en intensiv 

konversation på en äng ute i skogen. Den ena individen var en vardaglig ung kvinna medan 

den andra var en oerhört fin och glittrande vampyr. De diskuterade svårigheterna i fråga om 

deras kärlek till varandra när vampyren var attraherad av doften av hennes blod och hade det 

besvärligt att behärska sig från att döda henne.
9
 Newkey-Burden skriver att trots att Meyer 

saknar intresse för vampyrer ville hon inte försumma drömmen och inledde därför skrivandet 

i fråga om grundläggande detaljer samt dialogen mellan karaktärerna i drömmen.
10

 På detta 

                                                           
7
 Rogers, s. X. 

8
 Chas Newkey-Burden, Stephenie Meyer: Queen of Twilight: The Biography (London 2010), s. 1. 

9
 Ibid., s. 54. 

10
 Ibid., s. 56 f. 
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vis kom första romanen i Twilightsagan, Twilight, till som publicerades år 2005 och har 

kommit att bli betydande inom ungdomslitteraturen.  

17-åriga Isabella ”Bella” Swan är protagonisten och berättaren i romanen som flyttar från 

soliga Phoenix, Arizona till regniga Forks, Washington där hennes far Charlie bor eftersom 

hennes mor Renée reser bort med sin nya make. Första dagen på den nya skolan, Forks High 

School, möter hon Edward Cullen som är en vampyr. I och med mötet påbörjar Bella sin 

skildring av Edward som hon inledningsvis inte begriper varför han tämligen undviker deras 

bekantskap. Skälet visar sig vara att han inte vill dra in Bella i sin farofyllda vardag. Trots 

detta har Bella en benägenhet att råka ut för farliga situationer och Edward är tvungen att 

rädda hennes liv och får henne att bli mer nyfiken på hans otänkbara snabbhet och styrka. 

Efter åtskilliga teorier kommer hon fram till vem Edward verkligen är. Bella fruktar dock inte 

Edward och slutligen växer en attraktionskraft mellan dem som leder till att de förälskas. Det 

uppstår däremot problem senare i romanen som nästintill fördärvar den nyfunna kärleken när 

en fientlig vampyr vid namnet James är efter Bella. 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kandidatuppsats är som jag tidigare nämnt att jämföra två 

vampyrkaraktärer, greve Dracula och Edward, och finna likheter och skillnader i hur de 

skildras när det gäller aspekterna utseende, liv samt beteende och handling. Med denna 

komparativa studie av dessa vampyrkaraktärer vill jag försöka klargöra förändringar i 

skildringarna av dem. Syftet behandlas utifrån följande frågeställningar: Hur skildras greve 

Dracula i Dracula i jämförelse med Edward i Twilight? Vilka likheter och skillnader finns det 

i skildringarna av dessa vampyrkaraktärer?  

1.4. Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa analysen till att endast innefatta första romanen i Stephenie Meyers 

Twilightsaga eftersom jag vill analysera vampyrkaraktären Edward när han framträder första 

gången för Bella och för läsaren. Dracula har inga uppföljare som Twilight, därför vill jag 

undvika större utveckling av Edward som förmodligen kan uppstå i de senare romanerna. Jag 

har likaså valt att avgränsa analysen i Twilight endast till att gälla Edward för att ha 

möjligheten att göra en djupare analys av honom likaväl som av greve Dracula. Av den 

orsaken sker inte någon analys av de resterande karaktärerna i båda romanerna och samtliga 

karaktärer nämns likaså inte eftersom de inte är relevanta för analysen. Utöver detta har jag 

valt att avgränsa jämförelsen av vampyrkaraktärerna till utseende, liv samt beteende och 

handling.  



5 
 

1.5. Teoretisk grund och metod 

Uppsatsens teoretiska grund utgörs av en komparativ studie som bygger på närläsning av 

romanerna Dracula (1993) och Twilight (2007) i vilka karaktärsskildringarna är i fokus. 

Denna litteraturteoretiska och kritiska riktning kommer ursprungligen från nykritiken även 

kallad ”New Criticism”, som så småningom utvecklades i England och USA under 1920- och 

1930-talet. Gemensamt för dessa nykritiker var inriktningen på texten och dess särart.
11

 Vid 

närläsning betraktas inte yttre omständigheter som exempelvis författarbiografi. Istället förs 

en analys av textens ord, struktur och innebörd.
12

 Emedan jag endast fokuserar på hur 

vampyrkaraktärerna skildras och söker likheter och skillnader de emellan, är närläsning 

utgångspunkten i min studie. 

Mitt komparativa tillvägagångssätt inleds med att närläsa romanerna och därefter finna 

karaktärsskildringar där greve Dracula och Edward tydligt skildras när det gäller aspekterna 

utseende, liv samt beteende och handling. Vidare jämför jag mina valda karaktärsskildringar 

för att finna likheter och skillnader vampyrkaraktärerna emellan.  

1.6. Forskningsöversikt 

Jag har valt att utgå från litteraturforskaren Anna Höglunds doktorsavhandling Vampyrer: En 

kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet 

(2011) över tidigare forskning om vampyrberättelser och karaktärsskildringar inom 

vampyrberättelser. Valet att ha denna avhandling som utgångspunkt beror på att Höglund 

behandlar monstervampyren, humanvampyren och vampyrberättelser fram tills våra samtida 

vampyrromanser som utkom i år i en reviderad och utökad version av sin tidigare 

doktorsavhandling från 2009. Eftersom uppsatsen behandlar monstervampyren och 

humanvampyren, finner jag likaså att Höglunds avhandling är en bra utgångspunkt för min 

analys. Anna Höglund började skriva om vampyrberättelser under år 1996 då den 

vetenskapliga forskningen vanligtvis var inriktad på vampyrer inom myt och folktro. Relativt 

få forskare studerade vampyrer inom fiktion, dessutom fokuserade de sina analyser främst på 

1800-talets vampyr och framför allt Bram Stokers Dracula (1897). Forskningen förändrades 

dock under 2000-talet till att fler studier behandlade vampyrer inom fiktion.
13

 Ett av de 

främsta verken om vampyrer var folkloristen Dudley Wrights Vampires and Vampirism 

(1914). Wright betraktade vampyren som ett historiskt fenomen och studerade därmed dess 

                                                           
11

 Per Erik Ljung, ”Nykritik”, Modern litteraturteori: Från rysk formalism till dekonstruktion. Del 1, andra 

upplagan, red. Claes Entzenberg & Cecilia Hansson, (Lund 1993), s. 92. 
12

 Ibid., s. 95. 
13

 Höglund, s. 27. 
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folktro. Därefter skrev teologen och experten på det övernaturliga, Montague Summers, som 

likaså var en omtvistad forskare eftersom han ansåg att vampyrerna som han studerade 

existerade i verkligheten, ett av hans verk The Vampire his Kith and Kin (1928). Höglund 

nämner likaså litteraturvetaren Margaret L. Carter och hennes antologi Dracula: The Vampire 

and the Critics (1988). Detta verk används i den kommande analysen eftersom den utgör en 

betydande del i och med sina akademiska studier och uppsatser om Bram Stokers Dracula, 

skrivna av forskare som exempelvis Carol A. Senf och Christopher Bentley.
14

 Samtidigt 

används andra verk och uppsatser som är relevanta för analysen och refereras till i uppsatsen. 

2. Undersökning och argumentation 

Undersökningen och argumentationen är indelade i underrubrikerna och likaså aspekterna 

utseende, liv samt beteende och handling. Mitt val av dessa aspekter beror på att de visar 

tydliga likheter och skillnader i skildringarna av vampyrkaraktärerna mer än andra. De valda 

skildringarna av vampyrkaraktärerna består av åtskilliga citat och referat från romanerna som 

tydligt framhäver karaktärerna Jonathan Harker, Mina Harker, Van Helsing och Dr Sewards 

skildringar av greve Dracula i Dracula och karaktären samt berättaren Bellas skildringar av 

Edward i Twilight. Det sekundära materialet används för att inhämta ytterligare referat för 

min argumentation. Vidare jämförs skildringarna av Dracula och Edward för att urskilja 

likheter och skillnader dem emellan som sedan sammanfattas efter respektive analysdelar. Sist 

förs ett kort slutord om undersökningens resultat och dess slutsatser.  

