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Inledning 
                  
                    The war had all but ground to a halt in the blink of an eye. Lucian, the most 

feared and ruthless leader ever to rule the Lycan clan, had finally been killed. 

The Lycan horde scattered to the wind in a single evening of flame and 

retribution. Victory, it seemed, was in our grasp, the very birthright of the 

vampires. Nearly six centuries had passed since that night, yet the ancient feud 

proved unwilling to follow Lucian to the grave. Though Lycans were fewer in 

number, the war itself had become more perilous, for the moon no longer held 

her sway. Older, more powerful Lycans, were now able to change at will. The 

weapons had evolved, but our orders remained the same: Hunt them down and 

kill them off, one by one. A most successful campaign. Perhaps too successful. 

For those like me, a Death Dealer, this signalled the end of an era. Like the 

weapons of the previous century, we, too, would become obsolete. Pity, because 

I lived for it.1 

 

Myter är något som förekommer i vårt vardagliga liv och i alla tider har människan skapat 

myter. Enligt religionshistorikern Karen Armstrong har människan lätt att förtvivla och har 

därför genom historien hittat på berättelser som hjälpt henne att se sin tillvaro i ett större 

sammanhang.2 Dessa historiers uppgift är att ta fram underliggande mönster och ge en känsla 

av att livet har en mening och värde, trots att det inte alltid känns så. Det finns allt från ”stora” 

religiösa myter, som skapelsemyten om hur världen och människorna kom till och myten om 

det förlorade paradiset, till mindre så kallade moderna myter, såsom myter om ormar i 

toaletter och annat. Detta tyder på hur vitt begreppet myt tillämpas.  

 

Myterna återspeglar allt från rädsla för det okända och moraliska dilemman till hjältemodiga 

dåd. Hela tiden utvecklas nya myter om saker som händer i vår samtid. Litteraturvetaren 

Yvonne Leffler menar att det skrämmande och okända alltid har haft en stor plats i vår 

föreställningsvärld i form av skräckberättelser. Men skräckberättelser är inget som är unikt för 

vår tid och kultur utan det är något som lockat människor i alla tider, trots den rädsla och 

obehag som dessa historier frambringar. Dessa rysliga berättelser med inslag av blod, hemska 

                                                 
1 Len, Wiseman, Underworld, Lakeshore Entertainment, 2003. 

2 Karen, Armstrong, Myternas historia, 2005,  s 8. 
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monster och kusliga miljöer finner man i både myter, legender och folksagor. Även om dessa 

berättelser haft syftet att lära ut något så har de även haft ett stort underhållningsvärde.3  

 

Myterna har idag inte samma geografiska gränser som förr och nya kommunikationsmedel 

som nu finns världen över hjälper till att sprida myterna. Framförallt filmmediet som numera 

är lättillgängligt för väldigt stora delar av världen och är en av de mest framträdande 

kulturella yttringarna i vår tid.4 

 

Några välkända mytiska figurer inom filmvärlden är vampyren och varulven. Det har alltid 

funnits en koppling mellan båda dessa mytiska varelser inom populärkulturen. Varulven är 

oftast gestaltad som en person som ibland, särskilt under fullmåne, förvandlas till en varg eller 

något liknande. Detta innebär att han även får karaktärsdragen från en varg, speciellt 

elakheten och den grymma naturen. Vampyren fanns även den tidigt med, men blev snabbt 

känd över hela världen genom romanen Dracula av Bram Stoker, som sedan också blev film. 

Den blodsugande, svartklädde greven är en bild av vampyren som lever vidare än idag. I 

dessa myter, som härstammar från flera olika kulturer, kan man se att varulvarna och 

vampyrerna generellt existerat sida vid sida. Mitt intresse i vad som fört dessa varelser 

samman och hur de gestaltas idag inom filmmediet utgjorde grunden för denna uppsats. Jag 

har själv alltid varit fascinerad av skräckfilm och det blev min inkörsport till ämnet. Det blev 

ännu mer intressant när jag läst in mig på teorier kring myter, vilket även gjorde att det blev 

ännu mer tydligt vad jag ville göra; att titta på dessa uråldriga myters framställning och 

användning idag och ifrågasätta om de verkligen har något betydelse för samhället i stort.  

 

Utifrån detta valde jag att titta lite närmare på vampyr och varulvs-filmerna Underworld5 och 

dess uppföljare Underworld Evolution6, där det görs en intressant ihopkoppling mellan dessa 

mytiska varelser, ett slags ursprungsskapande till både varulvarna och vampyrerna. Efter att 

ha sett dessa filmer så insåg jag även en tydlig tematik kring det djuriska och mänskliga, 

något som människan alltid diskuterat, hur pass lika vi är djur egentligen och vilka djuriska 

drifter som vi faktiskt har. Denna distinktion mellan det djuriska och mänskliga har alltid 

hjälpt människan att definiera sig själv, genom att jämföra beteende och annat med djuren. 

                                                 
3 Y vonne, Leffler, SKRÄCK- som fiktion och underhållning, 2001, s 4. 

4 Armstrong, s.8. 

5 Underworld, 2003. 

6 Len Wiseman,Underworld Evolution, Lakeshore Entertainment, 2006. 
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Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur myter skapas i film, vilket görs genom en 

undersökning om hur myterna om varulvar och vampyrer produceras och gestaltas i 

Underworld-filmerna, med fokus på tematiken kring det djuriska och mänskliga. 

 

Frågeställningar 
-     Hur gestaltas och används myterna om varulvar och vampyrer i Underworld? 

- Hur tematiserar och gestaltar Underworld-filmerna gränsen mellan det djuriska och 

mänskliga? Görs detta på samma sätt med de båda myterna? 

- Vilka kommentarer ger filmerna till samtiden, och vad fyller myterna om varulvar och 

vampyrer för funktion i det moderna samhället?  

 

Den sistnämnda frågeställningen kommer jag inte att kunna besvara helt, men jag kommer att 

resonera kring den i min analys och diskussion. 

 

Metod/Material 
Intresset i den här uppsatsen ligger i mytens ursprung hur den växer fram och vilken funktion 

den fyller i samhället. I filmerna Underworld och Underworld Evolution gör man anspråk på 

att skapa en slags ursprungshistoria, genom ett hopkok av gamla myter med nya inslag. 

 

Denna undersökning kommer att ta avstamp i teorier om myter och mytbildning för att sedan 

se hur filmmediet kan användas som ett hjälpmedel i vårt moderna samhälles mytbildning. 

Till detta använder jag både teoretiskt och empiriskt material. Som bakgrund och teoretisk 

inramning har jag kombinerat litteratur både från skräckfilmsforskning och från mytforskning 

för att få en komplett inramning av uppsatsen. Som filmernas huvudsakliga tematik har jag 

funnit gränsen mellan det djuriska och mänskliga som mest framträdande, något som jag 

därför valt att titta lite närmare på. 

 

Som underlag och bakgrund har jag använt mig av psykologen Rollo Mays Ropet efter myten 

och Myternas historia av religionshistorikern Karen Armstrong, som båda skrivit om 

myternas ursprung, framväxt och varför det är så viktigt att vi har myter i vårt samhälle. För 

att sedan komma in på mer specifika och klassiska myter har jag använt både Rollo May men 
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även mytforskaren Joseph Campbell som skrivit Myternas makt och vidare en annan Joseph D 

Andriano som skrivit; Immortal monster och Martin M. Winkler som behandlar mytiska 

monster och myten i film i Classical Myth and Culture in the Cinema. Moralfilosofen Mary 

Midgleys bok Beast and Man tar upp tematiken mellan det djuriska och mänskliga vilket jag 

applicerat i analysen. Sedan har jag hämtat mer specifika detaljer om varulvs- och 

vampyrmyterna från bland annat Diana Phillips Summers Vampires - a bloodthirsty history in 

art and literature och  Brian J Frosts The essential guide to werewolf literature. För att ge en 

bild av den klassiska skräckfilmen och kunna se hur detta återfinns och används till 

mytskapande i Underworld-filmerna så har jag använt  Yvonne Lefflers bok SKRÄCK- som 

fiktion och underhållning, där hon bland annat tar upp skräckberättelsens komponenter.  

 

Undersökningsmaterialet består av två filmer, vars story hör samman; Underworld7 från 2003 

och Underworld Evolution8 från 2006. Valet föll på dessa två filmer, för att filmmakarna gör 

ett försök till att skapa en ny berättelse kring två specifika mytiska figurer; vampyren och 

varulven, något som inte gjorts sedan långt tillbaka på film. Dessutom ville jag titta på lite 

nyare filmer, då många andra inom den tidigare forskningen mest behandlat äldre filmer från 

30-talet fram till 90-talet. Det nämns i förbifarten i flera verk och böcker att varulven och 

vampyren ofta kopplas ihop inom populärkulturen och ända tillbaks till de gamla legenderna 

och myterna. Det som är intressant är hur dessa två myter som ofta förknippats med varandra 

genom historien, i Underworld-filmerna ges en förklaring till deras gemensamma ursprung. 

En annan anledning till att göra denna studie är för att försöka fylla tomrummet i forskningen 

om varulvar och vampyrer och dessa myters relation.  

 

Jag har tittat på dessa filmer utifrån teorier kring mytbildning och myternas funktion och 

framförallt utifrån teorier kring det mänskliga och djuriska och applicerat dessa på filmerna. 

Den tidigare forskningen har varit betydelsefull för min förståelse av de karaktäristiska dragen 

för vampyrmyten och varulvsmyten. Utifrån de karaktäristiska dragen har jag tittat på hur 

myterna flyttar in i samtida film samt hur det traditionella mytstoffet förändrats.  

 

Analysen av filmerna är uppdelad enligt tre rubriker; Moral & Själ- Gränsen mellan det 

mänskliga och djuriska, Den nya myten - de äldre  myternas sammankoppling och Myternas 

                                                 
7 Underworld, 2003. 

8 Underworld Evolution, 2006. 
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roll i samhället - mytskapande tecken i Underworld. Jag valde dessa rubriker efter de olika 

teman som jag identifierat i filmerna och i teoriavsnittet och för att strukturera upp analysen 

på ett effektivt sätt. Detta medförde att det blev enklare att få en struktur i analysen och 

urskilja hur myten växer fram och skapas genom filmerna.  

 

Denna undersökning gör inget anspråk på att vara heltäckande, då det finns många filmer som 

skulle kunna studeras i samma syfte och för att få en bredare bild. Dock måste uppsatsen 

avgränsas och därför valde jag att fokusera på filmerna Underworld och Underworld 

Evolution, där ett försök till mytbildning, eller ett skapande av en ny berättelse är väldigt 

tydlig och dessutom behandlar filmerna varulvsmyten och vampyrmyten samtidigt. 

Kopplingen mellan dessa mytiska monster har det skrivits väldigt lite om inom både 

skräckfilmsforskningen och mytforskningen, vilket blivit till ett tomrum som jag försökt fylla. 

I denna undersökning kombineras myten, skräckfilmen och filmmediet i sig, i en fallstudie av 

två specifika mytiska varelser: varulven och vampyren och hur en ny ursprungsberättelse 

skapas i filmerna.   

 

Dispositionen av denna uppsats är upplagd enligt följande; först kommer ett avsnitt om 

tidigare forskning för att få en bakgrund till uppsatsens ämnen. Jag tar upp ett brett spektra av 

forskning med både vampyr och varulvsforskning, skräckfilmsforskning och mytforskning. 

Efter detta följer en teoretisk ram där jag tar upp teorier kring mytbegreppet med bland annat 

Rollo May och Karen Armstrong. Under rubriken det mänskliga och djuriska förklarar jag 

Mary Midgleys tolkningar av distinktionen mellan det mänskliga och djuriska. Sist under den 

teoretiska ramen tar jag upp skräckfilmens komponenter enligt Yvonne Leffler. Detta följs 

sedan av en bakgrund kring de myter som denna uppsats behandlar, nämligen vampyr- och 

varulvsmyterna, både från film, litteratur och de folkliga myterna. Sedan går jag igenom 

filmmaterialet, Underworld och Underworld Evolution, med handling och karaktärerna från 

filmerna. Efter det analyserar jag filmerna med fokus på det mänskliga och djuriska under 

Filmanalys-avsnittet. Allra sist kommer ett diskuterande avsnitt kring vad jag kommit fram 

till. 
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Tidigare forskning 
Denna uppsats tangerar tre forskningsområden; myter och myternas funktion, skräckfilm och 

kulturhistorisk forskning om vampyr- och varulvsmyterna. Nedan följer några exempel på vad 

det skrivits om tidigare i en mera allmän mening inom dessa tre områden. 

 

Mytforskning är ett stort forskningsområde, där den mesta handlar om mytens historia, dess 

ursprung och varför/varför inte myter är nödvändiga. Religionshistorikern Karen Armstrong 

har skrivit Myternas historia, vilken ger en introduktion till myternas betydelse och varför vi 

fortfarande behöver dem idag. Hon menar att myterna är nödvändiga och det är människans 

behov av en förklaringsmodell som skapar dem. Armstrong menar att myterna fyller en viktig 

funktion i vårt samhälle, men att det behövs fler myter.9 

 

Andrew Von Hendy, professor i engelska vid Boston College, har gjort ett massivt arbete i  

The modern construction of myth, där han behandlar teorier om myter ända sedan 1800-talet, 

och han har sammanställt verk från många olika discipliner, allt från litteratur och filosofi till 

semiotik.10  

 

Psykologen och författaren Rollo May, skriver i sin bok: Ropet efter myten- om den moderna 

tidens mytologi, att idag har myterna bleknat och han menar precis som i titeln att behovet av 

myter är stort nu, för att vi ska klara av det svåra i livet och därmed minska självmord och 

andra företeelser som kommer av att vi är oroliga och olyckliga.11  

 

William K. Ferrell, professor i engelska, ger kritiska insikter om mytens funktioner i sin bok; 

Literature & Film as Modern Mythology. Han undersöker förhållandet mellan litteratur och 

film de senaste 50 åren men även de gamla myterna från bland annat det antika Grekland.12  

 

Religionsteoretikern William G. Doty har skrivit flera böcker inom samma ämnesområde, 

men en bok som tar upp det grundläggande är; Mythography - the studies of myths and 

                                                 
9 Armstrong, s 8-16. 

10 http://site.ebrary.com.lt.ltag.bibl.liu.se/lib/linkoping/Doc?id=10003028 

11 Rollo May, Ropet efter myten; Om den moderna tidens mytologi, 1992, s 11. 

12 http://site.ebrary.com.lt.ltag.bibl.liu.se/lib/linkoping/Top?id=10020863&layout=document 
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rituals. Boken ger en bred bild av mytbegreppet och tar även upp den historiska 

bakgrunden.13  

 

Den franske teoretikern Roland Barthes har i sin bok Mytologier sammanfattat och redovisat 

sin tolkning av mytbegreppet, med populärkulturella studier som grund för detta. Boken 

innehåller kortare texter som Barthes skrev mellan åren 1954-56. Där han försökte 

regelbundet fundera över de myter som finns i det vardagliga livet i Frankrike.14 

 

Det finns även en livlig forskning om skräckfilm. Den är fokuserad på olika delar av genren 

själv, jämförelser, publikens roll och hur skräckfilmer uppfattas. Ända sedan den moderna 

skräckgenren började ta form på 1700-talet har det skrivits och forskats om denna genre. Ann 

Radcliffe och Nathan Drake, två av de mest kända klassiska gotikforskarna, ville båda skilja 

mellan terror och skräck i diskussionen. Terror innebar hemska, men vackra skildringar, 

rysningar, melankoli och existentiella frågeställningar. Skräck innebar mer skildringar av 

äckel, lemlästning och annat, detta är något som idag oftast kallas ”gore”.15 Fler namn inom 

skräckfilmsforskningen är bland annat den feministiska filmteoretikern Carol J Clover, som i 

Men, Women and Chainsaws från 1992, hävdar att könsrollerna i skräckfilmen bryter mot de 

traditionella. Kvinnliga hjältar tilltalar en manlig publik genom våld, våldtäkt och hämnd- 

filmer, sägs det. Sådana genrer verkar bara erbjuda en sadistisk tillfredsställelse till dess 

publik och inte mycket mer. Clover däremot hävdar motsatsen, att dessa filmer är designade 

för kvinnor med lidandet, smärtan. I slutet slår hon sedan tillbaka mot dem som tryckt ner 

henne.16  

 

Litteraturvetaren Yvonne Leffler skriver om skräckfilmen utifrån ett litteratur och 

filmanalytiskt perspektiv, men försöker även svara på frågor som varför denna genre lockar 

publik. Hon skriver bland annat att själva historien i skräckfilmen inte behöver vara det som 

är intressant för en publik, utan det är istället berättelser om ondska eller rädsla som 

fascinerar.17  

 

                                                 
13 William G, Doty,  Mythopgraphy-the studies of myths and rituals, 1986. 

14 Roland, Barthes , Mytologier, 1970. 

15 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=606145, Mattias Fyhr 

16 Ibid 

17 Jonas, Danielsson, Skräckskönt:om kärleken till groteska filmer- en etnologisk studie, 2006. 
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Det finns även flera svenska namn inom denna forskning såsom Olle Sjögren professor i 

filmvetenskap vid Göteborgs Universitet, som har undersökt bland annat filmcensur och 

subkulturer, särskilt skräckfilm och våldsfrågor, har under senare år inriktat på asiatisk film.18 

Göran Bolin, professor i Media och kommunikation vid Södertörns högskola, har bland annat 

skrivit om unga mäns syn på våldsfilm i Filmbytare; Videovåld, kulturell produktion och 

unga män (1998). Och bland de nyaste tillskotten inom forskningen finns Jonas Danielsson, 

som skrivit avhandlingen Skräckskönt. Enligt Danielsson så har det gjorts några försök att 

beskriva åskådarpositioner och subkulturer i den svenska forskningen, men han anser att 

generellt inom den internationella forskningen finns det inte en så stor mängd direkta 

publikundersökningar, trots den mängd forskning som finns inom ämnet. Så han vill ge en 

djupare förståelse av en skräckfilmsfantasts känslomässiga reaktioner inför en skräckfilm i sin 

avhandling.19 

 

Om man sedan ser till den tidigare forskningen kring vampyrer och varulvar, så är det 

vampyrer som har bearbetats mest, i synnerhet Dracula, både i filmformat och även som 

litteratur. Dock är det ganska liknande undersökningar som gjorts, om sexualitet och allt annat 

man kan tyda in i Bram Stokers Draculafigur. En av flera böcker på temat Dracula som finns 

är skräckforskaren Leonard Wolfs; Dracula- The connoisseur’s guide, från 1997, där han 

undersöker olika tolkningar av den odödliga vampyren i tryck, film, tv, teater och litteratur. 

