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Abstract: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur vampyrfilmer från andra 

kulturer relaterar till Bram Stokers Dracula och den europeiska myten. Vampyren 

har varit ett forskningsämne sedan 1700-talet och sedan 90-talet har en del av 

vampyrforskningen fokuserat på vampyren som en postkolonial varelse. Flera 

studier visar på att Dracula är en representation av “de andra”, men också en 

representation för de förtryckande kolonierna. I uppsatsen analyseras fyra filmer 

från olika delar av världen och kommer fram till att en vampyrfilm aldrig helt 

verkar kunna avvika från Dracula, men att just dessa fyra filmer tar upp viktiga 

frågor om hybriditet, gemenskap och relationen till kristendomen. 

 

 

Nyckelord:Vampyrer, postkolonialism, hybriditet, gemenskap, kristendom, 

karaktärsanalys, Dracula, orientalism, västvärlden, orienten, vampyrmytologi. 
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1 Inledning 
När jag var 15 år såg jag The queen of the damned (2002) och beslutade mig för att 

skriva en egen roman om vampyrer. Boken fick titeln Evig kärlek och jag skulle 

beskriva den som en alltför pretentiös adaption av Shakespeares Romeo & Julia. 

Istället för de rivaliserande husen Montague och Capulet så var det vampyrer och 

vampyrjägare som var i fejd med varandra. En 2000-årig vampyr och en 18-åring 

var huvudkaraktärerna för min berättelse och likt Romeo och Julia så fick de inget 

lyckligt slut.  

 

Mitt 15-åriga jag hade en förkärlek till det dramatiska, vampyrer och Shakespeare 

samt ett väldigt säreget skrivspråk. Där karaktärerna i mening efter mening på 

olika sätt beskriver “hur mycket de älskar varandra trots att de inte kan vara med 

varandra”.  

 

Det mitt 15-åriga jag däremot inte hade var perspektiv. Boken utspelar sig i 

Thailand, men alla karaktärer är västerlänningar och berättelsen har ingen 

förankring i den thailändska kulturen eller buddistiska religionen. Den är också 

fylld av heteronormativitet, könsstereotyper och troper från andra 

vampyrberättelser. Till mitt försvar var jag bara 15, men hur kommer det sig att 

jag som ändå är till hälften av thailändskt ursprung inte kunde föreställa mig en 

vampyr som något annat än en västerlänning? 

 

Under min utbildning som manusstudent på Högskolan Dalarna har jag idag insett 

hur viktigt det är att reflektera över hur man porträtterar karaktärer. Utbildningen 

har gjort mig medveten om att man som manusförfattare kan bli ifrågasatt när man 

framställer en karaktär från en viss folkgrupp eller med en viss etnicitet. 

Utbildningen uppmanar oss också att ifrågasätta andras perspektiv och det är 

viktigt att reflektera över vilka val andra manusförfattare, auteurer och regissörer 

gör när de vill förmedla en berättelse till en publik. Borde vi dock inte ha samma 

medvetenhet om perspektiv när den karaktär vi skapat är en fiktiv varelse? 

 

När det kommer till vampyrfilmer har jag sällan sett vampyrkaraktärer som bär en 

annan etnicitet än västerländsk och ännu mer sällan har jag sett vampyrfilmer från 
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länder utanför Europa och USA. Detta kan bero på mig själv, att jag sökt mig mest 

till filmer från väst men kanske är det också så att utländska filmer inte får något 

större utrymme i västerländska medier. När jag väl började studera vampyrfilmer 

från länder utanför väst så upptäckte jag ett mönster som visar att istället för att 

relatera berättelsen till den egna kulturen och myter från egen folksägen så bygger 

majoriteten av berättelserna på den europeiska myten. Flera av filmerna visade sig 

också vara en adaption på Bram Stokers Dracula (1897). Att Dracula har haft en 

stor inverkan på vampyrgenren i västvärlden är inte överraskande, men att Dracula 

karaktären haft ett sådant stort inflytande på vampyrfilmer från andra delar av 

världen förvånade mig och jag vill undersöka hur ett urval av vampyrfilmer från 

andra kulturer än den västerländska förhåller sin egen vampyr till just Dracula.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett urval av vampyrfilmer från andra 

kulturer förhåller sig till vampyrnormer från Europa. Den norm som tas upp utgörs 

av Bram Stokers berättelse om Greve Dracula och de konventioner och 

förutsättningar Dracula skapat för vampyrkaraktären. 

 

1.2 Frågeställning 
 

● Vilka konventioner etablerar Stokers berättelse om Dracula?  

● Hur förhåller sig vampyrfilmer från andra kulturer till dessa konventioner?  

 

1.3 Bakgrund 
Every age embraces the vampire it needs.   

(Auerbach, 1995, s.145) 

 

Ordet vampyr kommer från de ungerska orden oupir eller upyr och används för att 

benämna en levande död som överlever genom att dricka blodet från människor 

(Höglund, 2009, s.40). Innan uppsatsen går in på bakgrunden av den europeiska 

vampyrmyten behöver jag klargöra att även fast begreppet vampyr uppstått i 

Europa, så är inte idéen om en odödlig varelse som suger blodet från de levande 

enbart ett västerländskt fenomen. Anna Höglund är universitetslektor på 

Linneuniversitetet och har skrivit flera avhandlingar och artiklar om 

vampyrberättelsens historia. I boken Vampyrer: En kulturkritisk studie av den 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-60708
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västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet (2011) så beskriver 

Höglund att myter om blodsugande entiteter kan finnas i kulturer så långt tillbaka 

som antiken, men då under andra benämningar. Liknande legender har också 

förekommit under annan benämning i kulturer utanför den västerländska 

(Höglund, 2009, s. 38).  

 
1.3.1 Den europeiska vampyrens uppkomst 
Även om idén om vampyren funnits sedan antiken så uppstod begreppet och den 

myt vi känner till, i Östeuropa. Legender om vampyrer användes som ett grepp för 

att förstå det okända, men också för att rationalisera historiska händelser som man 

upplevde som hemska brott.  Mytologin baserades delvis på brotten från de 

historiska personerna Gilles de Rais och Elisabeth Bathory (Robinson, 2016, s.66). 

 

Ursprunget till den europeiska vampyrmyten kan också kopplas till kyrkan och 

religionens inflytande. När litteraturforskare studerade myter om vampyren utifrån 

den muntliga berättartraditionen upptäckte man att uppkomsten till varelsen var 

blandad hednisk och kristen bakgrund (Höglund, 2009, s.43). Den hedniska 

bakgrunden identifierades utifrån att tron på vampyrer redan var rotad i Östeuropa 

innan kristendomens ankomst. När man senare vill konvertera människor till 

kristendomen använde man rädslan för vampyrer för att få folk att överge sin 

gamla tro. Kyrkan anammade seder från den gamla myten såsom att spetsa 

vampyren med en påle i kistan för att motverka att personen återuppstod och 

ändrade dem för att sätta sig själv i en auktoritetsställning, pålen behövde då vara 

gjord i samma träslag som Kristi kors. Kyrkan introducerade även nya sätt att 

motverka vampyren såsom vigvatten, böner och korset. Genom att sprida dessa 

konventioner i områden där tron på vampyren var stark, så fick man människor att 

söka trygghet och skydd från vampyren i religionen (Höglund, 2009, s 43-45).  

 

I slutet på 1600-talet anlände ordet vampyr till Västeuropa (Höglund,2009, s.51). 

Vampyren var ett aktuellt ämne för upplysningsmännen under 1700-talets början. 

Upplysningsmännen använde vampyrmyten i sina texter för att kritisera kyrkan 

och hur de spädde på den vidskepligheten som redan fanns i Östeuropa för att 

bibehålla makten i regionerna (Höglund, 2009, s.52). Under upplysningen använde 

Västeuropa också vampyren i ett retoriskt syfte för att skapa en bild av ett 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-60708
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irrationellt, vidskepligt, mörkt och ociviliserat Östeuropa. Vetenskapen var 

selektiv då man inte diskuterade faktumet att de egna länderna hade liknande 

gestalter i sin folktro (Höglund, 2009, s. 59).  

 

Under 1800-talet transformerades vampyren från en faktisk varelse till den 

skönlitterära karaktär vi känner till idag. De irländska författarna Sheridan Le Fanu 

och Bram Stoker anammade den östeuropeiska myten när de under slutet på 1800-

talet skrev romanerna Carmilla (1897) och Dracula (1898). Berättelserna har inom 

vampyrforskningen blivit ansedda som en kanon för alla de otaliga 

vampyrberättelser som efterföljer och både Carmilla och Dracula är baserade på 

den östeuropeiska myten om vampyren (Höglund, 2009, s.25).  

 
1.3.2 Vampyrens spridning 
Timothy M Robinson undersöker i sin artikel “Octavia Butler’s Vampiric 

Vision: Fledgling as a Transnational Neo-Slave Narrative” samband mellan 

afrikansk och afroamerikans vampyrlitteratur och den afrikanska kontinentens 

koloniala historia. I och med koloniseringen av Afrika importerades litteratur från 

Europa och då vampyrlitteratur inkluderat. Vissa afrikanska kulturer anammade 

sedan berättelserna till sin folktro. Jumbees är en mytologisk varelse som 

förekommer i flera afrikanska kulturer. Jumbees beskrivs som hänsynslösa andar 

eller demoner som terroriserar de levande (Robinson, 2016, s. 64). Forskare som 

specialiserat sig på afrikansk folksägen upptäckte att länder som låg nära den 

afrikanska kusten ändrade om myten Jumbees i samband att européerna anlände. 

Soucouyant är en gammal kvinna som om nätterna ömsar sitt skinn och förvandlar 

sig till ett ljusklot. Detta för att smyga sig in i sovande människors hem och dricka 

deras blod (Robinson, 2016, s.66). De flesta forskare är överens om att Soucouyant 

är en myt som uppstått genom att sammanföra Jumbees med fransk 

vampyrmytologi. Detta för att Soucouyant förekom i länder som var koloniserade 

av Frankrike såsom Dominikanska Republiken, Trinidad och Guadaloupe 

(Robinson, 2016, s. 66). I artikeln tar Robinson också upp när den västerländska 

bilden av vampyren användes i afrikansk sägen. Efter 1918 började ordet vampyr 

brukas i olika kulturer i Afrika och det var direkt kopplat till den västerländska 

myten (Robinson, 2016, s. 65). Vampyren beskrevs som en vit, aristokratisk man 

som hypnotiserade människor och fick dem att glömma sitt hemland. Vampyren 
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användes för att rationalisera varför människor försvann och aldrig kom tillbaka. 

Försvinnandena berodde egentligen på att stora delar av befolkningen skickades 

till andra kontinenter för att bli slavar (Robinson, 2016, s.66–67). Att använda 

vampyren var delvis ett sätt för de som inte var medveten om slavhandeln att 

förklara varför ens familj och vänner försvann, men också ett sätt för dem som 

visste om det att hantera de hemska brott som skedde. (Robinson, 2016, s. 64). 

 
 
1.4 Tidigare forskning 
Det finns en lång tradition av att studera vampyren och forskning har gjorts sedan 

1700-talet och då utifrån många olika perspektiv. Innan 2000-talet fokuserade de 

flesta av studierna på vampyrens roll i folktron eller var litteraturstudier på 

Dracula och Carmilla (Höglund, 2009, s.25). Sedan dess har vampyrens ställning i 

populärkulturen växt och det har lett till nya perspektiv på studierna. Mycket av 

forskningen som uppkommit efter milleniumskiftet fokuserar på hur 

vampyrkaraktären utvecklats från sekel till sekel (Höglund, 2009 s. 25). Vampire 

film: From Nosferatu to twilight (2011) av Alan Silver och James Ursini ger en 

övergripande bild av vampyrfilmens utveckling.  Boken redogör hur 

vampyrkaraktären har förändrats genom olika filmatiseringar i genren.  

 

Att finna forskning som behandlar vampyren utifrån ett postkolonialt perspektiv är 

problematiskt då forskningen är begränsad till få titlar och de titlar som finns 

studerar litteratur och inte film. Det är också problematiskt då det råder en brist på 

diskussion inom forskningsfältet. De titlar som finns vidareutvecklar och fördjupar 

snarare den forskningen som kommit tidigare. Artikeln “The Occidental Tourist: 

“Dracula and the anxiety of Reverse colonisation” (1990) av Stephen D. Arata var 

den första att ta upp vampyren som en postkolonial varelse, men man behandlade 

enbart karaktären Dracula. Arata tar i artikeln upp att Dracula porträtteras som ”en 

annan” i kontrast till det brittiska imperiet och att Stokers roman tar upp viktiga 

frågor om ras och etnicitet (Arata, 1990, s. 465). Mycket av den forskningen som 

efterföljer refererat till just ”The Occidental Tourist”. Transnational and 

Postcolonial Vampires: Dark blood (2013) redigerad av Johan Höglund och 

Tabish Khair och Vampires Zombies: Transcultural Migrations and Transnational 

Interpretations (2016) redigerad av Dorothea Fischer-Hornung och Monika 
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Mueller är båda antologier med artiklar som tar upp vampyrer och 

postkolonialism. De ger ett bredare perspektiv än The occidental tourist då 

artiklarna bland annat tar upp olika kulturers egna myter, men framförallt redogör 

vampyrlitteratur från hela världen.  