2.1. Utseende 

Denna analysdel behandlar vampyrkaraktärernas utseenden när det gäller åtskilliga attribut 

som klargörs i hög grad i början av romanerna. Dracula inleds med juristen Jonathan Harkers 

dagboksanteckningar om sin resa till Transsylvanien där hans klient greve Dracula vistas. 

Harker blir tvungen att byta häst och vagn på vägen till Draculas slott. Föraren som styr den 

andra vagnen visar sig vara greve Dracula utan juristens kännedom. Harker inleder sin 

skildring av den främmande föraren i sin dagbok på följande vis: 

 

They were driven by a tall man, with a long brown beard and a great black hat, which seemed to 

hide his face from us. I could only see the gleam of a pair of very bright eyes, which seemed red in 

the lamplight, as he turned to us. […]. As he spoke he smiled, and the lamplight fell on a hard-

looking mouth, with very red lips and sharp-looking teeth, as white as ivory.15  
 

Väl framme vid Draculas slott antecknar Harker vidare att han hör ett stadigt steg närma sig  

                                                           
14

 Höglund, s. 28 f. 
15

 Bram Stoker, Dracula, (Ware, Hertfordshire 1993) s. 10. 
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bakom den ofantliga dörren som sedan öppnas. Inne i slottet står greve Dracula som Harker 

skildrar är en lång och gammal man som har en lång och vit mustasch samt är svartklädd och 

färglös till utseendet.
16

 Harker får möjligheten att observera grevens utseende ytterligare efter 

en måltid samma kväll. Läsaren erhåller här en uttömmande skildring av grevens utseende 

utifrån juristens dagbok som påminner om skildringen av förarens utseende här ovan: 

 
His face was a strong – a very strong – aquiline, with high bridge of the thin nose and peculiarly 

arched nostrils; with lofty domed forehead, and hair growing scantily round the temples, but 

profusely elsewhere. His eyebrows were very massive, almost meeting over the nose, and with 

bushy hair that seemed to curl in its own profusion. The mouth, so far as I could see it under the 

heavy moustache, was fixed and rather cruel-looking, with peculiarly sharp white teeth; these 

protruded over the lips, whose remarkable ruddiness showed astonishing vitality in a man of his 

years. For the rest, his ears were pale and at the tops extremely pointed; the chin was broad and 

strong, and the cheeks firm though thin. The general effect was one of extraordinary pallor. 

Hitherto I had noticed the backs of his hands as they lay on his knees in the firelight, and 

they had seemed rather white and fine; but seeing them now close to me, I could not but notice that 

they were rather coarse – broad, with squat fingers. Strange to say, there were hairs in the centre of 

the palm. The nails were long and fine, and cut to a sharp point.
17

   

 

Harkers skildring av Draculas utseende vad gäller munnen och huggtänderna, de bleka och 

spetsiga öronen samt de långa naglarna på de håriga handflatorna verkar tyda på mystiska 

attribut. Liktidigt skildras grevens ansikte vara kraftfullt med röda läppar som verkar tyda på 

att han är vid god hälsa trots sina år. Carol A. Senf skriver att Stokers metod att applicera 

mänskliga drag hos greven får honom att framstå som adlig och sårbar samt demonisk och 

hotfull. Därför blir det förhållandevis besvärligt att avgöra om han är en grotesk blodsugare 

eller om det är en ensam samt förföljd karaktär.
18

 Harkers inledande skildringar verkar tyda på 

att han är fascinerad av grevens mystiska attribut och är därför omedveten om den hotfulla 

blodsugaren bakom ytan. 

Denna fascination verkar likaså återfinnas hos 17-åriga Isabella ”Bella” Swan i början 

av Twilight. Hennes möte med Edward Cullen inträffar under första dagen på sin nya skola, 

Forks High School. Hennes inledande skildringar av Edward inträffar när han befinner sig i 

kafeterian tillsammans med fyra andra från adoptivfamiljen Cullen:  

 

Every one of them was chalky pale, the palest of all the students living in this sunless town. Paler 

than me, the albino. They all had very dark eyes despite the range in hair tones. They also had dark 

shadows under those eyes – purplish, bruiselike shadows. As if they were all suffering from a 

sleepless night, or almost done recovering from a broken nose. Though their noses, all their 

features, were straight, perfect, angular.
19

   

                                                           
16

 Stoker, s. 14 f. 
17

 Ibid., s. 16 f. 
18 Carol A. Senf, “Dracula: The Unseen Face in the Mirror”, Dracula: The Vampire and the Critics, red. 

Margaret L. Carter, (Ann Arbor, Michigan 1988), s. 95. 
19

 Stephenie Meyer, Twilight (London 2007), s. 16. 
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Läsaren kan urskilja en otvivelaktig attraktion och ett intresse hos Bella vid mötet med 

familjen Cullen när hon skildrar att deras ansikten är omänskligt vackra och som endast går 

att finna i modetidningar.
20

 Enligt Stephanie L. Dowdle ser Bella dessa vampyrer som konsten 

i sig, mer än levande individer till följd av deras unika och vackra utseende. Dowdle skriver 

att fastän vampyrer kan vara ludna och hotfulla som Dracula eller attraktiva och eleganta som 

Edward, lockar de in karaktärer inom fiktionen och likaså läsare genom deras utseenden.
21

 

Fastän de har blekheten gemensamt finns det en betydlig skillnad när det gäller Edwards 

utseende i jämförelse med Dracula när Bella vidare skildrar Edward som enskild individ. 

”The last was lanky, less bulky, with untidy, bronze-colored hair. He was more boyish than 

the others […].”
22

 Edwards attraktiva utseende fångar hennes uppmärksamhet ytterligare som 

hon inte kan undgå att observera när hon blickar mot den vackra pojken som plockar en bagel 

med sina långa och bleka fingrar. Hon skildrar hur hans mun rör sig hastigt med hans perfekta 

läppar som knappt öppnar sig.
23

 Läsaren begriper senare i Twilight att Edward saknar 

huggtänder. Istället har han ljusa och vassa tänder som han klargör att han utnyttjar vid jakt.
24

 

Edward saknar likaså håriga handflator som Bella skildrar är lena och skimrande.
25

 Bella 

lägger likaså märke till Edwards val av kläder vid åtskilliga tillfällen som hon skildrar 

framhäver hans muskulösa bröstkorg och får honom att se ut som en manlig modell.
26

 Bellas 

skildringar av Edwards utseende verkar tyda på att han är tämligen human, perfekt och 

overklig till utseendet. Hans overkliga utseende samt Bellas fascination bekräftas ytterligare 

senare i romanen när Bella förklarar för Edward att hon är rädd att han ska försvinna som en 

illusion eftersom han är alltför vacker för att vara sann.
27

 

Bella skildrar likaså Edwards ögon ofta till en början då hon undrar varför de ideligen 

ändrar färg. Hon uppfattar att hans ögon är kolsvarta under första biologilektionen på den nya 

skolan.
28

 Edward är frånvarande efter denna lektion men när han väl återvänder till skolan kan 

Bella urskilja skillnader i hans utseende som hon skildrar i följande citat: ”But, aside from the 

laughter and playfulness, there was something different, and I couldn‟t quite pinpoint what 

that difference was. I examined Edward the most carefully. His skin was less pale, I decided – 
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21
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flushed from the snow fight maybe – the circles under his eyes much less noticeable.”
29

 

Utöver denna förändring lägger hon åter märke till hans ögon som har ändrat färg senast hon 

såg dem. ”Today, his eyes were a completely different color: a strange ocher, darker than 

butterscotch, but with the same golden tone.”
30

 Enligt Eveline Brugger ändrar vampyren i 

Twilight ögonfärg beroende på vad den inhämtar för blod. Dess ögon blir röda om den 

inhämtar blod från människor, gyllene om den inhämtar blod från djur och svarta om den är 

hungrig.
31

  

Draculas ögonfärg skiljer sig däremot i jämförelse med Edwards eftersom hans ögon är 

röda och skildras vid åtskilliga tillfällen i Dracula. Harker skildrar Draculas röda ögon i sin 

dagbok när Dracula upptäcker tre kvinnliga vampyrer i akt att förföra juristen. ”Never did I 

imagine such wrath and fury even in the demons of the pit. His eyes were positively blazing. 

