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1. Inledning 

1.1 Kort bakgrund och frågeställning 

Myter om vampyrliknande varelser har förekommit länge, men vampyren som vi ser 

den idag har bara funnits i cirka 2 sekel. Sen The Vampyre har dock mycket hänt med 

blodsugarna. De har blivit hjältar i sina egna romaner. 1979 kom Anne Rice första bok i 

The Vampire Chronicles ut, där hon hade omarbetat många av de mer ologiska delarna 

av vampyrmyten. Detta har banat väg för en helt ny våg av vampyrlitteratur med 

vampyren som jagberättare och/eller älskare. Tre av dessa har jag valt att titta lite 

närmare på, nämligen The Vampire Lestat av Anne Rice, Dead untíl dark av Charlaine 

Harris samt Twilight av Stephanie Meyer. Dessa tre beskriver alla mänskliga vampyrer 

som skiljer sig mycket från den själlösa varelse som var vanlig under början av 1900-

talet. Jag kommer även behandla fanfiction som fenomen i allmänhet och i synnerhet 

hur det fungerar som ett utlopp för unga kvinnors sexualitet, speciellt i relation till de 

ovan nämnda vampyrböckerna. De frågor jag tänkt besvara är alltså följande; hur kom 

den nya vampyren till liv och var kom den ifrån? Hur ser den ut i modern 

populärlitteratur? Slutligen, hur använder unga kvinnor denna populärlitteratur till att 

skapa erotiska berättelser? 

 

1.2 Metod och Teori 

Jag har tittat på tre vampyrberättelser i bokform som jag valt ut på grund av att de på 

olika sätt nått ut till en vidare publik än just de som normalt läser böcker. The Vampire 

Lestat bygger vidare på boken som Interview with the Vampire som är en film som kom 

ut på 1990-talet. The Vampire Lestat har själv blivit delvis filmatiserad i Queen of the 

Damned och jag valde att ha med den istället för Interview with the Vampire eftersom 

den till större utsträckning handlar om Lestat. Han är en mycket mer sensuell och 

vampyrig varelse än Louis som Interview with the Vampire handlar om. Den andra 

boken, Dead until Dark, har en egen tv-serie som gått på SVT under flera säsonger som 

heter True Blood. Tredje boken heter Twilight. Denna och böckerna som kom efter har 

blivit filmatiserade och har lästs och blivit sedda av miljontals världen över, i huvudsak 

unga kvinnor. I dessa tre böcker har jag sedan letat efter tecken dels på hur vampyren 

har omarbetats samt hur sensualitet, kvinnan och kärleken spelar in. 
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Förutom dessa tre böcker har jag även letat upp en romantisk så kallad fanfic vardera. 

Jag kommer senare i uppsatsen förklara vad fanfiction är (fanfic är det vanligaste 

benämningen på en berättelse inom fanfiction) och hur det fungerar som dialog mellan 

fans, men även hur författarinnorna använt böckerna som plattform för erotiska 

utsvävningar. De tre noveller har jag hittat närmare på har jag funnit på 

www.fanfiction.net. Detta är den största internetsidan för fanfiction och har funnits sen 

1998.1 Där har jag sökt efter romantiska noveller på engelska med M-gradering: 

 

MATURE 
Titles rated M (Mature) have content that may be suitable for persons ages 17 and older. 

Titles in this category may contain intense violence, blood and gore, sexual content and/or 

strong language.
2
 

 

Det finns en gradering som är högre än M, d.v.s. NC17, men de slutade tillåta den på 

sidan för ett par år sedan, även om många fortfarande lägger upp berättelser som är 

gränsfall. För mer explicita sexscener får man gå till andra fanfictionsidor eller 

personliga bloggar. 

 Därefter sökte jag i de olika novellerna efter ordet “nipple” och valde slutligen ut 

en novell var där “nipple” fanns med i sexuell kontext. Detta för att “nipple” dels är ett 

ord med betydligt färre synonymer och eufemismer än könsdelarna på män och 

kvinnor, dels för att många fanfics har bi- eller homosexuella parkonstellationer. Att 

söka efter ord för manliga eller kvinnliga könsdelar hade alltså kunnat leda till att jag 

behövt bortse från en stor mängd berättelser. Jag kontrollerade att de noveller jag valde 

ut var skrivna av unga kvinnor. 

 Genom dessa fanfics hoppas jag kunna peka på hur skribenterna tar avstamp i 

böckerna för att utveckla till exempel sexuella relationer där sådana inte finns eller 

skapa sexuella scener som ofta är mer grafiska än i böckerna. 

 

Förutom de skönlitterära verken har jag även två referensböcker om vampyrer i 

litteratur. Sweet dreams - Sexuality, gender and popular fiction tar i olika essäer 

sammanställda av Susannah Radstone bland annat upp sexuella teman i 

vampyrberättelser och gör psykoanalyser av romantisk kvinnolitteratur. De essäer jag 

kommer använda mig av ur den heter Children of the night: Vampirism as 

                                                           
1
  Olin-Scheller, Christina och Wikström, Patrik, 2010 s.9. 

2
  http://www.esrb.org/ratings/ratings_guide_print.jsp 
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Homosexuality, Homosexuality as Vampirism av Richard Dyer och What is Life 

Without My Love?: Desire and Romantic Fiction av Amal Treacher 

Den andra referensboken är en avhandling av Anna Höglund som är forskare vid Växjö 

universitet. Avhandlingen behandlar den västerländska vampyrmyten från 1700-talet 

till 2000-talet. 

 

Jag har till informationen om fanfiction använt en bok som heter Författande fans av 

Christina Olin-Scheller och Patrik Wikström, men till stor del valt att använda mig av 

egna iakttagelser jag gjort på www.fanfiction.net. I min ungdoms dagar skrev och läste 

även jag fanfiction, jag är alltså insatt sen tidigare och vet hur jag ska manövrera mig på 

sidan jag valt. 

 För att förklara fenomenet kommer jag referera till fler “fanfics” än de jag nämnt 

ovan. Jag kommer däremot inte gå in på dess innehåll på samma sätt eller lika djupt 

som de jag kopplat till böckerna utan fokusera mer på till exempel kommentarsystemet, 

de olika meddelanden författaren skriver till sina läsare som kallas för “author’s notes” 

eller a/n, och olika subgenrer inom fanfiction. Jag har även använt vissa källor som är 

subjektiva såsom sidor som är skrivna och upprätthållna av användarna själva,  bloggar 

och essäer på nätet. I huvudsak använder jag dessa för att visa på just subjektiva åsikter 

och tankar som finns om fenomenet och de bör självfallet tas med en nypa salt. 

 

Jag kommer i huvudsak att utgå ifrån de teorier Anna Höglund och Richard Dyer har 

kring den populära vampyrmytens uppkomst, etablering och sexuella prägling. 

Vad gäller romantisk litteratur och hur det tilltalar kvinnor kommer jag använda mig av 

essän från Sweet dreams - Sexuality, gender and popular fiction som heter What is Life 

Without My Love?: Desire and Romantic Fiction av Amal Treacher där hon diskuterar 

hur kärleksromaner speciellt tilltalar olika delar av det kvinnliga psyket. Att dessa 

romaner fungerar som utlopp och tillfällig tillfredsställelse av kvinnliga behov och 

lustar.3  

 

Contained within romantic fiction, and articulated with unconscious desires and wishes, are longing, 

wanting, wishing to possess and be possessed, erotic phantasies of passivity and activity, the need to be 

cherished and adored, being both powerful and powerless ... the list is endless.
4
  

 

                                                           
3
  Treacher, Amal s.73. 

4
  Treacher s.73. 
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Hon menar vidare att det finns två sätt att behandla detta. Dels kan man utgå från 

feministiska tankar om att kvinnor kan välja vad de ska finna erotiskt, att de har styrkan 

att frigöra sig från den patriarkala penisen och de sexuella önskemål som har sin bas i 

denna. Att kvinnor inte bör ha sexuella fantasier om exempelvis förnedring och 

penetrering.  