 

Robert A Smart är professor i engelska vid Conneticuts universitet och har skrivit 

artikeln “Postcolonial dread and the Gothic: Refashioning identity in Sheridan Le 

Fau´s Carmilla and Bram Stokers Dracula” artikeln refererar till The occidental 

tourist men istället för att studera Dracula karaktären så behandlar den Dracula 

romanen i sin samtida kontext. Smart vidareutvecklar Aratas resonemang och 

menar på att Stokers roman egentligen handlar om Englands förtryck mot Irland då 

man ville att landet skulle konvertera från katolicism till protestantism (Smart, 

2013, s. 37). Tabish Kahir är författare, poet och assisterande professor i engelska 

och i “The man-eating tiger and the vampire in south Asia” tar Kahir också upp 

Dracula och den västerländska vampyrkaraktären men artikeln undersöker hur 

Dracula har använts i litteratur från Asien. Kahir menar att vampyren är ett 

västerländskt fenomen och att vampyrmytologi är kopplat till religioner som inte 

har en buddistisk eller hinduisk trosuppfattning om att själen vandrar vidare efter 

döden (Kahir, 2013, s112). Därför tar Kahir upp kristendomen och hur viktig den 

är för vampyrkaraktären samt att kristendomen är den enda religionen där blodet är 

har viktig symbolik och används i riter (Kahir, 2013, s. 113). Kahir anser 

religionen som en faktor till varför inte Asien har vampyrmyter utan liknande 

mytologi med andra varelser (Kahir, 2013, s.14). Artikeln tar också upp Dracula 

som ”en annan” då vampyrlitteratur från Asien ofta tar den västerländska 

vampyren och sätter den i kontrast till den egna kulturen (Kahir, 2013, s.108) 

 

Gina Wisker är professor vid Brightons universitet och studerar modern litteratur.  

I “Celebrating difference and community: The vampire in African-american and 

Caribbean women's writings.” tar Wiskers upp vampyren som “en annan” men då 

på grund av sin identitet som både mänsklig och vampyrisk varelse. Wiskers anser 

att vampyrkaraktärens framställning som ”de andra” har förändrats sedan Dracula 

då vampyrkaraktären porträtterades i kontrast till det brittiska imperiet (Wiskers, 

2013, s.46). Vampyren får inte längre en negativ framställning på grund av sina 
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olikheter med människor utan snarare tvärtom. Vampyren och människans relation 

porträtteras som ett positivt förening där båda parter gynnas av mötet och 

berättelserna har ofta ett lyckligt slut och en positiv framtidsvision. (Wiskers, 

2013, s.47). Artikeln fokuserar på vampyrlitteratur av afroamerikanska och 

karibiska kvinnor och menar på att dessa verk behandlar berättelser om hybriditet 

och gemenskapen mellan människa och vampyr. “Octavia Butlers vampiric vision: 

Fledgling as a transnational neo-slave narrative.” är en senare artikel av Timothy 

M Robinson som också den utgår ifrån litteratur från afroamerikanska och 

karibiska kvinnor. Den fokuserar inte på hybriditet utan på att berättelserna skulle 

vara skildringar ur ett neoslav-narrativ. Där vampyren får skildra motsättningarna 

mellan slavherre och slav. (Robinson, 2016, s. 67). Robinson menar att litteraturen 

skildrar vampyren ur ett perspektiv då vampyren har kommit till att symbolisera 

förtryck från västvärlden och använts för att uttrycka frustration över en historia 

som koloniserad (Robinson, 2016, s.68–69). Hybriditeten i berättelserna menar 

Robinson ligger inte i vampyren och det mänskliga utan snarare i författarens 

identitet som både afrikansk och västerländsk (Robinson, 2016, s.62). Samt att 

framställningar där vampyren porträtteras som ”en annan” identifieras i hur 

vampyren är i kontrast till det vita samhället på grund av sin hudfärg och inte sitt 

vampyrskap (Robinson, 2016, s. 62).  

 

Vampires Zombies och Transnational and Postcolonial vampires är både överens 

om att vampyren kan betraktas som en postkolonialvarelse, men till skillnad från 

The Occidental tourist behandlar antologierna litteratur även utanför Europa. 

Vilket har gett dem en gemensam slutsats att de flesta vampyrberättelser som finns 

i världen på något sätt relaterar till den västerländska myten om vampyren. I 

artiklarna poängteras olika saker, men återkommande tematik är hybriditet, 

kristendom och ”de andra” att vampyren skulle vara en representation av ”de 

andra” finns i alla artiklar, men på vilket sätt de är det skiljer sig från vampyr till 

vampyr. Bland litteraturen som artiklarna studerar finns ett mönster där man 

antingen porträtterar vampyren som ”en annan” för att den är en västerländsk 

karaktär i en kultur utanför väst, eller för att vampyren står i kontrast till en 

västerländsk kultur.  
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2 Teori och Metod 
Det teoretiska perspektiv som uppsatsen grundar sig i är postkolonialismen och 

min teoretiska utgångspunkt är Orientalism (1978) av Edward W. Said som varit 

grundläggande i den postkoloniala-teoribildningen.  

 

Innan jag går in på Orientalis vill jag tydliggöra begreppet postkolonialism. 

Postkolonialism bör inte förväxlas med uttrycket Post-kolonialism som är den 

historiska epok som råder efter kolonialismen (McLeod, 2000, s.5). 

Postkolonialismen är de värderingar, representationer och tolkningar av världen 

som finns till följd av kolonisering och att studera utifrån det postkoloniala 

perspektivet kräver att man utmanar koloniala sätt att tänka. (McLeod, 2000, s.5), 

Det innebär att man tänker om när det kommer till konventionella metoder, såsom 

att betrakta Öst och Västvärlden som motsatspar (McLeod, 2000, s 32-33).  

 

2.1 Orientalism och Dualism 
Det är viktigt att inleda detta stycke med att informera om att Said kritiserar 

begreppet orientalism. Orientalism är mer en uppfattning och ett synsätt än ett 

begrepp. Det handlar hur vi i västvärlden sett på och fortfarande ser på orienten. 

Den har ofta målats upp som något främmande, exotiskt och helt distanserat från 

det västerländska samhället och därav uttrycket orientaliskt. (Mcleod, 2000, s.39) 

Saids problematik med orientalism är att han anser att det skapar binära skillnader 

och används för att legitimera den västerländska uppfattningen om andra kulturer.  

 

Orientalism tar upp och kritiserar de konventioner som kolonialismen har skapat. 

Saids teorier bygger på en litteraturstudie av texter från 1700 och 1800-talet som 

behandlar och studerar orienten. Said problematiserar texternas uppfattning om 

orienten på grund av ett politiskt syfte från västvärlden då studierna utfördes i 

avsikt att hitta sätt att styra i de andra länderna. Intentionen till studierna och det 

västerländska perspektivet på dem är de underlag Said påvisar när han hävdar att 

orienten blivit missuppfattad. Orientalism har som ståndpunkt att öst bör betraktas 

ur sitt eget perspektiv och inte av det västerländska (Said, 1978).  
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Den problematiska konvention som skapades till följd av kolonialismen är att 

orienten ofta porträtteras som irrationell, fördärvad, barnslig och annorlunda eller 

farligt. Vilket kontrasterar till hur man beskrev det rationella, dygdiga väst. (Said, 

1978, s.40) Det är viktigt att också belysa hur studierna som gjordes under 1700 

och 1800-talet var ett sätt att rättfärdiga kolonisering som en god handling där 

orienten blev “räddad” från sitt eget fördärv (Said, 1978 s. 42). Said menar också 

att det är skillnad på orientalismen från 1700-talet där man studerade muslimska 

länder och Asien från den som uppstod efter koloniseringen av Afrika under 1800. 

I och med att Asien och mellanöstern hade religion och historia som relaterade till 

den europeiska historien och till kristendomen fann man därför ett större värde i 

kulturerna då de gick att se samband mellan sig själv och dem. (Said, 1978, s.122). 

När den afrikanska kontinenten blev koloniserat, som hade en annan historia och 

hedniska religioner, så kunde man inte relatera kulturen till den europeiska (Said, 

1978, s.123). Väst kunde därför enklare rättfärdiga sin imperialistiska och 

kapitalistiska intention och den afrikanska kontinenten studerades enbart utifrån 

vilka resurser man kunde utvinna från människa och natur (Said, 1978, s. 

125).  

 

En av de konventionella metoder som Orientalism kritiserar är dualism. Stuart 

Hall är kulturteoretiker och sociolog. I artikeln Spectacle of the others (2003) tar 

Hall upp dualism och kritiserar hur afroamerikaner representeras i media. Dualism 

försöker förstå en folkgrupp eller en kultur genom att sätta den i kontrast mot en 

annan. Från detta sätt att resonera har begreppet “De andra” uppkommit. Det 

används för att beskriva de människor och kulturer som inte tillhör den 

västerländska normen (Hall, 2003) Det är alltså denna uppfattning av kulturer 

utanför väst och de människor som lever i dem som postkolonialismen vill att vi 

ska utmana och tänka om kring. Omedvetet sätter vi människor systematiskt saker 

i kontrast till varandra såsom svart/vit, feminint/maskulint, öst/väst, men detta sätt 

att jämföra har lett till att vi också värderar huruvida det ena är bättre än det andra. 

(Hall, 2003, s, 235) Begrepp som ”andra” och ”norm” är problematiska för att de 

indikerar på att man ska värdera kulturers olikheter och att det faktiskt finns en 

norm (Hall, 2003, s.237). Det är problematiskt med uttryck som ”annorlunda” då 

det också visar på att skillnader har betydelse (Hall, 2003, s.232). Jag är medveten 
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om att det är problematiskt att skriva en uppsats utifrån det postkoloniala 

perspektivet och samtidigt relatera verk från kulturer utanför väst med en 

västerländsk norm. Jag vill därför tydliggöra att även jag likt Hall och Said 

problematiserar begreppen. Mitt syfte att jämföra verk från länder utanför väst 

med en västerländsk norm är inte för att jag vill belysa skillnader mellan kulturer. 

Även om Stephen D. Arata menar att Dracula är en representation av ”de andra” 

(Arata, 1990). Så har Dracula ändå blivit en norm för vampyrgenren och den 

normen utgörs av en vit europeisk, aristokratisk man (Höglund, Kahir, 2013, s.8–

9). Jag vill därför utmana mitt eget västerländska perspektiv när jag studerar hur 

filmer från kulturer utanför väst förhåller sig till den ”normen” och föreställningen 

av vampyren som västerlänning.  

 

Hur Orientalism relaterar till vampyrmyten är delvis på grund de historiska 

kopplingarna mellan vampyrens uppkomst och kolonisering och att vampyrmyten 

fick spridning på den afrikanska kontinenten är en direkt följd av kolonialism 

(Robinson, 2016, s.66). Även kyrkans tillägg till den östeuropeiska vampyrmyten 

relaterar till kolonisering då myten användes för att skrämma folk till att 

konvertera till kristendomen (Höglund, 2009, s.45). Kyrkans användning av myten 

liknar också den västeuropeiska uppfattningen om kristen övernaturlighet som 

beskrivs i Orientalism. Upplysningsmännen under 1700-talet använde sig av 

dualism när de genom vampyrmyten satte ett upplyst Västeuropa i kontrast till ett 

irrationellt Östeuropa (Höglund, 2009, s.52).  

 

Även vampyrkaraktären i sig relaterar till postkolonialism och dualism. Då 

karaktären är en typ av “de andra” och likt “de andra” så porträtteras vampyren 

ofta som främmande, skrämmande, annorlunda och farlig. Karaktären är utanför 

normen och ofta även utanför samhället. (Höglund & Kahir, 2012, s.15)  

 
2.2 Metod 
För att tillämpa det teoretiska perspektivet av Postkolonialism kommer jag att 

använda karaktärsanalys som metod för uppsatsen. Det karaktärsanalysen kommer 

att fokusera på är hur urvalsfilmerna porträtterar sina vampyrer. Detta för att kunna 

jämföra karaktärerna med de konventioner som tas upp i Bram Stokers Dracula.  
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För genomförandet av karaktärsanalys använder jag mig av en modell av Jens 

Eder. (Eder, 2010 s. 21). Eder är forskare och har skrivit tolv böcker på olika 

områden inom film. I Understanding Characters (2010) redogör Eder en 

karaktärsklocka som består av Artefakt, Fiktiv karaktär, Symboler och Symptom. 