The red light in them was lurid, as if the flames of hell-fire blazed behind them.”
32

 Hans röda 

ögon återfinns likaså när Harkers fästmö, Wilhelmina ”Mina” Harker, upptäcker vampyren 

första gången han biter hennes vän Lucy Westenra. Mina skildrar upplevelsen av gestalten i 

sin dagbok och skriver att en lång och svart gestalt böjer sig över Lucy. När Mina ropar efter 

sin vän kan hon uppmärksamma någonting som sträcker upp sitt huvud och från där hon står 

kan hon se ett vitt ansikte och röda, lysande ögon.
33

 Hur det i själva verket ligger till när det 

gäller greve Draculas röda ögon och Edwards gyllene ögon kommer däremot att diskuteras 

ytterligare i analysdelen 2.2. Liv. 

Längre fram i Dracula börjar Harker komma till insikt om att han endast känner sig 

besvärad eller hotad av greven under natten och ifrågasätter varför han inte får syn på honom 

under dagen.
34

 Juristen lyckas dock bryta sig in i grevens rum på slottet och hittar honom till 

sin fruktan liggande i en kista på en hög av nyligen uppgrävd jord. Harker skildrar grevens 

utseende i sina dagboksanteckningar och förklarar att han inte kan avgöra om greven är död 

eller endast sovande eftersom hans ögon är öppna men saknar den livlösa blicken som tyder 

på att han är död. Därutöver är hans kinder varma trots sin blekhet och hans läppar är röda. 

Däremot saknas det puls, andning och hjärtslag.
35

 Harker lyckas bryta sig in i grevens rum 

ytterligare en gång under sin vistelse på slottet där han lägger märke till en betydande 

förändring i Draculas utseende när han ligger i sin kista. Draculas utseende som tidigare  

                                                           
29

 Meyer, s. 35. 
30

 Ibid., s. 39. 
31

 Eveline Brugger, ”Where Do the Cullens Fit In?”: Vampires in European Folklore, Science, and Fiction, 

Twilight and History, red. Nancy R. Reagin, (Hoboken, New Jersey 2010), s. 240.  
32

 Stoker, s. 34. 
33 Ibid., s. 77. 
34

 Ibid., s. 40. 
35

 Ibid., s. 41 f. 



10 
 

beskrivits i uppsatsen har med ens föryngrats. 

 
There lay the Count, but looking as if his youth had been half-renewed, for the white hair and 

moustache were changed to dark iron-grey; the cheeks were fuller, and the white skin seemed 

ruby-red underneath; the mouth was redder than ever, for on the lips were gouts of fresh blood, 

which trickled from the corners of the mouth and ran over the chin and neck. Even the deep, 

burning eyes seemed set amongst swollen flesh, for the lids and pouches underneath were 

bloated.
36

 

 

Professor Abraham Van Helsing som är insatt i ämnet vampyrer i romanen citeras i Minas 

dagbok där han klargör detta fenomen för de resterande karaktärerna och menar att Dracula 

kan föryngras när han livnär sig tillräckligt på blod.
37

 Detta går att relatera till Edwards 

utseende som förändras i och med att han får mindre blek hudfärg och mindre märkbara 

mörka cirklar under ögonen efter att ha livnärt sig på blod som jag tidigare påpekat i ett citat. 

Däremot föryngras han inte som Dracula istället får Edward ett friskare utseende. 

Van Helsing citeras åter i Minas dagbok då han klargör för de resterande karaktärerna 

att Dracula kan ändra skepnad till varg och fladdermus. Därutöver kan han skapa dimma som 

endast kan befinna sig kring honom och kan likaså uppenbara sig som damm.
38

 På grund av 

dessa skäl får Harker och de resterande karaktärerna insikt om vem greven verkligen är.  

Bella får insikt om Edwards vampyrjag vid mötet med Jacob Black från indianstammen 

Quileutes som Bella känner sedan barnaår som berättar för Bella om Edwards vampyrfamilj.
39

 

Detta initierar Bellas forskning om vampyrer över nätet där hon finner fakta om traditionella 

vampyrer som inte kan vistas i solen och sover i kistor, som bekräftar det hon har sett i 

filmer.
40

 Edward verkar dock förlöjliga sig över dessa företeelser när Bella därefter frågar 

honom hur han kan vistas ute under dagen, ifall han bränns av solen och om han sover i 

kistor. Edward skrattar och förklarar att dessa företeelser är myter
41

 eftersom han är en 

vampyr som kan vistas i solljus utan att brännas. Det regnar likaså vanligtvis i Forks.
42

 Den 

solen som finns får hans hud att glittra och är en svaghet i sig av den orsaken att han drar åt 

sig uppmärksamhet när det finns människor i närheten
43

 och skiljer sig från Dracula som inte 

besitter denna egenskap. Edward vistas likaså inte i kistor eftersom han aldrig sover
44

 och 

likaså står det inte i Twilight att Edward kan ändra skepnad. Bella får dock uppleva hur 
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Edwards hud glittrar när de fotvandrar i flera timmar till en äng i skogen. Hon skildrar 

upplevelsen på följande vis: 

 
EDWARD IN THE SUNLIGHT WAS SHOCKING. I COULDN‟T GET used to it, though I‟d 

been staring at him all afternoon. His skin, white despite the faint flush from yesterday‟s hunting 

trip, literally sparkled, like thousands of tiny diamonds were embedded in the surface. He lay 

perfectly still in the grass, his shirt open over his sculpted, incandescent chest, his scintillating 

arms bare. His glistening, pale lavender lids were shut, though of course he didn‟t sleep. A perfect 

statue, carved in some unknown stone, smooth like marble, glittering like crystal.
45

 

 

Bella skildras likaså här vara alldeles fascinerad av Edwards glittriga hud och skildrar hur hon 

sträcker ut ett finger för att smeka baksidan av hans glittrande hand som hon åter förundras 

över dess perfekta struktur, vilken är len som siden och kall som sten.
46

 

Edwards glittriga hud kan däremot ifrågasättas eftersom det är ovanligt att en vampyr 

kan glittra. Marijane Osborn nämner Stephenie Meyers svar på frågan ”Why do they 

sparkle?” på en online chatt där Meyer svarar följande:  

 
They sparkle because they have turned to a substance that is somewhat like diamond. Their bodies 

have hardened, frozen into a kind of living stone. Each little cell in their skin has become a 

separate facet that reflects the light. These facets have a prism-like quality – they throw rainbows 

as they glitter.
47

  

 

Eftersom jag närläser romanerna är författarna till romanerna inte relevanta. I det här fallet 

verkar Meyers avsikt däremot tyda på att hon vill göra Edward så vacker som möjligt och har 

förverkligats i Twilight när läsaren tar del av Bellas skildringar av Edward när hon till 

exempel skildrar att hon inte kan föreställa sig en ängel kunna bli vackrare.
48

 Likaså skildras 

Edward vara alltför perfekt, som en gudalik varelse.
49

 Meyers förklaring om att vampyrens 

kropp stelnar till en sorts levande sten klargörs likaså i romanen till exempel när Bella viskar 

till Edward att inte röra sig för att vidröra hans ansikte. Hon skildrar att ingen kan vara stilla 

som Edward. Han stänger sina ögon och blir orörlig som en sten, en skulptur under hennes 

hand.
50

 Detta sker likaså när Bella lämnar Edward ensam i sitt rum en kväll för att göra sig i 

ordning inför natten. Väl tillbaka märker hon hur Edward fortfarande sitter stelt på hennes 

säng, väntande på henne utan att ha rört sig det minsta från sin plats. ”Edward hadn‟t moved a 

fraction of an inch, a carving of Adonis perched on my faded quilt. I smiled, and his lips 
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twitched, the statue coming to life.”
51

 Bella skildrar därför inte endast Edwards glittriga och 

stela kropp, hon jämför honom likaså likna en ängel och en gudalik varelse och verkar tyda på 

att hon åter finner honom vara overklig.  

