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Populärvetenskaplig sammanfattning 
I denna uppsats undersöks uppfattningen av målgruppen som filmen Twilight (2008) är riktad 

till. Detta genom en analys av kommentarer insamlade från hemsidan IMDB. Studien belyser 

hur vi i kommentarerna kan urskilja en tydlig positionering gentemot målgruppen och 

Twilight som film. Med utgångspunkt i Bourdieus teori om bland annat kulturellt kapital, 

symboliskt våld och smak visar jag på denna positionering hos skribenterna – i relation till 

Twilight och dess målgrupp. Jag har även använt mig av Connells teori om hegemonisk 

maskulinitet, vilket har bidragit med en intersektionell förståelse för materialet. 

Med hjälp av begrepp som distansering och underminering identifierar jag hur 

kommentarerna fungerar som avståndstagande samt nervärderande av både Twilight som film 

och, genom detta, av dess målgrupp. Utifrån en maskulin subjektsposition höjer skribenterna, 

genom sina kommentarer, sin egen status och sitt kulturella kapital genom positioneringen 

mot de unga kvinnor som är Twilights främsta målgrupp. 
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Abstract 
The present study investigates comments posted on IMDB, in an effort to shed light on how 

these comments create and navigate subject and object positions in relation to Twilight (2008) 

and its intended audience. In so doing, the study implements a Bourdieusian theoretical 

framework centered on habitus; field; cultural capital; symbolic violence, and taste. The study 

also draws on Connell’s theory of masculinities, utilizing the notion of hegemony in the study 

the aforementioned subject positions from an intersectional point of view. Through a thematic 

close reading, the present study finds that masculine subject positions are created and 

maintained in opposition to Twilight and its intended audience. Furthermore, these subject 

positions relied on symbolic violence in order to distance their position – which the study 

considers to be one of hegemonic masculinity – from the movie and its fans. Apart from 

gender, age also played a large part of this distancing process; young, irrational women were 

positioned as the polar opposite of the reasonable, masculine subject positions whose points 

of view were presented in the comments. 

Sammanfattning 
Denna uppsats undersöker kommentarer i IMDB:s kommentarsfält för att tydliggöra hur 

skribenter konstruerar subjektspositioner i relation till Twilight (2008) och dess ämnade 

målgrupp. Detta har skett med Bourdieus teoretiska ramverk om habitus, fält, kulturellt 

kapital, symboliskt våld och smak som utgångspunkt. Connells teori om den hegemoniska 

maskuliniteten har använts för att förstå subjektspositionering utifrån en intersektionell 

utgångspunkt. Vad som återfanns igenom en tematisk närläsning var hur kommentarerna 

innehöll motsatsförhållanden mellan skribenterna, Twilight som kulturobjekt, och Twilights 

målgrupp som kulturkonsumenter. Detta gjordes genom en distansering från kulturobjektet 

och dess målgrupp vilket visade på hur symboliskt våld utfördes för att uppnå denna 

distansering. Vad som även kunde utläsas var hur skribenterna, men även kulturobjektet och 

dess målgrupp, positionerades i relation till hegemonisk maskulinitet; dels för att höja 

skribentens egen status men även för att positionera Twilight långt från denna maskulinitet. 

Kommentarerna visade även positionering utifrån ålder, där den givna Twilight-konsumenten 

är en ung, irrationell kvinna och motsatsen till denna, då ofta textualiserad i form av 

skribenten själv, är en vuxen, resonabel man.  
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Introduktion 
Film och litteratur inom populärkulturen som riktar sig till unga kvinnor värderas lågt i den 

hierarkiska kulturordningen. Media som riktar sig till denna grupp omnämns ofta som 

lågkultur (McRobbie, 2009, Lindgren, 2009). Filmen Twilight (2008) som handlar om 

romantiken mellan en ung kvinna och en manlig vampyr skapade starka och polära reaktioner 

hos publiken. Den blev ett kulturellt fenomen som omtalades av såväl den filmkritiska världen 

som den akademiska (e.g. Strong, 2009, Höglund, 2011 och Pinkowitz, 2011). Engagemanget 

hos de som älskade filmen blev omtalat och en avsky mot filmen och dess anhängare föddes. 

Detta exemplifieras tydligt när Twilights rollbesättning blev inbjudna till Com-con, ett 

konvent för serietidningar, spel och film för att hålla en frågepanel. Redan innan panelen 

startade urartade i hetsiga debatter och tydliga maktkamper om panelens tillhörighet på 

konventet. Com-cons återkommande besökare förargades över de nya besökande som kom för 

att delta i frågepanelen. Eftersom dessa nya besökare bestod till största del av unga kvinnor 

och de återkommande besökarna till största delen av vuxna män blev det en tydlig 

exkludering av unga kvinnor och deras kultur på Com-con (Höglund, 2011; 426-427).  

I den här uppsatsen riktats fokus mot diskussionen kring Twilight; vad som sägs om 

såväl filmen, målgruppen som filmen är riktad till, men även hur språkbruket runt filmen 

speglar olika antaganden om dessa. Från början var Twilight en ungdomsbok som sedan 

adapterades till film och den menade publiken för filmen var unga kvinnor i tonåren 

(Höglund, 2011). Filmen kom ut 2008, och i och med sin popularitet kan den sägas uppvisa 

exempel på den diskurs som kännetecknar synen på kvinnor som kulturkonsumenter såväl 

som synen på deras föredragna kulturobjekt. Diskussionen kring Twilight kan fortfarande ses 

som en representation av uppfattningen om unga kvinnors kultur och att den reaktionen som 

inträffade då är fortfarande relevant i analysen av dagens populärkultur.  