Bild 1,  Eders karaktärsklocka, ur Understanding Characters. In: Projections. The Journal for Movies and Mind 

(Eder, 2010, s.21 ) 

 

Artefakt handlar om hur karaktären skildras genom stilistiska uttryck såsom i 

bildkomposition, kamerarörelse, skådespel och klippning. Artefakt ser till hur 

karaktären framställs genom filmiska gestaltningsmetoder, men inte hur den är och 

agerar (Eder, 2010 s.26). Jag kommer därför inte använda mig av det första steget i 

Eders klocka. Eftersom jag fokuserar på karaktärsuppbyggnad anser jag Artefakt 

vara ett irrelevant för min analys. I det andra steget Fiktiv karaktär går man in 

huvudet på karaktären. Hur tänker den? Hur känner den? Man ser till vilka 

karaktärsdrag och vilken personlighet karaktären har (Eder, 2010, s.23). Den 

undersöker hur karaktären förhåller sig till och agerar i den fiktiva värld som den 

existerar i (Eder, 2010, s.21). Steget ser också till karaktärens relationer och hur 

den beter sig i relation till de andra karaktärerna (Eder, 2010, s.24). Fiktiv karaktär 

är relevant för min analys då jag vill titta på hur filmerna porträtterat sina 

vampyrkaraktärer, men också om filmerna har gjort en negativ eller positiv 

framställning av vampyren. Jag vill också studera om filmernas vampyrkaraktärer 

är en representation av ”de andra”. Tredje steget Symboler ser till karaktärens 

värderingar, men också om karaktären används som ett verktyg för att förmedla 

högre mening och symbolik (Eder, 2010, s. 22). Steget studerar också filmens 

tematik och vilka budskap karaktären förmedlar (Eder, 2010, s.32). Symboler är ett 

väsentligt steg då jag vill se hur urvalsfilmernas vampyrkaraktärer förhåller sig till 

kristendomen. I en jämförelse med Dracula är det intressant att undersöka hur de 
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andra filmerna behandlar kristendomen och den kristna symboliken som blivit 

synonym med den europeiska vampyren (Höglund, 2009, s.44). I sista steget 

Symptom går man utanför karaktären och studerar varför karaktären är som den är. 

Steget ser också till filmskaparen och varför hen har valt att porträttera karaktären 

på ett visst sätt och vilka budskap det förmedlar till en publik. (Eder, 2010, s.32). I 

steget analyserar man också hur vi som publik upplever karaktären (Eder, 2010, 

32). Symptoms är ett relevant steg då jag som tidigare nämnt vill se om vampyren 

framställs på ett negativt sätt. Jag vill också se om vampyrens integration med 

människorna i filmerna porträtteras som positivt eller negativt.  

 

För att relatera urvalsfilmernas vampyrkaraktärer till Dracula så kommer jag att 

dela upp analysen i tre delar där olika steg av Eders karaktärsklocka appliceras. 

Baserat på tidigare forskning och teori har jag valt ut rubriker för varje del. 

Vampyrens karaktär och samvete är den första delen i analysen och utgår från 

Fiktiv karaktär och Stuart hall samt begreppet ”de andra”. Jag vill studera om 

vampyren har ett eget narrativ eller om vi lär känna karaktären genom andras 

ögon. Jag vill också se hur vampyren representeras och om representationen  

är positiv, därför ser jag till vampyrens samvete. Samvetet är en viktig del då det 

hjälper mig att utläsa om urvalets vampyrkaraktärer särskiljer sig från människor. 

Samt om det finns någon värdering i det som att man tillexempel målar upp 

vampyren som ond eller farlig. Relationen till kristendomen är andra delen i 

analysen och utgår ifrån Symboler och rubriken har utformats utifrån Tabish 

Kahirs artikel ”The man-eating tiger and the vampire in South Asia” där man 

behandlar hur viktig kristendomen har varit för att forma vampyrkaraktären 

(Kahir, 2013, s,112). Det är en intressant analysdel eftersom Dracula bygger på 

den europeiska myten och det är det relevant att ser hur urvalsfilmerna förhåller 

sig till kristendomen och kristen symbolik. Hybriditet och gemenskap är det sista 

steget i analysen och utgår ifrån Fiktiv karaktär, Symboler och Symptom samt 

artikeln “Celebrating difference and community: The vampire in African-american 

and Caribbean women's writings.” av Gina Wiskers. Hybriditet är ett begrepp som 

återkommer inom vampyrforskning som undersöker moderna verk av 

vampyrlitteratur. (Wiskers, 2013, s.46-47) Det man syftar på är att vampyrer inte 

enbart är vampyrer utan de kan också ha människa i sig. Då i form av att de varit 
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människor och att de nu kan ha ett mänskligt känsloliv. (Wiskers, 2013, s.52-53) 

Jag vill därför utforska hur vampyrerna i urvalet relaterar till det mänskliga. Både i 

sig själva men också till andra människor.  Jag vill se om det finns någon 

gemenskap mellan människa och vampyr, men också om det porträtteras som 

positivt eller negativt. Analysdelen går in Fiktiv karaktär eftersom det är relevant 

att se till vampyrens agerande mot de andra karaktärerna. Den går in Symboler då 

jag kommer att analysera vampyrens värderingar om människor. Symptom används 

eftersom jag behöver se till filmens budskap för att förstå om integrationen mellan 

människa och vampyr framställs som positiv eller negativ.  

 

Då filmerna kommer att analyseras utifrån tre punkter, så kommer inte hela filmen 

att belysas utan enbart de scener och aspekter av berättelsen som går in i mina 

analyspunkter.  

 
2.3 Urval 
Dracula (1897) av Bram Stoker används som grund för analysen och det är från 

bokens beskrivningar jag hämtar material för mina jämförelser. Boken är ett 

betydande litterärt både generellt och inom vampyrgenren. Dracula har inspirerat 

flera efterkommande vampyrromaner, men också adapterats till många filmer 

(Höglund, s.25). Anledningen till varför jag valt Dracula och inte en av de många 

filmatiseringar som finns om karaktären är för att jag ville använda mig av 

originalkällan. Filmer såsom Bram Stokers Dracula (1992), Dracula (1972) och I 

Draculas klor (1958) är adaptioner av boken vilket gör att filmerna kan förändrat 

porträtteringen av Dracula karaktären. Analysen skulle inte ge en rättvis bild av 

Dracula om jag baserat den på en filmskapares tolkning av karaktären. Det finns 

en viss problematik med att ha ett litterärt verk att jämföra med och inte en film, då 

film kan förmedla genom audiovisuella uttryck såsom bild, musik och klippning, 

men också genom skådespel. Jag anser dock att då jag använder mig av Eders 

karaktärsklocka som metod och inte ser till Artefakt så kan jag ändå göra en rättvis 

jämförelse. Då jag fokuserar på karaktärens porträttering i form av agerande, men 

också ser till vilka budskap och vilken tematik som karaktären förmedlar.  

 

Urvalsfilmerna har valts utifrån två kriterier: 
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1. Filmen ska ha manusförfattare och regissör som inte är från en västerländsk 

kultur.  

2. Filmen ska handla om vampyrer, men inte vara en adaption på 

Draculaberättelsen.  

 

Sedan ville jag även ha mångfald i urvalet och valde då på följande sätt: 

1. Mångfald i kulturer som filmerna kommer ifrån och 

utspelar sig i.  

2. Representation av både kvinnor och män.  

3. Olikheter i filmernas handling.  

 

När jag undersökte vampyrfilmer utanför väst fick jag få träffar som uppfyllde 

kriterierna. Filmer såsom Blacula (1972), Lake of Dracula (1971), Vampire Girl vs 

Frankenstein Girl (2009) är exempel på en afroamerikansk och asiatiska filmer 

som inte uppfyllde kriterierna då de direkt behandlade den västerländska myten 

eller Dracula. Av de tiotal filmer som faktiskt uppfyllde kriterierna så hade det 

varit relevant att analysera Cronos (1993) och Eternity (2010) Cronos är en 

Mexikansk film av Guillermo del Toro, men då huvudkaraktär spelas av Ron 

Perlman och är en vit man så ansåg jag att filmen inte skulle bidra med mångfald 

till urvalet. Eternity är en Sydafrikansk film men då huvudkaraktärerna inte är 

vampyrer så valdes också den bort från urvalet. Det var svårt att finna afrikanska 

filmer och filmer av kvinnliga regissörer och manusförfattare, men också filmer 

med kvinnliga huvudkaraktärer. Därför gjorde jag två undantag för mina kriterier 

för att få mångfald i urvalet. Ganja&Hess (1973) av Bill Gunn och är en 

amerikansk producerad, men då filmskaparen är afroamerikan och Ganja&Hess 

anses vara en del av de blaxploitation filmer som producerades under 70-talet så 

ansåg jag att den var relevant. Blaxploitation var filmer där afroamerikaner stod 

både framför och bakom kameran och där den afroamerikanska erfarenheten var i 

fokus för berättelsen. Filmen handlar om antropologen Dr Hess Green som blir 

förvandlad till vampyr genom att bli stucken med en dolk som är en afrikansk 

antik artefakt. A girl walks home alone at night (2014) av Ana Lily Amirpour är 

också en amerikansk producerad film, men då filmen är på persiska och utspelar 

sig i Iran så anser jag att den är relevant samt att det är viktigt för att bidra till 
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urvalets mångfald. Filmen beskrivs också som “Den första iranska 

vampyrwestern” (Imdb). Amirpour har också gjort flera filmer som utspelar sig i 

Iran och kortfilmsversionen av A girl walks home alone at night vann pris på Noor 

Iranian film festival 2012. Filmen handlar om en kvinnlig vampyr som på natten 

smyger omkring i en öde, ensam och dekadent småstad. Där hon förföljer och 

iakttar stadens invånare i deras nattliga aktiviteter. Thirst (2009) av Park Chan-

wook är en koreansk film och uppfyller därför kriterierna. Filmen är intressant 

eftersom Chan-wook själv är koreansk katolik och har tagit upp hur avsaknaden på 

vampyrkaraktärer har fått honom att skapa filmens huvudkaraktären efter 

europeiska myter (Gelder, 2013, s.99–100). Filmen handlar om en katolsk präst 

som genom en blodtransfusion blir vampyr. What we do in the shadows (2014) är 

en Nya-zeeländsk film av Taika Waititi och Jermaine Clement. Både Waititi och 

Clement har blandad etnicitet av europeiskt och maoriskt ursprung. Filmen är 

intressant för analysen då kritiker tolkat filmens karaktärer som karikatyrer på 

andra traditionella vampyrer. Såsom filmen Nosferatus (1922) greve Orlok och 

Bram Stokers Dracula. (Recension) Filmen handlar om vampyrer som delar hus i 

Wellington, Nya Zeeland där vi får följa dem i deras vardagsliv. I analysen 

kommer jag att fokusera på filmens karaktär Vladislav eftersom jag tolkar honom 

som en karikatyr av Dracula.  

 
3 Analys 
 
3.1 Dracula 
Berättelsen handlar om den unge advokaten Jonathan Harker som åker till 

Transylvanien för att göra en fastighetsaffär med Greve Dracula. På plats i 

Draculas slott vet inte Harker om att Dracula är en vampyr. Han börjar dock känna 

sig illa till mods och får känslor av att något är fel, så Harker återvänder hem till 

England igen. Det visar sig vara ett misstag då Dracula har följt efter honom. 

Harkers väninna Lucy förvandlas till vampyr och sen är även Harkers hustru Mina 

i fara. Harker försöker då med hjälp av professorn Van Helsing att stoppa hennes 

förvandling genom att döda Dracula. Berättelsen slutar med att Harker och Van 

Helsing lyckas med sitt uppdrag. (Stoker, 1898).   
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Bild 2, Ambras Castle, Vlad Tepes, 1499, Prags konstmuseum, Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vlad_the_Impaler 28-12-17 

 
3.1.1 Karaktär och samvete  
Stoker baserade sin vampyrkaraktär på den historiska personen Vlad Tepes eller 

“Vlad the Impaler” som var furste över Valakiet (nuvarande Rumänien) under 

1400-talet och är kanske mest känd för sin grymma straffmetod där han spetsade 

sina fiender på pålar. Dracula skrevs i en tid då Storbritannien försökte konvertera 

Irland från katolicism till protestantismen och har därför tolkats som symbol för de 

som blivit koloniserade (Smart, 2013, s.37). Att Dracula skulle vara en 

representant för “de andra” uttrycker sig i beskrivningen av honom som 

främmande och ett hot för mänskligheten, men också faktumet att karaktären i 

romanen saknar ett eget narrativ (Kahir, 2013, s.3). Att Dracula är ”en annan” kan 

man också tolka utifrån Harker och Van Helsnings rädsla för att Dracula ska 

omvända världen till vampyrer. Att Dracula bor i ett slott på toppen av ett berg i 

utkanten av samhället indikerar också på att han skulle vara ”annorlunda” men 

också att han lever i utanförskap. Dracula är också en karaktär som är förankrad i 

Transsylvanien då han inte kan lämna sitt hemland utan att ta med jord från det. 