Följaktligen visar skildringarna av vampyrkaraktärernas utseenden att det finns ett fåtal 

likheter i fråga om att resterande karaktärer fascineras av deras utseenden, de har blek hud och 

det sker förändringar i deras utseenden när de livnär sig på blod. Därutöver skiljer sig 

Draculas mörka, mystiska och ovanliga attribut som bland annat består av huggtänder och 

håriga handflator i jämförelse med Edward som skildras vara attraktiv, perfekt och overklig i 

fråga om sina ljusa och vassa tänder och lena handflator samt jämförs likna en ängel och en 

gudalik varelse. Edward ändrar likaså ögonfärg från kolsvart till gyllene medan Dracula har 

röda ögon, vidare kan Dracula ändra skepnad till skillnad från Edward som inte besitter den 

egenskapen och Edwards hud glittrar i solljus till skillnad från Dracula som inte kan glittra.  

2.2. Liv 

Denna analysdel behandlar vampyrkaraktärernas liv som vampyrer i fråga om var de vistas, 

hur deras liv som vampyrer ter sig, vilka de har varit respektive är samt deras relationer. 

Läsaren uppfattar i början av Dracula var greven vistas. Detta klargör Harker i sina inledande 

anteckningar om när han besöker British Museum för att läsa böcker och studera kartor över 

Transsylvanien. Han kommenterar att trakten dit han ska färdas är belägen österut i landet vid 

gränserna av tre stater benämnda Transsylvanien, Moldavien och Bukovina, i mitten av 

Karpaterna i de vildaste och minst kända delarna av Europa. På grund av detta klargör han att 

det är svårt att lokalisera var Draculas slott är beläget.
52

 Draculas slott förefaller därmed vara 

tämligen dold för allmänheten. Harker ställer Dracula ett flertal frågor om Transsylvaniens 

historia en kväll närmare midnatt längre fram i romanen som mynnar ut i en monolog om 

Draculas ras och förflutna. Draculas långa och detaljerade monolog citeras i Harkers dagbok: 

 
‟We Szekelys have a right to be proud, for in our veins flows the blood of many brave races who 

fought as the lion fights, for lordship. Here, in the whirlpool of European races, the Ugric tribe 

bore down from Iceland the fighting spirit which Thor and Wodin gave them, […], till the peoples 

thought that the were-wolves themselves had come. Here, too, when they came, […] in their veins 

ran the blood of those old witches, who, expelled from Scythia, had mated with the devils in the 

desert. […]! What devil or what witch was ever so great as Attila, whose blood is in these veins?‟ 

[…]. „Is it a wonder that we were a conquering race; that we were proud; that when […] poured 

his thousands on our frontiers, we drove them back? […]; who was it but one of my own race who 

as Viovode crossed the Danube and beat the Turk on his own ground! This was a Dracula indeed. 

[…] Was it not this Dracula, indeed, who inspired that other of his race who in a later age again 

and again brought his forces over the great river into Turkey-land; who, when he was beaten back, 

came again, and again, and again, though he had to come alone from the bloody field […] we of 
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the Dracula blood were amongst their leaders, for our spirit would not brook that we were not free. 

[…] The warlike days are over. Blood is too precious a thing in these days of dishonourable peace; 

and the glories of the great races are as a tale that is told.‟
53

 

 

Leonard Wolf skriver att monologen framställer Dracula som nobel och övermänsklig trots att 

han till en början av romanen endast serverar Harker sina måltider och ser efter hans behov.
54

 

Enligt min mening blir monologen paradoxal för läsaren när Dracula skapar en heroisk bild av 

sig som han inte når upp till eftersom läsaren inte upplever det heroiska livet i romanen. 

Draculas monolog får däremot en betydlig effekt på Harker som skriver i sin dagbok hur 

greven nästintill framställs som en kung samtidigt som han berättar. ”In his speaking of things 

and people, and especially of battles, he spoke as if he had been present at them all. […] 

Whenever he spoke of his house he always said ‟we‟, and spoke almost in the plural, like a 

king speaking.”
55

 När Dracula använder plural i sin monolog kan därtill bero på att han inte 

lever enskilt på slottet. Harker inser detta vid mötet med de tre kvinnliga vampyrerna som 

tidigare belysts i uppsatsen. Harker skildrar dem i sin dagbok och kommenterar att två är 

mörkhåriga och har höga näsor som greven samt har vad som verkar vara röda ögon medan 

den tredje är ljushårig med vågigt gyllene hår och ögon likt bleka safirer.
56

 Vilka dessa 

kvinnliga vampyrer är och vad de har för relation till Dracula kan diskuteras eftersom det inte 

finns en entydig förklaring. I romanen verkar de kvinnliga vampyrerna vara beroende av 

Dracula som tillrättavisar dem när de gör misstaget att försöka förföra juristen och 

införskaffar ett spädbarn till dem som de kan livnära sig på.
57

 Enligt Christopher Bentley 

verkar två av de kvinnliga vampyrerna påminna om greven och kan troligtvis därför uppfattas 

vara besläktade med honom och den tredje som skiljer sig utseendemässigt i jämförelse med 

de andra sägs likaså vara deras syster. Därför kan de tolkas vara hans döttrar eller systrar.
58

  

Harker är omedveten om att greven i själva verket har varit närvarande beträffande 

krigsstriderna som han nämner i sin monolog. Däremot får juristen och de resterande 

karaktärerna en snarare uppfattning om Draculas tidigare liv när Van Helsings kamrat 

Arminius från universitetet i Budapest letar fram uppgifter om greven. Van Helsing 

informerar dem och citeras därför i Minas dagbok:  

 

He must, indeed, have been that Voivode Dracula who won his name against the Turk, over the  
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great river on the very frontier of Turkey-land. […] he was spoken of as the cleverest and the most 

cunning, as well as the bravest of the sons of the “land beyond the forest”. That mighty brain and 

that iron resolution went with him to his grave […]. The Draculas were, says Arminius, a great and 

noble race, though now and again were scions who were held by their coevals to have had dealings 

with the Evil One. […] and in one manuscript this very Dracula is spoken of as “wampyr” […].
59

 

 

I jämförelse med Dracula påbörjades Edwards liv som vampyr dagen han blev förvandlad. 

Bella är nyfiken på Edwards sanna ålder som han slutligen besvarar genom att berätta om sin 

förvandling till vampyr.  

 
”I was born in Chicago in 1901.” […] “Carlisle found me in a hospital in the summer of 1918. I 

was seventeen, and dying of the Spanish influenza.” […] “I don‟t remember it well – it was a very 

long time ago, and human memories fade.” […] “I do remember how it felt, when Carlisle saved 

me. It‟s not an easy thing, not something you could forget.”
60

 

 

I och med detta får läsaren och Bella insikt om hur gammal Edward i själva verket är och att 

hans styvfar Carlisle Cullen är anledningen till hans förvandling. Vidare berättar Edward att 

hans föräldrar avled av influensan och att Carlisle agerade på det viset på grund av ensamhet 

som vanligtvis är orsaken bakom valet.
61

 Edwards förklaring om Carlisles val att förvandla 

honom till vampyr verkar tyda på att de endast förvandlar människor till vampyrer när det är 

nödvändigt till skillnad från Dracula som förefaller vilja förvandla unga kvinnor som Lucy till 

vampyr. Mina citerar Van Helsing i sin dagbok som likaså klargör att vampyren lever vidare 

och kan inte dö enbart av att tiden passerar så länge han har tillgång till människoblod.
62

  

Greve Draculas liv som vampyr utgör däremot hinder för honom. Mina citerar Van 

Helsing i sin dagbok där han kommenterar att oavsett vilken egenskap eller kraft Dracula 

besitter, hindrar solljus honom från att använda sig av respektive egenskap eller kraft under 

dagen. ”His power ceases, as does that of all evil things, at the coming of the day. Only at 

certain times can he have limited freedom. If he be not at the place whither he is bound, he 

can only change himself at noon or at exact sunrise or sunset.”
63

 Enligt Anna Höglund kan 

vampyrens känslighet för solljus härledas till folktron. Majoriteten av samtida 

vampyrskildringar visar därför känslighet för solljus.
64

 Dracula och Edward har känsligheten 

för solljus gemensamt, fastän Dracula får mer skada av solljus i form av svaghet medan 

Edward kan röra sig mer fritt. Däremot kan Edward, som jag tidigare skrivit, dra åt sig 

uppmärksamhet på grund av att hans hud glittrar i solljus och berättar därmed för Bella att 

skymningen är den tryggaste men likaså den sorgligaste tiden under dagen för honom  
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eftersom mörker är förutsägbart.
65