Wolf förklarar hur en sexuell, sadistisk, odöd varelse eller man, som lever på blod, arbetat sig 

upp till mainstream- samhället och hur denna varelse nu används som ett 

marknadsföringsknep för allt från hårtoningar till frukostflingor.20  

 

Ken Gelder, professor i engelska och kulturstudier, placerar vampyren i en kulturell kontext i 

sin bok; Reading the vampire, där han undersöker narrativen i litteratur och film, från de 

tidigare vampyrberättelserna som Polidoris The Vampyre och Bram Stokers Dracula, och 

jämför dessa med nyare storsäljare som Anne Rices vampyrböcker, men även filmer som 

Nosferatu och Coppolas Dracula. Boken visar hur vampyrberättelser reproducerar skräck och 

fascination i deras tid.21  

 

                                                 
18 http://hum.gu.se/institutioner/kultur-estetik-medier/filmvetenskap/forskning/forskare/olle-sjogren 

19 Danielsson, s. 24. 

20 Leonard, Wolf, Dracula- the connoisserur’s guide, 1997. 

21 Ken, Gelder, Reading the vampire, 1994.  
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Blood obsession; vampires, serial murders, and the popular imagination, är en annan bok om 

vampyrmytens utveckling, skriven av Jörg Waltje, professor i moderna språk vid Ohio 

universitet, som även har en bakgrund inom litteraturstudier. Med ett freudianskt perspektiv 

på populärkulturen, blandar han en historisk analys av genrens utveckling från ursprunget 

inom folkmyterna till dagens moderna filmer och  böcker.22  

 

Lektor vid centret för masskommunikationsforskning vid Leicester universitet, Milly 

Williamson, undersöker i The lure of the vampire; gender, fiction and fandom from Bram 

Stoker to Buffy,  myten om Dracula och vampyrer och varför den fortsatt att vara populär så 

länge. Hon tittar på detta fenomen och även könsrollerna hos både vampyrerna och 

vampyrfansen, identitetens natur och den moderna bilden av vampyren och ”den andre”. 

 

Det finns betydligt mindre skrivet om varulvsmyten än den om vampyrer, och generellt är de 

flesta historiska analyser från mytens ursprung fram tills idag. Chantal Bourgault du Coudray 

utforskar, i The curse of the werewolf; fantasy, horror and the beast within, varulvens 

uppträdande genom flera populära former så som film och noveller. Författaren tittar på 

mytens ursprung och dess roll i gotisk skräck, genom representationer av kriminalitet, och 

idéer om det inre monstret. 

 

Varulvsfenomenet och dess ursprung är något som även författaren Brian J. Frost skriver om i 

The essential guide to werewolf literature. Men han går ingående även igenom 

varulvslitteraturen, både fiktion och icke fiktion, genom att titta på olika element i 

varulvsmyten, bland annat tankar om olika teorier om att ändra gestalt.23 

 

Teoretisk ram  
Jag har valt att använda mig om mytbegreppet, dels för att det syftar till att ge mening åt vår 

tillvaro, något jag till viss del undersöker i denna studie. Vidare har jag har valt att benämna 

berättelserna kring vampyrer och varulvar för vampyrmyten och varulvsmyten, då dessa 

begrepp är vedertagna av de flesta forskare. Dessutom anser jag att mytbegreppet är det som 

passar in bäst på områdena som min uppsats behandlar, då vampyren och varulven är 

                                                 
22 Jörg,Waltje, Blood obsession; vampires, serial murders, and the popular imagination, 2005. 

23 Brian J, Frost, The essential guide to werewolf literature, 2003. 
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övernaturliga väsen, och enligt Nationalencyklopedin24, så är myter mer berättelser om gudar, 

väsen, hjältar och/eller övernaturliga ting. Legender är mer berättelser om en specifik 

historisk eller religionsspecifik person, till exempel ett helgons liv. Sedan finns det både, 

sagor, sägner och skrönor, som alla mer eller mindre går in i varandra. 

 

”Myten skiljer sig från sägnen, som är rums - och tidsbunden och hänför sig till bestämda 

historiska eller mytiska gestalter, tilldragelser och platser, och från sagan, som däremot 

tilldrar sig i en ren fantasivärld och har till syfte att underhålla. Det är dock endast i teorin 

som dessa skilda berättelseformer kan hållas isär.25 

 

Mytbegreppet är svårt att definiera och skilja helt från sägner, legender och skrönor. 

Dessutom används det på så många olika sätt, oftast som benämning på gamla berättelser från 

urminnes tider som generation till generation berättat för varandra. Det finns även myter som 

bara är skrönor i vår vardag, till exempel om att det kommer upp ormar ur toaletten osv. Det 

är vanligt att myterna också bara betraktas som lögner. Alla dessa olika tolkningar bidrar till 

mytbegreppets komplexivitet.   

 

Vad är en myt? 
I vardagsspråk används begreppet myt som tidigare nämnts väldigt olika. Om man går till 

Nationalencyklopedin så finner man följande definition;  

 
myt subst. ~en ~er  

ORDLED: myt-en 

• berättelse om övernaturliga ting, nedärvd från äldsta tider urspr. relig. motiverad som 

komplement till riten; numera ofta ansedd som uttr. för en (allmängiltig) tolkning av tillvaron 

(folksaga, gudasaga, sägen) fruktbarhetsmyt; vegetationsmyt; de grekiska ~erna om gudar och 

heroer26 

 

Ordet myt härstammar från franskan som tog ordet från det latinska mythus och det definieras 

som ett narrativ, en fabel eller myt. Människan är både en fysisk och spirituell varelse. Vi är 

                                                 
24 www.ne.se 

25 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=261390&i_word=myt 

26 http://www.ne.se/jsp/customer/login.jsp 
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medvetna om att vi existerar och kan medvetet analysera vår värld samtidigt i dåtid, nutid och 

framtid.27 För att detta ska fungera måste vi ha kontakt med den abstrakta världen, allt det vi 

inte kan se, höra, ta på, känna doften av eller lukta på, enligt Ferrells teori. Vi kommer endast 

åt denna abstrakta värld genom att tänka intuitivt. Han anser att det är vår intuition som gör att 

vi vet att något existerar även om det inte är fysiskt närvarande, och det är detta som gör oss 

till spirituella varelser.28 Generellt när man tänker på spiritualitet så förknippar man det ofta 

med religion, men det finns även andra saker. Det är här myterna kommer in, som ett 

hjälpmedel för att översätta det abstrakta till en mer hanterbar form. Religion är ett sätt. 

Vetenskap ett annat och emellan dem hamnar myterna, menar Ferrell. 

 

I Karen Armstrongs bok Myternas historia, undersöks vad en myt är för något, hur de kommit 

till och varför vi inte klarar oss utan dem idag. Enligt hennes teori så är förmågan att tänka 

och uppleva saker som inte är konkreta eller rationella unikt för det mänskliga psyket. Vår 

fantasi gör det möjligt för oss att föreställa sådant som finns utanför den konkreta ramen. Men 

i det moderna samhället har detta tänkande hamnat i ett förnekelsestadie, där vi avfärdar det 

som irrationellt och oseriöst. Men Armstrong anser att fantasin gör nytta, det är tack vare den 

förmågan som vetenskapsmännen finner ny kunskap. ”Mytologi och vetenskap vidgar var för 

sig människans horisont.”29 De största och mest livskraftiga myterna tvingar oss att söka oss 

bortom vår egen erfarenhet, de handlar om det okända, det vi saknar ord för. Man kan säga att 

det andra plan som existerar jämsides med vår egen värld, är det all mytologi handlar om.30  

 

Grundtemat i mytologin eller den eviga filosofin som den också kallas, är tron på denna 

abstrakta, osynliga men ändå starka verklighet. Enligt denna alternativa verklighet har alla 

händelser i vår värld en motsvarighet i en gudomlig tillvaro som är starkare och mer 

bestående än vår. Vår värld, verklighet och våra liv, är bara en ofullkomlig avbild av det 

ursprungliga mönster som finns i den gudomliga tillvaron.31 

 

Armstrong anser att i dagens moderna och vetenskapligt präglade samhälle förekommer det 

ofta förenklade föreställningar om det gudomliga. Förr tänkte man att gudarna, människorna 

                                                 
27 William K, Ferrell, Literature & Film as Modern Mythology, 2000, s 3-4. 

28 Ibid, s 4. 

29 Armstrong, s 8. 

30 Ibid s.9. 

31 Ibid s 10. 
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och naturen hörde samman, och bestod av samma gudomliga materia och ”gudarna” 

betraktades inte som övernaturliga som de gör idag. Det fanns ingen klyfta mellan 

människornas och gudarnas värld från början. Det gudomliga var mer en del av det världsliga. 

Mänskliga känslor som kärlek, vrede, lusta och lidelse var ett med gudarnas liv, precis som 

stormen, havet och floden var det.32  

 

För att hjälpa människan att komma tillrätta med sina problem i världen och plats i tillvaron 

uppkom myten. Myten har hjälpt till att förklara våra seder och bruk och varifrån vi kommer, 

då vårt ursprung inte går att veta exakt. Våra medfödda känslor av att människan och den 

materiella världen är något mer än vad som kan ses med blotta ögat uttrycks i myten.33 

Men idag använder vi ordet myt ofta för att beteckna något som inte är sant, vi avfärdar dessa 

myter, som till exempel att döda stiger upp ur sina gravar, eller hav som delar sig för att rädda 

ett folk, som osanna. Vi har även haft olika syn på historien genom tiden. Förr var man mer 

intresserad av vad händelser haft för betydelse, medan man sedan 1700-talet lägger mer fokus 

på vad som egentligen skett.34 Myten är något som pekar bortom historien, en händelse som i 

viss mening inträffat en gång, men som fortsätter att inträffa, något som vi inte har någon 

beteckning för i vår extremt kronologiska historiesyn. Armstrong skriver att det finns ett slags 

händelseförlopp när det gäller myter; vi omhuldar en hypotes i myten, skänker liv åt den 

genom en ritual, handlar efter den, tänker över intrycken i vår tillvaro och upptäcker att vi har 

fått en ny insikt i våra gåtfulla livsvillkor.35 

 

Även om myten inte ger någon faktisk information, så är den sann eftersom den är verksam 

menar Armstrong. Men en myt som inte ger upphov till insikt och utveckling håller inte 

måttet, men om den fungerar som vägledning och ger nytt hopp är den giltig. Armstrong 

liknar situationen när vi står inför en myt med ett sällskapsspel. Myten är en vägledning till 

hur vi kan leva ett rikare liv, men om vi inte tillämpar den på vår egen situation/tillvaro så kan 

den bli lika obegriplig som reglerna till ett sällskapsspel. Först verkar det omständigt och 

tråkigt ända tills vi börjar spela.36  

 

                                                 
32 Armstrong s 10-11. 

33 Ibid s 11. 

34 Ibid s 12. 

35 Ibid s12-14. 

36 Ibid s 14-15. 
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När sökandet efter själen började kartläggas av sådana som Freud och Jung tog de hjälp av 

den klassiska mytologin för att förklara sina insikter och göra nya tolkningar av gamla myter, 

de använde myten som en tidig form av psykologi. Myterna utvecklas ständigt, och eftersom 

världen runtomkring oss också ändras så behöver vi hitta nya sätt att berätta våra historier på 

för att visa på deras tidlösa sanning, menar Armstrong.37 

 

Människan i samhället 
Psykologen Mays teorier kring myternas funktion har ett tydligt genomgående drag av hans 

tankar om att vi verkligen behöver myter i dagens samhälle och att det råder brist på dem för 

tillfället. Myten är ett slags berättelsemönster, som bidrar till att skapa mening i en 

meningslös värld, menar han. Det ligger ett behov i människans natur av att förstå och skapa 

mening i tillvaron och myterna hjälper oss att hitta denna mening.38 Myterna är vår tolkning 

av våra inre jag i relation till yttervärlden, de är berättelser som enar vårt samhälle.  

 

May skriver att tidigare i historien var myterna starka och levande och människor mötte då 

problem, utan ångest eller skuldkänslor. Medan i dagens moderna samhälle har myterna 

bleknat och människor lämnas utan syfte i livet, vilket leder till ängslighet och ångest.39 Det 

förekommer ett ständigt sökande efter en inre identitet idag. Detta har medfört 

psykoanalysens utveckling och även att sekter har ökat, på gott och ont.40 

 

Enligt May finns det två nivåer av funktioner för myten. Först den regressiva funktionen, 

vilket gör att myten frambringar det bortträngda, omedvetna, arkaiska drifter, längtan och 

fruktan och allt annat som går att finna i själen. Den progressiva funktionen i myten är att 

myten visar på nya mål, möjligheter och etiska och moraliska insikter, ett slags genombrott 

som inte fanns där innan. Den progressiva funktionen av myten är ett sätt att bearbeta problem 

på en högre integrationsnivå. 

                                                 
37 Armstrong, s 15. 

38 Rollo, May, Ropet efter myten, 1992, s. 19. 

39 Ibid s. 20. 

40 Ibid s. 20, 24. 
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Det finns många myter som refererar till livet efter döden, exempelvis uppståndelsen, de nya 

skepnader vi kan anta i kommande liv osv. Ofta i de grekiska myterna, när betydande 

personer erbjuds odödlighet, så väljer de att förbli odödliga.41 

 

Hjälten symboliserar myten om fosterlandet och det är där samhällets högsta syften projiceras 

menar May. Det är hjälten som är samhällets själ, utan denne saknar samhället en avgörande 

dimension. För att medborgarna ska kunna finna sina egna ideal och mod i samhället behövs 

en hjälte.42 Hjälten är någon som fungerar som rollmodell, handlingsnorm och morallag, fast 

det är en människa av kött och blod precis som vi själva. May skriver; En hjälte är en myt i 

verksamhet.43 Vår längtan, våra målsättningar, ideal och trosföreställningar finns alla hos 

hjälten. May skriver att hjälten är skapad av oss, kollektivt frambringad som vår egen myt. 

Hjältemodet reflekterar vår identitetskänsla och formar vårt eget hjältemod, det är därför 

hjältar är viktiga. För att vi ska kunna återvinna myter och utveckla nya är det viktigt att 

återupptäcka heroismen, menar May.44  

 

Mytforskaren Joseph Campbell har också skrivit en del teorier om hjältens karaktär i 

Myternas makt. Campbell säger att ofta i populärlitteraturen eller filmen är hjälten eller 

hjältinnan en huvudperson, som upptäckt eller gjort något som ligger bortom våra normala 

prestationer och upplevelser. Campbell menar att det finns två sorters handlingar för hjälten. 

Först den fysiska handlingen där hjälten utför en modig handling i strid eller kanske räddar 

någons liv. Sen finns den handling där hjälten lär sig att se det andliga livets värld och 

återvänder med ett budskap därifrån.45 Ofta börjar ett hjälteäventyr med att någon känner att 

det saknas något i upplevelserna som är tillgängliga för människorna eller att någon blivit av 

med något. Då beger sig hjälten iväg på ett äventyr för att finna svaret, detta är normalt en 

resa men en avfärd och en återkomst. Den andliga dimensionen och strukturen i hjältens resa 

är att lämna vissa levnadsförhållanden bakom sig och finna livets källa samt utvecklas.46 

 

                                                 
41 May, s 292. 

42 Ibid, s 57. 

43 Ibid s 57. 

44 Ibid s 58-62. 

45 Joseph, Campbell, Myternas makt, 2003,  s196. 

46 Ibid s 196. 



 

 18

Filmen och monster 
Det fanns en tid då det skrivna ordet och läsning var det mest fundamentala mediet. Men 

sedan 1950-talet har vi blivit introducerade till filmmediet nästan redan från födseln. Från att 

ha varit något fundamentalt är läsande nästan mer ett komplement idag, menar Ferrell i sin 

bok; Literature & Film as Modern Mythology .47 När vi läser så visualiserar vi karaktärerna 

och det som händer, vi skapar mentalt en egen bild av det vi läser. Vilket i sin tur betyder att 

den personliga versionen blir unik i detaljer, klarhet och djup. Detta beror på nivån av den 

kunskap och erfarenhet som läsaren har.48 Men det är mer den  personliga erfarenheten som 

sätter prägel och en komplexitet på en film som vi ser. Ferrells teori säger att filmmakaren 

måste ta in en del sanning i sin berättelse för att den ska verka trovärdig och det är inom det 

området av realism som film och litteratur kommer väldigt nära. Det är från denna realism, 

som är förknippat till verkliga erfarenheter, som idén om filmen som mytskapare uppstått. I 

verkligheten precis som i myten, existerar det en aura av sanning. Ju bättre en film 

representerar en urtida verklighet, desto mer relaterar storyn till myt. Och ju mer storyn vävs 

samman med myten, desto mer direkt blir sambandet mellan storyns berättande och 

åskådaren.49 

 

Martin M. Winkler, professor i moderna och klassiska språk, skriver bland annat om 

kopplingen mellan den antika världen och filmen i Classical myth & culture in the cinema. 