 Det andra sättet att se på saken är att det finns omedvetna och svårdefinierade 

aspekter av sexualitet som kan vara svåra att frigöra sig ifrån och det är att kräva för 

mycket av människor att vi direkt ska kunna kasta av oss de önskemål och beteenden 

som socialiseringen lett till5.  

 Det är i huvudsak det andra synsättet jag kommer använda mig av som teori kring 

kvinnors sexualitet, då det första berör ett stort antal problematiseringar som visserligen 

kan vara intressanta och givande, men som skulle tagit så mycket plats att jag behövt 

skriva en uppsats om endast detta. Jag har alltså valt att inte göra en 

genusproblematisering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
  Treacher s.74. 
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2. Utredning del 1: Vampyren i historisk kontext 

2.1 Historisk bakgrund 

Vampyren är ett gammalt påfund, även om den inte förrän på 1700-talet började gå 

under det namn den har idag. Liknande monster har funnits i folktro över hela världen 

såsom Grendel i den gamla sagan Beowulf och draugen i Saxo Grammaticus vilka kan 

ses som exempel på vampyrliknande varelser i anglosaxisk folktro. I Norden har vi 

istället maran och de blodsugande vättarna, som var en del av människors 

föreställningsvärld så sent som på 1800-talet.6 I Östeuropa finns många olika namn på 

vampyrliknande varelser som historiskt sett legat närmare vad vi idag ser som 

vampyrer, och det finns forskare som menar att själva ordet vampyr är en västerländsk 

förvrängd beteckning för något som skulle finnas i det outvecklade och ociviliserade 

öst.7 Detta märks tydligt i berättelsen om det som i vår kultur blivit symbolen för 

urvampyren; Bram Stokers Dracula.  

 De idéer som lades till grund i Dracula vad gäller mytens utformning kommer i 

lika delar från redan etablerad österländsk folktro och den kristna kyrkan menar Anna 

Höglund. En av den kristna kyrkans styrkor var att den absorberade populära idéer och 

traditioner.8 Höglund skriver om den religiösa kamp som förekom i Östeuropa under 

1600-talet där islam, den romersk-katolska och den grekisk-ortodoxa kyrkan alla slogs 

för sitt herravälde.9 Vampyrmyten blev ett slags vapen till att inpränta foglighet i folket. 

Kristendomen la fram det som att de människor som inte följde kyrkans lagar och påbud 

var de som löpte risk att bli vampyrer.10 Allergierna mot kristna symboler såsom kors 

och vigvatten är idéer som etablerades här, till skillnad från tankarna om vitlökens 

renande kraft och pålen i kistan som fanns redan innan.11 

Vampyren enligt Bram Stoker är en själlös varelse som skyr heliga saker, vitlök och 

solens ljus. Han saknar spegelbild, förvandlar sig till fladdermus när han vill komma 

snabbare fram och förgriper sig nattligen på vackra, jungfruliga damer.  

 Förutom denna historia finns exempelvis den gotiska skräckberättelsen med Lord 

                                                           
6
  Höglund, Anna 2009, s.33. 

7
  Höglund  2009, s.34. 

8
  Höglund  2009, s.37. 

9
  Höglund  2009, s.36. 

10
  Höglund  2009, s.38. 

11
  Höglund  2009, s.37. 
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Ruthven i The Vampyre som publicerades 1819. Den var en omarbetning av ett av Lord 

Byrons alter egon och skrevs av en man vid namn Dr Polidori, som spenderade en del 

tid med Lord Byron och hans grupp gotikförfattare. The Vampyre fick ett genomslag 

som närmast kan jämföras med dagens vampyrfrossa, och ledde till att det skrevs allt 

från enkla poem till operor med vampyrinslag.12  

 Upplägget av berättelsen var följande: Två vänner reser från England till 

Grekland. Den som går under namnet Lord Ruthven dör. Vännen tvingas att på Lord 

Ruthvens dödsbädd lova att inte berätta om hans sjukdom för de där hemma. När 

vännen sedan återvänder hem finner han den döde spatserande omkring som om inget 

hänt; Lord Ruthven har rent av haft sex med sin väns syster.  

 Ramverket etablerades av Lord Byron, men Dr Polidori är den som skrev den som 

en vampyrberättelse.13 Lord Ruthven är en mörk och svårmodig person,14 men har även 

gentlemannamässiga drag, han anses som sagt vara starkt influerad av Lord Byron.15  

 The Vampyre etablerade många av de vanligare vampyraspekterna såsom rädslan 

för solljus, onaturlig styrka samt halsens bitmärken. Det var även Polidori som genom 

sitt verk inspirerade de idag så tydliga idéerna om den nästan feminint vackre 

adelsmannen med gott sinne för kläder, en vampyr som visste hur man förde sig i 

sociala sammanhang.16 Det är dock viktigt att minnas att vid den här tiden var vampyren 

fortfarande en antagonist som behövde motarbetas. 

 Vampyren som snygg, välklädd och socialt adekvat är något vi återfinner hos 

greve Dracula och hans offer, liksom senare i The Vampire Lestat, Twilight och Dead 

until Dark. 

 

2.2 Sexuella teman i tidigare vampyrberättelser 

I Dracula å andra sidan figurerar de mer monsteraktiga aspekterna av vampyren. Bram 

Stokers berättelse publicerades 1897. Här tillkom fladdermusförvandlingen, vikten av 

att ha sin egen kista, en förstärkt känslighet för solens ljus samt bristen på spegelbild. 

 I essän Children of the night: Vampirism as Homosexuality, Homosexuality as 

Vampirism tar Richard Dyer upp de sensuella tendenserna som fanns i många 

                                                           
12

  Höglund  2009, s.72. 
13

  Höglund  2009, s,77. 
14

  Höglund  2009, s.83. 
15

  Höglund  2009, s.79. 
16

  Höglund  2009, s.84. 
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vampyrberättelser från förr och hur de vampyriska detaljerna ofta är ihopkopplade med 

manlig homosexualitet, som i berättelsen Manor från 1885 där en död sjöman kommer 

hem och suger blod från sin manliga älskare.17 Detta blir intressant senare i uppsatsen 

när jag går in på The Vampire Lestat och fanficen skriven kring den. Även där finns 

homosexualiteten med, men istället skriven av en kvinna för kvinnor. 

 I essän går Dyer vidare in på hur vampyrmyten alltid har varit sensuell. 

Freudianska forskare har till exempel menat att vampyrer och liknande monster helt 

enkelt är uttryck för de förskräckliga former de sexuella energierna får efter att ha varit 

undertryckta och sen släppts lösa.18 Även bitandet av halsen är en handling med sexuella 

undertoner, vilket man bland annat kan se i fanficen baserad på Dead until Dark. 

 Vampyrens bannlysning till natten och det privata rummet kan också ses i detta 

ljus, då det är ofta är platsen och tiden även för erotiska utsvävningar.19 Beskrivningarna 

av vampyrerna och dess handlingar i Dracula är ofta sensuella, som Dyer citerar: 

 

[…] There was a deliberate voluptuousness which was both trilling and repulsive, and as she 

arched her neck she actually licked her lips like an animal, till I could see in the moonlight 

the moisture shining on the scarlet lips and on the red tongue as it lapped the white sharp 

teeth[…].
20

 

 

Sexualiteten var en framträdande del i boken Dracula liksom filmerna som baserats på 

denna. Filmen Dracula från 1931 censurerades hårt, det fanns en stark kritik mot de 

sexuella undertonerna, men dessa förstärktes snarare inför uppföljaren Dracula‘s 

Daughter. Skaparna hade insett att vampyrer och sex var ett vinnande koncept.21  

 