  

Van Helsing citeras i Minas dagbok som klargör ytterligare hinder som Dracula 

upplever i fråga om att inte kunna korsa rinnande vatten, vitlök samt religiösa symboler som 

krucifix får honom att förbli kraftlös och därför håller han sitt avstånd och en roskvist på hans 

kista får honom att förbli kvar i den. Han dödas genom att man skjuter in en kula (”a sacred 

bullet”) i hans kista, att man för in en påle gjord av trä genom hans hjärta samt 

halshuggning.
66

 Det är exempelvis på grund av detta Van Helsing citeras i psykologen Dr 

John Sewards dagbok när han råder Lucy att ha vitlök i rummet som hon vistas i under sin 

förvandling till vampyr och likaså runt hennes hals i fråga om att bevara vampyren på 

avstånd.
67

 Det är likaså därför Harker antecknar i sin dagbok att Dracula avlägsnar sig vid 

synen av korset hängande kring Harkers hals.
68

 Det är likaså därför Dr Seward antecknar att 

Dracula slutligen är nödgad att återvända tillbaka till Transsylvanien när hans trälådor som 

innehåller jord från hans hemland som han låtit förflyttas till England för att kunna ha 

möjligheten att återfå sin styrka, blir besudlade.
69

 Mina Harker för sina avslutande 

dagboksanteckningar om att Dracula sedan hittas liggande i sin kista i Transsylvanien där han 

blir halshuggen och får en kniv genom hjärtat av männen som förföljer honom och vittrar 

därefter sönder till stoft och försvinner.
70

  

Dessa ovan angivna hinder utgör däremot ingen påverkan på Edward som åter anser 

dessa företeelser vara myter. Detta bekräftas ytterligare när Bella möter Edwards 

adoptivfamilj. Väl hemma hos familjen Cullen får Bella syn på ett stort träkors i huset som 

hon blir tämligen chockerad över att finna hos en vampyrfamilj. Edward förklarar ironin för 

Bella och berättar att 1630-tals korset tillhörde Carlisles far som skar det i trä och hängde det 

på en vägg ovanför predikstolen i prästgården där han predikade.
71

 Innan dess reagerar Bella 

oväntat beträffande de resterande delarna av huset som är beläget få mil utanför huvuddelen 

av Forks på en äng inne i skogen. Hon skildrar huset på följande vis: 

 

The house was timeless, graceful, and probably a hundred years old. It was painted a soft, faded 

white, three stories tall, rectangular and well proportioned. The windows and doors were either 

part of the original structure or a perfect restoration. My truck was the only car in sight. I could 

hear the river close by, hidden in the obscurity of the forest. […] The inside was even more 

surprising, […]. It was very bright, very open, and very large. This must have originally been 
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several rooms, but the walls had been removed from most of the first floor to create one wide 

space.
72

 

 

Edward visar därefter Bella runt i huset. Han berättar samtidigt som de befinner sig på 

Carlisles kontor att det finns ett fåtal tillvägagångssätt att döda dem på. Likaså berättar han att 

de finner det vara okomplicerat att simma på grund av att de vanligtvis inte är i behov av att 

andas.
73

 På grund av detta verkar Edward inte finna att rinnande vatten är ett hinder för 

honom i jämförelse med Dracula som behöver skeppas över vatten liggande i en trälåda med 

jord från sitt hemland som jag tidigare nämnt. 

Draculas slott skiljer sig likaså i jämförelse med familjen Cullens hus i fråga om att 

Harker upplever ett flertal besynnerligheter under sin vistelse på slottet berörande tjänare som 

inte finns till trots slottets rikedom som han skildrar i sin dagbok. 

 
When I had done, I looked for a bell, so that I might let the servants know I had finished – but I 

could not find one. There are certainly odd deficiencies in the house, considering the extraordinary 

evidences of wealth which are round me. The table service is of gold, and so beautifully wrought 

that it must be of immense value. The curtains and upholstery of the chairs and sofas and the 

hangings of my bed are of the costliest and most beautiful fabrics, and must have been of fabulous 

value when they were made, for they are centuries old, though in excellent order. […] But still in 

none of the rooms is there a mirror.
74

 

 

Det förekommer ytterligare besynnerligheter under Harkers vistelse på slottet när greve 

Dracula ursäktar sig vid ett flertal tillfällen och inte äter när måltiderna serveras. Desto oftare 

måltiderna serveras under ovanliga tider och greven inte syns till blir Harker mer 

misstänksam. ”[…] – I do not know whether to call it breakfast or dinner, for it was between 

five and six o‟clock when I had it – […].”
75

  

Dracula och Edward livnär sig på blod som de inte nödvändigtvis är tvungna att förtära 

vid matbordet under särskilda klockslag och därmed har de födan gemensamt. Edward 

förvånar dock Bella i skolans matsal när hon undrande frågar hur han skulle handla såvida 

någon utmanar honom att äta mat. Han besvarar frågan med att lyfta pizzaskivan från brickan 

och avsiktligen biter av en bit som han tuggar och sväljer.
76

 Edward och sin familj benämner 

sig själva i övrigt för vegetarianer.
77

 Detta innebär att de inte livnär sig på människoblod utan 

för en egen diet som består av djurblod. Edward förklarar däremot att de behöver vara 

försiktiga med att inte föra vårdslös djurjakt och påverka miljön. På grund av dessa skäl 

fokuserar de sig på områden som består av ett flertal rovdjur och är belägna på längre 
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avstånd.
78

 Detta förklarar vidare skillnaden i ögonfärg hos Edward och Dracula som tidigare 

nämnts. Edward berättar för Bella orsaken till varför han jagar djur för att få blod i följande 

citat: 

 
“I don‟t want to be a monster.” […] ”I can‟t be sure, of course, but I‟d compare it to living on tofu 

and soy milk; we call ourselves vegetarians, our little inside joke. It doesn‟t completely satiate the 

hunger – or rather thirst. But it keeps us strong enough to resist. Most of the time.” His tone turned 

ominous. ”Sometimes it‟s more difficult than others.”
79

  

 

Detta citat klargör att Edward inte vill vara ett monster och att djurblod inte alltid 

tillfredsställer hungern hos vampyren men att det kan bevara honom stark nog för att kunna i 

de flesta situationerna motstå människoblod. Enligt Anna Höglund är Edward en vampyr som 

konstant fruktar tanken att förlora kontrollen när det exempelvis gäller sin blodlust och 

därmed avslöja vampyren bakom den mänskliga ytan. På grund av detta konstruerar han en 

bild av sig som kan accepteras i den mänskliga världen.
80

 Detta går att relatera till greve 

Dracula som själv skapar en aristokratisk bild av sig som inte överensstämmer med vampyren 

som han senare visar sig vara. Däremot försöker Edward smälta in bland människorna på 

skolan bland annat genom val av bil.
81

 Han försöker likaså smälta in i samhället som han 

vistas i genom sin förklädnad till skolelev och imiterar likaså familjerelationer inom sin 

adoptivfamilj. Edward erkänner likaledes för Bella att han lär sig att älska och att vara 

svartsjuk, känslor som han inte någonsin har upplevt tidigare förutom när han läser om dem 

eller ser skådespelare framställa dem på teater och i filmer. Han förklarar att Bella 

återupplivar människan inom honom och att allting upplevs vara intensivt eftersom det är nytt 

för honom.
82

 På grund av dessa skäl kan han verka tämligen human i jämförelse med Dracula 

eftersom Edward försöker smälta in i den mänskliga världen samt besitter känslor och bryr sig 

om Bella och om människor i allmänhet. Edwards tillvägagångssätt att försöka smälta in 

påminner likaledes om samtida människor och kampen att nå upp till samhällets krav och 

ideal. Höglund skriver att när människor inte kan nå upp till de högtställda kraven känner de 

sig otillräckliga när de inte passar in. De ser sig själva som monster samt känner sig utanför 

samhällets mall över idealmänniskan. Utanförskap skriver Höglund återfinns i 

vampyrberättelsen.
83

 Edward erkänner likaså sin motvilja när det gäller sitt liv som vampyr. 