Han kan inte heller korsa vatten utan att någon bär honom över det. Stoker 

begränsar karaktären till östeuropa och visar på att han inte kan och borde existera 

utanför Transsylvaniens gränser. När Dracula väl tar sig till England blir han 

snabbt utjagad av Harker och Van Helsing. Att Dracula är ”en annan” kan också 

utläsas i beskrivningar från Harker då han jämför honom med djävulen vilket 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vlad_the_Impaler
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indikerar på att Dracula skulle stå i kontrast till något som är heligt och dygdigt. 

Det är också problematiskt då Harker hela tiden relaterar Dracula till sig själv och 

sina egna värderingar när han beskriver honom.  

 

Till utseendet skiljer sig inte Dracula från människor förutom hans bleka hy och 

huggtänder. En av hans förmågor är att han kan byta skepnad till andra djur. Han 

föredrar att förvandlas till en fladdermus, men i romanen förvandlas han också till 

en varg. Dracula besitter också övernaturlig styrka och förmågan att hypnotisera 

människor. Det är genom hypnos som han oftast övermannar sina offer. Han biter 

dem sedan i nacken och suger deras blod. Han kan också kontrollera andra varelser 

såsom vargar, hundar och råttor. Det är tydligt att Dracula är en oerhört farlig 

person men också att han är ”annorlunda” från människor. Att han kan förvandlas 

till andra djur visar på att han är en hybrid varelse men också att han är mer djur än 

mänsklig. Att han kan hypnotisera gör att han inte bara är farlig på ett fysiskt plan 

utan även ett psykiskt. Karaktären framställs ur ett negativt perspektiv då han 

målas upp som ondskefull och hänsynslös, men också irrationell då han inte går att 

resonera med. Han saknar också ett samvete och empati då han alltid agerar efter 

egen vinning oavsett om det skadar någon annan. I berättelsen har Stoker verkligen 

förstärkt bilden av Dracula som ett hot, trots detta blir han besegrad av Harker och 

Van Helsing i slutet.  

 

3.1.2 Relationen till kristendomen 
Trots bilden av Dracula som ett hot för mänskligheten så har karaktären svagheter. 

De flesta svagheterna är dock relaterade till kristendomen. Silver, krucifix och 

vigvatten agerar som motgift till Dracula då han är rädd för dem. Det som dödar 

honom är en påle genom hjärtat gjort av samma träslag som kristikors. Dracula 

beskrivs också som att han står i kontrast till gud och att han är demonisk.  

 

3.1.3 Hybriditet och gemenskap 
I Dracula utforskar man de mörka aspekterna av vampyrkaraktären och inte de 

mänskliga, att Dracula en gång skulle ha varit människa är ingenting som märks i 

hans karaktär. Han är hänsynslös, tyrannisk och saknar helt empati och sympati. 

Hybriditeten hos Dracula kan snarare utläsas i hur han förvandlas till andra djur.  
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Mellan Dracula och människan finns det ingen gemenskap. Karaktären finner inget 

värde i dem och använder dem för sin egen nytta. Antingen som föda eller så 

omvandlar han dem till en av sina fruar. Då Draculas fruar har blivit förvandlade 

under hypnos och inte har någon kontroll över situationen är den inte ömsesidig. 

Draculas vilja att förvandla Mina leder dessutom till hans förfall. Så både Harker 

och Dracula anser att en förening mellan människa och en vampyr är något 

negativt.  

 

Dracula har en negativ framtidsvision om man ser ur Draculas perspektiv då han 

dör, men för Mina, Harker och Van Helsing slutar den lyckligt i och med att Mina 

blir räddad och Dracula besegras. Det är tydligt att Stoker inte framställer 

gemenskapen mellan vampyren och människan som något positivt. 

Vampyrkaraktären används i berättelsen som ett farligt hot och det finns inte heller 

någon vilja hos de andra karaktärerna att förstå honom. Att Dracula är ”en annan” 

är tydligt, men man måste också belysa Draculas intentioner och hans värdering 

om människor. Om man hade skildrat berättelsen ur hans perspektiv hade det 

mycket möjligt kunnat vara så att Dracula hade upplevts som den förtryckande 

parten och att engelsmännen i berättelsen hade varit ”de andra”.  

 

3.2 What we do in the shadows  
Vampyrerna Viago, Petyr, Deaco och Vladislav bor tillsammans i en lägenhet i 

Wellington, Nya Zeeland. De är alla vampyrer från olika århundraden och har 

svårt att anpassa sig till det moderna samhället. Filmens premiss är att ett crew av 

dokumentärfilmare följer dem i deras vardag.  Som till större delen består av att 

vistas ute i Wellingtons nattliv för att leta efter offer och bråka om blodig disk som 

inte blivit diskad på flera månader. Deras samvaro förändras dock när Petyr 

förvandlar en ny person till vampyr. Nick kommer in i deras gemenskap men 

introducerar dem också för människan Stuart. Stuart blir accepterad av gruppen 

och han lär dem om det nya samhället och dess teknik. En dag blir Stuart 

attackerad av vampyrernas ärkerivaler varulvarna och de tror att han har dött. Det 

visar sig senare att Stuart inte alls har dött utan att han har förvandlats till varulv 

och vampyrerna accepterar inte bara han utan även de andra Varulvarna också.  
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Bild 3, Från vänstra hörnet: Vladislav, Viago, Stuart, Petyr, Nick och Decon, ur What we do in the 

shadows (2014), Metropolis, https://metropolisjapan.com/shadows/  15-12-17 

 

3.2.1 Karaktär och samvete 
“He is a really great guy, a bit of a pervert. He has some pretty old ideas about 

things.” - Viagos beskrivning av Vladislav.  

 

Vladislav är en 862 år gammal vampyr som levde under medeltiden. Likt Vlad 

Tepes var känd för att spetsa sina fienden med pålar så har Vladislav en liknande 

tortyrmetod. I husets källare har han en tortyrkammare där han brukar peta på sina 

offer med vassa objekt. Vladislav berättar också att folk brukade referera till 

honom som “Vladislav the poker” likt “Vlad the impaler”. I likhet med Dracula 

har Vladislav också övernaturliga krafter och kan hypnotisera människor samt ta 

skepnad av olika djur.  

 

Bild 4, Vladislav i skepnad av en katt, ur What we do in the shadows (2014), Flickr, 

https://www.flickr.com/photos/48142589@N07/16372672677 5-12-17 

 

Han erkänner dock för filmteamet att hans krafter inte är lika kraftiga idag som de 

en gång varit. Idag tycks han bara kunna ta skepnad av djurens kropp och inte 

https://metropolisjapan.com/shadows/
https://www.flickr.com/photos/48142589@N07/16372672677
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deras ansikte. Att Vladislav besitter dessa krafter och egenskaper förstärker min 

uppfattning av honom som en karikatyr av Dracula, men också att porträtteringen 

förlöjligar Dracula karaktären. Det är svårt att definiera huruvida vampyrerna i 

What we do in the shadows porträtteras som ”de andra” eller inte då vi delvis får se 

dem göra triviala vardagssysslor som människor gör, men vi får också se deras 

svårigheter med att förstå och hantera dem. I filmens början utspelar sig en scen då 

vi får se vampyrerna hantera den mänskliga vardagen, men scenen säger också 

något om hur Vladislavs karaktär är i början av filmen. Vampyrerna har husmöte 

och diskuterar vems ansvar det är att ta hand om “The bloody dishes”. Alla 

förutom Deacon är ense om att det är hans ansvar att diska. En argumentation 

uppstår mellan de andra och Deacon och Vladislav understryker att han skäms 

över att ta hem folk när det ser ut som det gör i huset. Varpå Deacon kontrar med 

att Vladislav endast tar hem folk för att döda dem. Vladislav rycker då på axeln 

som att Deacon har rätt. Detta påvisar att den enda relationen som Vladislav har 

med människor är att han dricker deras blod och saknar umgänge med dem i andra 

avseenden. Han förstärker även denna uppfattning då han beskriver hur han städat 

upp i hallen genom att dra ett lik genom den och oavsiktligt tog bort allt damm. 

Han är stolt över denna handling och anser att han bidragit till hushållet. Han anser 

också att de kunde enkelt lösa alla hushållssysslor genom att införskaffa mänskliga 

slavar. I denna scen påvisar Vladislav likheter med Dracula då vi får en bild av 

honom som en farlig och hänsynslös karaktär. Till skillnad från Dracula får 

Vladislav dock ett eget narrativ och det enda vi har att jämföra hans åsikter med är 

de andra vampyrerna. Vladislav har starka åsikter och fasta principer kring hur en 

vampyr ska vara och bete sig. När Viago föreslår att de borde lägga ner handdukar 

och tidningspapper för att skydda golv och möbler från deras offers blod. Så menar 

Vladislav att det inte är något som vampyrer gör. Viago svarar då “Some vampires 

do”. “Not serious ones” kontrar Vladislav med och snäser åt Viago. Att filmen ger 

vampyrerna ett narrativ och egna perspektiv gör att man som publik inte ser på 

dem som ”de andra”. Det är deras åsikter och värderingar utgör en ”norm” och det 

är när människor kommer in i filmen som ”normen” bryts. Att Vladislav kan 

tolkas som en karikatyr för Dracula kan också utläsas från de andra vampyrernas 

beskrivning av honom. De minns honom som en vampyr som en gång varit så 

mäktig att han kunde hypnotisera hela folkmassor. Han var också oerhört fruktad 
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eftersom att han var hänsynslös och dödade alla som kom i hans väg, oavsett om 

de var kvinnor eller barn. Detta tidsepok i Vladislavs liv förändrades när han fick 

utstå ett hårt nederlag i en sammandrabbning med sin ärkefiende “the beast”. Han 

har dock förändrats från den hänsynslösa Dracula karaktär han varit. Vid filmens 

början är han inte lika mäktig som han en gång varit och han har i det moderna 

samhället där människor är upptagna av sina skärmar, svårt att ens hypnotisera en 

person. Att Vladislav har svårt att vara sig själv i det moderna samhället skulle 

kunna tyda på att han representerar ”de andra” då han står utanför moderna 

samhällsnormer. Vladislav är själv medveten om förändringen och berättar för 

filmteamet att han inte besöker sin tortyrkammare lika ofta och att han brukade 

tortera människor för att få utlopp när han själv mådde dåligt. Vladislavs 

förändring är alltså positiv och det är förändringen som skiljer honom från 

Dracula. Vladislav har ett samvete även om hans syn på sig själv är att han inte har 

det. Han ser på sig själv som en traditionell och ond vampyr, men vid flertal 

tillfällen visar han ett rikt känsloliv där han bryr sig om de som finns i hans 

omgivning. Han vill vara den mäktiga och känslokalla vampyren han en gång 

varit, men filmen tillåter aldrig karaktären att komma dit.  

 

Kanske är detta ett sätt för filmskaparna att påvisa att den traditionella Dracula-

karaktären är utdaterad i det moderna samhället. Vampyrkaraktären idag är inte 

den fruktade besten som den en gång varit. Den har genomgått ständiga 

förändringar sedan Bram Stoker skrev Dracula (1897) och blivit mer och mer 

mänsklig.  

 

3.2.2 Relationen till kristendomen 
Filmen behandlar inte kristendomen som ämne, men alla vampyrer har samma 

motgift som de kyrkan la till den europeiska vampyrmyten. Huden fräts av silver, 

de brinner upp i solljuset och de är rädda för kors och vigvatten. Detta 

demonstreras i en scen där Petyr blir mördad av en vampyrjägare. Vampyrjägaren 

har tagit sig in i Petyrs källare och krypta på morgonen när alla vampyrer sover. 

Scenen börjar med att de andra vampyrerna vaknar upp av Petyrs skrik. De ser 

honom sedan springa runt i källaren omsluten av eld. De försöker rädda honom 

men kan inte då de är begränsade av solljuset i källaren. De häller vatten på honom 

men det hjälper inte och Petyr dör. Deacon och Viago håller om varandra och 
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gråter. Vladislav uppmanar filmteamet att lämna dem ifred för att sörja sin vän. 

När de har blivit kväll har de lugnat sig och går ner i källaren för att undersöka. 

Där hittar de vampyrjägaren som blivit krossad av en stor sten. Deacon och 

Vladislav undersöker kroppen och hittar ett krucifix i vampyrjägarens innerrock. 

Både Deacon och Vladislav börjar hulka och uppmanar varandra att dölja 

krucifixet. De inspekterar sedan några av de många pålar som vampyrjägaren har 

på sig och målar upp scenarion hur hemskt det vore att bli spetsad av en sådan.  

Scenen påvisar inte bara vilka motgift vampyrerna har utan den visar också upp att 

de har ett rikt känsloliv.  

 

3.2.3 Hybriditet och gemenskap 
Det är inte bara Vladislav och Deacon utan alla vampyrer har mycket känslor i 

filmen. De har dödsskräck i form av att de ständigt är rädd för att somna med 

gardinerna öppna. De är rädda för smärta när de oroar sig för att bli stuckna med 

pålar. De har inre önskningar såsom att Vladislav vill vinna pris för årets vampyr 

och Viago går och drömmer om en gammal kärlek. Till skillnad från Viago så 

reflekterar inte Vladislav över sitt gamla liv som människa. Han talar inte så 

mycket om livet innan han blev vampyr förutom när han berättar att han blev 

förvandlad när han var 16-år.  