Winkler menar att den fascination som utvecklats för den uråldriga, historiska världen idag 

uttrycks i de filmer som utspelar sig i en antik värld eller reflekterar över dels mytiska eller 

litterära teman. Gamla myter och arketyper uppträder i film vittnar om vitaliteten av vår egna 

kulturella tradition. Återberättandet av klassiska historier på film kan visa att filmmakarna 

använt gammalt antikt material medvetet för att kommentera nutiden eller att de omedvetet 

reflekterar över kulturella trender. Uråldriga myter kan också bidra till mer eller mindre 

påhittad underhållning. I denna underhållning kan de klassiska källorna genomsyras med 

kreativ konst och intelligens som kanske inte genast är uppenbara för en vanlig åskådare.50 

Kommersiella filmer som utspelar sig på antiken och vars historia och mytiska sanning eller 

riktighet är under det önskvärda, kan ändå belöna med ett engagemang med sina 

underliggande kvalitéer. Filmer som vid första anblick inte har något gemensamt med den 

                                                 
47 Ferrell s 36 . 

48 Ibid, s 38 . 

49 Ibid s 49. 

50 Winkler, s 3. 
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antika världen, kan ändå applicera storys eller kända mönster från antiken, speciellt de som 

relaterar till den heroiska myten.51 

 

Winkler skriver om filmmediets betydelse inom både utbildning och kunskapssökande, 

framförallt historia och myter. Han citerar Umberto Eco; 

” we are a civilization now accustomed to thinking in images....It is the visual work (cinema, 

videotape, mural, comic strip, photograph) that is now a part of our memory”.  

 

Filmer som återskapar de gamla myterna och återbygger dess ruiner och ger dessa liv genom 

historiska och påhittade karaktärer, så kommer de en bra bit på väg att visa hur livet på den 

tiden kunde ha varit och hur delar av det verkligen var, det vill säga om vi är kapabla att 

bortse från de värsta stereotyperna som presenteras i filmen.52  

 

Idag berättas fortfarande sagor om urtida monster, det är den populära fiktionen och 

filmmakarna som håller dem levande. Länge ansågs dessa monster representera ”Det 

monstruösa Andra” som vi både fann fascinerande och samtidigt var rädda för. Men sedan 

Freuds tid har vi blivit medvetna om att monstret är en projektion av en del av det förträngda 

Jaget. Och monstren verkar vara odödliga, även om de verkar dö i slutet av vissa berättelser så 

återkommer de ofta i uppföljare, remakes och parodier. Andriano, professor i engelska vid 

universitetet i Louisiana, menar att vi behöver dessa monster för att identifiera oss själva, för 

vi har alltid vetat att monstrets kännetecken är vår egen signatur. Om vi sedan ser på monstren 

som skapats sedan mitten på 1800-talet så kan vi se det inflytande som Darwinismen haft i 

monstrets utveckling i litteratur och film.53 

 

Monstret har kommit att reflektera känslor, som oro och ambivalens inför tanken på att vi har 

utvecklats från djur. Distinktionen Jaget/De Andra i monstermyterna gör att läsarna kan 

föreställa sig monstren med mänskliga egenskaper. Den moderna fiktionen och filmen ställer 

ofta frågan; to what extent is being human a function of being nonanimal?54  

 

                                                 
51 Winkler, s 3. 

52 Ibid, s 6. 

53 Joseph, D, Andriano, Immortal monster. The mythological evolution of the fantastic beast, 1999, s 6. 

54 Ibid, s 6. 
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Förhållandet mellan det mänskliga och djuriska är lika problematiskt idag som det var när 

Darwins The Origin of Species kom ut 1859, där Darwin skrev om sin evolutionsteori som sas 

bryta mot flera religiösa skrifter. Denna fråga diskuteras än idag av allt från etnologer till 

antropologer. Andriano diskuterar detta i Immortal monster- the mythological evolution of the 

fantastic beast in modern fiction and film, och menar att monstret har blivit till reflektioner av 

våra försök att förstå den mänskliga utvecklingen och djuret inom oss. Monstermyter och 

sagor berättar ofta mer om oss själva än vi tror. De hjälper oss att definiera vilka vi är genom 

att visa bilder som förenar det mänskliga med det djuriska. Ofta reflekterar både monstrets 

skepnader, beteende och öde missuppfattningar om utvecklingen, från den illusion att vi som 

de mest utvecklade arterna är helt separerade och avskilda från djuren, till att vi när som helst 

kan gå tillbaka, backa i utvecklingen och bli de vilda monster, från vilka vi har vårt 

ursprung.55 

 

Det mänskliga & djuriska 
Enligt moralfilosofen Midgleys teorier kring distinktionen mellan det mänskliga och djuriska, 

är vi människor inte bara ganska lika djur, utan vi är djur. Jämfört med andra arter så finns det 

slående olikheter, men att jämföra oss med dem har alltid varit avgörande för vår syn på oss 

själva. I  boken Beast and Man tar Midgley upp detta, hur dessa jämförelser fungerar och 

varför de är så viktiga. Midgley påstår att vi idag kan göra något åt den förvirrade, 

traditionella syn vi har på andra arter. Många människor tycker inte om konceptet som 

utvecklats från att tala om djurs beteende för att beskriva det mänskliga beteendet. Men vad 

många observationer av djur faktiskt visat, är att de inte alls är så ojämförliga med människan 

som man trott.56  

 

Midgley menar att människor har flera självklara och viktiga förmågor som andra arter saknar 

såsom talförmåga, rationalitet, kultur osv. Hon försöker diskutera några av de viktigaste 

förmågorna utan att förneka det unika med dem, utan bara förstå hur de kan finnas hos en art 

som vår, som varken är  en maskin eller en okroppslig själ. Sedan försöker hon visa dessa 

egenskapers ständiga medverkan i vår djuriska natur och förknippade med vår ursprungliga 

struktur och våra motiv. Vilket kan göras genom flera olika perspektiv, men Midgley 

använder det filosofiska, då hon anser att hitta hur något, vilket som helst, fungerar är ett 

                                                 
55 Andriano, s 4. 

56 Midgley, s 3. 
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filosofiskt problem. Forskare som Newton och Darwin hade sina egna filosofier och det har vi 

alla i våra tankar, ett slags eget system av olika koncept. Om man ser till vår djuriska natur så 

uppstår alltid en konflikt mellan olika element såsom traditioner och förnuft.57 

 

Det finns olika saker som föreslås vara skillnaden mellan människan och andra arter, såsom 

förnuft, samvete, språk, kultur, moral, självmedvetenhet, användandet av verktyg, 

produktivitet, skratt, en känsla för framtiden osv. Men dessa grundläggande egenskaper är i 

grund och botten väldigt lika andra arters, så de kan inte ses som en riktig skillnad, men 

människor som inte innehar dessa egenskaper eller nedsatta förmågor ses ofta som grymma 

och omänskliga.58 

 

Midgley skriver om vad som skiljer människan från djuren och sammankopplingen mellan det 

mänskliga och djuriska. Där hon anser att den största svårigheten med att acceptera närheten 

mellan människan och andra arter, eller genom det mänskliga intellektet och resten av 

kroppen, kommer inte från traditionell religion, utan från dem som inte tror på själen. Det 

föds ur den djupa vördnad folk känner för mänsklig framgång och särskilt när det gäller 

framgångarna inom vetenskapen. Folk vördar vad de anser vara den högsta av människans 

förmågor, särskilt det teoretiska intellektet, så djupt att de är försöker att hitta naturliga 

förklaringar till dem, precis som religiösa människor brukade finna naturliga förklaringar av 

den religiösa förmågan, menar Midgley.59 

 

Vad forskare generellt kommit fram till när det gäller studerandet av djurs beteende är att 

andra djur, tydligt lever ett mycket mer strukturerat, mindre kaotiskt liv än människor har vant 

sig vid att tro, och därför på flera olika punkter är mycket mindre olika människor än vad man 

tidigare trott. Traditionellt har människor trott sig vara på en ordningens ö i ett hav av kaos. 

Detta har medfört förändringar som påverkat vår bild av människan, för att den bilden har 

byggts upp av en antagen kontrast mellan människa och djur, vilken formades av att se djur, 

inte som de var, utan som projektioner av våra egna rädslor och begär.60 
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Vi har till exempel alltid tänkt på den onda vargen när han dyker upp vid fåraherden för att ta 

ett lamm. Men ingen dömer fåraherden när han tillslut bestämmer sig för att göra lammstek av 

ett lamm.61 Dessa paralleller och orsaker är svåra att se, men Midgley tror att människan alltid 

varit ovillig att erkänna sin egen vildsinthet, och har försökt avstyra uppmärksamheten från 

det genom att göra djur till mer vilda och grymma än de egentligen är.62 

 

På senare tid har vargar studerats systematiskt mellan deras måltider och man har funnit dem 

att vara förebilder av stadighet och bra ledarskap, enligt mänsklig standard. De lever i par 

genom livet, de är trogna och hängivna föräldrar, lojala mot flocken och visar tecken på mod 

och uthållighet när de möter svårigheter. Detta betyder att riktiga vargar inte alls är som de 

gamla folkmyterna av vargen, och samma sak gäller bland annat apor och andra djur. Men det 

är dessa uråldriga bilder som blivit populära. Vanligtvis har de tagit över den populära 

föreställningen av laglöshet, grymhet och ondska. Med bakomliggande termer så som, brutal, 

djurisk, rå, djuriska drifter osv, och har använt de som en kontrast för att belysa människans 

natur.63 

 

Midgley anser dock är många av dessa gamla antaganden helt felaktiga och människan, om 

någon, är en grym varelse. Människan var inte alls beväpnad från början, och hade inga 

naturliga horn eller liknande. När tiden var inne för uppfinnandet av vapen, var det redan för 

sent att ändra människans natur. Hon kom att bli ett farligt monster. Krig och hämnd är 

primitiva institutioner hos människan, menar Midgley. Idag säger man att detta beteende hos 

människan inte kommer från naturen utan det samhälle vi lever i. Men detta betyder inte att 

kulturen och naturen är varandras motsatser. Vi är naturliga kultur-byggande djur, men det vi 

bygger i vår kultur måste tillfredställa våra naturliga mönster och motiv menar Midgley.64 

 

Midgley diskuterar även den franske vetenskapsmannen och filosofen Descartes tankar om 

förnuftet och språket i Beast and Man. Descartes tankar om kroppen och själen delar radikalt 

mellan de båda så att andra djur än människor absolut inte kan ha en själ. Han ansåg även att 

själen var odödlig. Descartes menade att han själv existerade, eftersom han kunde tänka och 

därmed ställde han även frågan om vad han var. Han kom fram till att han inte var ett 
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rationellt djur, utan bara sig själv, en slags tänkande sak, men inte alls ett djur. Kroppen, som i 

och för sig var ihopkopplad med jaget eller själen, var inte en del av det, utan snarare en 

distinkt fysisk mekanism. Vilket i sin tur betydde att eftersom djur inte kunde tala och tänka, 

heller inte hade någon själ. Descartes ansåg därför att djur agerade utan samvete.65 De agerade 

inte ens själva, utan deras agerande blev styrt av naturen. Och de två orsakerna han gav var 

deras oförmåga att tala och deras ojämnhet av intelligenta uttryck. Eftersom djur som ibland 

gör intelligenta handlingar, andra gånger gör helt dumma handlingar, så kan de inte komma 

från en riktig intelligens hos djuren, menar Descartes. 

 

Midgley diskuterar kring att detta även återfinns hos människor. Hon tar upp ett exempel om 

att en häst kan hitta hem, men kan bli skrämd av något som inte ens är farligt längs vägen. 

Medan en människa som ser igenom det som inte är farligt ändå kan tappa bort sig och inte 

hitta hem. Det ingen tänker på är hur människan skulle se ut i detta test om en ännu mer 

intelligent art skulle göra testet. Människors bedöms i dessa test utifrån deras ideal-

handlingar, medan djuren bedöms efter deras riktiga handlingar.66 

 

Skräckfilmens komponenter 

Monstret 
I skräckberättelser inom både film och litteratur är huvudpersonens möte med ett skrämmande 

och farligt monster ett typiskt inslag. Monstret blir åskådarens intressefokus och fungerar 

även som berättelsens drivkraft, som för handlingen framåt.67 I de modernare filmerna är 

monstret oftast en fysisk och mycket motbjudande varelse. Monstret väcker både åskådarens 

värsta farhågor men är även en farlig motståndare mot huvudkaraktärerna. De monster som 

man finner i skräckberättelsen kan indelas i tre grupper; de naturliga, men okända för 

människan, de övernaturliga och de inre, psykologiska monstren.68 Den första kategorin är 

helt okända för människan som på ett eller annat sätt ger sig till känna. De kan komma från 

yttre rymden (ex Alien) eller bara utgöra en främmande okänd varelse för människan (ex 

ulvarna i Varulvarna). Här ingår även de monster som en gång varit människor och sedan 

genomgått en transformering till monster. De övernaturliga monstren kommer från en annan 
                                                 
65 Midgley, s 201. 

66 Ibid, s 202. 

67 Leffler, s 42. 

68 Ibid, s 46. 



 

 24

dimension av verkligheten (ex demonerna i Exorcisten) och de dyker upp genom att hemsöka 

någon i vår egen värld. Detta är bevis på att det i vår tillvaro existerar gudomliga, djävulska 

eller magiska krafter. Den sista kategorin av monster är de inre psykologiska, som en persons 

andra jag (ex Norman Bates i Psycho). Men oavsett vilket monster det handlar om så 

representerar det en konflikt mellan minst två etablerade kulturella kategorier, där 

gestaltningen av monstret bygger på en kombination av motsägelsefulla element, menar 

Leffler. 69  

 

Spänningen 
Leffler förklarar att det finns en viss berättarteknik som används inom skräckfiktionen som 

gör att åskådaren vill se just den filmen. Hon menar att skräckberättelsen handlar främst om 

gestaltningen av något främmande och monstruöst men även vad som skildras, dess ämne 

eller tematik.70 För att åskådaren ska uppleva filmen som spännande så måste det uppstå en 

osäkerhet om vad som kommer hända härnäst, en brist på information får åskådaren att söka 

svar. Oftast sker detta genom att åskådaren ställer frågor som sedan besvaras under 

handlingens gång. Därav blir det som skapar en röd tråd mellan scenerna ett förhållande 

mellan fråga och svar.71 För att spänningen ska fortsätta krävs även en viss rytm och snabbt 

tempo för annars tappar åskådaren den spännande känslan. Något som är specifikt för 

skräckberättelsen är att åskådaren redan från början är förberedd på hemskheter och skräck. 

För att få igång antecipationstekniken, d.v.s. den förväntansskapande berättarteknik som 

skapar spänning och får åskådaren att känna skräckkänslor, så är det bra att börja en 

skräckberättelse med en slags förvarning så man verkligen känner på sig att något hemskt 

kommer att hända, menar Leffler.72 Man kan även skapa förväntningar på de hemskheter som 

komma skall genom berättarkommentarer, då man berättar på ett olycksbådande sätt vad som 

sker eller ska ske.  
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Mysteriet 
Leffler skriver att skräckberättelsen skiljer sig traditionellt från den vanliga 

spänningsberättelsen (såsom kriminalare och polisfilmer), där fråga-svar-strukturen för storyn 

vidare. Istället kan skräckberättelsen gestalta mer ologiska händelser och svaren blir mer 

ambivalenta och mångtydiga. Vi får inte svar på alla frågor och det är det som eggar oss att 

hänga kvar och vi hamnar i en förväntansfull osäkerhet, vilket innebär att det inte är tvunget 

att få svar på alla frågor. 73 Mysteriet i skräckberättelsen är mer känslomässig än intellektuell, 

åskådaren uppmanas inte att hjälpa till att lösa gåtan som i en spänningsberättelse med till 

exempel en detektiv, utan att få mer inlevelse via en huvudkaraktär. För att få åskådaren att 

känna igen sig hos denna karaktär krävs att den är både bättre än åskådaren samtidigt som den 

ska vara tillräckligt lik denne för att man ska kunna identifiera sig med karaktären. 

Åskådaren blir mer eller mindre tvungen att acceptera det mystiska som händer under de 

förutsättningar som finns, och det är inte alltid det kommer ett svar i slutet. Vi längtar inte 

efter att lösa mysteriet på samma sätt utan dras med i denna värld av mystik. Leffler tar även 

upp Freud och menar att det är ett överskridande av gränser, främst mellan människa och djur, 

överjaget och det undermedvetna som gestaltas i skräckberättelser. Inte minst när det gäller 

gestaltningen av vampyrer och varulvar, där människan förvandlas till ett omoraliskt djur och 

tas i besittning av sina bortträngda drifter som finns inom det egna jaget.74 Många 

skräckberättelser gestaltar även en splittring mellan det förflutna och det närvarande.  

 

Många skräckfilmer utspelar sig i medeltida borgar eller hemsökta gamla hus. Samtidigt som 

vi har ett nostalgiskt förhållande till gamla borgar och gotiska byggnader så innebär detta 

även en skräck för det okända och förflutna. Leffler menar att ”Nyckeln till mysteriets lösning 

ligger således ofta i det förflutna i skräckberättelsen. Det okända och gåtfulla är en produkt av 

det föregångna, det nuvarande är bara ett uttryck för något förflutet.”75 Detta är något som 

ofta märks i skräckberättelser som ett utforskande av det förflutna precis som ett utforskande 

av ett psyke. I moderna skräckfilmer påverkas inte bara den enskilda personen, utan monstren 

blir ofta ett problem för hela världen eller kanske till och med rymden. De tar ofta över 

huvudpersonen inifrån och omformar jaget och den mänskliga kroppen istället för att bara 

vara yttre monster. Monstret representerar ofta något bortträngt inom huvudpersonen, det 
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primitiva, okontrollerbara som alltid tycks vara kopplat till sexualitet och aggressivitet också. 