De senaste åren har en skiftning i fokus, med start i böcker som Anne Rices The 

Vampire Chronicles, ägt rum. 22Istället för att vampyren är antagonist eller friställd från 

jaget, har den blivit både jag, kärleksintresse och hjälte. Det som förut var monstruöst 

har blivit något vi kan älska, de sensuella bilderna de inspirerar till någonting positivt 

istället för skandalöst. Vi uppmanas att sympatisera och förstå vampyren, som får en 

chans att komma till tals och filosofera kring sin livssituation.23 

                                                           
17

  Dyer, Richard 1988, s.47. 
18

  Dyer 1988, s.54. 
19

  Dyer 1988, s.56. 
20

  Dyer 1988, s.55. 
21

  Höglund  2009, s.290. 
22

  Dyer 1988, s.65. 
23

  Dyer 1988, s.65. 
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 Detta kan ses mot tidigare berättelser, där vampyren ofta snarare ses som en 

förgripare från andra sidan graven. Höglund tar exempelvis upp det som enligt henne är 

den tidigaste engelska utpräglade vampyrberättelsen, Thalaba the Destroyer som är en 

dikt av Robert Southey. Där har den unga och vackra, men döda, kvinnan återuppstått 

som en förskräcklig varelse. Mannen som älskat henne stöter så sin lans igenom henne, 

vilket förstör den onda anden och frigör kvinnans själ.24 En liknande scen återfinner vi 

även senare i Dracula där en återuppstånden Lucy Westenra blir spetsad av en påle av 

Dr Van Helsing och ett par unga män som känt henne i livet.25  

 Höglund skriver i sin avhandling att förändringen kring hur vi såg på vampyren 

tog sin början i 1960-talets vampyrfilmer. Dessa ledde till en ny storhetstid för 

blodsugarna, och man började även skriva mer humoristiska vampyrskildringar såsom 

Blood Brother där en vampyr uppsöker en psykolog26. Det var även på 1960-talet som 

de kristna aspekterna av vampyrmyten började ifrågasättas, och även Stoker i egenskap 

av auktoritet.27 Pornografiska korthistorier med vampyrtema började skrivas och ges ut. 

När sedan Anne Rice tog sig an vampyrmyten blev den aldrig sig lik igen.28 

 

 

3. Utredning del 2: Beskrivning av romanerna och den nya vampyrmyten 

3.1 Dead until Dark 

Dead until Dark handlar om Sookie, en kvinna på drygt 20 år som bor i en småstad i 

södra delen av USA och som kan läsa människors tankar. Vampyrer har rätt så nyligen 

kommit ut och har fått medborgerliga rättigheter. 

 Till småstaden kommer Bill, en drygt hundraårig vampyr som flyttar in i sina 

döda släktingars hus. Sookie räddar honom från vampyrtömmare som senare ger sig på 

henne och ger Bill en chans att rädda henne tillbaka. Ett förhållande ingås.  

 Första boken handlar förutom detta om en rad mord som verkar hända kvinnor 

som umgås med vampyrer. Även Sookie är i farozonen i och med hennes förhållande 

till Bill. Boken slutar med att Sookie våldsamt besegrar mördaren när Bill inte är i stan. 

De olika svagheter vampyrer har är färre än de tidiga vampyrmyterna. Vitlök och heliga 

                                                           
24

  Höglund  2009, s.59. 
25

  Höglund  2009, s.60. 
26

  Höglund  2009, s.299. 
27

  Höglund  2009, s.300. 
28

  Höglund  2009, s.301. 
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symboler verkar inte ha någon inverkan. Vitlök får däremot offrets blod att smaka 

sämre. Silver och tömning på blod är farligt för dem, likaså solens strålar och eld. 

Vampyrerna måste sova under jord dagtid och helst i kistor. Sino-AIDS är en ny genom 

blod överförbar sjukdom som gör vampyrer svaga och sårbara för att till exempel bli 

tömda på blod. Bland styrkorna finns dels övernaturlig styrka, förstärkta sinnen, extremt 

snabba rörelser och att de kan övertyga folk att göra saker mot sin vilja genom att stirra 

dem i ögonen. De kan även sväva. 

 Vampyrerna går runt bland människor nattetid och Dead Until Dark är den enda 

berättelse där omvärlden är medveten om blodsugarnas existens. Vissa ser ner på dem 

eller är rädda för dem, andra vill leva sida vid sida i endräkt. Det finns vampyrbarer där 

människor kan initiera sex med vampyrerna och vampyrerna kan dricka artificiellt blod 

ut glasflaskor eller ur villiga dödliga. Vampyrblod är ett potenshöjande och helande 

medel och en uppskattad drog vilket gör att vissa människor försörjer sig på att försöka 

fånga in och tömma vampyrer. Att bli förvandlad till vampyr är ett utbyte av blod 

mellan vampyren och människan. Ju mer av sitt eget blod människan blir av med, och ju 

mer hon får i sig av vampyrens desto mer vampyraktig blir hon tills kroppen slutligen 

dör och vampyren återuppstår. 

 Överlag är Harris bok erotisk, med många sexscener. Dessa innehåller dock aldrig 

intima detaljer om kroppar och liknande, ett exempel ges nedan.  

 

The next moment his teeth grazed my shoulder, and his body, hard and rigid and ready, 

shoved me so forcefully I was suddenly on my back in the mud. He slid directly into me as  

if he was tryning to reach through me to the soil.
29

 

 

Människor, eller i varje fall Sookie, uppnår ett visst mått av frenesi när de får suga 

vampyrblod. Människorna i boken är för det mesta offer, men det finns både män och 

kvinnor som gärna har sex med vampyrerna som i sin tur vill ha sex både med varandra 

och människor. Vampyrer kan även kombinera sex med blodsugande för att hamna i 

starkare extas, som Bill och Sookie diskuterar i nästa citat:  

 

“Can you do it without biting?” I whispered. 

“Yes. It’s just like a grand final when I taste your blood.” 

“Would it be almost as good without?”  

“It can never be as good without, but I don’t want to weaken you.” 

“If you wouldn’t mind,” I said tentatively. “It took me a few days to feel up to par.” 
30

 

                                                           
29

  Harris, Charlaine 2001, s.194. 
30

  Harris 2001, s.196 
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Det förklaras i boken att ensamma vampyrer har lättare att fungera i samhället och 

bevara sin mänsklighet än de som bor i flock. Bill bor ensam och är gammalmodig. Han 

vill beskydda Sookie som helst tar hand om sig själv. Hon är relativt orädd även i 

sällskap med andra vampyrer. När Bill och Sookie möts är hon mer eller mindre oskuld, 

då hennes tankeläsande gjort det svårt att slappna av med andra män. Bills och andra 

vampyrers tankar kan hon inte läsa. Männen i berättelsen är följaktligen alla mer 

sexuellt erfarna än henne. 

 Eric har en viktig roll i fanficen och jag nämner honom därför här även om han i 

Dead until Dark har en rätt liten roll. Eric blir intresserad av Sookie när hon kommer 

med till vampyrbaren Fangtasia, och Bill som ännu inte blivit Sookies pojkvän förklarar 

att om hon hellre är med Eric går han åt sidan då Eric är en äldre och mycket starkare 

vampyr. 

 

“They’re older than I am by centuries,” said Bill, looking very vampirey. 

“Is that the pecking order? By age?” 

“Pecking order,” Bill said thoughtfully. “That’s not a bad way to put it.” He almost 

laughed. I could tell by the way his lip twitched. 

“If you had been interested, I would have been obliged to let you go with Eric,” he said, 

after we’d resumed our seats and had a belt from our drinks.
31

 

  

Sookie avböjer i Dead until Dark, men i slutet av boken kommer Eric och tittar på 

henne på sjukhuset vilket signalerar ett fortsatt intresse från hans sida som dock inte 

kommenteras av Sookie. 

 

3.2 Twilight 

Boken handlar om sjuttonåriga Bella som flyttar från södra USA till norra för att bo hos 

sin far när hennes mor fått en ny pojkvän. I den lilla staden hon flyttar till skiner solen 

så gott som aldrig. I skolan möter hon Edward och de dras direkt till varandra. Edward 

börjar förfölja henne och räddar henne från knipor och slutligen har hon förstått att han 

är vampyr. De inleder en frenetisk kärlekshistoria där båda är beredda att kasta bort allt  
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annat för att vara med varandra. Bella vill även hon bli vampyr, men Edward vägrar för 

han vill att hon ska leva lite längre först. Bella är oskuld när de träffas och i senare 

böcker har de sex. 