 

I början av filmen vill inte Vladislav ha någon gemenskap mellan människa och 

vampyr. Hans åsikt är att de antingen ska ätas eller vara slavar. När han senare blir 

introducerad för Stuart förändras hans människosyn. Vladislav beskriver sitt möte 

med Stuart:“ At first I wanted to eat him. I wanted to kill him, but now I’m glad I 

spent the time getting to know him“. Vladislav beskriver även Stuart som “The 

first human friend I’ve had in a very long time. With humans there’s a tendency to 

die.” Anledningen till varför Vladislav är så accepterande av Stuart är för att Stuart 

lär honom om det nya milleniet. I ett montage får vi se när Stuart undervisar 

vampyrerna i hur man använder en mobiltelefon. Han visar hur man kan sms och 

använda kameran för att ta självporträtt. Vladislav tycks ha fastnat för den nya 

tekniken då montaget senare visar en rad av hans många selfies.  
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Bild 5, Stuart lär Vladislav att ta en selfie, ur filmen What we do in the shadows (2014), Youtube, 

https://www.youtube.com/watch?v=WzuMwNmH9Vo 20-12-17 

 

Montaget avslutas med Stuart och Vladislav som tittar på en kvinnas 

facebookprofil. Stuart förklarar hur man använder facebook “You can look at her 

pictures or you could poke her.” Vladislav fryser till när Stuart säger “poke her” 

och tittar på Stuart. För att sedan växla blicken mellan honom och skärmen innan 

han säger ett fascinerat “yeees”. Även fast de andra vampyrerna också 

förekommer i montaget så fokuserar det på Stuart och Vladislav. Vladislav är 

också den vampyren som hade mest negativ syn jämtemot människor i filmens 

början, men han och Stuart hittar gemensam grund och hans liv berikas av att 

Stuart finns i det. Gemenskapen mellan Stuart och Vladislav är så stark att han är 

villig att offra sitt liv för sin vän. På en bal för zombies och vampyrer drabbar de 

samman med Vladislavs ärkefiende “The beast” som insett att Stuart är en 

människa och då vill dricka hans blod. “The beast” är Vladislavs stora skräck och 

genom hela filmen förklarar han för filmteamet vilken hemsk best “the beast är”.  

Bild 6, Vladislav berättar för filmteamet om ”the beast”, ur What we do in the shadows (2014) 

,Giphy, https://giphy.com/gifs/whatwedointheshadows-what-we-do-in-the-shadows-orchard-

l2YSB5pTYoa2oLRIY 29-12-17  

https://www.youtube.com/watch?v=WzuMwNmH9Vo
https://giphy.com/gifs/whatwedointheshadows-what-we-do-in-the-shadows-orchard-l2YSB5pTYoa2oLRIY
https://giphy.com/gifs/whatwedointheshadows-what-we-do-in-the-shadows-orchard-l2YSB5pTYoa2oLRIY
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Det visar sig dock att “The beast” inte är någon best utan Vladislavs ex flickvän 

Pauline. Vid deras dramatiska uppbrott spetsade hon honom på en gatlampa och 

kallade honom för arsel. Känslan av total förnedring är det som gjort att Vladislav 

inte är sig lik, men när Stuarts liv är i fara så är Vladislav villig att konfrontera sin 

egen rädsla och Pauline. Han riskerar sitt liv när han återigen utmanar henne. Det 

hela hade varit en vacker gest från Vladislavs sida om det inte gått snett och Stuart 

behövt rädda honom genom att spetsa en zombie med en gigantisk stång. Att det är 

Stuart som måste rädda Vladislav i slutändan visar på att även fast Stuart är 

mänsklig och fysisk underlägen så spelar det ingen roll. Skillnaderna mellan 

människa och vampyr har ingen betydelse utan det är handlingarna som betyder 

något. I en efterföljande scen får vi se hur viktig Stuart är för vampyrernas 

gemenskap. När Vladislav tror att Stuart blivit dödad i en varulvsattack så återgår 

han till att besöka sin tortyrkammare. Den blodiga disken som vampyrerna i 

filmens början bråkade om har återigen lagts på hög och Deacon bryr sig inte 

längre till den grad att han somnar med gardinerna uppe. Vampyrerna håller sig på 

varsitt håll i hushållet och det är påtagligt att de känner en stor sorg efter Stuarts 

död. Det visar sig dock att varulvsattacken inte dödade honom utan han blev 

förvandlad. Filmen slutar med att han och de andra varulvarna besöker 

vampyrernas hus. Till en början är det spänt mellan vampyrerna och varulvarna, 

men de accepterar varandra och hyllar Stuart för att han fört samman de olika 

grupperingarna.  

 

What we do in the shadows utmanar ständigt Vladislav och de andra vampyrerna i 

deras värderingar. Till en början så tvingas de omvärdera sin människosyn och 

acceptera Stuart. När Stuart sedan blivit en vital del i deras liv så dör han och de 

tvingas sörja och sakna honom. Vilket underlättar när de återigen pröva sina 

fördomar då han återvänder men förvandlad till en varulv.  Filmen förespråkar 

gemenskap då karaktärerna har mycket fördomar och starka åsikter som man sedan 

bryter ner. I slutändan är alla deras tidigare åsikter obetydliga när alla grupperingar 

kommer överens med varandra. Att vampyrerna släpper in Stuart i sina liv leder 

också till att det blir en del av 2000-talet. Med hjälp av ny teknik får behöver inte 

vampyrerna vara ”de andra” och utanför samhället. De existerar inte bara på natten 

då sociala medier ger dem möjlighet att kommunicera även fast det är solljus ute. 
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Filmen har därför en positiv framtidsvision och relationen mellan människa och 

vampyr framställs också den som positiv.  

 

3.3 Ganja & Hess 
Huvudkaraktären Dr Hess Green är antropolog och forskar om Myrthians, vilket är 

en antik och afrikansk stam som hade som tradition att dricka blod. I filmens 

prolog får vi reda på att Hess assistent George Meda har stuckit honom med en 

dolk som Myrthians använt i sina riter. Efter detta begår Medas självmord och 

Hess förvandlas till en vampyr. Senare i filmen anländer Medas exfru Ganja till 

Hess hem för att leta efter Meda. Hon hittar honom inte men Ganja och Hess 

inleder en relation och under Hess och Ganjas bröllopsnatt sticker Hess dolken i 

Ganja och även hon förvandlas till vampyr. Filmen centrerar senare kring 

kristendomen i kontrast till den afrikanska identiteten och som starkt troende kan 

Hess inte leva med sig själv och filmen slutar med att han begår självmord.  

 

 

Bild 7, Filmposter för filmen, 

Badazz Mofo, 

http://www.badazzmofo.com/20

12/06/07/blaxploitation-archive-

ganja-hess/ 20-12-17 

 

Ganja&Hess skildras ur ett 

neoslav-narrativ där den 

afroamerikanska mannen 

slits mellan sin amerikanska och sin afrikanska identitet. Neoslav-narrativet 

behandlar afroamerikaners afrikanska historia och kultur, samt hur den relaterar till 

afroamerikaners tillhörighet i det västerländska, amerikanska samhället. 

(Robinson, 2016, s.73) Neoslav-narrativet lägger nödvändigtvis ingen värdering i 

sina skildringar av den afroamerikanska identiteten, men kan användas för att 

belysa hur problematiskt koloniseringen varit. (Robinson, 2016, s. 74) De 

afrikanska rötterna är en stor aspekt i Hess liv då det är hans forskningsämne som 

antropolog. Hess amerikanska identitet utgörs mest av hans trosuppfattning som 

kristen. Filmens scenografi är tydlig med att visa denna splittring i Hess identitet 

då rekvisitan i hans hem består av både kristna och afrikanska artefakt. I början av 

http://www.badazzmofo.com/2012/06/07/blaxploitation-archive-ganja-hess/
http://www.badazzmofo.com/2012/06/07/blaxploitation-archive-ganja-hess/
http://www.badazzmofo.com/2012/06/07/blaxploitation-archive-ganja-hess/
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filmen lutar Hess mer åt den kristna identiteten och han finner trygghet hos 

kyrkan, men när han förvandlas till vampyr så anammar han det hedniska. Filmen 

understryker skiftningen i Hess genom bilder på en afrikansk stam och afrikansk 

trummusik. Musiken återkommer även varje gång Hess begår ett brott. 

 

Bild 8, Den afrikanska stammen som återkommer i Hess inre bilder, ur Ganja&Hess (1973), 

Eureka Video, https://www.eurekavideo.co.uk/classics/ganja-hess 1-1-18 

 

3.3.1 Karaktär och samvete 
I filmens öppningsscen ges publiken ett tydligt direktiv om hur vi ska se på Hess 

karaktär. En berättarröst informerar publiken om att Hess törst efter blod är ett 

missbruk och han ska inte betraktas som en förövare utan som ett offer. 

Berättarrösten och filmen uppmanar oss till att inte döma Hess efter de handlingar 

han kommer att begå. Hess beskrivs som ett offer för sina omständigheter då han 

ofrivilligt försatts i situationen. Till en början agerar han också som ett offer då 

han tydligt visar att han inte vill vara vampyr. Han försöker släcka sin blodtörst 

genom att stjäla från blodbanker och dricker blodet från Medeas redan döda kropp 

som han lagt i en frysbox. Anledningen till varför han har sparat kroppen är delvis 

för att dricka blodet från honom, men också för att Hess inte vill gå till 

myndigheterna då han är rädd att han som den enda afroamerikanska mannen i 

grannskapet ska bli anklagad för mord. Att Hess yttrar en sådan kommentar i en 

film där inga vita människor förekommer tyder på att han känner sig utsatt för sin 

hudfärg. De är den enda tydliga indikation på att Hess är ”en annan” och de syftar 

på att han är afroamerikan och inte vampyr. Att han slits med sin kristna identitet 

är också svårt att motivera som en representation av ”de andra” då den kyrkan han 

besöker aldrig dömer honom utan det är Hess som dömer ut sig själv.  

 

Till en början vill Hess inte konfronteras med det faktumet att han är en vampyr 

och offerollen är tydlig fram tills ett möte med en prostituerad leder till att hennes 

hallick attackerar honom med en kniv. Hess övertas av sina djuriska instinkter och 

https://www.eurekavideo.co.uk/classics/ganja-hess


 

27 
 

vreden får honom att döda både hallicken och kvinnan. Hess känner ångest över de 

mord han har begått och filmen framställer honom som den utsattaparten. Då han 

blev knivstucken och är på så sätt ett brottsoffer, men filmen påvisar även hur han 

blev ett offer för sin egen vampyrkaraktär då han inte kunde hejda sig själv. Att 

hävda att Hess är ett offer skulle göra det enkelt att analysera hans samvete. Som 

offer frigörs han från alla handlingar han begår, men efter händelsen med hallicken 

och kvinnan förändras hans agerande drastiskt. I en scen får vi se Hess möta upp 

en kvinna med ett spädbarn i famnen. De går in i hennes lägenhet för att ha sex. 

Filmen klipper sedan till Hess som tar på sig sina byxor och kvinnan som ligger 

död i sin egen pöl av blod, barnet gråter i bakgrunden och Hess går lugnt ut ur 

lägenheten trots barnets skrik. Han kommer sedan hem till Ganja för att äta 

middag och verkar obrydd av händelsen. Att Hess är så likgiltig indikerar på att 

hans samvete har förändrats, men också hans roll som offer. Längre in i filmen kan 

hans offerroll ifrågasättas ännu mer. Efter att Ganja och Hess gift sig använder han 

dolken för att förvandla henne till vampyr. Detta är ett beslut som fattats med 

själviska intentioner då han vill att hon ska förvandlas för att han vill ha någon att 

dela existensen med. I filmen porträtteras förvandlingen som ett mord. Ganja 

minns inte händelsen har fragmentariska minnesbilder där hon springer runt i 

trädgården rädd, förvirrad och i smärta. “I had a strange dream last night I dreamt 

that you murdered me” säger hon till Hess när hon vaknar upp i sängen dagen 

efter. Likt Dracula har hypnotiserat kvinnor för att förvandla dem till sina 

vampyrfruar så har Hess också begått ett övergrepp Hess har agerat utan samvete 

och vördnad för andra när han ignorerat Ganjas vilja. I slutändan accepterar Ganja 

dock förvandlingen. Hess agerar då som hennes mentor och försöker lära henne 

hur man ska vara som vampyr. Det är tydligt att Hess uppfattning av att vara 

vampyr är att döda människor då han tar med sig en man till huset och erbjuder 

honom som offer till Ganja. Det är inte bara att han är bekväm med att döda utan 

han uppmanar även andra till det. När Ganja dödat mannen går hon och Hess för 

att begrava honom. Han återuppstår som levande död och Ganja vill hjälpa honom 

men Hess bär bort henne med våld från platsen. I scenen som efterföljer frågar 

Ganja honom varför hon fryser hela tiden och hur Hess hanterar kylan. Han svarar 

att han har blivit van vid den. Min tolkning av denna scen är att kylan 

representerar samvetet och det Ganja egentligen undrar är hur han kan leva med 



 

28 
 

det onda samvetet av att döda. I samma scen läser Hess upp en text från Myrthians 

om hur man dödar en vampyr. Till skillnad från i Dracula är det inte genom att 

spetsa hjärtat med en påle utan att skuggan från korset måste vidröra hjärtat. Hess 

närvarar sedan vid en gudstjänst för att söka botgöring och efter den känner han 

sig fri. Han springer omkring på en äng uppsluppen av harmoni. Han befinner sig 

sedan i ett mörkt rum stirrande på korset, redo att dö. Hess kunde uppenbarligen 

inte leva med sitt onda samvete trots att han tidigare sa att han fann sig i den. 