”I‟m the world‟s best predator, aren‟t I? Everything about me invites you in – my voice, my 
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face, even my smell. As if I need any of that!”
84

 Därför vill han inte att Bella förvandlas till 

vampyr eftersom han inte kan tänka sig att hon ska leva sitt resterande liv som ett monster. I 

epilogen klargör Edward hur han känner inför Bellas fortsatta mänskliga liv. ”[…]”, ”because 

I don‟t want you to miss anything. I don‟t want my presence to take anything away from you, 

if I can help it. I want you to be human. I want your life to continue as it would have if I‟d 

died in nineteen-eighteen like I should have.”
85

 

Följaktligen visar skildringarna av vampyrkaraktärernas liv att det finns få likheter dem 

emellan i fråga om att de skapar bilder av sig själva som de försöker uppnå, de är känsliga för 

solljus och de livnär sig på blod. Därutöver finns det åtskilliga skillnader i fråga om att 

Dracula vistas på ett slott i Transsylvanien som är beläget i de vildaste delarna av Europa 

tillsammans med tre kvinnliga vampyrer. Dracula visar sig likaså vara Voivode Dracula som 

han för en monolog om. Edward klargör att hans styvfar Carlisle förvandlade honom till 

vampyr på grund av ensamhet till skillnad från Dracula som verkar vilja förvandla unga 

kvinnor till vampyrer. Dracula upplever likaså ett flertal hinder som vampyr när det bland 

annat gäller krucifix, att dödas och inte kunna korsa rinnande vatten som inte påverkar 

Edward eftersom hans familj äger ett stort träkors, det finns få sätt att döda honom på och han 

har inga svårigheter när det gäller vatten. Edwards familj vistas få mil utanför huvuddelen av 

Forks i ett hus som är beläget på en äng inne i skogen. Edward livnär sig på djurblod och 

benämner sig för vegetarian eftersom han inte vill vara ett monster och försöker smälta in i 

samhället som han vistas i till skillnad från Dracula som livnär sig på människoblod.  

2.3. Beteende och handling  

Denna analysdel behandlar vampyrkaraktärernas övernaturliga beteenden och hur de agerar 

som vampyrer. Greve Dracula och Edward uppvisar åtskilliga beteenden och handlingar i 

romanerna där styrka, skicklighet och snabbhet är betydande likheter dem emellan. Somliga 

handlingar är dock mer begränsade än andra eftersom Van Helsing citeras i Minas dagbok där 

han klargör att Dracula inte kan träda in utan att bli inbjuden, därefter kan han komma och gå 

som han önskar.
86

 På grund av detta begränsas hans handlingar som han kan utföra vid det 

tillfället. Enligt Leonard Wolf är första mötet mellan Harker och Dracula den väsentligaste 

delen i romanen. Wolf jämför Dracula med djävulen som inte kan kontrollera någon som 

motstår honom. I och med att Dracula under alla omständigheter behöver stöd av en dödlig 

för att vara kapabel att kunna nå fram till sina offer, är Harkers steg över dörrtröskeln in till 
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slottet ett sätt för vampyren att kunna utföra sina handlingar senare i romanen.
87

 Emedan 

Dracula bjuder Harker på måltider samt ser till hans behov under sin vistelse på slottet, bjuder 

Harker omedvetet in Dracula till England och gör det därmed möjligt för honom att kunna 

utföra sina handlingar. Van Helsing citeras åter i Minas dagbok som kommenterar grevens 

skickliga agerande inför resan till England för de resterande karaktärerna:  

 
He find out the place of all the world most of promise for him. Then he deliberately set himself 

down to prepare for the task. He find in patience just how is his strength, and what are his powers. 

He study new tongues. He learn new social life; new environment of old ways, the politic, the law, 

the finance, the science, the habit of a new land and a new people who have come to be since he 

was. His glimpse that he have had, whet his appetite only and enkeen his desire. Nay, it help him 

to grow as to his brain; for it all prove to him how right he was at the first in his surmises. He have 

done this alone; all alone! from a ruin tomb in a forgotten land.
88

 

 

Enligt Carol A. Senf förkroppsligar greve Dracula ett feodalt förflutet än en ond varelse och 

Harkers inledande anteckningar avbildar grevens stolthet och individualism. När Harker väl 

inser vem han hjälper till England fruktar han att det ska ske en omvänd imperialism i och 

med vampyren som ska kolonisera den civiliserade världen.
89

 Dracula verkar söka att 

förvandla människor till vampyrer för att bibehålla samt expandera sin ras. Harker verkar inse 

detta när han begriper vem han försöker hjälpa till England och antecknar följande i sin 

dagbok: ”This was the being I was helping to transfer to London, where, perhaps for centuries 

to come, he might, amongst its teeming millions, satiate his lust for blood, and create a new 

and ever-widening circle of semi-demons to batten on the helpless.”
90

  

Harker uppfattar därmed gradvis förändringar under sin vistelse på slottet som får 

honom att inse grevens övernaturliga jag. Ytterligare ett tillfälle är när Harker ska raka sig 

framför sin rakspegel vid fönstret och skildrar hur Dracula plötsligen dyker upp utan märkbar 

spegelreflektion.
91

 Wolf skriver om detta fenomen och menar att det inte finns en övertygande 

förklaring varför vampyren inte har någon spegelreflektion. Han tänker sig att en ondskefull 

individ som inte har en själ och på grund av detta ingen själslig verklighet, gör att han blir 

osynlig i spegeln. Wolf skriver däremot att det inte finns stöd för detta i Dracula eftersom 

greve Dracula är en förbannad själ.
92

 Enligt min mening åstadkommer Dracula ondskefulla 

och själlösa handlingar när han mördar människor för blodets skull utan att känna empati. 

Möjligen skulle det kunna vara så att han saknar en själ när han inte inser lidandet som 
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uppstår till följd av hans handlingar. Dessutom skildrar Harker i sina inledande anteckningar 

vad han känner när han väl tar sin plats i den andra hästvagnen som Dracula styr utan Harkers 

kännedom: ”As they sank into the darkness I felt a strange chill, and a lonely feeling came 

over me; […]”
93

 Det verkar som att juristen har en omedveten känsla av att han är ensam med 

döden som han likaså upplever när Dracula välkomnar honom in till sitt slott. Detta tillfälle 

skildrar Harker i sin dagbok på följande vis: ”[…] he moved impulsively forward, and holding 

out his hand grasped mine with a strength which made me wince, an effect which was not 

lessened by the fact that it seemed as cold as ice – more like the hand of a dead than a living 

man.”
94

 Dessa omständigheter kan vara belägg för Draculas saknad av en själ, när han 

framställs vara iskall och som döden själv utifrån Harkers dagboksanteckningar.  

Dracula kan likaså styra omgivningen och befalla djur. Detta kommenterar Van Helsing 

som citeras i Minas dagbok och berättar att Dracula kan styra stormen, dimman och åskan 

samt befalla råttan, ugglan, fladdermusen, nattfjärilen, räven och vargen.
95

 Det finns ett utdrag 

ur tidskriften The Dailygraph i Dracula som informerar om den plötsliga stormen i Whitby. 

Detta utdrag nämner oljud och en dimma som uppenbarar sig.
96

 Som det tidigare skrivits 

brukar Dracula skapa dimma och likaså styra dimman, på grund av detta begriper läsaren att 

Dracula är orsaken till stormen. Dracula kan likaså tillkalla och befalla exempelvis vargar. 

Detta förekommer exempelvis i romanen när han tillkallar en vargflock för att ta livet av 

modern till ett barn som han rövar bort. Harker skildrar företeelsen i sin dagbok som följande: 

 
Somewhere high overhead, probably on the tower, I heard the voice of the Count calling in his 

harsh, metallic whisper. His call seemed to be answered from far and wide by the howling of 

wolves. Before many minutes had passed a pack of them poured, like a pent-up dam when 

liberated, through the wide entrance into the courtyard. 