 I Stephanie Meyers universum har vampyrerna i stort sett inga av de gamla 

svagheterna. Vitlök, heliga symboler och till och med solens strålar är helt ofarliga för 

dem. Däremot glittrar de i solen vilket gör att de inte vill visa sig bland andra när det är 

soligt, men kan annars gå runt som vanligt både dag och natt. De sover inte alls. Med 

blodlusten följer däremot dålig impulskontroll. Det enda som kan döda en vampyr är att 

bli söndersliten och att bitarna blir uppeldade. De har de flesta vanliga styrkor som 

vampyrer brukar ha såsom övermänsklig styrka. De är duktiga på allt de gör.  

 

“Edward didn’t tell you he was musical?” 

“No.” I glared at his suddenly innocent expression with narrowed eyes. “I should’ve 

known, I guess.” 

Esme raised her delicate eyebrows in confusion. 

“Edward can do everything, right?” I explained. 

Jasper snickered and Esme gave Edward a reproving look. 

”I hope you havn’t been showing off  it’s rude,” she scolded.32  

 

Vissa har dessutom superkrafter som t.ex. förmågan att läsa tankar eller se framtiden.  

 Vampyrerna undviker till stor del nära kontakt med människor. De flesta är även 

onaturligt vackra, men om detta är något medfött eller händer vid förvandlingen 

förklaras inte. 

 Att skapa nya blodsugare handlar om återhållsamhet från vampyrens sida: om den 

inte suger tills offret dör och sedan kan hålla sig borta, något som försvåras av deras 

dåliga impulskontroll, sprider sig ett från tänderna injicerat gift som efter tre 

smärtsamma dagar förvandlar personen till en vampyr. De flesta vampyrer men dock 

inte den grupp Edward tillhör strövar runt utan att bosätta sig. De lever i flockar av 

varierande storlek eller är ensamma.  

 Edwards grupp lever av djurblod, vilket är ovanligt säger Edward. I hans 

vampyrfamilj finns ett flertal monogama förhållanden. Ibland finns det människor som 

luktar och smakar extra gott, förklarar han, och Bella är en av dessa. Edward har därför 

ännu sämre impulskontroll när han är med henne. Speciellt kan detta hända mellan de 
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som är menade att vara själsfränder, som dessa två är. 

 Inga erotiska scener förekommer pga. en rädsla från Edward att han kommer 

skada henne när han inte kan kontrollera sina manliga och vampyrliga lustar, han är ju 

så mycket starkare än henne och kan lätt tappa kontrollen. Kvinnor är i första boken inte 

initierande av sexuella kontakter men av Bella och Edward är det ändå Bella som är den 

mest drivande. 

 

3.3 The Vampire Lestat 

Boken börjar med att Lestat vaknar upp i 1980-talets USA. Han har legat och läkt i 

jorden ett par årtionden efter att ha blivit ihjälbränd av sin kompanjon Louis i den 

tidigare boken. Det är något i luften som inspirerar honom; han ska bli en rockstjärna 

och tvinga ut alla sina gamla vampyrpolare i ljuset. 

 Detta är bara ramhistorien dock, majoriteten består av en återberättelse om hur 

den adlige Lestat flyr från sin faders nedgångna herrgård till Paris med en vän. Väl där 

blir han som fattig men vacker och karismatisk skådespelare utvald av en gammal 

vampyr att bli hans protegé. Hans skapare väljer sedan att hoppa in i ett stort bål; Lestat 

är nu helt ensam.  

 Boken har många inre monologer där Lestat funderar över sin plats i världen, gott 

och ont, Gud och ensamhet. I både The Vampire Lestat och de andra böckerna om 

honom försöker han skapa eller finna andra vampyrer att vara mindre ensam med. Till 

exempel förvandlar han sin mor, när denna ligger på dödsbädden, och senare Louis som 

är huvudfiguren i Interview with the Vampire och som vi kommer möta i en av de 

fanfictionberättelser jag valt ut.  

 I Anne Rice vampyruniversum kan vampyrerna endast dö av solens strålar eller 

ett ordentligt bål. Ifall askan inte sprids kan dock vampyren återuppstå såsom Lestat har 

gjort, med vanställda drag som det tar många årtionden eller århundraden att läka. 

Vampyrerna måste därför vara långt borta från solen under dagen och sova i kistor eller 

sarkofager. De kan även gräva ner sig djupt i marken, vilket vissa föredrar. Vad gäller 

styrkor har de som i de andra böckerna onaturlig fysisk styrka och förstärkta sinnen. 

Vissa verkar kunna flyga men annars också hoppa väldigt högt. 

 Gemensamt för Twilight, The Vampire Lestat och Dead until Dark är att 

vampyrernas krafter blir större med åren, det blir även svårare att döda dem.  

 Även i The Vampire Lestat är vampyrerna duktiga på att övertyga och förföra. De 
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har spegelbild, klarar kors och andra religiösa symboler. De är medvetna om den gamla 

vampyrmyten men Lestat och många andra vampyrer tror inte på den. Det finns grupper 

av vampyrer som tror att de är bundna av de gamla reglerna och förföljer, fångar och 

försöker förinta alla vampyrer som inte följer dessa regler och inte hedrar Satan. Med de 

gamla reglerna menas till exempel att vampyren måste begravas, och spendera varje dag 

i den kistan den blev begravd i. Vampyren måste själv finna sin väg upp ur kistan för att 

förtjäna en plats bland de andra. De får inte gå in i kyrkor eller på något sätt ha något 

med Gud att göra. Endast vackra människor får enligt dessa regler bli vampyrer. Dessa 

bor i flock i mörka hålor på gamla kyrkogårdar. 

 Det finns hos alla Anne Rice vampyrer, men särskilt de som inte följer de 

ovanstående reglerna, en önskan att veta sitt ursprung och Lestat för djupa filosofiska 

funderingar kring vad ondska är och om de är skapade av antikrist.  

 

Vissa vampyrer älskar människor. När de suger blod från dem kan de till exempel välja 

att bara ta lite i taget även om de inte alltid vill sluta. Det finns vampyrer som har 

människor boende hos sig i åratal då de bara dricker lite blod i taget. Ofta är dessa 

förhållanden kärleksfulla, som visas i dessa citat. 

 

Love and love and love in the vampire kiss, It bathed Armand, cleansed him, this is 

everything, as he was carried into the gondola.[…]
33

 

 

“And rarely did the night close that there wasn’t that figure come back again, just before 

the rising sun, and this time ruddy and warm as it bent over him to give him the embrace 

that would sustain him through the daylight hours until the deadly kiss at twilight 

again.”.
34

 

 

Förvandling av nya vampyrer är liksom i de andra böckerna en medveten handling och 

för många en förhållandevis sensuell och kärleksfull akt. Många vampyrer blir skapade i 

en längtan efter sällskap. I Anne Rices värld förekommer med vampyrer inga egentliga 

sexscener eftersom deras könsdelar liksom resten av deras kroppar är döda. De är trots 

detta sensuella varelser, något Lestats mor anmärker på vid ett tillfälle; “Sensual fiends 

we are by our very nature. Take this as your key.”.35 Erotiska fantasier och blodsugande 

                                                           
33

  Rice, Anne 1985, s.292. 
34

  Rice 1985, s.294. 
35

  Rice 1985, s.313. 



 

 

 

16 

 

förekommer, samt långvariga förhållanden och samboskap mellan både vampyrer och 

människor av olika eller samma kön.  

 Kvinnor är inte annorlunda från männen i Lestats ögon förutom det rent 

utseendemässiga , men han kommenterar vid ett tillfälle att moderna kvinnor är 

intressantare än äldre tidens och att de verkar smartare. Han tycker även om sin mor 

som han även förvandlar till en vampyr. Hans mor blir en stark och mer eller mindre en 

asexuell varelse. De flesta vampyrer verkar ha bisexuella tendenser, kön har över huvud 

taget lite plats i denna blodsugarvärld, med undantag från de samhällsliga krav och 

förväntningar som format de olika individerna under de tidsperioder de blev skapade 

och har levt. 