Ganja kommer in i och han vädjar henne att följa med honom. Återigen försöker 

han välja en väg åt Ganja.  

 

Angående Hess offerroll och hans samvete så kan man ifrågasätta båda två. På ett 

sätt skildras Hess som ett offer för sina omständigheter då han inte valt att bli 

vampyr och att det dåliga samvetet får honom att begå självmord. Det som 

kontrasterar hans offerroll är de beslut han fattar såsom att förvandla Ganja och att 

döda människor. Till en början kunde han ändå behärska sig själv så filmen ger 

ändå en känsla av att han har kontroll över sina handlingar. Filmen framställer 

dock aldrig Hess som en ond person. Den lägger inga värderingar i hans agerande 

och det gör inte heller Ganja. Hon accepterar honom för den han är följer honom 

tills han stupar vid korset.  

 

3.3.2 Relationen till kristendomen 
“Then Jesus said unto them who so eat at my flesh and drink at my blood have 

eternal life and I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed and 

my blood is drink indeed. He that eats at my flesh and drink at my blood dwells in 

me and I in him. “ (Ganja&Hess 1973 4:4 min )  

 

Kristendomen har en central roll i filmen som både förtryckare och räddning. Jag 

får uppfattningen av att Hess hindras av religionen när han inte lever ut som 

vampyr. Det kopplar jag till skuld då han senare i filmen känner oerhörd skuld 

över sina handlingar och det leder till självmordet. Hess finner frid i religionen när 

han söker botgöring för sina brott, men när han ska ta självmord plågas han av 

korset. Att ett kors förekommer i samband med Hess självmord är väntat då det är 

korset som kan döda vampyren, men det används också innan när Medas 

dödsscen. 
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Bild 9, Meda håller pistolen mot sitt bröst, ur Ganja&Hess (1973), Blueprint Review, 

http://blueprintreview.co.uk/2015/01/ganja-hess/ 21-12-17  

Scenen inleds med att Meda är i badet och tvättar sig. När han är ren kliver han 

upp och tar fram en pistol. Efter att Meda avfyrat pistolen klipper scenen mellan 

korset som då är i badkaret och den blodpöl som Meda ligger i. Jag tolkar 

användningen av korset som skuldbeläggande då Meda i en tidigare scen 

diskuterat med Hess hur hans självmordstankar får honom att känna sig som en 

förövare mot sig själv. Likt Hess är Meda kluven mellan den kristna religionen och 

den afrikanska identiteten. Detta identifieras i att den afrikanska trummusiken 

kommer in även i denna scen vilket indikerar på att Meda har en inre konflikt.  

 

 I scenen när Hess begår självmord så präglas också den av karaktärens inre 

konflikt men också lidande . Genom scenen hör vi den afrikanska trummusiken 

och höga skrik. Det kontrasterar till Hess tillstånd efter gudstjänsten när han var 

fylld av total eufori. Han trodde att han hade fått förlåtelse, men när han väl i 

skuggan av korset plågas han av minnesbilder från sina handlingar. Hess dör i 

lidande och vi vet inte om han får den räddningen han sökte efter. 

http://blueprintreview.co.uk/2015/01/ganja-hess/
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Bild 10, Hess vädjar till Ganja att hon ska dö med honom, ur Ganja&Hess (1973, Skärmdump 

1:52:05 

Efter att han har dött står Ganja en lång stund och stirrar på korset. Det är oklart 

om hon överväger att gå samma väg eller om hon är rädd för det då det 

symboliserar hennes egen dödlighet.  

 

Bild 11, Ganja tittar på korset efter Hess självmord, The Robots Pajamas, 

http://www.therobotspajamas.com/50-years-of-horror-1973-the-exorcist/ 21-12-1 

Martyrskap är en stor del i filmens kristna tematik. Jesus omnämns flera gånger 

och Hess jämför att han förvandlade Ganja till vampyr med nattvarden. Kanske ser 

Hess sig själv som en martyr när han har beslutat sig för att dö och kanske är det 

därför han uppsöker kyrkan och blir så upprymd när prästen ger honom förlåtelse. 

Om Hess har uppfattningen han ska nå himmelriket trots sina handlingar och 

därför begår självmordet så är det en självisk handling. Det är därför svårt att 

uppfatta Hess självmord som att filmen vill porträttera honom som en martyr. Det 

som dock tyder på att han är en martyr är hur han dör då han dör för korset. Hess 

stirrar intensivt på korset och ångrar sig inte trots att det plågar honom. Scenen 

skiljer sig avsevärt från Medas dödsscen där han skjuter sig själv och det är över 

snabbt.  

http://www.therobotspajamas.com/50-years-of-horror-1973-the-exorcist/
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3.3.3 Hybriditet och gemenskap 
Det är svårt att diskutera hybriditet då begreppet vampyr aldrig används i filmen. 

Hess använder inte heller någon annan benämning för att förklara sitt tillstånd. 

Filmen ger inte heller en uppfattning om att Hess ser sig själv som en vampyr. Han 

framställs mer som en människa som nu fått en blodtörst vilket leder honom till att 

begå brott. De Hess snarare är en hybrid av är hans amerikanska och 

afroamerikanska identitet. I filmen behandlas det utifrån hans vampyrism och hans 

kristna trosuppfattning. Enligt Hess är de två motsättningar som inte kan vara i 

symbios, men jag tolkar det som Hess personliga erfarenhet och inte filmens 

budskap. Filmen behandlar inte heller gemenskapen mellan människa och vampyr 

förutom att Hess har en negativ inställning till den man som återuppstår. Att Ganja 

ville hjälpa mannen återkopplas i slutscenen då hon efter Hess död står i ett fönster 

och ser den återuppståndna mannen springa mot henne. Vid första anblick får man 

intrycket av att han är där för att hämnas på henne, men när filmens sista bild är ett 

leende från henne så undrar man om det inte är en förening mellan de två.  

 

Ganja&Hess är en svår film att analysera då den är väldigt experimentell och 

allting förmedlas i undertexter. Det man kan säga är att filmen inte direkt lägger 

värdering i någonting. Det är svårt att utläsa hur Hess förhåller sig till ”de andra”, 

men också om det är en positiv eller negativ framställning av vampyren. Filmen 

säger att vi inte ska döma Hess, men samtidigt är det svårt att inte ifrågasätta hans 

agerande.  

 

3.4 Thirst  
Den katolska prästen Sang-hyeon reser till Afrika för att vara testperson i hopp om 

att hitta ett botemedel mot emanuelviruset. Innan viruset dödar honom får han en 

blodtransfusion och detta leder till att han förvandlas till vampyr. När han senare 

återvänder till Korea blir han hyllad för sitt martyrskap och han jämförs med Jesus. 

Bland de som följer Sang-hyeon och tror att han har botande förmågor finns hans 

barndomsvän Kang-woo. När Kang-woo söker upp Sang-hyeon i hopp om att få 

sin cancer botad så möter Sang-hyeon Kang-woos fru Tae-ju. De faller för 

varandra och Sang-hyeon måste då kämpa för att stå emot sina sexuella lustar. När 

han sedan ger vika för lustarna och de inleder en relation så övertygar Tae-ju 
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honom att mörda Kang-woo. Sang-hyeon förvandlar sedan Tae-ju till vampyr och 

hennes omättliga törst efter blod leder sedan Sang-Hyeon att ta livet av både sig 

själv och Tae-ju.  

 

Bild 12, Poster för filmen, The core vidreview, www.thecorvidreview.wordpress.com 1-1-18 

 

3.4.1 Vampyrens karaktär och samvete 
Till utseendet skiljer sig inte Sang-hyeon och Tae-ju från människor, men likt 

Dracula besitter de övernaturlig styrka och rörlighet. De hoppar omkring på 

stadens tak och springer väldigt snabbt. De självläker också de skador de får och 

som Dracula så kan de inte vistas i solljuset. För Sang-hyeon innebär solen att de 

blåsor han fått från emanuelviruset kommer tillbaka. Därför är han ofta 

bandagerad under dagtid. Att karaktärerna är ”annorlunda” är tydligt då deras 

förmågor skiljer sig så mycket från människor, men både Sang-hyeon och Tae-ju 

beskriver hur de också som barn kände sig olik andra. Upplevelsen av att vara 

”annorlunda” härstammar inte från att de är vampyrer utan för hur de är som 

personer. Sang-Hyeon lever i utanförskap och segregation genom sitt prästskap i 

början av filmen och umgås inte med någon utanför kyrkan eller hans kyrkliga 

uppdrag. När han blir en vampyr så porträtteras han inte som ”en annan” i sitt 

vampyrskap snarare blir han mer accepterad efter att han förvandlades. Filmen 

poängtera att prästrocken skiljer honom lika mycket som bandaget från det övriga 

samhället.  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN5-LNlbfYAhUjOJoKHUqqDSUQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fthecorvidreview.wordpress.com%2F2017%2F02%2F02%2Freview-the-batthirst-2009%2F&psig=AOvVaw0PLNbzD8KyobV1CPnbs7lu&ust=1514909952315717
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Sang-hyeon framställs som en karaktär driven av sitt samvete. När han blivit 

vampyr vill han inte döda utan dricker blod från Seung-dae som är hans 

barndomsvän och komapatient på sjukhuset där han jobbar. Då Sang-hyeon inte 

har några huggtänder dricker han antingen direkt ur droppslangen eller samlar upp 

blodet i en termos.  

 

Bild 13, Sang-hyeon dricker blodet från Seung-dae, ur Thirst (2009), My Reviewer, 

https://www.myreviewer.com/Blu-ray/125072/Thirst/125087/Review-by David-Beckett 20-12-17  

Sang-hyeon motiverar att han kan dricka Seung-des blod för att Seung-dae var en 

sådan människa som alltid värnade om de som var fattiga och hade mindre än han 

själv. I början av filmen innan Sang-hyeon blivit en vampyr står han och en 

sjuksköterska över Seung-daes kropp och Sang-hyeon berättar en anekdot om 

Seung-dae som ung. Seung-dae hade sparat ihop pengar för att gå till bageriet och 

köpa en tårta som han länge hade varit sugen på. På vägen hem för att äta den 

stötte han på några fattiga och hungriga barn. Så istället för att äta den själv gav 

han dem till barnen som behövde den mer. Sang-hyeon upplever det därför att 

Seung-dae hade erbjudit blodet eftersom han behövde det. Han dricker dessutom 

dricker han små doser och aldrig tillräckligt för att döda Seung-dae. Sang-hyeons 

samvete gör att han upplever vampyrskapet som en börda. Han vill inte avvika 

från sitt prästskap och de löften han avgett. För Sang-hyeon handlar kampen dock 

inte om att motverka blodslusten utan att behålla celibatet. Vid mötet med Tae-ju 

upplever han en otroligt stark sexuell åtrå, men istället för att ge vika straffar han 

sig själv och piskar sig blodig med en bambupinne. Sang-hyeons känner ett större 

samvete över sin sexdrift än det faktumet att han dricker blod från Seung-dae. 

Vilket indikerar på att den bördan som Sang-hyeon uppelever är kopplat till 

https://www.myreviewer.com/Blu-ray/125072/Thirst/125087/Review-by%20David-Beckett
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mänskliga begär snarare än vampyriska. Det dåliga samvetet styrs av att 

vampyrskapet fått honom att känna sig mer mänsklig. När han väl ger efter för sina 

sexuella lustar är det för att Tae-ju tvingar honom till sexet. Hon övertalar honom 

sedan att döda Kang-woo då hon hävdar att Kang-woo misshandlar och våldtar 

henne. Sang-hyeon behåller sitt samvete genom att gång på gång hävda att han är 

ett offer som manipulerats av Tae-ju, men både filmen och Tae-ju poängterar att 

även fast Sang-hyeon inte aktivt fattat besluten så har han ändå agerat på sina inre 

önskningar. Tae-ju gjorde det bara möjligt för honom att agera ut en natur som 

redan fanns inom honom. När Tae-ju pekar ut detta och erkänner för Sang-hyeon 

att Kang-woo aldrig lagt en hand på henne. Så driver det Sang-hyeon att 

misshandla henne så illa att hon är nära att dö. När han inser vad han gjort försöker 

han rädda henne genom att förvandla henne till vampyr. Sang-hyeon ångrar senare 

detta beslut när Tae-ju kallblodigt börjar mörda och tortera människor. Han anser 

att vampyrskapet förändrat henne från den han förälskade sig i. Filmen påvisar 

dock att Sang-hyeon varit medveten om hur hon var och att han förvandlade henne 

för sin egen skull även om han visste att hon skulle bli farlig. Sang-hyeon försöker 

återigen skylla på Tae-ju för att skydda sitt eget samvete. Han tror hela tiden att 

han agerar efter det men egentligen agerar han efter sin inre vilja och begär. Han 

hittar egna narrativ som motiverar att det han gör inte är av ondo, men gång på 

bedrar han sig själv.  