Denna konflikt är något typiskt för skräckberättelsen.76 

 

Bakgrund 

Vampyrmyten  
Vampyrmyten är ett slags samlingsord för de många myter som finns kring vampyrvarelser. 

Mytens ursprung kommer från folksägner runtom i världen, men senare hamnade den i 

litteraturen och spreds därmed vidare. Sedan kom även filmerna, med Nosferatu och Dracula 

först ut. Alla dessa perspektiv och olika delar av myten har bidragit till den bild de flesta 

människor har av vampyren idag.  

  

Tron på vampyrliknande varelse har förekommit sedan långt tillbaka i tiden. Det finns 

dokumenterat att tron tog fart framförallt under 300-talet i de östeuropeiska länderna bland det 

slaviska folket. Under 1700-talet fick denna tro en nyaktualisering genom de epidemier som 

spreds, och där vampyren ansågs bära med sig smittan och föra den vidare.77 

 

Redan under medeltiden men även senare var vetenskapsmännen förvånade över att hitta 

historier om vampyrliknande varelser i avlägsna kulturer såsom Kina, Indonesien och 

Filippinerna. Det verkade som om vampyrerna fanns överallt och deras gemensamma drag var 

att de var döda människor som i de flesta fall dött under speciella omständigheter. De vägrade 

att vara kvar i den andra världen och kom istället tillbaks till den här världen för att döda sina 

levande familjer, vänner och grannar. Trots all skepticism kring vampyrens existens, så vägrar 

vampyren, eller myten om vampyren att dö.78  

 

Enligt filmvärldens och till viss del litteraturens vampyrmyt är definitionen av en vampyr en 

varelse med en mänsklig skepnad, fast med en blandning av en mänsklig levande kropp och 

en död. Typiska karaktärsdrag är långa kurviga naglar, blek hy, röda läppar, ögon som ser 

döda ut, men de har en hypnotisk blick. Hörntänderna är också långa och vassa. Vampyren 

kan se i mörker och är extra farlig när det är fullmåne. Den kastar ingen skugga och har ingen 

spegelbild. Dessutom kan den kontrollera en del av djurriket, främst vargar, hundar, katter, 
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råttor, fladdermöss och ugglor.Vampyrerna finns oftast utanför samhällets vanliga gränser och 

de är ondsinta varelser som saknar moral. De är hotfulla för att de är blodtörstiga och de dödar 

tanklöst, samtidigt som deras offer också blir vampyrer. Det kan skilja lite i hur man blir 

vampyr, ibland räcker det att bara bli biten av en, medan i andra fall måste även offret smaka 

på vampyrens blod för att genomgå förvandlingen.79 

 

Det sägs också att den som blir vampyr är dömd till ett evigt liv, det är en isolerad, kall och 

mörk värld som vampyren lever i. Enligt myten som gestaltas i filmer och litteratur är 

vampyrer rädda för solljus och därför finns de oftast i mörka skogar, isolerade byar, berg och 

övergivna slott. I den moderna världen finns de på mörka gator och hörn i centrum av 

världens största städer. Vampyrer är även rädda för kristna ikoner såsom kors, vigvatten men 

även vitlök. Oftast anses vatten farligt så de kan inte korsa rinnande vatten. En vampyr dödas 

oftast genom en påle genom hjärtat och/eller få huvudet avhugget. Man kan även fylla 

munnen med vitlök för mer effekt. Dessutom i de flesta fall så tål inte vampyren solljus och 

brinner upp och blir till stoff om inte han hinner gömma sig i sin kista innan soluppgången.80 

 

Vampyrerna sover i kistor och föredrar att dricka blod från unga oskulder, helst flickor, fast 

om behovet är stort går det bra med andra. Ofta har de en kompanjon som gör deras ärenden 

under dagtid. Det är vanligt att de bär med sig jorden från sin grav enligt myten. 

Det sägs även finnas olika vampyrer, en del kan ändra form till t ex fladdermöss eller annat, 

medan vissa inte kan byta skepnad. Bilden av den aristokratiska vampyren inom litteratur, 

film och teater är ofta densamme: en lång smal man, klädd i svart och med en lång svart 

kappa, först ser han elegant ut, men efter en närmare blick ser man hans långa vita tänder, 

bleka hy och långa naglar.81  

 

Den ”verkliga” vampyrmyten bland folk och sägner skiljer sig lite från den litterära och 

filmiska bilden av vampyren. Enligt de vittnesmål som gavs från den östeuropeiska 

befolkningen på medeltiden, så var inte vampyren blek, utan snarare tvärtom så hade den en 

hälsosam färg, tack vare allt blod den drack. De flesta rumänska vampyrer hade korta svansar 

med hår och tjocka ögonbryn och håriga händer. Man trodde också att vampyren spred 
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sjukdomar och epidemier på grund av den plötsliga död som uppstod runt dem misstänksamt 

fort.82 

 

För att förstå vampyrens inflytande och styrka så måste även den sexuella kopplingen tas upp. 

När vetenskapsmän började undersöka fenomenet upptäckte de alla de sexuella teman som 

fanns med i berättelserna, både i litteraturen och i de folkliga traditionerna. I de folkliga 

berättelserna från de sydligaste slaviska länderna, trodde man att vampyren var en sexuell 

figur, där hans sexuella drifter gjorde att han steg upp ur graven om natten. Enligt denna tro så 

besökte vampyren sin änka det första han gjorde efter att han uppstått från graven. Varje natt 

kommer han till henne för att ha samlag och lämnar henne helt utmattad när hon vaknar. Det 

händer även ofta att hon blir gravid och föder då ett barn som kallas dhampir, och det barnet 

har enligt tron förmågan att identifiera vampyrer och döda dem. En annan populär historia var 

att vampyren besökte den kvinna han varit förälskad i medan han levde, men att han aldrig 

hade kunnat visa sin kärlek för henne. Han bjöd då in henne till sin grav, där han älskar med 

henne och gör henne sin för evigt.83 Det berättades även om vampyren som en sexuell varelse 

i Rysslands folkliga historier. Vampyren var där en ung, stilig man som dök upp i byarna och 

vandrade omkring bland de ungdomarna för att hitta unga kvinnor att förföra.  

 

Det finns även en historisk figur på vilken den ökände vampyrgreven Dracula, sägs ha 

baserats. Den historiska Dracula, Vlad Tepes, var en grym krigsherre som regerade i 

kungariket Valakiet i Rumänien på 1400-talet.84 Han kallades även Vlad Dracula efter sin fars 

namn Vlad Dracul, och det är från detta Bram Stoker hittat inspiration och framförallt ett 

namn till sin blodsugande Greve Dracula. Dock var aldrig Stoker i Rumänien utan namnet 

Dracula hittade han i en bok över regenter i Europa. Alltså är Dracula som vampyr en helt 

påhittad karaktär, dock har Vlad Dracula funnits på riktigt och det är denna hopblandning som 

gör att det idag är svårt att hålla isär de båda.85 

 

Man kan även se vissa dolda sexuella skikt i Bram Stokers Dracula, men de finns mycket 

annan modern litteratur som handlar om vampyrer och som uttrycker sexualiteten mycket mer 

öppet än Dracula. Den förändring av bilden av vampyren som skett, beror främst på alla 
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filmer och böcker, från att ha varit ett traditionellt monster till den romantiska och förföriska 

vampyren idag. De flesta bilder av vampyrens personlighet från de senaste årtiondena 

innehåller både element av terror och sexualitet.86 

 

Varulvsmyten 
De myter som finns kring varulven är väldigt gamla och kan spåras tillbaka ända till 

civilisationens begynnelse. I den antika världen trodde man att mannen och vargen hade 

gemensamma förfäder, detta kom från de olika vargmyter och kulter som fanns. Senare har 

det funnits spekulationer om att varulvar är en hybrid-art, en biprodukt från människans 

övergång från djurriket till den högre stående mänskligheten.  

 

Fenomenet att ändra skepnad finns med i verk av klassiska författare och i antikens Rom 

användes termen versipellis (turn-skin) ofta för människor som förvandlade sig själva till 

vargar och andra djur. Ordet varulv eller werewolf, som bokstavligt talat betyder man-wolf, 

myntades mycket senare. Samma fenomen kunde man finna i andra länder, men med olika 

benämning, loup-garou (Frankrike), lupo-manaro (Italien), lobombre (Spanien), vrykolakas 

(Grekland) och varulf (Sverige).87 

 

Enligt varulvsmyten så är en varulv en människa (man eller kvinna) som frivilligt eller 

ofrivilligt byter skepnad till en varg med alla karaktäristiska drag som en burrig päls, lysande 

ögon, långa vassa tänder och sylvassa klor. Varulven besitter också många av de egenskaper 

som vargar tillskrivs som slughet, snabba rörelser, blodtörstighet och en okontrollerad 

grymhet. Dessutom är varulven besatt av hunger och festar gärna på kött och blod från både 

levande och döda. 

 

Varulven kan se ut på olika sätt, ibland som en blandning av man och varg eller ibland sker 

förvandlingen helt till en varg. Förvandlingen kan vara temporär eller permanent, men 

traditionellt sker den under fullmåne och avtar i gryningen, då varulven återtar sin mänskliga 

form. Om den skadas i varulvsskepnaden så finns såret kvar när den mänskliga skepnaden tar 

över. Om varulven dödas tar kroppen genast den mänskliga skepnaden igen. En varulv dödas 

vanligtvis av en silverkula, gärna välsignad av en präst eller märkt med ett kors. 
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Symptomen som man kan se innan själva förvandlingen sker är saker som tjocka spretiga 

ögonbryn som möts ovanför näsbenet, långa kurviga naglar, små öron som sitter långt ner på 

huvudet. Ett ovanligt långt tredje finger på varje hand, extrem hårväxt på hela kroppen, men 

helst händer och fötter kan också vara ett tecken.88  

 

Det traditionella sättet att sprida varulvsförbannelsen vidare enligt myten, är genom bettet från 

en varulv, men det finns alternativa sätt också. Ett frivilligt alternativ uppnås genom en pakt 

med Djävulen, en annan ofrivillig förbannelse är genom att vara besatt av en demon. När det 

gäller den frivilliga vägen till varulv är det viljan att göra ont och utöva makt genom rädsla 

som är dominerande orsak. Men det finns även fall där någon vill bli en varulv för att slippa 

ensamheten och det otillfredsställande livet. Det handlar oftast om en outsider som faller in i 

ett depressivt tillstånd vilket leder in till hat mot sina medmänniskor. Samtidigt utvecklas ett 

hämndbegär, då förvandlingen till varulv fungerar väldigt önskvärt med den frihet och styrka 

det innebär. I kontrast mot den frivilliga varulven så är den ofrivilliga/oskyldiga varulven 

ständigt ångerfull över sitt beteende. Eftersom han under fullmånens natt blir en vild best som 

dödar allt i sin väg även nära och kära, oförmögen att stoppa sig själv. Men när varulven 

sedan förvandlas tillbaka, torteras han av vad han gjort och sin förbannelse. Till en följd av 

detta blir den ofrivilliga varulven ofta deprimerad och tillbakadragen. Ett vanligt ord för 

varulv är även lycanthrope. Men det finns en skillnad mellan de två, Lycanthrope, kommer 

från grekiskans ord för varg (lykos) och man (anthropos) och används för att beskriva en 

autentisk form av galenskap, i vilken människan föreställer sig själv förvandlas till en varg, 

medan en varulv verkligen kan byta skepnad.89 

 

Varulven & Vampyren i filmens värld 
Människor har sedan långt tillbaka i tiden varit fascinerade av monster både inom litteratur 

och inom film, där vampyren framförallt men även varulven blivit ibland de mest populära i 

vår tid. Det började som kusliga berättelser i böcker för att sedan övergå till vita duken, och 

sen dess har vampyrfilmer och varulvsfilmer fortsatt att fascinera och skrämma människor. 

 

                                                 
88 Frost, s 17. 

89 Ibid, s 18-22. 
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Den tyska stumfilmen Nosferatu90 från 1922 anses vara den första vampyrfilmen och har nått 

hög kultstatus idag. I Nosferatu gestaltas vampyren av Max Shreck och han ser väldigt ful och 

skrämmande ut vilket kom att ändras i senare filmer då vampyren ofta är en snygg 

tilldragande man. 1931 kom den första filmen med namnet Dracula91 och baserar sig på Bram 

Stokers roman, med samma namn. Det är först i denna film som Dracula gestaltas som en 

sofistikerad utländsk man med vit hy, röda läppar och huggtänder, så denna film har bidragit 

till den allmänna bilden av vampyren hos människor ända fram tills idag. Dracula var den 

första i raden av Universals klassiska skräckfilmer och den kom även en spansk version; 

Draculas daughter92 1936. Sedan följde flera filmer på samma tema; Son of Dracula93, 1943 

och House of Dracula94, 1945. Det var under denna tid som man började mixa samman både 

varulvar och vampyrer i filmens värld. Senare övergick filmerna om vampyrer till färg och 

fortsatte utvecklas och för att få publiken att rysa. Bättre effekter och nya storys gjorde att 

intresset hölls kvar. Under 1950-1970talet dominerade filmbolaget Hammer Film Productions 

vampyrmarknaden med filmer som Dracula- Prince of Darkness95 från 1966, Taste the blood 

of Dracula96 från 1969 och The Satanic Rites of Dracula97 från 1973. 

 

1987 kom The Lost Boys98, en vampyrfilm om ungdomsgäng, som kom att bli en klassiker 

inom genren. Efter många år av andra vampyrfilmer så kom det en nyinspelning av Stokers 

Dracula 1992, med Gary Oldman som Greve Dracula. Något som är nytt i den här filmen är 

kopplingen till mannen som kopplats ihop med vampyrmyten och Dracula, krigsherren Vlad 

Tepes.99  

 

Efter romanförfattaren Anne Rice berömda vampyrböcker så kom filmen Interview with a 

vampire, 1994100, där fler intressanta synvinklar på vampyrmyten togs upp. Efter det kom 

                                                 
90 F W, Murnau, Nosferatu, Prana Film GmbH, 1922 

91 Tod, Browning, Dracula, Universal Pictures, 1931 

92 Lambert, Hillyer,  Draculas daughter, Universal Pictures, 1936 

93 Robert, Siodmak, Son of Dracula, Universal Pictures, 1943  

94 Erle C., Kenton, House of Dracula, Universal Pictures, 1945 

95 Terence, Fisher, Dracula-Prince of Darkness, Hammer Film Productions, 1966 

96 Peter, Sasdy, Taste the blood of Dracula, Hammer Film Productions, 1970 

97  Alan, Gibson,The Satanic Rites of Dracula, Hammer Film Productions,1974 

98 Joel, Schumacher, The Lost Boys, Warner Bros Pictures, 1987 

99 Leonard, Wolf, Dracula-the connoisseur’s guide, 1997, s. 289-297. 

100 Neil, Jordan,  Interview with a vampire, Warner Bros Pictures, 1994 
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många av vampyr- och varulvsfilmerna att bli mer beroende av action och mer 

specialeffekter, i vampyrfilmer som Blade101 från 1998 och i Underworld från 2003 och även 

uppföljaren Underworld Evolution från 2006. I Underworlds fotspår av att blanda flera 

monster, kom även Van Helsing102 2004, där både Frankenstein, varulvar, vampyrer och fler 

monster fanns med, något som i och för sig redan gjordes i några av Universals klassiska 

svartvita skräckfilmer, men nu i en modernare och mer actionfylld tappning.  

 

Den allra första varulvsfilmen kom 1913, en stumfilm som hette The Werewolf103, tråkigt nog 

så förstördes filmen i en brand 1924. Men föreställningen om den klassiska varulven kommer 

från Universals The Wolf Man104 med Lon Chaney i huvudrollen, som kom ut 1941. Denna 

film handlar om en man som under fullmånen förvandlas till en man med en vargs skepnad 

och ger sig på de han älskar mest. Det har gjorts en hel del filmer genom åren om varulvar, 

dock är inte det varulvstemat fullt lika eftertraktat som vampyrer och Dracula. Några av de 

filmer som anses vara klassiker inom varulvsgenren är just The Wolf man, The Howling105, En 

amerikansk varulv i London106, de senare två från 1981 och Wolf107 från 1994 med Jack 

Nicholson i huvudrollen. Några nyare filmer med varulvar som uppmärksammats är bland 

annat Wes Cravens Cursed108 från 2005 med Christina Ricci i en av rollerna och även Dog 

Soldiers109 från 2002. Det har gjorts massvis med filmer av varierande kvalité om vampyrer 

och varulvar och trenden verkar hålla i sig. 

 
 

 

 

                                                 
101 Stephen, Norrington, Blade, New Line Cinema, 1998  

102 Stephen, Sommers, Van Helsing, Universal Pictures, 2004 

103 Fred F, Sears, The Werewolf, Colombia Pictures, 1956 

104 George, Waggner,The Wolf Man, Universal Pictures, 1941 

105 Joe, Dante, The Howling, Wescom Productions, 1981 

106 John, Landis, En amerikansk varulv i London, Universal Pictures, 1981 

107 Mike, Nichols, Wolf, Colombia Pictures, 1994 

108 Kevin, Williamson, Cursed, Dimension Films, 2005  
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Materialgenomgång 

When the battle begins. Which side will you choose?   
2003 var startskottet för en nytändning av vampyrtrenden i Hollywood då filmen Underworld 

släpptes då, för att följas av Van Helsing och Blade 3. Underworld ansågs ha ett nytt 

intressant synsätt på varulvsmyten och vampyrmyten och deras sammankoppling. Filmen och 

dess uppföljare fick blandade recensioner, men den öppnade upp för en följande trend för 

vampyr och varulvsfilmer. 2006 släpptes uppföljaren till Underworld, nämligen Underworld 

Evolution, som gled vidare på vågen som den första filmen skapat några år tidigare. Filmerna 

Underworld och Underworld Evolution har en gemensam story, där den andra filmen tar vid 

där den första slutar. Filmmakarna använder sig av kombinerad stil mellan actionfilm och 

skräckfilm. Vidare kan man även se den trend som verkar hålla i sig i dessa nyare filmer om 

vampyrer och varulvar, nämligen det gotiska modet och stilen. Hela atmosfären i filmerna och 

allt från karaktärernas kostymer till stilen på byggnaderna, ljussättningen och färgerna går i en 

gotisk stil, något som idag är en hel subkultur, med musik, kläder osv.  