 

4. Utredning del 3: Fanfiction 

4.1 Vad är fanfiction? 

Fanfiction är noveller eller romaner som på något vis är kopplat till en annan person 

eller dess skapelser. Det kan vara en novell om hur Mary i Pride and Prejudice ser på 

händelserna från sidolinjen,36. Det kan också vara en roman som tar vid där sjunde 

boken om Harry Potter slutar, om hur de överlevande lär sig att leva i en förändrad 

värld.37 En fanfic kan vara en berättelse på ett hundratal eller över 150 000 ord. 

  Fanfiction är ingen ny företeelse, även om den inte förrän på senare tid börjat gå 

under det namnet. Arthur Conan Doyle fick redan han en chans att läsa fanfiction 

baserad på sina egna verk38, som då till exempel skrevs när han tagit livet av Sherlock 

Holmes. Fans valde då att bland annat att skriva alternativa slut.39 De flesta menar dock 

att fanfiction som den ser ut idag startade inom science fiction på 1920-1930-talet, som 

på den tiden publicerades i så kallade fanzines. Internet har gjort det lättare att 

distribuera de olika berättelserna. 

 Det finns på många sidor på internet definitioner på vad fanfiction är. Jag har valt 

att använda den jag funnit på www.urbandictionary.com då denna är förhållandevis 

kort, korrekt och koncis enligt min mening: 

 

A piece of fiction within a fandom utilizing characters and situations from a pre-existing 

                                                           
36

  http://www.fanfiction.net/s/6451651/1/Mary_and_the_Bennets 
37
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38
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work including (but not limited to) books, television programs, films, and comic strips.  

 

Typically separated into het, slash, and general genres. Often used to play out AU 

scenarios and/or various romantic pairings not found in the original work.  

Distributed via mailing lists, blogs, and zines. Heavily archived online.
40

 

 

Vad menas då med till exempel fandom, het, slash och au? Fandom är namnet 

på den kultur som uppstår kring ett originalverk.41 Het är helt enkelt när de par 

som ingår i berättelsen är heterosexuella. Slash är homosexuella par mellan 

karaktärer som i originalverket ofta är heterosexuella, kallat så för att författaren 

ofta sätter ett / mellan namnen i summeringen för att visa vilka olika 

parkonstellationer man kan hitta i novellen eller romanen. Detta gör det lättare 

för de som bara vill läsa kärlekshistorier mellan Draco Malfoy och Severus 

Snape42 att hitta vad de vill läsa, men även för att varna de som föredrar mer 

konventionella par. 

 Au betyder Alternate Universe, och kan exempelvis ta populära figurer ur 

originalverket och sätta in dem i ett slags ”tänk om”-universum. Tänk om Harry 

Potters föräldrar överlevt? Eller om Edward inte var en vampyr utan en 

alkoholmissbrukare som hamnar i en koma, med Bella som trogen fru vid 

sängen som måste fundera över sina livsval?43 

 En stor del av fanfiction är romantiska berättelser, och är en starkt 

kvinnodominerad genre.44 Det finns bara på www.fanfiction.net över 160 00045 

berättelser som är knutna till Twilight, av dessa behandlar mer än 103 000 kärlek på 

olika sätt. Twilight är den tredje största fandomen på fanfiction.net.46 

 De noveller jag har ska behandla ingående i det här kapitlet går som jag nämnt 

förut under benämningen M, alltså att de kan ha sexuella teman, grovt våld och droger. 

Det finns drygt 36 000 sådana Twilighthistorier och bara ungefär hälften handlar om 

                                                                                                                                                                          
39

  Olin-Scheller, Wikström 2010, s.8. 
40

  http://www.urbandictionary.com/define.php?term=fanfiction 
41
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Bella och Edward47.  

 Som jag nämnt tidigare väljer många fanfictionförfattare att skriva om stora delar 

av intrigen för att bättre passa dem. Att det finns ungefär 17 000 grova kärlekshistorier 

om bifigurer, alternativa parkonstellationer och liknande från Twilight är ett starkt 

tecken på detta. Southern Vampire Mysteries som Dead until Dark är första delen i, och 

True Blood48 har färre berättelser, sammanlagt mellan 3000-4000, men även där handlar 

majoriteten om kärlek. Intressant här är att endast dryga 80 berättelser är registrerade 

som Sookie/Bill. Resten, som är över 2000 stycken, leker med olika par.  

 Anne Rices vampyrböcker har på fanfiction.net ingen egen domän. Hon har 

förbjudit människor att skriva och publicera fanfiction baserat på hennes böcker genom 

en kommentar på sin officiella hemsida:  

 

”I do not allow fan fiction. The characters are copyrighted. It upsets me terribly to even 

think about fan fiction with my characters. I advise my readers to write your own original 

stories with your own characters. It is absolutely essential that you respect my wishes."
49

.  

 

Den berättelse jag hittat finns under mer generell vampyrfanfiction och är från 2007.  

 

Det finns oräknerliga sidor som Fanfiction.net, om än inte lika stora. En intressant del 

av fenomenet är att i varje fall de historier som läggs ut på nätet vänder sig till en 

väldigt specifik målgrupp. 

 Fanfiction kritiseras ofta50, och speciellt tas det ofta upp den bristande litterära 

kvalitén i de olika berättelserna. Många stör sig även på hur berättelserna ändrar och 

förvränger olika delar av originalverket. Många som tycker om fanfiction skulle nog 

mena att språket inte är det viktigaste utan att de låga kraven snarare är befriande.51  

 Som vi kommer se nedan i Together Forever är det inte nödvändigtvis bara 

litterära mästerverk som publiceras. En del mer seriösa författare ber andra att betaläsa 

historierna innan de publiceras,52 men en stor del gör inte det. Att historierna ofta skrivs 
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om radikalt på ont och gott är också sant men huruvida man är positivt eller negativt 

inställd till detta verkar högst individuellt; även upphovsrättshållare ställer sig kluvna53. 

 Som jag nämnt är de målgruppsanpassade. Fanfiction skrivs som en del av en 

fandom, och är endast menade att bli lästa av människor som är insatta och förtjusta det 

aktuella originalverket. En del välskriven fanfiction skulle möjligtvis kunna stå på egna 

ben utan att läsaren har förkunskap om Twilight eller The Vampire Lestat, men den 

mesta utgår från att läsaren har ungefär samma utgångspunkt som författaren. 

  Den kommentarfunktion som finns på många fanfictionsidor såsom den jag tagit 

dessa tre berättelser ifrån används endast i undantagsfall för att ge konstruktiv kritik 

eller liknande, oftast fokuserar de på positiva aspekter eller innehåll.54 Kommentarerna 

är snarare läsarnas sätt att kommunicera med författaren om sådant de vill se mer av 

eller upprördhet över hur de fiktiva figurerna beter sig, som om de vore levande55. 

 Citaten jag tagit från kommentarerna från Together Forever och All My Love visar 

på detta: ”stupid bitch trying to destroy their relationship. ughh should have actually 

broken her ribs. ehehe”56 respektive ”kill me! that was hot! mm ,eric on the phone like 

that...yes please! only eric could make it that hot, and when he is demanding, uh..panty 

explosion! cannot wait for their lunch date. great chapter. lol, gotta love gran and tara 

for the way they get info out of her.”57. 

 Författaren kan också kommunicera med sina läsare på olika sätt, oftast genom så 

kallas Authors notes. Dessa står antingen i början eller slutet på kapitlen,58 men kan 

också vara egna kapitel i sig.59 Fanfiction kan alltså ses som en dialog mellan å ena 

sidan läsaren, å andra sidan författaren vilket skiljer sig från många andra skrivgenrer. 