 

3.4.2 Relationen till kristendomen 
Likt Ganja&Hess är martyrskapet en central tematik i filmen. I Thirst får vi följa 

Sang-hyeons ständiga motvilja till att bli en martyr. När han i början av filmen 

anmäler sig som testperson för vaccinet mot emanuelviruset så ber han till gud att 

inte göra honom till martyr. Avsikten för att vara testperson hävdar han är att han 

vill hjälpa människor utan att få ut något av det. Man kan dock ifrågasätta denna 

intention när man senare lär känna karaktären. Innan han åker till Afrika sitter 

Sang-hyeon i ett biktbås och pratar med en kvinna som vill begå självmord. Sang-

hyeon säger “Att begå självmord är att bli en martyr för satan” och hänvisar henne 

till att äta antidepressiva istället. Filmen gör det inte uppenbart men man kan tolka 

det som att Sang-hyeon också går i självmordstankar. Vaccinet kan vara ett sätt för 

honom att återigen rättfärdiga sin handling. Om hans död leder till något bra kan 

det inte dömas som självmord. Det kan också vara därför han är så motvillig till 
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martyrskapet när han egentligen inte är villig att dö för sin tro utan för att han själv 

vill det, men likt Jesus återuppstår efter korsfästningen så får blodtransfusionen 

med vampyrblodet Sang-hyeon att uppstå ändå. Filmen nämner inte varifrån blodet 

kommer, men det kan tolkas som att det getts till honom av gud eller annan högre 

makt. Så när Sang-hyeon sedan återvänder till Sydkorea så möts han av en skara 

följare. Han dyrkas och de tror att han är den nya messias. De bär också kors med 

en bandagerad jesusfigur på, som symboliserar Sang-hyeon. När Sang-hyeon i 

slutet av filmen beslutar sig för att begå självmord så uppsöker han följeslagarna 

och försöker våldta en av dem. Detta för att befläcka deras bild av honom och för 

att han återigen inte ska ses som en martyr. Som Ganja&Hess drar även Thirst 

paralleller till Jesublod och nattvarden. I nattvarden representerar oblaten och vinet 

Jesu blod och kött. Tar man den är man ett med Jesus och Sang-hyeons 

prästkollega och mentor Noh vill dricka av Sang-hyeons blod för att också bli 

vampyr. Noh är ute efter de helande egenskaperna i Sang-hyeons blod och tror att 

det ska bota hans blindhet. Sang-hyeon vill till skillnad från Jesus inte dela med sig 

av sitt blod. Han vill aktivt inte vara någons frälsare och när Noh blir förvägrad så 

försöker han döda Sang-hyeon. Sang-hyeon dödar Noh i självförsvar och 

händelsen leder till att Sang-hyeon avsäger sig sitt prästerskap. Det är oklart om 

han gör det för att han tvivlar på det goda i kyrkan eller på det goda i sig själv. Att 

ge Noh sitt blod vore en osjälvisk handling av Sang-hyeon men som filmen 

ständigt påvisar så begår han inte några såna handlingar.  

 

Den kristna tematiken i filmen är genomgående och yttrar sig på många sätt, men 

till skillnad från Ganja&Hess behandlas kristendomen inte som kontrast till något. 

Ateism och kristendomen porträtteras som olika synsätt och att de ena inte 

utesluter det andra. Huvudkaraktären slits inte heller emellan två ideologierna utan 

snarare sin uppfattning av sig själv i rollen som präst och den människan han 

egentligen är. Genom hela filmen sviktar aldrig hans tro på gud. I filmens sista 

scen när Sang-hyeon och Tae-ju ska möta solen säger Sang-hyeon “Jag ville leva 

med dig för alltid och för alltid. Även i helvetet.” Tae-ju svarar att “När man är 

död så är man död. Det har varit kul fader.” Det denna dialog säger är att in i det 

sista är Sang-hyeon fortfarande kristen, men också att han även här agerar av 

själviska handlingar. Även om han har uppfattningen om att de ska hamna i 
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helvetet så tror han ändå att han ska återförenas med sin älskade. För Tae-ju som 

är ateist är döden slutgiltig. Det är deras sista stund tillsammans och för henne är 

det ett avsked. När solen sedan kommer och de brinner upp så är det enda som 

finns kvar av dem deras skor. Skorna har en viktig innebörd då Tae-ju har på sig 

Sang-hyeons skor och det är samma skor. Filmens sista bild är av Tae-ju’s sko som 

faller ned på marken och kort därefter faller även Sang-hyeons sko ner. De faller 

likt två äpplen från samma träd.  

 

Bild 14, Tae-ju och Sang-hyeons skor, ur filmen Thirst (2009, Wordpress, 

https://myyearsinlists.wordpress.com/2010/02/15/top-10-endings-of-2009/ 20-12-17 

Även om deras religiösa tro är motsatser till varandra. Så spelar det ingen roll. De 

har inte hindrat dem från att förenas och älska varandra.  

 

3.4.3 Hybriditet och gemenskap 
Hybriditet behandlas inte direkt då det är erfarenheten av att vara människa snarare 

än att vara vampyr som Sang-hyeon reflekterar kring. Han har egentligen inga 

problem med att vara vampyr då han inte har några problem med att dricka blod så 

länge han inte dödat för det. Ser man till gemenskapen så tar filmen inte upp 

relationen människa vampyr utan en mer intim relation mellan Sang-hyeon och 

Tae-ju. Att Tae-ju är människa i början av deras relation förändrar inte saker då 

filmen menar att hon var samma person även innan hon blev vampyr. Även fast 

filmen slutar med att båda huvudkaraktärerna dör, så anser jag att framtidsvisionen 

för filmen är positiv. Enda in i döden omfamnar de varandra trots sina olikheter. 

Trots att Tae-ju är en hänsynslös och mordisk karaktär så behövde ändå Sang-

hyeon henne för att bryta sin tristess och få ett bättre liv.  

https://myyearsinlists.wordpress.com/2010/02/15/top-10-endings-of-2009/
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3.5 A girl walks home alone at night 
Filmen handlar om Arash som lever med sin pappa Hossein i Bad City. Han måste 

ta ansvar för Hosseins missbruk och filmen börjar med att knarklangaren Saaed 

besöker deras hem för att ta Arash bil i beslag på grund av de pengarna Hossein är 

skyldig. När Arash senare är på väg in i Saaeds lägenhet för att konfrontera honom 

om bilen, så möter han en kvinna iklädd slöja i porten. Väl inne i lägenheten hittar 

han Saeed död. Efter en maskeradfest träffar Arash återigen på kvinnan. De 

förälskar sig i varandra och börjar ses, men när det visar sig att den unga flickan är 

en vampyr och att hon har mördat Arash far så måste han ta ett beslut om han 

fortfarande vill vara med henne. I slutändan blir hon förlåten och accepterad. 

Filmen slutar med att de tar Arash bil och åker iväg från Bad City.  

 

Bild 15, Poster för filmen,  Movie reealizatons,http://moviereelizations.com/reel-review-a-girl-

walks-home-alone-at-night/ 1-1-18 

3.5.1 Vampyrens karaktär och samvete 
Vampyrkaraktären har inget namn och benämns istället som “flickan”. Det är 

tydligt att vampyren kan tolkas som ”en annan” då man får en känsla av att hon 

inte är en del av Bad City och ingen i staden tycks lägga märke till henne. Flickan 

står vid sidlinjen och betraktar alla de andra som lever sina liv. Hon har dock full 

koll på allting som händer och då i synnerhet i den undre världen som är aktiv på 

natten. Det verkar dock som att karaktären själv valt att vara anonym och de enda 

gångerna vi får en inblick i hennes vardag är när vi får se henne i sitt hem. Hon 

porträtteras dock inte annorlunda från de andra kvinnliga karaktärerna i hennes 

ålder och det finns inte heller något anmärkningsvärt med hennes hem. Hemmet 

utgörs av ett sovrum med säng byrå och skrivbord och där väggarna pryds av 

http://moviereelizations.com/reel-review-a-girl-walks-home-alone-at-night/
http://moviereelizations.com/reel-review-a-girl-walks-home-alone-at-night/
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affischer med populärkulturella band. I rummet sminkar hon sig och spelar 

vinylskivor. Det är viktigt att poängtera att även fast hon är utanför samhället i Bad 

City så ger inte filmen en bild av att hon är ”annorlunda” för att hon är en vampyr. 

Till utseendet finns heller ingenting anmärkningsvärt förutom hennes huggtänder 

som träder fram när hon ska attackera sina offer. Hon bär en svart slöja, men slöjan 

skiljer sig inte från traditionella sådana till utseendet förutom att den är väldigt 

lång. I filmen tycks slöjan representera det hotet som vampyren utgör för de andra 

karaktärerna då vi får se henne dra upp den när hon närmar sig sina offer, men 

också första gången vi får se karaktären ser vi slöjan innan ”flickan”. Filmen ger 

oss ett point of view där någon iakttar Saaed som i en bil motar oralsex från en 

prostituerad kvinna. Han puttar sedan ur kvinnan ur bilen när han är klar med 

henne. Filmen etablerar sedan vems point of view det var vi fick se ifrån. Det är en 

bild på flickan bakifrån iklädd den svarta slöjan. Slöjan kan liknas vid en Dracula-

cape. Referensen till Dracula och hans cape är ännu mer tydlig hos Arash. Vid 

flickan och Arash andra möte får vi följa honom när han är drogpåverkad och på 

väg hem från en maskeradfest. Vid tillfället är Arash utklädd till Greve Dracula 

och bär en svart cape och huggtänder i plast. Flickan förföljer honom och innan 

hon hinner attackera honom ser han henne. Arash säger “Jag är vilse, var är vi?”. 

Han skämtar sedan om att han är Dracula, men att hon inte ska oroa sig för att han 

ska skada henne. Hon märker att han är starkt drogpåverkad och i en utsatt 

situation, så istället för att döda honom tar hon med honom hem till lägenheten. 

Där lyssnar de på musik tillsammans.  

 

Bild 16, Flickan och Arash lyssnar på musik, ur filmen A girl walks home alone at night (2014), 

Letterboxd, https://letterboxd.com/film/a-girl-walks-home-alone-at-night/ 15-12-17 

 

https://letterboxd.com/film/a-girl-walks-home-alone-at-night/
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Dagen efter hittar hon en lapp där det står att “Greve Dracula” vill träffa henne 

igen. Scenen är viktig för att ta upp Flickans samvete men också för att 

användningen av Dracula stärker det feministiska temat i filmen. Bad City 

porträtteras som en stad som är befolkad av män som inte har någon respekt för 

kvinnor. Kvinnorna i staden har inget eget narrativ utan de behandlas genom 

Flickan. Hon agerar som en vigilant som skipar rättvisa åt de andra förtryckta 

kvinnorna. Att Arash inte blir dödad är på grund av hennes samvete då hon ser på 

honom annorlunda än de andra männen. Han utgör inget hot för någon kvinna och 

Flickan har därför inte samvetet att döda honom när det inte finns en orsak. Det är 

även ironiskt hur han refererar till sig själv som Greve Dracula. Dracula blir som 

en sorts patriarkalisk norm där mannen är ett hot för kvinnan, men i denna film har 

man omvänt normen och det är flickan som är ett hot för alla männen. Likt 

Dracula representerar hon i filmen en farlig ”annan” men utgör ett hot för alla 

män. Att det feministiska perspektivet motiverar karaktärens samvete är 

genomgående i hela filmen. Hon mördar männen kallblodigt och samvetslöst, men 

enligt henne har de förtjänat det. Att Flickan inte har samma uppfattning om 

kvinnor som män kan man utläsa i en scen då Flickan söker upp den prostituerade 

kvinna som hon observerade Saeed med. I mötet vill hon berätta att hon brukar 

iaktta henne och ser på henne att hon är olycklig med att prostituera sig. Det är 

också sexuella möten med kvinnan som får både Saeed och Hossein mördade av 

flickan. Att flickan känner en frustration över hur männen i staden behandlar 

kvinnor är tydligt när hon i en scen hotar en pojke. Hon varnar honom att om han 

inte sköter sig i framtiden kommer hon att söka upp honom och döda honom. Hon 

verkar vilja förändra staden och de män som bor i den. När hon inte kan det så 

väljer hon att döda dem.  