 

Det finns också tydliga intertextualitets inslag, där Underworld-filmerna refererar till både 

tidigare film och litteratur, vilket även underlättar för tittaren att ta till sig filmerna. Bland de 

mest tydliga rent stilmässigt, är filmen the Matrix, som gör sig påmind i stora delar av 

filmerna, både i hur karaktärerna rör sig, men även deras klädsel; svarta solglasögon, svarta 

åtsittande kläder och ibland mörka mantlar. Man kan även känna tydliga kopplingar i 

filmernas atmosfär, och det faktum att de utspelar sig i en slags framtida mörk stad.  

Filmmakarna har använt sig av typiska actionfilmsgestaltningar i Underworld-filmerna, 

mycket actionfyllda scener, där vampyrer och varulvar slåss, många gånger med mycket 

skjutvapen, precis som vilken annan actionfilm som helst. All denna action är sedan kryddad 

med någon enstaka kärleksscen. Även denna kärlekshistoria som utspelar sig mellan Selene 

och Michael, filmens huvudkaraktärer, refererar till gamla böcker och filmer, och även pjäser 

såsom Shakespeares Romeo och Julia. Den omöjliga kärleken mellan släkterna i Romeo och 

Julia återfinns i Underworld-filmerna där det uppstår en omöjlig kärlek mellan Selene och 

Michael. 

 

Den första filmen, Underworld, utspelar sig i en framtidsstad, där regnet och de gotiska 

byggnaderna bidrar till den mörka stämningen. Det pågår ett krig mellan vampyrer och så 

kallade Lychans, d.v.s. varulvar. Detta krig har pågått i flera tusen år men är nu på väg mot 
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sin sista maktkamp. Berättelsens huvudkaraktär är Selene, som är vampyr och även en så 

kallad Death Dealer, vilket innebär att hon lever för att döda varulvar. Dagliga konflikter 

mellan vampyrer och varulvar skildras, men varulvarna har kommit på ett sätt att vinna kriget, 

nämligen genom att blanda DNA från båda arter för att få fram en varelse som har båda arters 

styrkor och därmed blir oövervinnelig. Dock fungerar inte vilket vanligt DNA som helst 

fungerar inte då de flesta människor dör om de smittas från både en vampyr och varulv, så de 

är på jakt efter originalblod, som härstammar från en av de första varulvarna. Den person de 

söker är Michael Corwin som är en vanlig människa. Detta får Selene reda på och ställs inför 

kvalet att ta en människa under sitt beskydd trots förbudet mot det hos vampyrerna. När 

Michael blir biten av en varulv blir situationen ännu svårare. Selene och Michael blir början 

till en kärlekshistoria som ligger i kulisserna till resten av historien om det pågående kriget. 

Samtidigt som detta krig pågår så söker Selene sanningen till hur allt började, om myter och 

historien mellan varulvarna och vampyrerna. Det visar sig att verkligheten inte stämmer med 

vad Selene blivit lärd. 

 

Evolution fortsätter och tar vid där den första Underworld slutar, kriget pågår fortfarande 

mellan varulvar och vampyrer och Selene och Michael försöker hitta sanningen till båda deras 

arters ursprung. Filmen berättar hur det uråldriga kriget hade sin början och vi får följa 

Selenes jakt på hämnd, denna gång inte efter varulvarna, utan efter dem som inte berättat 

sanningen. Filmen börjar med en återblick i historien då de båda brödernas, Marcus och 

William, den ena vampyr den andre varulv, raser är i krig med varandra. William, den äldste 

och starkaste varulven är okontrollerbar och Viktor tar honom till fånga, varpå Marcus vill att 

han ska överlämna ansvaret om brodern till honom. Viktor säger nej och istället blir William 

inlåst i evig tid. Nyckeln till Williams cell tar Viktor hand om och det är den som blir 

huvudartefakten i Underworld Evolution, det är den Marcus vill få tag på. Och han börjar jaga 

Selene och Michael av denna anledning och han är även på jakt efter Selenes blod, då hon är 

den enda som nu efter Viktors död som vet var Williams cell finns någonstans. Detta minns 

hon inte själv, men minnet ligger i hennes blod. Selenes och Michaels jakt på sanningen 

fortsätter fast de har ont om tid för Marcus är dem ständigt i hälarna. 
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Karaktärerna i Underworld och Underworld Evolution  
Selene (Kate Beckinsale), är den kvinnliga huvudpersonen och hjältinnan, hon är en stark 

och sexig vampyr. Hon har näst intill svart axellångt hår, blek hy och klarblåa ögon och pratar 

med en engelsk dialekt. Historien lyder att hennes familj blev brutalt mördade av varulvar när 

hon var liten varpå en av de äldsta vampyrerna, Viktor, förvandlade henne till vampyr för att 

hon skulle kunna få hämnas sin familj. 

 

Michael Corvin (Scott Speedman), är den manliga huvudkaraktären, som blir kär i Selene 

och man kan se en viss spänning mellan de båda genom filmen. Michael är normalt byggd, 

dock en aning muskulös, han är blond och har lite längre hår. Han är från början en vanlig 

dödlig människa, men eftersom han är en nutida arvinge till Corvinussläkten så är hans blod 

värdefullt, varpå han hamnar mitt i kriget mellan varulvarna och vampyrerna. Han blir under 

storyns gång biten av både en varulv och en vampyr, varefter han blir en hybrid och starkare 

än de båda raserna. 

 

 Kraven (Shane Brolly), är bossen i vampyrhuset just nu när ingen av de äldre vampyrerna är 

där, även han är kär i och besatt av Selene och vill ha henne vid sin sida, men det vill inte hon. 

Kraven är lång och senig med mörkt hår som slutar något ovanför axlarna, även han är ganska 

blek i hyn. Det Kraven främst är ute efter är makt och han vill undanröja de äldre vampyrerna 

så han kan ta över på riktigt, därför smider han planer och ingår i en pakt med varulvarnas 

ledare, Lucian. Kraven har rollen som förrädaren. 

 

Viktor (Bill Nighy), den äldsta och visaste av vampyrerna, vilket även syns på hans yttre 

drag då han är lite äldre än de flesta andra vampyrer, han är lång och smal, men ger ett 

respektingivande intryck. Viktor tar hårt på de regler som enligt honom gjort att rasen levt 

vidare så länge som den gjort. Han är livrädd för att varulvs och vampyrrasen ska blandas, 

därför vill han utrota alla varulvar. Viktor har enormt mycket övernaturlig kraft och är en av 

de starkaste vampyrerna.  

 

Lucian (Michael Sheen), den äldsta och starkaste ledaren av varulvarna. Han har långt brunt 

hår, lite mer ruffiga, slitna kläder än vampyrerna, skägg. Lucian föddes som slav en gång i 

tiden åt vampyrerna, men blev sedan kär och gifte sig med en vampyr, Sonja. Varpå Viktor, 

hennes far, dödade henne medan Lucian fick se på. Det var det som startade kriget.  
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Marcus Corvinus (Tony Curran) En av de äldste vampyrerna, också en av 

Corvinusförfaderns söner, som enligt legenden blev bitna av en varg och en fladdermus. Han 

är oerhört grym och ond, men lojal mot sin bror, William. Marcus har även han rödaktigt 

långt hår, blek hy och grymma ögon.  

 

Alexander Corvinus (Derek Jacobi) Den ursprungliga stamfadern, den första odödliga 

människan, som fortfarande lever. Han har kort vitt hår och skägg, ser ganska alldaglig ut, 

trots den kraft han besitter. Han är mån om sina söner och vill dem väl, samtidigt som han 

”städar” upp spåren som varulvarnas och vampyrernas krig lämnar efter sig. 

 

Amelia (Zita Görög), är den tredje i raden av de äldsta vampyrerna, där Viktor och den 

sovande Marcus är de andra två. Hon är ståtlig och vacker, med sin bleka hy och långa mörka 

hår. Hennes roll är mycket liten i filmerna, hon är på väg för att väcka upp en av de äldre 

vampyrerna, men blir överfallen av varulvar som vill åt hennes blod. I uppföljaren syns hon 

lite mer i historiska tillbakablickar, men fortfarande som sagt en väldigt liten roll. 

 

Historien börjar 
Den inledande scenen till Underworld sätter åskådaren i rätt stämning för det som komma 

skall. Det är mörkt och det regnar, Selene sitter på ett balkongräcke högt upp på en gammal 

ståtlig byggnad, medan hon blickar ut över gatorna i staden. Hennes svarta kappa fladdrar i 

vinden. Samtidigt som hon sitter där så berättar hennes röst bakgrundshistorien. Byggnaderna 

ser ut att vara hämtade från ett mörkt och mystiskt sagoland, stora groteska och gamla, vilket 

gör att de inger en viss respekt. Hon berättar att 600 år har gått sedan Lucian, klanledaren för 

varulvarna, blev mördad. Trots detta följde inte blodfejden honom i graven “Though Lycans 

were fewer in number, the war itself had become more perilous, for the moon no longer held 

her sway. Older, more powerful Lycans, were now able to change at will.” Det enda som 

Selene nu lever för att göra är att döda varulvar, eller som hon själv uttrycker det; 

” Hunt them down and kill them off, one by one” 

 

Efter detta får man se en manlig kompanjon, som sitter en bit ifrån Selene, med en kikare, och 

tittar på två män som går nere på gatan. De nickar åt varandra och han hoppar ner. Selene 

fortsätter sin berättelse och säger att för sådana som henne, en dödsbringare (Death dealer), är 
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det slutet på en era. Som förra seklets vapen blir de nu förlegade. ” Pity, because I lived for it” 

säger hon och hoppar ner med kappan flygandes bakom henne. I scenen därefter upptäcker 

männen att de är förföljda och börjar skjuta. Kampen mellan varulvarna och vampyrerna har 

börjat för tittaren. 
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Filmanalys 

Moral & själ; Gränsen mellan det mänskliga & djuriska 
Vad skiljer då människan från monstren och djuren? En del menar att det handlar om en slags 

mänsklig identitet, som innehåller moral, själ, sexualitet och även mer praktiska saker såsom 

användandet av verktyg och talförmågan. Vilka av dessa egenskaper besitter karaktärerna i 

Underworld-filmerna, gestaltas de som människor eller monster? 

 

Mänskligt eller djuriskt 
Man kan säga att filmen har två huvudkaraktärer, Michael och Selene, eftersom Michael är en 

människa och har de klassiska mänskliga dragen så är åskådaren mest lik honom vid första 

anblick men det är nog inte honom som man som tittare identifierar sig med utan det är 

Selene, som är vampyr. Men om vi utgår från Midgleys teori om att vi är djur så är det inte så 

svårt att identifiera sig med vampyren Selene, trots att hon är mer djurisk i sin natur än 

människan Michael. Midgley skriver vidare att vi har svårt att acceptera vår likhet med djuren 

och att jämföra oss med dem har alltid haft en avgörande roll i hur vi ser på oss själva. Om 

man ser till Midgleys teorier så kan man se Underworld-filmerna som ett bidrag till att öka 

denna förståelse och väcka uppmärksamhet och diskussion kring just denna distinktion mellan 

det djuriska och mänskliga. Jag tror att problemet vi har med denna distinktion och 

förhållandet till djur, är att vi alltid ser allt från ett perspektiv. Djuren studeras alltid utifrån 

mänskliga normer, inte från hur de verkligen är.  

 

Midgley skriver även om vad som anses vara typiskt mänskliga drag, såsom förnuft, språk, 

kultur, självmedvetenhet, skratt, samvete och moral. Och underförstått är det detta som skiljer 

människan från djuren, eftersom djuren inte anses ha dessa egenskaper. Underworld-

filmernas kommentar till detta ser man genom att varulvarna, som är mer djurlika både till 

utseende men även i deras oförmåga att tala under tiden de befinner sig i varulvsgestalten. För 

enligt Midgleys teorier om vad som skiljer djuret från människan, så hamnar varulvarna i 

Underworld-filmerna i kategorin djur, mer än vampyrerna.  

 

Sedan kan man fundera kring de andra förmågorna eller dragen som anses vara mänskliga och 

som man kan diskutera i distinktionen mellan djur och människa. Saker som 

självmedvetenhet, skratt, samvete och moral som Midgley nämner, är drag som alla karaktärer 
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besitter mer eller mindre i Underworld-filmerna. Så vampyrerna och varulvarna skiljer sig 

egentligen inte mycket från människorna om man utgår från det. Om man ser moral som 

något icke-djuriskt, så skulle varken varulvarna eller vampyrerna vara särskilt djuriska i 

Underworld, då de båda visar tecken på moral, precis som vilken människa som helst. De 

dödar inte hur som helst, utan det finns regler, dels arterna emellan men även gentemot 

människorna verkar det som. Och de som inte följer dessa regler som är uppsatta blir 

straffade, precis som i vårt eget samhälle. Dock finns det undantag, då några karaktärer 

handlar mer morallöst än andra.  

 

Något som ofta har en stor roll i vampyr och varulvsfilmer är sexualiteten. Dock ligger inte 

det i fokus i denna gestaltning av vampyrer och varulvar, men den finns ändå med 

underliggande hela tiden. Just sugandet av blod från halsen som kan förknippas med en kyss, 

brukar ju anses sexuellt och visst finns de bitarna med även här, men utöver det så är det 

knappt märkbart. Visst finns det även en slags sexuell spänning mellan Selene och Michael 

och de kysser varandra en gång i den första filmen och har lite mer närkontakt i den andra, 

men huvudfokus ligger på action i båda filmerna. Tempot är generellt ganska högt filmerna 

igenom. Rent allmänt har vampyrerna förstås en sexigare utstrålning än varulvarna, och vid 

några tillfällen nämns även vampyrernas levnadsvanor, där njutning och tillfredställelse ingår. 

Detta kan man bland annat se i en scen där Kraven utbrister “What's the point of being 

immortal if you deny yourself the simple pleasures in life?” Förr ansågs dessa slags filmer 

ofta gestalta den undertryckta sexualiteten som fanns i samhället, något som kanske inte är 

lika aktuellt idag. Kanske därför har de sexuella undertonerna dämpats i senare  filmer, såsom 

Underworld-filmerna.  

 

Monster eller inte 
Monstren i Underworld-filmerna får en mer mänsklig karaktär än den som ”onda” monster. 

Eftersom de besitter mänskliga drag och handlar i krig och kärlek, precis som i så många 

andra berättelser om vanliga människor. Detta märks extra tydligt hos Selene, som är 

huvudkaraktär och trots att hon ska vara hård och tuff så visar hon ändå en hel del 

medkänslighet, mera under filmens gång. I början av filmen så är Selene ett känslokallt 

monster, som dödar för att hon vill och måste. Det typiskt djuriska beteendet återfinner man 

hos henne. Men under filmens gång börjar hon ändras och hon blir mer och mer mänsklig, 
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känslor väller upp inom henne, kärlek, avsky osv. Detta ges exempel på i bland annat en scen, 

då Selene får sin dom av Viktor och börjar gråta.  

 

Selene inser att varulvarna är ute efter en människa och försöker ta reda på varför. Dessutom 

anar hon att Kraven ljuger om att han dödat varulvsledaren Lucian. För att få hjälp med detta 

problem väcker hon upp en av de äldre och mäktiga vampyrerna, Viktor, som räddat henne 

från varulvarna när hon var liten och gjorde henne till vampyr så hon kunde hämnas 

mördandet av sin familj. Men Viktor väcks upp ett århundrade för tidigt, då reglerna är att en 

äldste vampyr regerar och de två andra sover. Hon väcker honom i en tid då egentligen det är 

en annan äldres tid att härska, Marcus. Vampyrrådet är redan på väg för att väcka upp honom. 

Selene vet att det är förbjudet att väcka upp äldste vampyrerna för tidigt men gör det ändå.  

 

Selene stiger in i den valvliknande källaren, där de äldste vampyrerna ligger begravda i 

golvet. Viktor sitter på en tronliknande stol, hans hud ser gammal och förruttnad ut, och det 

sticker ut slangar från hans rygg, fyllda med blod, som hans kropp suger i sig för att bygga 

upp hans krafter. Han förklarar för Selene att en äldste ska utföra väckandet, som nu istället 

Selene gjort på Viktor, ett århundrade för tidigt. Viktor säger att kedjan inte brutits på 14 

århundraden, en vaken och två sover, sådana är reglerna. Dessa regler är enda orsaken till att 

de överlevt såhär länge, säger han. ”You will not be shown an ounce of leniency. When 

Amelia arrives the council will convene and decide your fate. You have broken the chain and 

the covenant! You must be judged!” avslutar han. Selene tittar upp och tårar rinner nerför 

hennes kinder. Genom detta kan man se att hon börjar mer och mer likna en människa med 

djuriska drifter som inte går att göra något åt, eftersom hon är vampyr, behöver hon ju blod 

för att överleva. Det faktum att hon är vampyr gör att hon får leva ut den djuriska sida som 

finns hos henne men ändå vara människa. Generellt agerar hon mer och mer mänskligt ju 

längre filmen pågår, vilket även gör det lättare för publiken att identifiera sig med hennes 

karaktär.  