There was no cry from the woman, and the howling of the wolves was but short. Before 

long they streamed away singly, licking their lips.
97

 

 

Dracula förefaller likaså kunna styra de kvinnliga vampyrerna som han tillrättavisar när de 

gör misstaget att röra och försöka förföra juristen. Harker skildrar hur greven med sin styrka 

förflyttar en av de kvinnliga vampyrerna bort från sig. ”With a fierce sweep of his arm, he 

hurled the woman from him, and then motioned to the others, as though he were beating them 

back; it was the same imperious gesture that I had seen used to the wolves.”
98

 Van Helsing 

citeras i Minas dagbok där han likaså redogör för Draculas styrka och menar att han är lika 
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stark som tjugo män.
99

 Harker lägger likaså märke till grevens snabbhet en kväll på slottet när 

greven plötsligen kliver ut från ett fönster krälande längs slottets vägg likt en ödla som Harker 

skildrar på följande vis:  

 
[…] I saw the whole man slowly emerge from the window and begin to crawl down the castle wall 

over that dreadful abyss, face down with his cloak spreading out around him like great wings. […] 

I saw the fingers and toes grasp the corners of the stones, worn clear of the mortar by the stress of 

years, and by thus using every projection and inequality move downwards with considerable 

speed, just as a lizard moves along a wall.
100

  

 

Edward skiljer sig från Dracula i och med att han saknar Draculas tidigare nämnda 

begränsning när Edward under åtskilliga tillfällen befinner sig i Bellas rum under tiden hon 

sover utan hennes kännedom.
101

 Således kan han förflytta sig samt agera mer obegränsat än 

greven. Edward skildras likaså vara iskall när Bella exempelvis skildrar hans kyliga beröring 

som hon likväl inte fruktar.
102

 Han har däremot spegelreflektion till skillnad från Dracula 

eftersom Bella skildrar hur hon ser Edward stirra ilsket mot henne i backspegeln av bilen.
103

 

Däremot har Edward likaledes agerat själlöst. Edward berättar att ungefär tio år efter att han 

blev förvandlad till vampyr gick han emot Carlisles livssätt och förmådde inte tygla sin 

blodlust för människor. På grund av detta gick han sin egen väg som ledde till att han läste 

tankarna hos sina offer. Han tänkte att om han jagade en mördare som förföljde en ung kvinna 

och räddade henne, skulle han inte verka alltför hemsk. Med tiden insåg han dock monstret 

och kunde inte undgå skulden av att ha tagit ett flertal liv, oavsett hur berättigat Edward ansåg 

att det var och återvände till sin adoptivfamilj.
104

 I jämförelse med Dracula inser Edward sina 

misstag och ändrar sitt agerande genom att inte mörda människor för blodets skull.  

Därutöver står det inte i Twilight att Edward kan styra omgivningen samt beordra djur 

och kan kräla längs väggar som en ödla, istället besitter han en enorm snabbhet som han 

använder när han förflyttar sig igenom skogen. Bella skildrar upplevelsen när han lyfter upp 

henne på sin rygg och börjar hastigt förflytta sig: ”He streaked through the dark, thick 

underbrush of the forest like a bullet, like a ghost. There was no sound, no evidence that his 

feet touched the earth.”
105

 Edward kan likaså läsa tankar. Han har däremot svårigheter med att 

läsa Bellas tankar som han klargör med teorin att hennes tankar inte fungerar som alla 
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andras.
106

 Likväl är Bella intresserad av hur tankeläsandet fungerar och såvida det finns andra 

i hans familj som besitter denna egenskap. Edward klargör för Bella att han är den enda i 

familjen som kan läsa tankar, däremot behöver han befinna sig tämligen nära för att kunna 

höra någon varstädes. Desto mer bekant rösten är, desto längre bort ifrån kan han höra den.
107

 

Edward och sin familj vet i själva verket inte varför han är den enda som kan läsa tankar. 

Carlisle har dock en teori om detta, menar Edward: ”Carlisle has a theory… he believes that 

we all bring something of our strongest human traits with us into the next life, where they are 

intensified – like our minds, and our senses. He thinks that I must have already been very 

sensitive to the thoughts of those around me.”
108

  

Trots Edwards övernaturliga beteenden är han likväl tämligen human när han agerar 

vilket förbryllar Bella och likaledes läsaren. Senare i romanen ställer han Bella åtskilliga 

frågor i avsikt att lära känna henne bättre. Han frågar exempelvis om hennes favoritfärg, 

favoritmusik och filmer som hon tycker om och inte tycker om.
109

 Därutöver håller han upp 

samt öppnar dörrar åt henne under åtskilliga tillfällen,
110

 han ger henne sin jacka för att hon 

inte ska frysa och bli förkyld
111

 och han tilltalar hennes far med respekt när han tillämpar 

titeln ”sir”.
112

 Edwards skicklighet tydliggörs likaså i romanen eftersom han är påläst,
113

 är 

musikalisk och kan spela piano
114

 samt kan spela baseboll.
115

 Edward räddar likaså Bella vid 

tre tillfällen i romanen när exempelvis hans styrka uppmärksammas. Första tillfället är på 

skolparkeringen när hon nästintill blir överkörd av en skolkamrat, Tyler Crowleys skåpbil. 

Edward hinner däremot ställa sig mellan Bella och skåpbilen och hejdar den med sin styrka.
116

 

Andra tillfället är när Bella befinner sig i Port Angeles med sina vänner för att hjälpa dem 

finna balklänningar. Väl där råkar hon gå vilse på vägen från en bokaffär. Edward förföljer 

Bella med sin bil eftersom han är orolig för henne och lyckas köra dit hon är innan en grupp 

av fyra män som förföljer henne hinner agera.
117

 Tredje tillfället är när Bella vid slutet av 

romanen blir biten av den fientliga vampyren James och Edward nödgas suga ut giftet från 
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vampyrbettet.
118

 På grund av dessa farliga omständigheter som Bella råkar ut för bemödar sig 

Edward att skydda henne från samtliga faror inklusive sig själv. Enligt Kate Cochran kan 

Edwards ovan nämnda beteenden och handlingar relateras till en viktoriansk gentleman.
119

 

Förvisso kan Edward relateras till en gentleman på grund av sina gammalmodiga egenskaper 

som består av ett moraliskt samvete, trofasthet till familjen och beslutsamheten att skydda 

Bella från farliga situationer inklusive sig själv genom att till exempel avstå från samlag för 

att inte riskera att göra henne illa. Därtill förmanar han Bella för sin styrka och att hon är 

alltför fragil att befinna sig i närheten av honom. ”If I was too hasty… if for one second I 

wasn‟t paying enough attention, I could reach out, meaning to touch your face, and crush your 

skull by mistake.”
120

 Likaså finner styvmodern Esme Cullen, Edward vara gentleman, på 

grund av att han inte berättar för Bella sanningen om att Esme tog självmord genom att hoppa 

från ett stup efter hennes sons död. På grund av detta yttrar Esme: ”Always the gentleman.”
121

  

Greve Dracula besitter inga egenskaper som har nämnts här ovan. Enligt Lisa Nyström 

har Dracula en särskild omoralisk och implicit innebörd på grund av vampyrkaraktärens 

egenskap att framkalla kvinnlig sexualitet hos oskuldsfulla kvinnor.
122

 Detta går att relatera 

till avsnittet i romanen när greve Dracula biter Mina. Mina citeras i Dr Sewards dagbok där 

hon återberättar hur Dracula inledningsvis blottar hennes hals med motiveringen: ”First, a 

little refreshment to reward my exertions.”
123

 Det som sedan sker kan uppfattas som en 

sexuell handling när han hävdar att Mina är en del av honom. ”And you, their best beloved 

one, are now to me, flesh of my flesh; blood of my blood; kin of my kin; my bountiful wine-

press for a while; and shall be later on my companion and my helper.”
124

 Därefter öppnar han 

upp sin skjorta och river sönder en ådra i sin bröstkorg med sina långa och skarpa naglar och 

pressar henne mot sig med avsikten att få henne att dricka hans blod.
125

  

Christopher Bentley menar att det sker ett motsatt förhållande mellan vampyren och sitt  

offer när han tvingar Mina att dricka hans blod och slutför sedan resonemanget att Bram 

Stoker låter blodet symbolisera sädesvätska. Således upplever Mina en sexuell våldtäkt.
126

 Jag 
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är av annan mening eftersom Mina erkänner att hon inte vill förhindra Dracula från hans 

agerande i följande citat från Dr Sewards dagbok: ”I was bewildered, and, strangely enough, I 

did not want to hinder him. I suppose it is a part of the horrible curse that this happens when 

his touch is on his victim.”
127

 Detta kan tolkas som att hon blir hypnotiserad av honom och 

således inte vill hindra honom från hans agerande och kan jämföras med det som skrivits 

tidigare om att Dracula framkallar sexualitet hos oskuldsfulla kvinnor, istället för våldtäkt.  