 Som man kan se i kommentarerna för All My Love, och jag har inte tagit med 

någon av de mest entusiastiska, berättar läsarna om hur sexigt de tycker det hon skriver 

är. Författarinnan är följaktligen medveten om detta, och väljer kanske rentav att skriva 

in saker i kommande kapitel som gör hennes fans glada.60 

 I avsnittet nedanför där jag mer ingående går in på tre noveller börjar jag med att 

återge det ”summary” som är den summering av berättelsen som författaren publicerar i 
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söklistor och ska tjäna som bete. Där brukar även skrivas vilka parkonstellationer som 

ingår, om det förekommer sex, samt andra saker som författaren tycker det är viktigt att 

läsarna vet om innan berättelsen börjar. 

  

 

4.2 Dead until Dark: All My Love 

A story of life and learning. Love comes in many forms, be it through friends, family, or 

romance. There are also many forms of loss, and many forms of gain - it just depends on 

how you see the world. If you're lucky, there is more love to gain. AU/AH
61

 

 

I Dead until Dark blir inte Eric och Sookie ett par. Eric är en av de äldsta vampyrerna, 

och han fattar tycke för Sookie när hon följer med Bill till vampyrbaren Fangtasia. Efter 

vad jag förstått finns det ett tillfälle i en senare bok där Sookie måste välja mellan de 

två. Även i andra avseenden bortser författarinnan från saker som hänt i första boken. 

Exempelvis är Sookies farmor mördad när Eric och Sookie lär känna varandra i boken, 

men inte i fanficen.  

 All My Love har 11 kapitel och handlar om vad som skulle hända om Sookie 

följde med ett par tjejkompisar till Fangtasia och träffar Eric som äger baren. Den är 

skriven av en kvinna som är 21 år gammal och som har varit medlem av 

www.fanfiction.net sen 2003. Hon har en betaläsare till skillnad från de andra 

författarna jag kommer ta upp och All My Love har också flest antal kommentarer, över 

200 stycken. 

 I berättelsen finns inga vampyrer, vilket signaleras med A/H i summeringen. A/H 

står för All Human. Bill är Sookies före detta pojkvän, Eric en ensamstående 

tvåbarnspappa i 28-årsåldern och Sookie kan inte heller läsa tankar. Däremot kommer 

det tidigt fram att både Eric och Sookie uppskattar bitande som en del av sexualakten, 

det sexuella i vampyrers bitande finns alltså kvar:  

 

Some of the questions weren't so innocent however. I also know that he likes every 

position, biting is a turn on, he likes younger women, and that he is a breast man. 

"So, to make sure I understand; you like men with muscles, enjoy biting, older men, and 'a 

nice ass'. Is that correct, Sookie?" 
62

 

 

                                                                                                                                                                          
60

  Olin-Scheller, Wikström 2010, s.41 
61

http://www.fanfiction.net/book/Southern_Vampire_Mysteries/14/2/1/2/40/784

6/7792/1/0/2/ 
62

  http://www.fanfiction.net/s/5975467/2/All_My_Love 

http://www.fanfiction.net/


 

 

 

21 

 

 

Författarinnan verkar även vara mycket medveten om sina läsare. Hon svarar på deras 

kommentarer ibland i slutet av sina kapitel, med förhoppningar om att de tyckt om vad 

hon skrivit än så länge, där hon även svarar på frågor om sin historia. Jag ger nedan ett 

utdrag:  

 

REVIEW responses: 

hireable: I'm glad you liked it – Tara is trouble, isn't she? 

sluggysmom: I hope that the rest continues to please and that you enjoyed this chapter as 

well!
63

 

 

Eric, liksom senare Edward i Together Forever, är ingen oskuld. Han har tagit 

hem många kvinnor under årens lopp och beskrivs liksom i Dead until Dark som 

erfaren och sensuell även om han endast har haft 28 år och inte några sekler på 

sig att lära sig. 

 Författarinnan beskriver en rad med sensuella scener innan de har sex. Hon 

lägger mycket tid på detaljer kring känslor och hur figurernas kroppar reagerar 

på varandra, som i citatet nedan: 

 

Eric pulled me to him until we were flush together and I tangled my fingers in the collar of 

his shirt, biting my lips as I stared up at him. When I couldn't take heat building between 

us I spun around and danced, his hands trailing over my waist and hips, shuddering when I 

felt his erection press against me.
64

 

 

Efter vad man kan se i kommentarerna uppskattas dessa av läsarna. 

 Hon inför även en slags delvis fristående mejlservice där hennes läsare kan skicka 

frågor till textens Eric som hon svarar på som om hon vore honom och publicerar som 

en separat berättelse. Jag bifogar det första brevet i en bilaga då det är för långt för att 

ha med här.65 

 Författaren har lagt energi på att bevara originalfigurernas temperament och 

personlighet. De förändringar hon gjort, till exempel att de alla är människor, verkar 

inte förstöra illusionen för läsarna. 
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4.3 Twilight: Together Forever 

Bella has had a hard life and is now a single mother, what happens when the father comes 

back to town and he is her ex Edward Cullen,what is Edward doesnt know about Ricky? 

Will Bella and Edward get back together? Is better than it sounds, full sum inside[.]
66

 

 

Den yngsta av mina författarinnor är född 1996 och har bara varit medlem av 

www.fanfiction.net sen juni 2010. Hon har påbörjat fyra olika berättelser, alla med sin 

utgångspunkt i Twilight.  

 Historien börjar med en Bella I college som berättar om sin dotter Ricky som hon 

har med en kille hon var ihop med i High School, Edward. I berättelsen är Edward ingen 

vampyr utan en vanlig, rätt populär och flirtig kille. Bella ser Edward kyssa hennes 

fiende nummer ett på en fest och gör slut.  

 Bella bor nu i ett eget hus utanför Port Angeles, och en vacker dag flyttar en ny 

granne in bredvid. Det är Edward och han vet inte om att han har en dotter. Bella vill 

inte heller berätta det för honom. Edward vill tillbaka in i hennes liv och menar att 

allting bara var ett missförstånd, att han inte alls var otrogen. I kapitel fyra råkar Edward 

få veta att han är far, men visar sig värdig förtroendet vilket reparerar mycket av deras 

förhållande. Edward förklarar att även om han låg runt med en massa tjejer när de gjort 

slut så kunde han aldrig glömma henne och det de hade. Bella tycker synd om honom 

och de går sen på dejt. Hon får en flashback till deras första kyss, denna bifogar jag i 

bilaga nummer 1 då den är för lång för att ha med, men dock viktig då jag anser att den 

ger en bra bild av deras förhållande.
67

 

  

De börjar alltså dejta igen. Efter en vecka känner Bella att hon åter älskar Edward, men 

är osäker på om hon vågar säga det till honom, som visas i citatet nedan. 

 

A week after the date and Edward and I have been out 4 times and I already know that I 

love him again, I can tell that he wants to say it but he is afraid that I will run away, but I 

don't know if I can say it and my heart wont get broken. I know that it can hurt but why 

does everything always have to be so hard. When can it ever be simple? Never 

apparently.
68
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Därefter har de sex på soffan efter en del ej nära detaljerat hångel. 

 

Once I was dressed I walked downstairs and waited for Edward to show up. I said 7 

and he was here as soon as it hit 7. I let him in and kissed him hello which turned into 

one hell of a kiss. When he pulled away we sat down on the couch and talked, or 

more like made out.
69

 

 

Sexscenen är förhållandevis kort. Bella och Edward är i berättelsen i 25-

årsåldern, men sexscenen liksom Bellas inre monologer kring det hela känns 

mer typiskt pubertala, vilket jag vill visa på i mina citat. Början står i bilaga 

nummer två. 

 

Därefter har de oralsex. Citatet nedan har jag valt ut för att peka på det jag 

skrev ovanför, att fjortonåringens föreställningsvärld skiner igenom. ”Do you 

want to” eller ”Vill du” på svenska är kanske inte ett självklart sätt för en 25-

åring att inleda en sexualakt. Även uttrycket ”going all the way” känns som 

någonting som en fjortonåring i högre grad än en vuxen skulle skriva.  Det är 

inte en mening jag funnit i de berättelser jag tagit med som är skrivna av lite 

äldre tjejer. 