 

Djuriska drag hos karaktärerna 
De olika karaktärerna i filmen besitter olika mycket djuriska drag, den äldste vampyren, 

Viktor, till exempel är mer djurisk till sin karaktär än de andra vampyrerna, han visar ingen 

medkänslighet och han gör vad han anser vara bäst för sin ras, precis som en ledare för sin 

flock skulle tänka. Dessutom rent utseendemässigt så ser han aningen mer monstruös ut än de 
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andra i Underworld, vilket antagligen är för att han väcks upp med blod, men ser annorlunda 

ut innan han återfår sin normala styrka. Med flera slangar fyllda med blod stickandes ut från 

ryggen på hans utmärglade kropp, ser han inte mänsklig ut. Så både genom beteendet och 

genom utseendet ser han ut att vara den vildaste av vampyrerna i Underworld. 

Michael som är den enda vanliga människan i filmen, är snäll och något mesig, men när han 

blir biten av en varulv börjar han att tuffa till sig. Det djuriska inom honom får utlopp och han 

verkar bli mer tuff och självsäker. Men som åskådare ser man honom som en god kille, trots 

att han blir till ett monster. Michael, är den mest mänskliga karaktären, vilket beror dels på att 

han är människa från början i filmen. Han ser på vampyrerna och varulvarna med rädsla och 

obehag i början, men då han blivit biten av en varulv och därmed upplever dennes minnen, 

börjar han förstå hela historien ifrån deras perspektiv mot slutet av filmen.  

 

Det finns heller inte några vanliga människor med i filmen, förutom Michaels roll, så 

monstren tar över och blir till något självklart och vanligt i filmens värld. Det är egentligen 

Selene som man som åskådare ska identifiera sig med eftersom hon är hjälten i historien.  

 

Man kan undra varför aldrig vampyrerna förvandlas till deras monstruösa normala skepnad, 

utan bibehåller den mänskliga? Kanske är det för att få dem att framstå som mera mänskliga 

än varulvarna, som man verkligen får se när de förvandlas till stora, hårbeklädda, bestar, som 

bara uttrycker sig genom sitt djuriska vrål och festar gärna på vampyrer så blodet stänker.  

I den första Underworld- filmen så får man bara se lysande ögon och längre hörntänder på 

vampyrerna, när de blir arga eller ska till och slåss. Men i Underworld- Evolution får man se 

Marcus som en monstruös vampyr ska se ut, med en djurisk fladdermusliknande gestalt, med 

huggtänder och vingar, blötare och tjockare hud. Men fortfarande gestaltas ingen av de andra 

vampyrerna på samma monstruösa vis, han distanseras från de övriga, trots att alla är monster 

egentligen. Det verkar inte heller som att varulvarna har någon talförmåga förutom sitt 

djuriska vrål när de befinner sig i sin varulvsskepnad, medan vampyrerna kan prata precis 

som människor, vilket bidrar till att varulvarna blir mer djur än människor. 

 

Vampyrerna framställs som mer humana än varulvarna. Filmen tar en vändning när det visar 

sig att vampyrerna var grymma och startade kriget, vilket betyder att varulvarna egentligen är 

oskyldiga. Detta görs genom ett slags byte mellan karaktärerna Lucian, varulvsledaren och 

den äldste vampyren Viktor. Då det är tydligt från början att man som åskådare ska tro att 

vampyrerna är de goda och varulvarna står för det onda. Viktor får rollen som en hård, rättvis 
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ledare av vampyrklanen, medan Lucian mer ses som en blodtörstig, girig och djurisk ledare av 

varulvarna. Men under filmens gång så får man reda på att Viktor startade allt genom att döda 

sin egen dotter för att hon var kär i Lucian, vilket genast sätter honom i rollen som offer och 

därmed även god. 

 

Ett exempel på att vampyrerna gestaltas mer som mer mänskliga kan man se i scenen då 

Selene blir skadad i armen i en biljakt; Selene har just varit i Michaels lägenhet och räddat 

honom från varulvarna, men Lucian är också där och öppnar dörren ut till gatan och springer 

efter bilen, som Selene och Michael försöker fly i. Lucian hoppar upp på taket på bilen och 

fäller ut en slags jättestor kniv från ärmen på sin rock, som han sedan sticker ner genom 

biltaket. Han lyckas träffa Selene i axeln, och hon grimaserar av smärta. Sekunden efter 

tvärbromsar hon och Lucian flyger fram över bilen och landar på marken. De fortsätter köra, 

då Michael säger att de borde stanna bilen eftersom Selene är skadad, men hon svarar bara att 

hon mår bra. Strax därpå får man se hur hennes ögonlock sluts och hon svimmar, så Michael 

får komma till räddning. 

 

Detta är ett typiskt mänskligt tecken som vampyren Selene återigen tillskrivs, medan man 

några scener tidigare fått se varulven Lucian, stå och med hjälp av bara sin inre kraft trycka ut 

och avlägsna silverkulor från sin kropp, vilket antyder att han har övernaturliga krafter och 

inte alls är mänsklig egentligen, utan bara hans skepnad. Varulvarna gestaltas genomgående 

mer djuriskt i  Underworld-filmerna, medan vampyrerna får en mer mänsklig gestaltning. 

Varför filmmakarna valt att göra så är inte helt lätt att svara på. Kanske som jag var inne på 

tidigare att eftersom djuren står under människor i samhället, och varulvarna är mer djuriska 

än vampyrerna, vilket naturligt medför att de står under vampyrerna.  

 

Det handlar till viss del även om kontroll över den djuriska sidan hos vampyrerna och 

varulvarna. Lucian, varulvarnas ledare, har mer kontroll över sin djuriska sida, vilket innebär 

att han även kan kontrollera de andra mer. Att Lucian aldrig heller förvandlas till sin 

varulvsgestalt, bidrar till denna teori, om att han kan kontrollera sin djuriska sida. Generellt 

finns en viss skillnad mellan varulvarna och vampyrerna när det gäller denna kontroll, då man 

ser varulvarna förvandlas till vargliknande monster och löpa amok, medan vampyrerna inte 

genomgår en förvandling och agerar allmänt mer kontrollerat, när det gäller deras djuriska 

drifter.  
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Själen 
Den franske filosofen Descartes menade att eftersom djur inte kunde tänka eller tala heller 

inte hade någon själ, och att de agerade utan samvete. Detta baserade han bland annat på att 

djur ibland gör intelligenta handlingar, men andra gånger helt dumma handlingar, så det kan 

inte komma från en riktig intelligens hos djuren, menade han. Om man går tillbaka till 

Midgleys tankar om att vi alla är djur, och att varulvarna åtminstone är mer djuriska än 

vampyrerna. Om det är så skulle detta innebära att varulvarna i Underworld inte skulle ha 

någon själ, eftersom de är djuriska. Dock är ju dessa varelser påhittade och består av en 

blandning mellan människa och monster, men det får ändå tittaren att tänka till på frågor som 

dessa. Men varför skulle vampyrerna ha en själ och inte varulvarna? Jag tycker att båda 

monstren är lika oss människor, så att om vi har en själ så borde de också ha det. Dock är 

detta inget man får se uttalat i Underworld-filmerna, huruvida vampyrerna och varulvarna i 

besitter en själ eller inte. Från den gamla folktron om att vampyrerna även tog människors 

själar, när de sög deras blod, finns inte många spår kvar i Underworld-filmerna eller i annan 

nutida populärkultur för den delen.  

 

Den nya myten, de äldre myternas sammankoppling 
Många av de gamla varulvs och vampyrmyternas drag finns fortfarande kvar även i 

Underworld-filmerna, men många har även förlorats och nya kommit till. Innan Underworld 

var det många år sedan en film innehållandes både vampyrer och varulvar gjordes, och det 

moderna samhället och populärkulturen bidrar till utvecklingen även inom myten.  

 

Nya drag 
Blodet är något som nästan alltid får spela en stor roll i sådana här slags filmer, och så även i 

dessa två. Det är blodet som ligger i grunden för hela storyn, då två blodslinjer hamnar i krig 

för att deras blod inte ska blandas och att storyn som utspelar sig i filmen handlar om att hitta 

blodet med rätt DNA för att kunna skapa en hybrid. Som de säger i The Making of 

Underworld, att de ville att filmerna skulle baseras mer på en vetenskaplig grund, kan man se 

spår av, helst genom blodets betydelse. Blodet har alltid haft en stor betydelse för dessa 

mytiska monster, för det är via blodet allt sker, detta virus som man kan kalla det, vilket gör 

offret till ett monster. Blodet ingår i en ritual, där det för vampyren innebär att suga blod ur 

sitt offer medan varulven mer festar på blodet på ett mer djuriskt sätt, precis som nämnts 

tidigare. Men mer historia och betydelse än så har inte blodet tillskrivits i många tidigare 



 

 44

filmer inom denna genre. I Underworld-filmerna kopplas de båda blodslinjerna ihop och hela 

berättelsen handlar om rätt DNA och blod, skapandet av en hybrid, något som kan kopplas till 

debatter kring detta i dagens samhälle. Exakt hur myten om blodets ursprung kom till berättar 

de i en scen i Underworld; 

 

Efter varulvarnas sökande efter det blod som Michael har så lyckas de till slut få tag på 

Michael då Selene själv inte lyckas försvara honom, men Selene får tag på en av varulvarna 

vid samma tillfälle och tar med honom hem till vampyrernas näste och den äldste vampyren 

Viktor och varulven berättar: ”For years, we've been trying to combine the bloodlines. And 

for years, we've failed. It was useless. Even at the cellular level, our species seemed destined 

to destroy each other. Yet the key, we knew... was to locate the rarest of bloodlines... a direct 

descendant of Alexander Corvinus... Hungarian, a warlord... who came to power in the early 

seasons of the fifth century. Just in time to watch a plague ravage his village. He alone 

survived. Somehow, his body was able to change the disease...mold it to his benefit. He 

became the first true immortal. And years later, he fathered at least two children... who 

inherited the same trait.” Viktor flikar in och säger; “The sons of the Corvinus clan. One 

bitten by bat, one by wolf... one to walk the lonely road of mortality as a human. It's a 

ridiculous legend, nothing more.” 

 

Men varulven fortsätter;”We needed a pure source... untainted. An exact duplicate of the 

original virus. The Corvinus strain itself, which we learned... was hidden away in the genetic 

code of his human descendants... and passed along in its dormant form... down through the 

ages to Michael Corvin. His blood allows for a perfect union between our species.”110 

 

Selene är på väg att döda honom nu men han säger stop och vill berätta hela sanningen, att om 

Lucian skulle kunna komma åt blod från en som fötts ren, en mäktig äldste som Amelia eller 

Viktor och spruta in det i Michaels blod så skulle han bli till hälften vampyr och hälften 

varulv, men starkare än båda. När Viktor får reda på att Lucian lever så dödar han varulven 

och säger till Selene att hon är förlåten om hon dödar Corvinus ättling, det vill säga Michael.  

 

I filmen framstår denna historia som en myt, då Viktor fnyser åt berättelsen. Men senare visar 

det sig att den är sann. Med bara denna scen så får tittaren helt plötsligt en ny berättelse att 

                                                 
110 Wiseman 
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förhålla sig till, trots att många känner till stora delar av de tidigare vampyr och 

varulvsmyterna, så börjar de kanske tänka att det kanske var såhär. Filmmakarna lutar sig 

tillbaka på de redan populärkulturellt existerande myterna kring varulvar och vampyrer, där 

det redan finns vissa delar som åskådaren redan förknippar med myterna. Dels handlar det om 

egenskaper som dessa mytiska figurer besitter, dels hur de ser ut rent utseendemässigt och till 

sist, bakgrundsmyten om hur det hela började. Filmmakarna försöker här att få in hela 

bakgrundsstoryn på bara några rader, vilket gör att det kan bli lite svårt att hänga med på vad 

som sägs första gången man ser filmen.  

 

Gamla symboler 
Många av de element och symboler som tidigare haft stor betydelse i myterna om vampyrer 

och varulvar har tappat sin betydelse i Underworld-filmerna. Månen har tappat sin betydelse, 

från att ha varit den tid och den symbol då varulven genomgår sin förvandling så kan 

varulvarna i filmen förvandlas när de vill. Dock är månen fortfarande en symbol för 

vampyrens tid på natten, för de tål fortfarande inte solljus, vilket i sin tur innebär att större 

delen av filmen utspelar sig i mörker eller på natten. Detta är annars något vanligt i äldre 

filmer, att månen får stå som symbol för det onda, och vampyrens tid på dygnet, och så även 

när det gäller varulven. Eftersom den förvandlas till varulv just under fullmånen. Fler 

symboler som är av mindre betydelse i dessa filmer, är bland annat att vampyrer sover i 

kistor, tillsammans med jorden som de begravts i, vilket är nästan helt borttaget. Det finns 

kvar med en viss modernisering, de äldre vampyrerna sover i kistor under jord, periodvis 

genom tiden, för att sedan väckas upp och härska. Men man får aldrig se några tecken på att 

de ”vanliga” vampyrerna sover i kistor, eller sover alls för den delen. 

 

Att vampyrer är rädda för kristna symboler såsom kors och vigvatten finns inte heller med i 

filmerna. Kanske är det ett utvecklande drag i mytbildningen, då dessa symboler känns lite 

förlegade, eftersom religion inte är lika viktigt i dagens samhälle som det en gång var. Visst 

har det fortfarande en stor betydelse i folks liv, men det är ändå inte på samma nivå, eller lika 

livsavgörande som förr. Man kan även i Underworld-filmerna se tecken som kopplas ihop 

med den kristna läran, dock är de färre än i många äldre filmer. Men att den kristna läran 

alltid har innehållit distinktioner mellan det onda och det goda, ljuset och mörkret osv, gör sig 

även synligt i Underworld-filmerna. Vampyrerna är ju till exempel verksamma om natten i 

filmerna, vilken sedan långt tillbaka ansetts vara ondskans tid på dygnet.  
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Klasskillnaden 
Bilden av den aristokratiske vampyren och den vilda varulvsbesten finns kvar i Underworld-

filmerna, såsom den finns i många äldre filmer. Man kan för övrigt även se tydliga drag av en 

viss klasskillnad mellan varulvarna och vampyrerna, då vampyrerna bor i en stor herrgård, 

mer lik ett slott med avancerad övervakningsteknik och stora grindar. De klär sig även väldigt 

flott, om än gotiskt i svart. Medan varulvarna håller till i tunnlar och kloaker under staden, där 

det är smutsigt och inte alls i närheten av vampyrernas vackra hem, de klär sig betydligt sämre 

och agerar mer burdust till sättet. När filmmakarna berättar bakgrunden, vad som hänt 

historiskt sett i filmens tid, så var varulvarna en gång i tiden slavar till vampyrerna, deras 

väktare i solljus. Vilket också bidrar till en teori om att det alltid varit en klasskillnad arterna 

emellan, även inom filmen. Varför det är så kan vara svårt att svara på. Kanske för den simpla 

anledningen att människan står över djuren och eftersom vampyrerna i Underworld-filmerna 

är mer mänskliga än de monstruösa varulvarna, så blir klasskillnaden naturlig. Det finns 

allmänt flera tolkningar av klass som man kan se i Underworld-filmerna. Vampyrerna som 

man kan tolka till att vara överklass i filmerna och där varulvarna är mer arbetarklass, eller 

kanske underklass. En del menar att man genom detta även kan se vampyrernas sugande av 

blod som en kommentar till dagens samhälle, som en metafor för hur överklassen suger ut 

arbetarklassen. Dock känns den kopplingen som en övertolkning.  

 

Utseende och död 
Om man tittar rent utseendemässigt på hur vampyrerna gestaltas i Underworld, så är de bleka, 

har vassa hörntänder, vissa har även långa naglar och hypnotiska ögon. Men huruvida de har 

en skugga eller om de syns i speglar är svårt att säga, vilket annars hör till vampyrmytens 

generella drag. Det ges heller inga tecken på att de kan kontrollera delar av djurriket, såsom 

vargar, katter, råttor och fladdermöss. Exakt hur man blir vampyr i Underworld-filmerna är 

något osäkert, men det verkar som det räcker att bli biten av en vampyr bara, även fast det i 

vissa filmer brukar vara att även offret måste dricka av vampyrens blod för att genomgå 

förvandlingen.  

 

Hur dödas då en vampyr i filmerna? Enligt de uråldriga myterna så är det avhugget huvud och 

en påle genom hjärtat som är ett måste. Men i dessa filmer verkar det som att det även går på 

andra sätt. Varulvarna tuggar mest sönder dem, och bevisligen så går det även att skära av 

hjärnan på en vampyr så den dör, som Selene gör med den äldste vampyren Viktor. Något 
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nytt som de lagt till i filmerna är även kulor fyllda med UV-ljus, vilket dödar vampyrer på 

direkten. För att övergå till varulvarna, så används även dessa vapen för att döda dem, fast 

med flytande silvernitrat istället. Då det är sedan länge känt att varulvar inte tål silver eller 

silverkulor, dock är detta en uppdatering som de har med i filmen, detta silvernitrat som går 

direkt ut i blodet och inte går att avlägsna. Denna ständiga utveckling av sofistikerade vapen 

är en trend man kan se inom filmens värld såväl som i den verkliga världen i dagens samhälle. 

I Underworld-filmerna kommenteras detta genom att den ena rasen kontrar med nya vapen så 

fort den andra rasen uppfunnit nya, vilket innebär att det blir till en ond cirkel, där det eviga 

kriget aldrig verkar ta slut.  

 

Precis som med vampyren så blir man en varulv i Underworld-filmerna genom bettet från en. 