 

3.5.2 Relationen till kristendomen 
Denna film behandlar inte religion eller religiösa symboler förutom slöjan, men 

som tidigare nämnts har den en annan innebörd i filmen.  

 

3.5.3 Hybriditet och gemenskap 
Filmen behandlar inte hybriditet då det aldrig redogörs hur Flickan blev vampyr 

eller hennes upplevelse av att vara det. Gemenskapen mellan människa och 

vampyr kan utläsas i Arash och Flickans relation. Filmen fokuserar också mycket 
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på Flickans relation till staden och de män som bor i den. I slutet av filmen 

utbryter ett bråk mellan Arash och Hossein vilket resulterar i att Arash slänger ut 

honom och hans katt. Morgonen därpå påträffas Houssein död och Arash vill 

lämna Bad City med flickan. Han övertalar henne att följa med honom och hon 

packar sina saker för att åka. I väntan på flickan upptäcker Arash att pappans katt 

är i hennes lägenhet och han inser att hon har mördat Hossein. Filmen klipper 

sedan till Arash, flickan och katten som åker i Arash Cadillac. Arash stannar bilen 

vid en vägkant och går ut. Han vaknar av och an som att han är i valet och kvalet 

över vad han ska göra med sin nyfunna instinkt. Han funderar en lång stund innan 

han sätter sig i bilen igen.  

 

Bild 17, Flickan, Arash och katten är på väg från Bad City , High-Def Digest,  

https://bluray.highdefdigest.com/19947/agirlwalkshomealoneatnight.html 15-12-17 

Han och flickan säger ingenting varandra, de ser inte ens på varandra. Efter en 

stund sätter Arash i ett kassettband i bilradion. Musiken spelas och de ser på 

varandra och ler innan bilen kör iväg. De scenen påvisar är att Arash accepterar att 

flickan är en vampyr, men han accepterar också att hon mördat Hossein. Trots att 

Arash pappa är död och att han lämnar staden med mördaren så har filmen ändå en 

positiv framtidsvision. Mordet gjorde att Arash kunde slå sig fri från fadern som 

med sitt drogmissbruk påverkat honom negativt. Han och flickan påverkar 

varandra positivt de både hade en vilja att lämna Bad City och deras förening 

gjorde att de fick anledningar till att förverkliga det.  

 

4 Diskussion  

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur ett urval av vampyrfilmer från kulturer 

utanför väs förhåller sig till Greve Dracula och de konventioner som karaktären 

https://bluray.highdefdigest.com/19947/agirlwalkshomealoneatnight.html
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skapat. Ur ett postkolonialt perspektiv har Dracula skapat en vampyrkaraktär som 

är ”de andra” (Höglund & Kahir, 2013, s.1–3). Det identifieras i hans utanförskap, 

men också att karaktären aldrig har något eget narrativ utan porträtteras genom 

andra karaktärers uppfattning av honom (Smart, 2013, s.29). Min uppfattning är att 

de fyra urvalsfilmernas karaktärer är att de inte är ”de andra” ur samma perspektiv 

som Dracula då de har ett eget narrativ och egna berättelser. Wiskers (Wiskers, 

2013 s.46–48) styrker min tes genom att beskriva att skillnaden mellan gotiska 

vampyrkaraktärer såsom Dracula och moderna vampyrberättelser är just narrativet, 

men också att tematiken i de nya berättelserna inte behandlar teman såsom ett 

våldsamt koloniserat förflutet. En annan aspekt som styrker min uppfattning är hur 

urvalsfilmerna aldrig dömer ut karaktären för sina skillnader med människor.  

Att man inte värderar skillnaderna är väsentligt för att vi som publik inte ska 

uppfatta dem som ”de andra” (Hall, 2003, s.225). Till skillnad från Dracula så är 

inte heller fokuset i berättelserna vampyrens våldsamma natur och det farliga hotet 

hen utgör för människor utan urvalsfilmerna behandlar vampyrens relationer eller 

inre kamp. Vilket gör att vi kan relatera till Vladislav, Hess, Sang-hyeon och 

flickan, medan Dracula behandlar vampyren som ett ”de” mot ”oss”. Ganja&Hess 

är den film där karaktären som mest porträtteras som en traditionell “de andra”. 

Detta för att trots att filmen är utifrån Hess perspektiv kan man ändå utläsa en 

känsla av utanförskap med då utifrån hans afroamerikanska etnicitet. Att detta 

behandlas i en film utan vita karaktärer kan bero på filmens neoslav-narrativ att 

Bill Gunn vill påminna tittaren att även fast Ganja&Hess är en vampyrfilm så 

handlar den egentligen om den afroamerikanska mannens erfarenheter av sitt 

afrikanska arv kontra sin amerikanska identitet (Robinson, 2016, s.71).  

 

Ser man också till religionen så har Dracula och den europeiska myten skapat ett 

narrativ då vampyren är ”en annan” ur kristendomens perspektiv (Smart, 2013, 

s.12). Den katolska kyrkan skapade en bild av sig själva som det enda motgiftet till 

vampyren (Höglund, 2009, s.43) och i Stokers Dracula gäller samma regler för 

vampyren som de konventioner som kristendomen skapat såsom att han inte tål 

vigvatten, kors och endast kan dö av en påle i hjärtat (Höglund, 2009, s.44 ). Ser 

man ur perspektivet för kulturer med Buddism eller Hinduism som religion så 

porträtteras Dracula i asiatiska vampyrberättelser också som ”en annan” men just 
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för att han är en kristen konvention (Khair, 2013, s.113). I Hinduism där man 

förespråkar vegetarism och i Islam där blodet anses som smutsigt så kan man inte 

greppa konceptet av en varelse som livnär sig på blod och Dracula är en kontrast 

till även dessa religioner (Kahir, 2013, s.114). I vilken kultur han en förekommer 

så tycks Dracula vara ”en annan” och jämför man detta med urvalfilmernas 

vampyrkaraktärer så skiljer det sig. Ganja&Hess och Thirst som behandlar 

kristendomen i sin tematik har ett gemensamt narrativ då de tar vampyrkaraktären 

i kontrast till kristendomen. Det är ett omvänt narrativ till andra vampyrberättelser 

som förekommer i länder utanför väst där man tar den europeiska vampyren och 

sätter den i motsättning till det egna landets kulturer och religion. (Hornung & 

Muller, 2016, s.6). Genom detta narrativ kan man tolka Hess och Sang-hyeon som 

”de andra” utifrån västerländska ”normer”, men de Thirst och Ganja&Hess inte 

gör till skillnad från Dracula är att de lägger ingen värdering att vampyren dör. 

Filmerna ger inte uppfattningen om att det ”heliga” och ”dygdiga” har segrat över 

vampyren såsom i Dracula när Harker och mina lever lyckliga tillsammans efter 

hans död (Smart, s. 40). Inte ens i Hess dödsscen så finns det en värdering i att 

hans död leder till någonting positivt. Angående gemenskap mellan människa och 

vampyr så skiljer sig både Dracula och några av urvarlsfilmerna till den litteratur 

som Wiskers hanterar i sin artikel där vampyrens relation med människan gör 

karaktären mer mänsklig (Wiskers, 2013, s.51). I Dracula behandlas föreningen 

mellan människa och vampyr som något negativt. Då Draculas vilja att förvandla 

kvinnor är det som leder till hans fall. (Smart, 2013, s.39). I Ganja&Hess leder 

Hess möte med Ganja Hess till att förändras som person och att bli en mer 

hänsynslös karaktär. I Thirst kan man argumentera för om Sang-hyeons möte med 

Tae-ju gör att han ger efter för sin vampyriska sida eller om det gör honom mer 

mänsklig. Min uppfattning är att det är det mänskliga som Sang-hyeon upptäcker 

inom sig själv med hjälp av Tae-ju då han får ett helt annat känsloliv än det han 

hade som präst. I What we do in the Shadows och A girl walks home alone one 

night skildras relationen mellan människa och vampyr som något positiv, men 

båda filmerna har också en positiv framtidsvision. Någonting som alla fyra 

urvalsfilmer har gemensamt och som skiljer sig från Dracula är att filmerna 

behandlar hybriditet. De har samma narrativ som återkommer inom den 

afroamerikanska kvinnolitteraturen där vi som publik blir tvungna att identifiera 
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oss själva i vampyren (Wiskers, 2013, s. 48). I filmerna så reflekterar de 

nödvändigtvis inte över sitt vampyrskap men de har ett rikt känsloliv som vi kan 

relatera till. Att urvalsfilmerna till skillnad från Dracula får publiken att ständigt 

känna med och förstå vampyrkaraktären gör att de inte är en representation av ”de 

andra”. De representerar sig själva och det finns ingen uttalad ”norm” som de mäts 

mot (Hall, 2003, s.230). Genom att ge vampyrerna ett narrativ ger vi dem också 

möjlighet att utvecklas i berättelsen och nå insikter. I What we do in the shadows 

utmanar Vladislav sina egna fördomar och accepterar Stuart. I Ganja&Hess vill 

Hess bli fri från vampyrskapet och begår självmord. I Thirst väger samvetet så 

tungt att också Sang-hyeon begår självmord. Flickan i A girl walks home alone at 

night vill förändra staden och ha någon att undkomma ensamheten med. Den inre 

resan är en viktig aspekt av dessa vampyrer inte bara för att de särskiljer dem från 

Dracula, men också för att de gör dem lättare för oss människor att relatera till.  

 

Trots att urvalsfilmerna skiljer sig avsevärt från Dracula så frångår de inte helt 

Dracula karaktären och den europeiska vampyrmyten. De anspelar på den på olika 

sätt, I What we do in the shadows Vladislav kan tolkas som en förvrängd version 

av Dracula. I A girl walks home at night klär Arash ut sig till Dracula och i Thirst 

och Ganja&Hess man finna den kristna tematiken (Höglund, 2009, 44). De som 

också gör dem lika Dracula är att alla karaktärer står i motsättning till någonting.  

Dracula är en kontrast till det ”heliga” och ”dygdiga” England (Smart, 2013, s. 

12). Vladislav har svårt att passa in i det moderna samhället och Hess och Sang-

hyeon kämpar med sin kristna identitet. Flickan i A girl walks home alone at night  

kämpar mot patriarkatet. Oavsett om vampyren har ett eget narrativ eller inte så är 

det en karaktär som ofta sätts i kontrast till någonting annat och det är därför den 

är så relevant att analysera utifrån ett postkolonialt perspektiv (Höglund&Kahir, 

2016, s.1–4). Karaktären har använts under flera århundraden för att belysa 

samhällsproblem och för att ta upp relevanta frågor hos nya generationer 

(Robinson, 2016, s.61–63). Det återstår att se hur vampyren kommer att utvecklas 

i framtiden och vilken problematik den kommer att belysa då.  

 

5 Slutord 
I inledningen ställde jag frågan ”Borde vi inte ha samma medvetenhet om 

perspektiv när den karaktär vi skapat är en fiktiv varelse?” Svart är: JA! Det går 
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inte att ignorera faktumet att den västerländska koloniseringen har haft en stor 

inverkan på världen då den så tydligt kan identifieras i vampyrkaraktären. Det får 

mig att reflektera över vilka andra varelser än vampyren som också kan kopplas 

till kolonisering. I inledningen nämnde jag också att det är viktigt att ifrågasätta 

perspektiv, men det är också viktigt att utmana sina egna värderingar och 

föreställningar om världen och speciellt om man som jag aspirerar att bli 

manusförfattare. När jag var 15-år byggdes min världsuppfattning på 

representationer jag sett i media. Min utbildning på manusprogrammet har gjort 

mig medveten om att jag en kanske en dag kommer att vara en del av media och då 

har en möjlighet att prägla samhällets uppfattningar. Det är därför viktigt för mig 

att reflektera över frågor såsom dualism och postkolonialism då jag själv inte vill 

vara med och skapa stereotyper och normer för samhället. Jag hoppas att vi i 

framtiden ska få ta del av ett bredare kulturellt utbud inom film. Att producenter, 

manusförfattare och regissörer vågar satsa mer på filmer som inte utgår ifrån ett 

västerländskt perspektiv och att utländska filmer får större spridning här i väst. Det 

skulle skapa en bredare representation av alla de kulturer och etniciteter som finns 

i världen och kanske skulle det förhindra en ny15-åring från att skriva en berättelse 

som marginaliserar kulturer utanför väst.  

 

6 Vidare forskning 
En annan infallsvinkel till min egen studie hade varit att ta med de filmerna som är 

en adaption på Dracula i mitt urval. Det vore också relevant att göra en mer 

omfattande studie där man jämför flera västerländska verk i vampyrgenren med 

filmer utanför väst. En annan väsentlig studie hade varit att se till andra fiktiva 

karaktärer såsom zombies, varulvar och spöken och se hur de relaterar till 

postkolonialismen.  
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