 

When I finished he kissed my lips again and he said "now you taste nice" I smiled and said 

"Thanks" I kissed him again and he asked 

"Do you want to?" I nodded knowing going all the way and he said 

"Bedroom?" he nodded and I said 

"But first we need to blow the candles out" he groaned and said 

"Fine"[…]
70

 

 

Även samlaget är odetaljerat i jämförelse med de andra två berättelserna och innehåller 

repliker såsom ”Edward I'm so close.”. När jag skriver att det är odetaljerat menar jag 

att  könsbeskrivningarna och de fysiska aspekterna nämns i oprecisa ordalag.   

 

4.4 The Vampire Lestat: Forbidden Rain 

What happens when two young male vampires, happen to be in a ONE bedroom 

motel...alone? You'd be surprised what a rainy day can do to your hormones. OneShot 

featuring Lestat & Louis Warning: MALExMALE CONTENT. You have been warned! 

Please Review
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Forbidden Rain är annorlunda skriven från Together Forever, den är till exempel mer 

detaljerad. Personen som skrivit den är 20 år gammal i nuläget, men berättelsen är alltså 

skriven för tre år sedan när hon var 17. Historien är den kortaste av de tre; oneshot 

betyder att den bara har ett kapitel.  

 Lestat och Louis är på ett motell, det regnar och Lestat vill hjälpa Louis av med 

hans blöta tröja när han kysser Louis som märker till sin förvåning att han tycker om 

det. 

 Lestat och Louis bor i Anne Rices värld ihop under en lång tid, de uppfostrar även 

ett vampyrbarn tillsammans och i slutet av The Vampire Lestat när Lestat har utmanat 

alla sina fiender och gamla bekanta genom att göra världen medveten om deras existens, 

så är det främst Louis som kommer tillbaka och finns vid hans sida. 

 Vissa saker har författarinnan dock bortsett från. I originalverket är det inte 

möjligt för vampyrer att få erektion eftersom deras kroppar inte fungerar längre. Här  

finns inga fysikaliska hinder för varken erektion eller sädesuttömning. 

 Forbidden Rain är den enda av dessa tre fanfics där de fortfarande är vampyrer, 

även om vissa aspekter som sagt ändrats. 

 

It was then that Louis gave in to whatever he was feeling, and as he kissed Lestat back, 

Lestat circled his arms around Louis's waist, pulled him closer. Their kisses became more 

intimate as Louis opened his mouth to let Lestat explore. Lestat grinded his tongue with 

Louis's, gently bit his tongue with his fangs and then sucked on the blood making Louis 

moan[…].
72

 

 

Scenen är som jag nämnt detaljerad, speciellt jämfört med Together Forever. Språket är 

mer varierat och författarinnan använder sig av eufemismer när hon pratar om deras 

könsorgan. Citatet nedan visar på en del av detaljrikedomen, samt hur explicit 

berättelsen är. Den verkar vara ett gränsfall av NC17, som ju officiellt inte längre finns 

på fanfiction.net. 

 

"Ohh….L-Lestat…" Louis moaned, wanting desperately to reach his release. 

"You like this don't you?" 

"Y-Yes…but-" 

"Shh. The greater things come to those who wait, Louis." Lestat replied as he quickened 

his pace, only slightly. 

Suddenly, just as Louis was nearing his climax, Lestat stopped and replaced his hand with 

his mouth.
73
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Kommentarerna är blandade. Vissa är mycket nöjda med hur författarinnan har utformat 

sin berättelse, och hennes val av figurer: "Very hot! I always wanted to read a love 

scene about Louis and Lestat, I always thought there was homosexual tension in that 

movie anyway. Sexyyyyyyyyy...yummmy Brad Pitt!"74
 

Andra däremot, är vredgade över att hon dels har bortsett från att vampyrerna i 

originalverket inte kan få erektioner, dels att Anne Rice inte godkänner fanfiction med 

hennes figurer och värld: 

 

Not only is this story illegal, but I am sure that Anne said once her vampires DO NOT 

HAVE SEX! so not only are you breaking the law just by writing this but you are writing a 

total piece of rubbish at the same time. Besides what use would vampires have for sex? they 

are dead, they don't feel things the way humans do so I highly doubt a blowjob would be the 

same if you can't get it up.
75

 

 

Huvuddelen av kommentarerna, det finns i nuläget 45 stycken som är utspridda på flera 

år, är dock positiva och de verkar inte se författarinnans utsvävningar som någonting 

negativt utan många efterfrågar snarare mer av samma sort. 
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5. Diskussion och sammanfattning 

5.1 Diskussion 

Jag tänker som sagt inte problematisera de sexuella fantasierna genom ett par 

genusglasögon, utan håller mig till att oproblematiserat diskutera dessa, på samma sätt 

som man kan argumentera att kärlekslitteratur behandlar dessa ämnen utan att förebrå 

eller komplicera i onödan.76 

 De tre vampyrromaner jag tagit upp, och i synnerhet Twilight och Dead until 

Dark, är till största delen kärlekslitteratur. Vampyrerna verkar finnas där i egenskap av 

sensuella varelser då de är ett enkelt sätt att introducera starka, kraftfulla och gåtfulla 

män i böckerna. Eftersom de är vampyrer är de dessutom varelser från en annan tid, en 

tid då män öppnade dörren för kvinnor och uppvaktade dem ordentligt innan 

sexualakten, något vi kan märka återkommer i den fanfiction jag läst baserat på de 

böckerna. 

 Skillnaden mellan att skriva vampyrromaner och att skriva mer historiska 

romaner kan dock ses som att genom att göra männen till vampyrer men placerade i en 

modern kontext kan kvinnorna vara starka i egen bemärkelse. Den frigörelse av 

kvinnan som ägt rum sedan vampyrhjältarna var unga låter Sookie själv ta hand om 

mördaren och Bella att möta sin fiende öga mot öga, samtidigt som vampyrmännen 

finns i bakgrunden med en vilja att beskydda och vredgas när de blir skadade, något 

som återfinns i båda böckerna. 

 Treacher talar mycket om just maktaspekter i sin essä. Hur det hos många kvinnor 

verkar finnas ett behov att både ha makt och vara maktlös i kärlek och sexualitet,77 

vilket utforskas i vampyrromanerna genom dels människans möjlighet att leva ett 

vanligt liv under dagen, medan de på natten kan bli våldsamt nedbrottade på den hårda 

marken såsom i citatet från sida 29 i Dead until Dark. 

 

Som jag nämnde tidigare förändrar fanfictionförfattare ofta stora delar av 

originalverket. Det som verkar finnas kvar är oftast namn, platser samt relationer. I 

varierande grad har figurernas personligheter blivit behållna. Fokus ligger i alla tre 

fanfics på relationer mellan två individer: Sookie och Eric, Bella och Edward samt 
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Lestat och Louis. Med de citat jag valt ut från de olika fanficarna vill jag dels visa hur 

kvinnorna i historierna funderar kring erotiska teman ,dels hur författaren och dess 

föreställningsvärld kan lysa igenom. Jag vill även visa på hur kommentarerna driver 

författaren till att fortsätta skriva och hur kommentarerna även har en viss inverkan på 

vad som händer med fanficens personer. De citat jag valt ut för Louis och Lestat 

fokuserar snarare på den nästan porrfilmsaktiga ton vissa berättelser får, i detta fall 

finns det dessutom ingen kvinna att identifiera sig med. Hastigt och lustigt blir de av 

med kläderna och har sex. Det viktiga blir i den berättelsen inte beskrivningarna av 

vampyrernas yttre eller uppvaktning, de sexuella bilder författaren bygger upp genom 

detaljer kring nafsande, blod och orgasmer, är tillräckligt för att förtjäna både uppbragta 

och entusiastiska kommentarer från sina läsare. 