Och som jag nämnde tidigare så har månen ingen betydelse längre, eftersom varulvarna kan 

ändra gestalt när de vill, fast det verkar som det mest sker i sammandrabbning med något, till 

exempel en vampyr. Deras utseende är till stor del klassiskt, en stor best och vargliknande 

varelse, som står på två ben, med stora kraftiga käkar och sylvassa tänder. De är längre och 

mer muskulösa än vampyrerna, som har vanlig människolängd. Dock ser man inga symptom 

hos varulven direkt innan den förvandlas utan de är människa ena stunden och i nästa så 

expanderar deras kropp och blir till detta monster, vilket annars är vanligt enligt 

varulvsmyten. Enligt varulvsmyten så finns det två sorters varulvar, de ofrivilliga som känner 

ständigt ångerfulla över sitt beteende och sedan den frivilliga varulven som uppskattar den 

övernaturliga styrka och frihet som det innebär att förvandlas till en varulv. I Underworld-

filmerna känner varulvarna heller ingen ånger, de utnyttjar sin enorma kraft till fullo och 

skäms inte över det.  

 

Vad varulvarna och vampyrerna lever på i filmerna är något vagt, självklart behöver 

vampyrerna blod för att överleva och man får några exempel på vad de kan få det ifrån, Ett 

exempel är i en scen efter att Selene än en gång räddat Michael så tar hon honom till en 

förfallen byggnad i staden och in i ett rum, som hon säger att det är en av deras förhörslokaler 

och att Michael borde vara i säkerhet där. Hon går fram till ett kylskåp och öppnar det, tar 

fram en påse blod och ger Michael. Då berättar Selene om Ziodex Industries, ett företag, som 

vampyrerna äger, vilket klonar blod. 

 

Ett annat exempel är i slutet av Underworld där det finns en scen som utspelar sig i 

varulvarnas näste i den undre världen, bland kloaker och tunnlar. Selene har räddat Michael 
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och försöker smita ut, men Kraven kommer och skjuter Michael, varpå Selene säger; ”I hope I 

live long enough to see Viktor choke the life out of you”. Men då börjar Kraven berätta 

sanningen om Viktor. Att det var han som dödade hennes familj och inte varulvarna, som de 

fått henne att tro. Viktor kunde inte följa sina egna regler, säger Kraven, han avskydde 

smaken av boskap. ”So every once in a while he went out and gorged himself in human 

blood.”  

 

Detta antyder att vampyrerna i alla fall har några slags regler om att inte suga blod från 

människor, men boskap verkar vara tillåtet. Annars verkar de mest som att varulvarna och 

vampyrerna överfaller varandra, eftersom det knappt är några vanliga människor med i 

filmerna, annat än som statister. Man kan undra i sådana fall varför de inte biter människor 

mer, eftersom de ändå har en övernaturlig styrka så människorna har inte mycket att sätta 

emot. Kanske kan det vara för att de tror att människorna ska försöka utrota deras arter, men å 

andra sidan så vill monster eller människor med övernaturliga krafter ofta ta över världen i 

andra filmer. Men i Underworld-filmerna är de väl helt enkelt för snälla. Det är svårt för man 

får inte se från någon människas perspektiv i filmerna. Som tittare vet man inte hur pass 

medvetna resten av världen är om denna fejd mellan vampyrerna och varulvarna, eller om de 

ens vet att dessa monster existerar.  

 

Trovärdighet 
Precis som i den mesta litteratur och film som handlar om vampyrer och varulvar så hamnar 

varulvarna lite i skymundan, det är mest fokus på vampyrerna. Varför det är så kan väl kanske 

bero på en fråga om popularitet, eftersom Underworld-filmerna främst är till för 

underhållning och vampyren som monster är mer utbredd och populär än varulven så är det 

klokt att lägga mer fokus på denne. Det som är nytt i Underworld-filmerna, är just 

kombinationen mellan varulvs och vampyrmyten, där de använt sig av delar från båda, och 

sedan pusslat ihop dem till en ny myt. Och även där genom folks kännedom om de äldre 

myterna var och en för sig, så blir det mer trovärdigt när det blir till en enda myt. Så till stor 

del så spelar skaparna av filmerna på publikens igenkännedom, för att få sin myt att bli 

trovärdig. Filmmakarna gör försök till att upprätthålla den uråldriga vampyrmyten genom att 

de först försökte spela in filmen i Transsylvanien, Rumänien, vilket har en lång historisk 

koppling till hela vampyrmyten. Eftersom Vlad Tepes som regerade där under 1400-talet, 

sedan blev känd som den första vampyren, tack vare Bram Stokers roman Dracula. Stoker 
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lånade namnet till sin blodsugande greve från Vlad Tepes, vars smeknamn var Dracul. Och 

sedan dess har Rumänien blivit vampyrland med hela världen. Dock kunde inte filmmakarna 

spela in varken första eller andra filmen i Rumänien tack vare tekniska problem och även 

problem med skådespelarnas tid osv. Men de reste dit och gjorde iakttagelser som de sedan 

använde sig av i filmerna. Den första filmen, som utspelar sig i en mörk stad filmades i alla 

fall i Östeuropa, närmare bestämt Budapest. Medan den andra filmen, som till stor del utspelar 

sig i ett storslaget landskap, spelades in i Vancouver. I Underworld Evolution finns det även 

fler detaljer som tyder på upprätthållandet av vampyrmyten, där de inspirerats av kapell så 

kallade monasterys som finns i Rumänien, till ett kapell/fängelsebyggnad som finns med i 

filmen, där en historiskt kunnig vampyr bor. Wiseman pratar om detta i extramaterialet som 

finns med på DVDn, där han säger att den finns en historisk bakgrund, där man tänker på 

Transsylvanien, Ungern och Rumänien, och därför har de hämtat inspiration därifrån för att 

skapa den rätta östeuropeiska och historiska atmosfären. Och visst gör filmmakarna rätt i att ta 

med sådana igenkännbara faktorer som Transsylvanien för att få deras nya myt att verka mer 

trovärdig. Likadant blir det med alla vampyrens och varulvens egenskaper, som till viss mån 

känns igen från tidigare filmer och även litteratur. Jag antar att eftersom åskådaren känner 

igen flera element sedan tidigare även får det lättare att acceptera den nya storyn som 

trovärdig. Precis som Ferrell menar när han förklarar att en filmmakare måste ta in en del 

sanning i sin berättelse för att den ska verkar trovärdig.111 Även om historierna om Vlad 

Tepes i Transsylvanien inte är helt sanna, så har de ändå nått till en viss status, tack vare att 

han fanns på riktigt, till skillnad från vampyrer och varulvar, och dessutom var han grym och 

pålade människor. Så jag tror att den historien fungerar som en slags trovärdighetsskapande 

sanning ändå.  

 

Vampyrernas och varulvarnas myter kopplas verkligen ihop i Underworld-filmerna, storyn 

går tillbaka till myternas ursprung till och med och förklarar hur det hänger ihop. Det är en 

fantasifull och nyskapande tanke, där de tagit vara på element som funnits i tidigare filmer om 

vampyrer och varulvar och satt dem i en ny uppdaterad kontext, där de ändå är ganska lika 

varandra i grund och botten, men ändå har de sina särdrag som skiljer dem åt. Det är många 

av de klassiska egenskaperna som fallit bort, och givit rum för nya, såsom minnet i blodet, de 

äldre vampyrerna som sover sig igenom olika tidsperioder till exempel.  

                                                 
111 Ferrell, s 49. 
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Myternas roll i samhället - mytskapande tecken i Underworld 

Mytskapande 
Man kan tydligt se att Underworld-filmerna till största delen bygger på underhållning, även 

om den har många mytiska inslag i berättelsen. Men det är antagligen genom just 

underhållning som myter förmedlas som bäst, något inbäddade i en story som täckmantel. Det 

är intressant att se att karaktärerna i filmerna även de förhåller sig till myter i själva filmen. 

Vilket man bland annat kan se i scenen där Selene tagit med en varulv för att berätta vad de 

försökt skapa, så berättar han hela historien om blodet och odödligheten, varpå Viktor med ett 

leende utbrister; ” The sons of the Corvinus clan. One bitten by bat, one by wolf... one to walk 

the lonely road of mortality as a human. It's a riduculous legend, nothing more.”112 Så även i 

filmerna är myterna om varulvar och vampyrernas ursprung en myt eller legend. Som de 

flesta inte verkar tro på. Precis som vi människor är idag, det finns gamla myter, men de är 

inga vi håller för sanna. 

 

En del forskare påstår att myterna är vårt kollektiva minne. Något som även filmerna gestaltar 

genom att de har ett särskilt förhållningssätt till just minnet. En vampyr kan nämligen suga 

blod från en annan vampyr eller en varulv och genom denne, uppleva eller få dennes minnen 

från hela sitt liv. Detta kan man bland annat se exempel på i Underworld Evolution, när 

Kraven öppnar upp graven där en av de äldste vampyrerna, Marcus, vilar för att döda honom, 

men han finner den tom. I nästa klipp spränger sig Marcus upp genom golvet med sin 

demonliknande kropp med stora kraftfulla vingar, och han använder de långa vassa spetsarna 

på dem som vapen. Sedan får han tag på Kraven och trycker upp honom mot en vägg och 

berättar att han fått ”The blood memories of this wretched creature...(där han syftar på den 

varulv som dödats och vars blod runnit ner i Marcus grav och väckt honom till liv) have 

shown me that your treachery knows no bounds.” Kraven försöker förklara men Marcus 

fortsätter:”Why would I listen to your lies when the journey to the truth is so much 

sweeter?”113 Varpå Marcus biter honom och man får se minnesbilderna som han får genom 

blodet.  

 

Denna förmåga gör att myterna hamnar i en annan sits, de kan faktiskt kollas upp om de är 

sanna eller inte genom denna metod, även om minnet är subjektivt från offret, så är det ändå 

en slags sanning som kommer fram. Detta kan kopplas till dagens lögndetektortest, tänk om 
                                                 
112 Underworld, 2003 
113 Underworld, 2003 
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man istället bara kunde ta ett blodprov och se sanningen istället. I Underworld ges exempel på 

detta minne som ges vidare när man blivit biten av en vampyr eller varulv, när Michael tror 

att han har drömmar, vilket egentligen är ett sant minne. Detta ger filmmakarna chansen att 

berätta bakgrundshistorien i bilder också, för att underlätta för åskådaren. 

 

Det börjar med att man får se när Michael är tillfångatagen i Lucians gångar under staden så 

blir hans mardrömmar värre, han ser hela händelseförloppet från Lucians minne som flyter i 

hans ådror. Han ser vad som egentligen startade kriget mellan vampyrerna och varulvarna. 

Varulvarna var slavar en gång i tiden och vampyrernas väktare i dagsljus. Lucian föddes som 

en slav men han gifte sig med Sonja, som var vampyr, vilket var strängt förbjudet. Viktor 

fruktade att arterna skulle blandas, så mycket att han dödade henne, sin egen dotter. Hon blev 

ihjälbränd för att hon älskade Lucian, medan han tvingades titta på. Det var startskottet för 

kriget. Sedan dess, i 600 år, har Viktor försökt utrota varulvarna.  

 

Enligt psykologen May har att myterna har bleknat idag och människor lämnas utan syfte i 

livet, vilket i sin tur leder till ängslighet och ångest. Vidare anser han att det idag förekommer 

ett ständigt sökande efter en inre identitet. Detta kan man se tydliga spår av även i 

Underworld-filmerna, där Selene och även Michael letar efter sina identiteter, varifrån de 

kommer eller hur de blivit till dessa monster och hela ursprungshistorien. May skriver också 

om att det finns två nivåer av funktioner för myter, för den regressiva funktionen som gör att 

myten frambringar det bortträngda, omedvetna, arkaiska drifter, fruktan osv som allt går att 

finna i själen, precis som det bortträngda djuriska hos vampyrerna och varulvarna i 

Underworld-filmerna. Sedan kan man även se den progressiva funktionen, där myten visar på 

nya mål och möjligheter, ett slags genombrott.  

Myten om hjälten 
Det finns tydliga spår från tidigare myter, både vampyr och varulvsmyten i sig, men även 

andra, som filmmakarna använt sig av i Underworld-filmerna. Den klassiska myten om 

hjälten, som gestaltas av Selene, är också ett vanligt inslag i berättelser som denna, och enligt 

Rollo så finns vår längtan, ideal och trosföreställningar hos hjälten, och det är en människa av 

kött och blod.114 Selene är ju verkligen ingen människa, men å andra sidan så är hon mest 

mänsklig av de monster som är med i Underworld-filmerna. Så åskådaren finner ändå sympati 

för henne och det gör henne bara ännu mer speciell, att hon inte är perfekt som hjälte, utan 

                                                 
114 May, s 58-62. 
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hon är en hjälte som måste suga blod för att överleva, och trots detta så har hon moral, mod 

och annat som återfinns hos hjälten.  

 

Precis som mytforskaren Campbell skriver om att hjältemyten ofta gestaltas som en resa med 

en avfärd och återkomst. Vilket i Underworld-filmerna återfinns genom Selenes resa för att 

söka sanningen om sin familj och blodsfejdens ursprung. Vidare menar Campbell att det först 

finns en fysisk handling där hjälten/hjältinnan är modig och kanske räddar någons liv, och 

sedan finns det en handling där hjälten lär sig att se det andliga livets värld, och denne 

återkommer och har utvecklats andligt, samtidigt som den fått lämna vissa 

levnadsförhållanden bakom sig.115 Även där följer Underworld-filmerna mönstret, till 

exempel i den första filmen där Selene räddar Michael, gång på gång, vilket är ett bevis på 

mod. Sedan när hon kommit till insikt om den historiska sanningen och att allt hon trott hela 

sitt liv är baserat på lögner, så måste hon lämna sitt tidigare liv bakom sig, för att börja om på 

nytt. Genom detta kan man se att hjältemytens klassiska drag är väldigt framträdande även i 

Underworld-filmerna, vilket i sig är tacksamt att använda sig av för filmmakarna eftersom 

temat känns igen av publiken.  

 

Genre och intertextualitet 
Filmmakarna har använt sig av både action och skräckfilmsgenren för att få dessa filmer 

attraktiva för publiken och därmed även få fler att kunna ta in myten. Precis som Leffler 

skriver om skräckfilmer att i modernare filmer så är monstret oftast en fysisk och 

motbjudande varelse, vilket även stämmer in på Underworld-filmerna. Dock är det varulvarna 

som är mest motbjudande till sitt utseende, vilket resulterar till att de anses vara själva 

monstret i berättelsen. Leffler skriver också att det finns tre grupper av monster; de naturliga, 

men okända för människan, de övernaturliga och inre, psykologiska monstren.116  

 

I Underworld-filmerna gestaltas en slags blandning av den första kategorin med monster som 

är helt okända för människan och ger sig tillkänna och även den sista kategorin där det 

handlar om det inre psykologiska, som ett andra jag. Vampyrerna och varulvarna är 

antagligen okända för människorna i filmerna, men samtidigt eftersom de har en mänsklig 

skepnad, så blir det lite som att det handlar om ett andra jag, ett inre djuriskt monster. Det 

                                                 
115 Campbell, s 196. 
116 Leffler s 46. 
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sista gäller väl främst vampyrerna eftersom de oftast inte antar en annan fysisk skepnad utan 

stannar i den mänskliga.  

 

Vidare skriver Leffler om att skräckfilmen främst handlar om gestaltningen av något 

främmande och monstruöst men även vad som skildras, dess ämne eller tematik. Hon nämner 

också att det ofta handlar om överskridande av gränser, främst mellan människa och djur, 

överjaget och det undermedvetna, precis som i Underworld-filmerna, där människan 

förvandlas till ett omoraliskt djur och tas i besittning av sina bortträngda drifter. Monstren 

representerar ofta det bortträngda, primitiva och okontrollerbara som många gånger även är 

kopplat till sexualitet och aggressivitet.117  

 

Underworld-filmerna gestaltar även ett utforskande av det förflutna som är ett vanligt inslag i 

skräckberättelser enligt Leffler. Detta syns även i de gamla gotiska byggnaderna och borgar 

som finns med i filmerna, vilket för åskådaren blir läskigt genom en skräck för det okända och 

förflutna, menar Leffler.118 

 

Det är Michaels reaktion vi får följa i mötet med monstret, som enligt Leffler är ett klassiskt 

inslag i skräckfilmer119, vilket i fallet med Underworld-filmerna är två sorters monster, både 

vampyrer och varulvar. Han är oförstående till en början vilket gör att de övriga karaktärerna i 

filmen måste berätta hela tiden vad som pågår och hur allt fungerar, vilket i sin tur gör att 

även vi som tittar får en förklaring på ett enkelt sätt.  

 

Vidare finns en del kopplingar till Shakespeares Romeo och Julia, vilket även regissören själv 

nämner i The Making of Underworld, en slags dokumentär om filmerna som finns med på 

DVDn. Vampyren Selene, kan lätt förknippas med Julia, båda överklasstjejer, som blir kära i 

den omöjliga kärleken. Som i detta fall blir varulven Michael, vilket har sin motsvarighet i 

Romeo, båda av lite lägre klass och ställning. Detta är ett av många tecken som bevisar att 

dessa myter om vampyrer och varulvar ständigt reproduceras, genom att ta in nya inslag och 

ta bort andra. Och hela tiden inspireras de av andra filmer och litteratur, det är så myten växer 

fram, genom ständig reproduktion.  

 

                                                 
117 Leffler, s 51-54. 
118 Ibid, s 53. 
119 Ibid, s 42. 
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Diskussion 
Kan man tänka sig att filmer som till exempel Underworld har någon djupare kulturell 

mening, eller är de bara underhållning som filmmakarna tjänar pengar på. Finns det några 

samhällsproblem som filmerna försöker knyta an till? Försöker de kanske bidra till en 

kulturell, produktiv populärkulturell gestaltning? 