Oavsett Draculas tidigare handlingar mot Lucy och Mina, skildrar Mina honom vara en 

chevaleresk gentleman i sina avslutande anteckningar när han dör. ”And, to our bitter grief, 

with a smile and in silence, he died, a gallant gentleman.”
128

  

Edward är tämligen försjunken i att kontrollera sin sexualitet och blodlust i jämförelse 

med greven. Enligt Anna Höglund har vampyren förändrats från att vara polygam till 

monogam eftersom han nu är en romantiker som tror på äkta kärlek och älskar enbart en 

partner som han förmår spendera livet med.
129

 Edward erkänner däremot att det är påfrestande 

för honom att befinna sig kring Bella på grund av hennes doft: 

 
The fragrance coming off your skin… I thought it would make me deranged that first day. In that 

one hour, I thought of a hundred different ways to lure you from the room with me, to get you 

alone. And I fought them each back, thinking of my family, what I could do to them.
130

 

 

Edward kontrollerar därmed situationen eftersom han inte förmår att fördärva det Carlisle har 

byggt upp inom familjen när det gäller att inte livnära sig på människoblod. Därmed förälskar 

sig Edward istället i Bella samt visar att han bryr sig om henne när han exempelvis yttrar att 

han inte kan leva med sig själv om han någonsin skulle skada henne.
131

 Därutöver är det 

påtagligt att Edward söker kärlek än enbart den mänskliga kroppen och dess blod i jämförelse 

med Dracula. Däremot förekommer det i Dracula att greven likaså verkar ha upplevt kärlek 

och tydliggörs när Harker citerar en dialog mellan den ljusa kvinnliga vampyren och greven i 

sin dagbok: ”‟You yourself never loved; you never love!‟ […]. ‟Yes, I too can love; you 

yourselves can tell it from the past. Is it not so? […].‟”
132

 Detta citat tyder på att ett monster 

som Dracula likaså kan uppleva kärlek. Höglund skriver att vampyren gestaltar den driftstyrda 

sexualiteten trots somliga undantag i 1800-talets litteratur. I våra samtida vampyrberättelser 

gestaltas den driftstyrda sexualiteten istället av människan.
133

 Detta förtydligas i Twilight när 
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Bella trånar efter Edward och åstundar att handla ytterligare än vad som är tillåtet i hans 

närhet när hon känner till hans fysiskt farliga jag såvida hon pressar honom med sin doft, sitt 

blod och sin kropp.
134

 Edward förtrollar likaså Bella med sitt attraktiva utseende och sina 

gyllene ögon som hon med ens förlorar sig själv i när han betraktar henne.
135

 Däremot är det 

värt att poängtera att Edward inte utnyttjar Bella vid dessa tillfällen till skillnad från Dracula 

som utnyttjar Mina som det tidigare klargjorts i denna analysdel. 

Följaktligen visar skildringarna av vampyrkaraktärernas beteenden och handlingar att det 

finns likheter dem emellan i fråga om styrka, skicklighet och snabbhet, de skildras vara iskalla 

vid beröring, de agerar själlöst, de benämns för gentlemän av resterande karaktärer, de 

upplever kärlek och kan förtrolla människor. Det förekommer likaså åtskilliga skillnader 

eftersom Dracula behöver bli inbjuden för att kunna träda in, verkar söka att förvandla 

människor till vampyrer för att bibehålla och expandera sin ras, han har ingen 

spegelreflektion, han kan styra omgivningen och de tre kvinnliga vampyrerna samt befalla 

djur, han kan kräla längs väggar som en ödla och besitter ingen kontroll över sin sexualitet 

och blodlust. Edward utnyttjar däremot inte Bella när hon förtrollas av hans vackra utseende 

och gyllene ögon till skillnad från Dracula som utnyttjar Mina. Edward insåg likaså sina 

misstag när han agerade själlöst och slutade agera på det viset. Edward behöver likaså inte bli 

inbjuden för att träda in eftersom han befinner sig i Bellas rum under tiden hon sover vid 

åtskilliga tillfällen, han har spegelreflektion, han kan förflytta sig hastigt igenom skogen och 

kan läsa tankar samt är tämligen human när han agerar i närheten av Bella samt människor i 

allmänhet. Edward räddar likaså Bella och tyder på att han skyddar henne från faror inklusive 

sig själv när han kontrollerar sin sexualitet och blodlust.  

3. Slutord 

Det finns åtskilliga likheter och skillnader att finna utifrån Bram Stokers Dracula och 

Stephenie Meyers första roman i Twilightsagan, Twilight, när det gäller skildringarna av 

greve Dracula och Edward Cullens utseende, liv samt beteende och handling. Dessa likheter 

och skillnader har sammanfattats efter samtliga analysdelar. Slutsatserna som kan dras utifrån 

min komparativa studie av hur vampyrkaraktärerna skildras är att skildringarna av greve 

Dracula har förändrats, gått förlorade och likaledes bevarats när det gäller skildringarna av 

Edward. Greven skildras vara svartklädd och hotfull med sina mystiska attribut som består av 

huggtänder, spetsiga öron, långa och vassa naglar, håriga handflator samt röda ögon och 
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befinner sig på ett slott i Transsylvanien där han vilar i en kista fylld med jord. Likaså har han 

ingen kontroll över sin blodlust och driftstyrda sexualitet samt besitter ingalunda goda 

egenskaper när han mördar för att livnära sig på människoblod och därmed bibehålla samt 

expandera sin ras till England. Därutöver upplever han åtskilliga hinder som försvagar honom 

samt begränsar hans handlingar som vampyr. Dessa skildringar av monstervampyren har 

därmed förändrats eller gått förlorade när det gäller Edward som skildras vara tämligen 

humaniserad när han erkänner att han inte vill vara ett monster och livnär sig därför på 

djurblod, förklär sig till skolelev och imiterar familjerelationer inom sin adoptivfamilj för att 

försöka smälta in i det samtida samhället som han vistas i. Likaså sover han aldrig och 

upplever inga hinder som Dracula. Han utvecklar likaså känslor för en dödlig flicka som han 

därefter bemödar sig att skydda från samtliga faror inklusive sig själv genom att kontrollera 

sin blodlust och driftstyrda sexualitet. Edwards vackra, perfekta och overkliga utseende består 

av ljusa och vassa tänder, hud som glittrar i solljus, lena handflator samt gyllene ögon och 

jämförs likna en ängel och en gudalik varelse.  

Däremot har få skildringar bevarats i fråga om att de är bleka, deras utseenden förändras 

när de livnär sig på blod, resterande karaktärer fascineras och förtrollas av dem, de är känsliga 

för solljus, de konstruerar bilder av sig själva som de försöker uppnå, de besitter styrka, 

skicklighet och snabbhet, de är iskalla vid beröring, de benämns för gentlemän, de upplever 

eller har upplevt kärlek och de agerar själlöst. Edward inser dock sina själlösa handlingar och 

slutar agera på det viset.  

Jag förvånas över de funna likheterna eftersom jag inte visste i början av min studie att det 

skulle vara möjligt att finna likheter efter att ha funnit åtskilliga skillnader 

vampyrkaraktärerna emellan. Den grundläggande likheten som de har gemensamt är enligt 

min mening att de är monster på åtskilliga vis. Höglund skriver redan i inledningen till sin 

avhandling att vampyren är ett monster som är tillräckligt likt oss människor för att vi ska 

kunna identifiera oss med den eller så är den tillräckligt olik oss så att vi distanserar oss från 

den.
136

 Min komparativa studie visar att Edwards försök att smälta in i samhället och att verka 

normal påminner om människor i allmänhet och om vår kamp att uppnå samhällets krav och 

ideal. På grund av detta identifierar vi oss med denna vampyrkaraktär samtidigt som vi 

distanserar oss från Dracula eftersom han står för det onda och det okända som en människa 

inte vill skildras som. 
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