 I de två berättelser där kvinnor ingår finns ett uppvaktningselement. Männen 

kommer med blommor och bjuder ut på dejt, det läggs mycket energi på att beskriva 

både kvinnornas och männens olika utstyrslar. Det som händer mellan Lestat och Louis 

är rakt på sak och snabbt avklarat i ett kapitel till skillnad från de andra där det tar flera 

kapitel innan personerna har sex med varandra. I What is Life Without My Love?: 

Desire and Romantic Fiction diskuterar författaren hur kärlekslitteratur tilltalar det 

kvinnliga psyket,78 genom erotiska fantasier om passivitet, om att besitta och bli tagen i 

besittning av någon annan, att vara maktlös, att vara älskad. Detta är något jag vill 

koppla även till fanfictionfenomenet som ju består till lika del läsare som författare, om 

inte mer. De olika lustar Treacher räknar upp finns i överflöd i erotisk fanfiction liksom 

i de vampyrromaner de är baserade på. Ett bra exempel på detta är Bella och Edwards 

relation, med den i boken ofta passiva Bella, där Edward är kraftfull och skulle kunna 

bryta henne i små bitar utan ansträngning, men också Bellas makt genom sin doft över 

vampyren och deras förhållande. I fanficen är det Bella som har makten att låta Edward 

komma tillbaka, han får göra sig förtjänt av hennes kärlek på olika sätt. Han är inte 

längre en vampyr, så de behöver inte vara oroliga för att hans övermänskliga styrka ska 

skada henne i kärleksakten. Han glittrar inte i solen, så de kan umgås som ett vanligt 

par till skillnad från i boken.  

 Detta återfinner vi ju även i All My Love där avsaknaden av vampyrighet hos Eric 

gör att författaren kan skriva en mer klassisk kärlekshistoria där de går på dejter, kan 

dela säng och äta frukost tillsammans i solens sken. De vampyriga detaljer som verkar 
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viktiga ur erotisk synpunkt, bitandet och Erics överlägsna sexuella erfarenhet, finns 

bevarade ändå. Eric är lång, och beskrivs som muskulös. Den överlägsna styrkan finns 

alltså också den bevarad och påpekas ibland när hon beskriver hur musklerna buktar ut 

genom tröjan, eller hur han med sin arm styr henne genom folksamlingar. Detta kan vi 

vidare koppla till maktaspekterna Treacher tar upp. Sookie i fanficen har inga problem 

med att bli styrd genom folksamlingar eller få sin bildörr öppnad. Däremot kan hon, 

liksom Bella med Edward i Together Forever, välja att aldrig mer träffa Eric. Han kan 

inte tvinga henne till någonting, utan maktspelet som finns är trots allt önskvärt från de 

båda. 

 

Som man kan se i kommentarer från läsare och författare av de olika berättelserna är 

författaren inte ensam i sitt skapande. Kopplingen till fandom gör hennes historia 

angelägen läsning för andra fans. När hon beskriver Erics kläder, hur hans byxor 

kramar hans stjärt, är det inte omöjligt att det är lika mycket för sin egen skull som för 

sina läsare hon skriver detta. Den tid som läggs på beskrivningar av den sorten skulle 

inte finnas med om inte hon ville skriva dem; de för inte historien framåt utan är bara 

kuriosa som hjälper läsarna att se liknande mentala bilder som författaren.  

 Författaren bjuder även in sina läsare i den värld hon byggt upp genom att erbjuda 

dem chansen att mejla med fanficens Eric, mejl som ofta är av en sexuell natur. Läsarna 

har inga problem att hänga med i den illusionen, utan deras frågor känns genuint 

ställda; de vill verkligen veta vad för slags kalsonger Eric använder. 

 Det jag vill komma fram till är att förutom de klassiska anledningarna för läsarna 

att läsa berättelserna, enligt de lustar och behov av kärleksstoff Treacher tar upp, finns 

även den medskapande dimensionen i fanfiction där illusionen förstärks av läsare och 

författare tillsammans. 
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5.2 Sammanfattning 

Vampyren som varelse har i olika former funnits länge, först i folktron på olika håll i 

världen och senare i exempelvis poem som Thalaba the Destroyer och gotiska 

spökhistorier såsom The Vampyre. Däremot kan man se att den västerländska 

vampyrmyten som den ser ut idag är ett resultat av ett flertal olika verk från olika 

tidsperioder, även påverkat av samhällsförändringar såsom kvinnans sexuella frigörelse 

och ett ifrågasättande av kristna värderingar. 

 Idag har vampyren i populärkultur skiftat från antagonist till hjälte och älskare, 

något vi kan se i böcker som Twilight, The Vampire Lestat och Dead until Dark som på 

olika sätt låter vampyrer komma till tals på ett mer nyanserat sätt än vad tidiga 

vampyrboksförfattare gjorde. Twilight och Dead until Dark är dessutom relativt 

renodlade kärleksromaner, där man genom Amal Treacher kan argumentera för att de 

använder maktaspekter kring romantiska teman och att detta tilltalar de kvinnliga 

läsarna. 

 Fanfiction används för att skapa egna berättelser där man ändrar originalstoffet 

efter eget gillande, och vi kan se hur många av de maktaspekter Treacher tar upp är 

aktuella även här. Det är inte heller nödvändigt för läsarna att kunna identifiera sig med 

de erotiska utövarna i berättelsen; ibland vill de bara läsa porr. 

 Genom kommentarer och ett närmast dialogiskt tillvägagångssätt skapas en 

illusion som man kan se att många läsare finner erotisk och inspirerande. Författare och 

läsare tar där del i samma romantiska illusion och förstärker den tillsammans. 
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Bilaga 1: Bellas och Edwards första kyss i Together Forever: 

We had our first kiss and it was a small peck but that was all we had done. He 

smiled at me and I just decided to go for it. I leaned up and kissed him softly, 

just a soft peck but I wanted more so I smashed my lips against his. He didn't 

pull back or hesitate he responded. I wrapped my arms around his neck and he 

gripped my hips tightly. 

When we pulled back we were out of breath and I leaned against him and he 

whispered "I love you Bella, I know it's soon but I really do" the smile grew on 

my face and I said 

"I love you too." He smiled at me and kissed me again. 80  

Bilaga 2: Förspel Together Forever 

My breathing picked up and the next thing I heard was "Bella I need you" I smiled and said "I need you 

too" he kissed me again and I slid my hands up his chest bringing his shirt with them. I pulled it 

completely off and threw it backwards. I didn't hear anything break so hopefully it fell on the ground. He 

undid the belt around my waist and dropped it to the floor. We kicked our shoes off and I unbuttoned his 

pants. I could fell how hard he was against my hand. I cupped him and he hissed in my ear. I kissed his 

neck and ear and then flipped us over. I straddled his waist and attacked his neck with kissed.
81

 

 

Bilaga 3: Erics fanmejl 

Daddy Eric, 

I would like to know if you prefer boxers, briefs or neither. Also, do you enjoy 

spanking? Not the kids but potential bed partners? 

vikinglover elle 

 

Dear vikinglover elle, 

I wish to thank you for being the first to send in some fan-mail. I am quite flattered that 

you wished to speak with me. 

As to your first question; the answer is (mostly) neither. 

I prefer to go commando, it's much more freeing. They just don't seem to make 
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underwear in general that is comfortable for a man of my endowment. However, from 

time to time, I enjoy wearing European-style briefs – mostly for special occasions. 

As to what those special occasions are, well, perhaps you'll see in the future, yes? 

Do I enjoy spankings? Oh yes. I enjoy it very much. 

There is something about having a woman at my mercy, feeling her flesh heat beneath 

my palm, the sound of my hand meeting her ass and her cries echoing in my ears; that 

pleases and arouses. I have had women cry from my attentions, and I have had women 

climax as they were bent over before me – sometimes thrown over my lap – presenting 

their asses to me to receive the touch of my hands. Or the occasional toy or prop, if the 

circumstance called for it. 

On that note, I do believe it is time for me to get back to work. It would be a shame if I 

slacked off and wasn't able to go out later this week, yeah? 

Sincerely, 

Eric Northman.  
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