 

Trots att Underworld-filmerna faktiskt bygger till stor del på action och sitt estetiska 

bildspråk så finns där ändå en underliggande story som går att koppla till djupare saker. Saker 

som till och med återfinns i vår samtid. Till exempel är krig något ofta återkommande i 

filmens värld, precis som i Underworld-filmerna, där kriget pågått under en lång tid. Och 

detta kan ju även ses som en kommentar till dagens moderna krig och konflikter som pågått 

under en längre tid, och som kanske i vissa fall den ursprungliga orsaken fallit i glömska. 

Dock kommenterar detta kanske inget specifikt krig vad jag kan se. Kriget handlar mer om att 

det pågår en konflikt och kaos som aldrig tar slut. Från Selenes äventyr i Underworld-

filmerna kan man lära sig att ifrågasätta sitt ursprung och varför man gör som man gör.  

 

Man kan även se tydliga kopplingar till det moderna samhälle vi lever i, genom kommentarer 

till dagens genmanipulation-debatt. Detta gestaltas i filmerna genom försöket till att skapa en 

hybrid mellan de två arterna, varulvar och vampyrer, sökandet efter det exakt rätta DNAt får 

spela en stor roll i filmerna. Detta kan man även koppla vidare till rasblandningsfrågor, där 

man i början av storyn är emot att raserna ska blandas, något som kanske inte är lika stor 

debatt om i vårt samhälle idag som det varit, men fortfarande finns det många rasfrågor och 

rasblandningsdebatter kvar. Detta i sin tur handlar ju även om rädslan för det okända, något 

som vi inte känner till, vilket i Underworld-filmerna gestaltas som rädslan för den andra arten 

till exempel. Eller bara utanförskap, eftersom i Underworld-filmerna, lever både vampyrerna 

och varulvarna båda utanför samhället, och får stå som symbol för det okända. Men det 

okända i sin tur kan vara allt från sjukdomar, såsom cancer osv till udda människor i 

samhället som inte riktigt passar in.  

 

Vår rädsla för sjukdomar såsom cancer och andra farliga virus kan man se en återspegling av i 

Underworld-filmerna, där vampyrer och varulvar ses som en slags sjukdom, dock samtidigt 

en art, men med vissa svagheter. Jakten efter blodet för att kunna skapa en hybrid som har 

bättre motståndskraft mot de element som är farliga för vampyrer och varulvar normalt, är 
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precis sådan forskning som görs idag, fast med människor. Vi försöker desperat hitta 

botemedel mot och göra oss själva immuna mot diverse sjukdomar och även mot åldrande. I 

dagens samhälle där vi söker efter evig ungdom och skönhet, passar varulven och vampyren 

perfekt in som en kommentar till detta fenomen. Odödligheten som varulvarna och 

vampyrerna har, är något många eftersträvar, men filmmakarna visar på att det inte bara 

innebär något positivt med att leva för evigt, det för alltid något dåligt med sig. Det finns 

moraliska aspekter både hos vampyrerna, som tvingas dricka blod för att fortsätta vara 

odödliga och för varulven, som förvandlas till ett monster och överfaller människor, för att 

sedan återgå till sin normala skepnad med en enorm ångest. 

 

En del forskare menar att explosionen av vampyrfilmer på 80-talet kan ses som en reaktion på 

den då pågående AIDS-debatten. Och man kan nog konstatera att vampyren är den ultimata 

representanten för skräckgenren. Genrer ändras hela tiden för att passa sin tid, och vampyrer 

har tjänat som metaforer till allt från sjukdomar till socialt förfall. Idag ska vi inte bli 

förvånade om vampyrterrorister snart dyker upp på vita duken.  

 

Det finns även en hel del religiösa undertoner, framförallt inom vampyrmyten. Enligt den 

folkliga vampyrmyten bet vampyren direkt i bröstet, vid hjärtat, där också det sägs att själen 

finns. Men detta har senare ändrats till halsen tack vare att det sett bättre ut rent filmiskt. Men 

vampyren som en ond, djävulsk figur, ger direkt på människans mest värdefulla del; själen.120 

Vidare kan man se likheter mellan Jesus, eller saker förknippade med honom och vampyrer 

och varulvar. Det eviga livet som de besitter, hade även Jesus, och korset som han korsfästes 

på och som idag är den mest kända symbolen för kristendomen är känt att användas för att 

mota bort vampyrer. Dessa religiösa undertoner och många fler kan ses i många filmer, även 

om betoningen på dessa minskat i nyare filmer.  

 

Gränsen mellan det djuriska och mänskliga och mellan natur och kultur är oupphörligt 

attraktiv. Forskare, romanförfattare och filmmakare försöker gestalta detta tema om och om 

igen, varför kan man då fråga sig? Kanske för att denna distinktion fungerar som en 

förklaringsmodell varför vi beter oss som vi gör, det är ett försök till självförståelse. Denna 

distinktion knyter även an till vad natur och kultur är. Människan skapar föreställningar om 

vad naturen är, men det finns ingen natur ”därute” som man kan hitta. Naturen är hela tiden en 
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produkt av den kulturella föreställningen av vad kulturen är för något. Samma sak gäller det 

djuriska, det är inte något vi kan titta på i sin naturliga miljö utan det ligger alltid en kulturell 

föreställning i bakgrunden. 

 

Men om själva vampyrerna och varulvarna i sig verkligen tjänar ett syfte i vårt samhälle idag 

kan man ifrågasätta. De är helt klart mytiska figurer som står för saker som utanförskap, det 

djuriska inom oss osv. Vår rädsla för det okända projiceras på dessa varelser och får oss att 

tänka i andra banor. Dock behöver det inte vara just vampyrer och varulvar, men de verkar ha 

blivit extra populära om man jämför med andra monster, som till exempel Frankenstein. 

Kanske beror detta på att vampyren och varulven går att gestalta och reproducera om och om 

igen utan att bli ointressanta. Deras odödlighet och deras förmåga att leva vidare genom 

blodet och alla andra egenskaper och symboler som är kopplade till dem, gör dem till 

fascinerande varelser.  

 

Jag ser dock det självklart att Underworld-filmerna är intressant som mytbildande 

populärkultur, eftersom de skapar sin egen ursprungsberättelse. Eftersom att myterna kring 

varulvar och vampyrer inte ens är sanna från början utan har skapats genom påhittade 

historier som spridits vidare och fortsätter att göra det med nya inslag. Dessa historier hämtar 

hela tiden inspiration från andra historier, vilket gör att myten ständigt utvecklas. Det är en 

växelverkan som sker, där man refererar till andra filmer och även litteratur. Sedan bygger 

man upp en populärkulturell gestaltning av dessa myter. Men i slutändan är det upp till oss 

hur vi förhåller oss till myten. 

 

Då kan vi konstatera att om man ser på detta krig mellan varulvar och vampyrer som utspelar 

sig i Underworld och Underworld Evolution på ett djupare plan så finns det många mytiska 

aspekter som man kan se. Visst kan man se på filmerna bara som underhållning, men 

samtidigt så påverkas vi ständigt mer än vi tror av allt vi konsumerar, böcker, tidningar, 

filmer. Det finns en underliggande mening som ligger kvar i vårt medvetande efter att vi läst 

till exempel en bok eller sett en film.  

 

Under 1900-talet har mängder med myter som slagit fel bidragit till många tragiska och onda 

händelser enligt Karen Armstrong. Vilka myter hon syftar till är inte helt klart, utan hon 

skriver att de destruktiva myterna har varit rasmässigt, etniskt och egoistiskt inskränkta 
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istället för att vara av medlidande har de varit försök att upphöja jaget genom att demonisera 

den andre.121 

 

Precis som Armstrong nämner i sin bok Myternas historia, så behöver vi myter idag som är 

världsliga, inte bara avgränsade till kulturer och platser utan de ska tilltala alla, för att vi ska 

kunna övervinna dagens globala problem. Något som allt från Hitlers grymma makt till 

terrordåd som 11e september påmint oss om. Även om myterna reproduceras och ständigt 

byggs om hela tiden så har de fortfarande kvar den viktiga funktionen, att hjälpa oss 

människor att reflektera över hur vi lever och lättare handskas med allt från vardagliga till 

djupare problem. Men detta är något som många har svårt att ta till sig, då man i dagens 

samhälle förlitar sig på experter och forskare mer än påhittade myter och historier. Dock kan 

man ju aldrig vara säker på vad som är sanning eller inte eftersom tekniken ständigt utvecklas 

osv, så något som kanske är sant idag, behöver inte vara det om några år. Hela vår historia är 

uppbyggd av myter, och det finns ingen rätt sanning egentligen. Allt handlar om tro och 

tyckanden och myter.  

 

Enligt vissa forskare dog myten när det moderna samhället skapades, när de västerländska 

samhällena grundades på teknisk reproduktion av resurser och fortgående återinvestering av 

kapital. Detta medförde att det moderna samhället frigjordes från den traditionella kulturens 

tvång.122 Industrialiseringen, omvandlingen av jordbruket, politiska och sociala revolutioner 

och helst en intellektuell upplysning bidrog till att myten klassades som värdelös, falsk och 

förlegad. Det intuitiva, mytiska tankesättet byttes mot ett mer rationellt och logiskt tänkande. 

Dock har vi fått lära oss att rationell utbildning inte räddar mänskligheten från atombomber, 

koncentrationsläger eller terrordåd. Vi försöker fortfarande nå en annan dimension, komma 

bort från tillvaron, vilket vi gör genom konsten, musiken, drogerna eller genom filmens värld. 

Men jag tror inte att myten är död, utan snarare att den finns i ett annat format idag än de 

uråldriga myterna vi är vana vid. Samtidigt förstår jag Armstrong och May när det säger att vi 

behöver fler myter idag och att vi framförallt måste ändra människors inställning till myter, få 

människor att acceptera dem igen. För framtidens skull, behöver vi myter som hjälper oss att 

ta hand om vår jord istället för att bara använda dess resurser.  

 

                                                 
121 Armstrong, s 122. 
122 Armstrong, s108. 
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Armstrong menar även att vi både behöver myten och vetenskapen och hon varnar för vår tids 

förnekelse av myterna till förmån för ett rationellt vetenskapligt tänkande. Ett bevis på att 

människan idag inte längre är länkad till en större helhet genom myter, är terrorattackerna den 

11e september. Armstrong kommer fram till att vår bearbetning av kollektiva trauman och 

meningsskapande inte kommer från religion som förr, utan från litteratur och konst, till vilket 

man även kan räkna in film. Så enligt Armstrong så är konst, litteratur och även filmer som 

Underworld viktiga för vårt meningsskapande. Jag tror att hon har rätt till viss del i det hon 

säger, visst har religionen inte lika stor betydelse idag som den hade förr. Visst har vi idag fått 

det svårare att tro på så pass abstrakta saker, och där räknas även myterna in. Så jag håller 

med om att konsten, litteraturen och filmerna är viktiga för oss idag, men om det ska kallas 

myter egentligen vet jag inte, eller rättare sagt om man kan prata om myter idag på samma 

sätt som förr. Det känns mer som att de fungerar som inspirationskällor och kanske riktlinjer, 

men det är svårt att säga om de fyller samma funktion som myterna gjorde förr. Eftersom 

perspektivet ändrats så radikalt med dagens moderna kommunikationsmedel osv. Jag tror 

ändå att myterna kan ha förlorat en del av sin funktion, eller så handlar jag utefter myter utan 

att ens reflektera över det.  

 

Men självklart har myterna en historisk viktig uppgift, då vi ständigt har ett behov av att ha en 

historia bakom oss. Och då vi inte vet vad vårt ursprung egentligen är så skapar vi en historia 

kring det, en myt. Jag tror detta får oss att känna oss tryggare i vår tillvaro idag, när vi har 

något historiskt i ryggen, även om det inte är helt sant så räcker det att tro på det för att må 

bra. Men huruvida myterna kan hjälpa oss i framtiden vet jag inte. 

 

Jag tror att om filmerna med vampyrer och varulvar ska hållas vid liv, så måste de hela tiden 

utvecklas och gestalta något i samtiden som känns relevant och intressant, och inte bara nöja 

sig med vampyren och varulven som fascinerande gestalter i sig, ty detta har redan gjorts och 

folk blir inte lika skrämda längre av dessa monster, såvida inte något nytt hela tiden 

tillkommer. Att vampyrerna och varulvarna också till viss del fortsätter att vara populära tror 

jag har att göra med att de finns så självklart i vår kultur, de flesta vet vad en vampyr är utan 

att de ens ser på filmer eller läser böcker om det. Dessa mytiska figurer får gestalta sådant 

som är aktuellt i samtiden. Att de fortfarande håller som myter beror antagligen på att man 

kan flytta in mycket i dessa figurer, de fungerar som metaforer för allt från krig till sjukdomar 

och moraliska dilemman som speglar vår samtid. 

 



 

 59

Källförteckning 
 

Litteratur 

Andriano, Joseph D; Immortal monster - the mythological evolution of the fantastic beast in 

modern fiction and film. Westport, Conn.; London: Greenwood Press, 1999 

Armstrong, Karen; Myternas historia, Stockholm : Månpocket, 2006  

Barthes, Roland; Mytologier, Bohusläningens AB, Uddevalla; 1970 

Bourgault du Coudray, Chantal, The curse of the werewolf: fantasy, horror and the beast 

within, London: New York: I. B. Tauris, 2006  
Campbell, Joseph; Myternas makt, Stockholm : Svenska förl., (Uppsala : Almqvist & 

Wiksell) 2003 

Clover, Carol J, Men, woman and chainsaws, Princeton; Princeton Uni., 1992 

Danielsson, Jonas, Skräckskönt-om kärleken till groteska filmer, Umeå, h:strom Text & 

kultur, 2006 

Doty, William G.; Mythopgraphy - the studies of myths and rituals, Alabama: Univ. of 

Alabama Press, cop. 1986 

Ferrell, William K.; Literature & Film as Modern Mythology, Westport, Conn.: Praeger, 2000 

Frost, Brian J; The essential guide to werewolf literature, Madison, Wis.: University of 

Wisconsin Press, 2003 

Gelder, Ken, Reading the vampire, London: Routledge, 1994 

Leffler,Yvonne; SKRÄCK- som fiktion och underhållning, Lund : Studentlitteratur, ; (Lund : 

Studentlitteratur) 2001 

May, Rollo; Ropet efter myten; Om den moderna tidens mytologi, Stockholm : Rabén & 

Sjögren ; (Avesta : ABM-tr.) , 1992 

Midgley, Mary; Beast and Man; London: Routledge Classics, 2002  

Phillips Summers, Diana; Vampires- A bloodthirsty History in Art and Literature, Astrolog 

Publishing house, 2003 

Von Hendy, Andrew; The modern construction of myth, 2002, Bloomington, IN: Indiana 

University Press, 2002  

Waltje, Jörg; Blood obsession; vampires, serial murders, and the popular imagination, New 

York: Peter Lang, 2005 

Winkler, M. Martin, Classical Myth and Culture in the Cinema, New York; Oxford: Oxford 

University Press, 2001 



 

 60

Williamson, Milly, The lure of the vampire-gender fiction and fandom from Bram Stoker to 

Buffy, London; Wallflower, 2005   

Wolf, Leonard; Dracula- The connoisseur’s guide, New York: Broadway Books, cop. 1997  

 
Filmer 

Browning, Tod, Dracula, Universal Pictures, 1931 

Coppola, Francis Ford, Dracula, Colombia Pictures, 1992 

Dante, Joe, The Howling, Wescom Productions, 1981 

Fisher, Terence, Dracula-Prince of Darkness, Hammer Film Productions, 1966 

Hillyer, Lambert, Dracula’s daughter, Universal Pictures, 1936 

Jordan, Neil, Interview with a vampire, Warner Bros Pictures, 1994 

Kenton, Erle C., House of Dracula, Universal Pictures, 1945 

Landis, John, En amerikansk varulv i London, Universal Pictures, 1981 

Marshall, Neil, Dog Soldiers, Kismet Entertainment Group, 2002 

Murnau, F W, Nosferatu, Prana Film GmbH, 1922 

Nichols, Mike, Wolf, Colombia Pictures, 1994 

Norrington, Stephen, Blade, New Line Cinema, 1998  

Sasdy, Peter, Taste the blood of Dracula, Hammer Film Productions, 1970 

Schumacher, Joel, The Lost Boys, Warner Bros Pictures, 1987 

Sears, Fred F, The Werewolf, Colombia Pictures, 1956 

Siodmak, Robert, Son of Dracula, Universal Pictures, 1943  

Sommers, Stephen, Van Helsing, Universal Pictures, 2004 

Waggner, George, The Wolf Man, Universal Pictures, 1941 

Williamson, Kevin, Cursed, Dimension Films, 2005  

Wiseman, Len, Underworld, Lakeshore Entertainment, 2003 

Wiseman, Len, Underworld Evolution, Lakeshore Entertainment, 2006 

Gibson, Alan, The Satanic Rites of Dracula, Hammer Film Productions, 1974 

 

Websidor 

http://site.ebrary.com.lt.ltag.bibl.liu.se/lib/linkoping/Doc?id=10003028, 4 april 2007 

http://site.ebrary.com.lt.ltag.bibl.liu.se/lib/linkoping/Top?id=10020863&layout=document, 11 

mars 2007 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=606145, 2 april 2007 



 

 61

http://hum.gu.se/institutioner/kultur-estetik-medier/filmvetenskap/forskning/forskare/olle-

sjogren, 2 april 

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=261390&i_word=myt, 20 

april 2007 

http://www.ne.se/jsp/customer/login.jsp, 20 april 2007 

 