Twilight handlar om tonårstjejen Bella Swan som flyttar till den lilla staden Forks för 

att bo med sin pappa. Där träffar hon den mystiske Edward Cullen som går i hennes skola och 

de fattar direkt intresse för varandra. Det visar sig att Edward är en vampyr som lever 

tillsammans med resten av sin vampyrfamilj i harmoni med människor och klassar sig själva 

som vegetarianer då de endast lever på blod från djur. Större delen av filmen handlar om 

romantiken mellan de två huvudpersonerna. Vi får lära oss om Edwards livsstil som 

vegetarian samt hur denna bokvärlds vampyrer fungerar. De tar inte skada av de klassiska 

element som skadar vampyrer så som solljus, vitlök, träpåle i hjärtat eller kors utan kan endast 

dö av att brännas med eld. De undviker dock solljus då de glittrar som diamanter i solen. 
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Den här undersökningens material består av internetkommentarer som behandlar 

Twilight som film. Jag har valt att avgränsa mig till en hemsida; IMDB (Internet Movie 

Database), som här representerar den vanlige populärkulturskonsumenten. Vem som helst kan 

gå in på IMDB och göra en profil där de kan rösta eller skriva kommentarer på filmen. Då 

IMDB är den största filmdatabasen just nu anser jag att detta ger en tydligare bild av vad 

populärkulturskonsumenten tycker om filmen. 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur synen på unga kvinnor som kulturkonsumenter, 

samt synen på deras föredragna kulturobjekt textualiseras i online-kommentarer på IMDB. 

Genom en undersökning av skribenternas språkbruk kring filmen Twilight på hemsidan 

IMDB vill jag granska hur synen på unga kvinnors kulturkonsumtion konstrueras och 

värderas. Jag avgränsat undersökningen till ett enda kulturobjekt, filmen Twilight, eftersom 

den var en omtalad film när den kom ut. Jag har undersökt språkanvändningen runt 

betygsättningen av Twilight för att identifiera synen på filmen som kulturobjekt och hur denna 

syn är uppbunden i synen på Twilights målgrupp som kulturkonsumenter, vilket kan relateras 

till en övergripande diskurs om unga kvinnors kulturkonsumtion.  

Frågeställningar 
(i)Vad sägs om Twilight som kulturobjekt, samt dess målgrupp som kulturkonsumenter, i 

kommentarer på IMDB?, och (ii) hur kan vi förstå den syn på kulturobjektet och 

kulturkonsumenten som kommer till uttryck igenom dessa kommentarer? 

Disposition 
I kapitlet tidigare forskning redogörs för forskningen om Twilight och dess målgrupp, såväl 

som en redogörelse för fans och anti-fans för att visa på vikten av att undersöka flera aspekter 

av ett kulturellt objekt. Kapitlet teori behandlar de teoretiska ingångar som använts i analysen 

av materialet. Dessa innefattar Bourdieus teori om kapital, symboliskt våld och distinktion, 

samt Connells teori om den hegemoniska maskuliniteten och en definition av femininitet och 

maskulinitet. Dessa teorier används för att identifiera kommentarernas subjektsposition med 

en intersektionell utgångspunkt. Under metod redogörs för den innehålls- och textanalytiska 

metod som använts samt hur materialet delades in utifrån vissa parametrar. Under resultat och 

analys redogörs för de kommentarer som undersökts samt hur vi kan använda det teoretiska 

rsamverket för att förstå de olika subjektspositionerna såväl som hur målgruppen och 

konsumtionen av Twilight förstås i dessa kommentarer. Till sist kommer slutdiskussionen där 

en reflektion visar hur kommentarerna avslöjar synen på kulturobjektet och 

kulturkonsumenten igenom skribenternas subjektspositionering. 
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Tidigare Forskning 
I detta avsnitt redogörs för forskning om Twilight samt synen på unga kvinnors kultur och 

kulturkonsumtion. Detta för att tydliggöra hur andra forskare undersökt fenomenet runt 

Twilight och unga kvinnors kultur. 

Twilight, symboliskt våld och anti-fans 
Tidigare forskning har påvisat hur synen på kulturkonsumenter påverkar synen på 

kulturobjekt, och hur den kultur som associeras med lägre socioekonomiska positioner, såsom 

den hos unga kvinnor, tenderar att nedvärderas (McRobbie, 2009).  

Strong (2009) har genomfört en undersökning av synen på unga kvinnor som 

kulturkonsumenter genom att undersöka hur attityder gentemot Twilights målgrupp 

textualiseras på ett online-forum. Hon beskriver hur filmen som kulturellt objekt inte har högt 

anseende i detta forum, trots sin framgång både som film och litteratur. Eftersom forskning 

finns om de som uppskattar Twilight (fans) men inte lika mycket om de som ogillar den(anti-

fans) undersöker hon här hur anti-fans skriver om filmen och fansen. Genom att få en större 

förståelse för relationen mellan fans och anti-fans kan vi får en större förståelse för hur vissa 

kulturella objekt har högre anseende än andra och hur viss kultur ses ned på. Det har tidigare 

funnits en svårighet i att försöka identifiera anti-fans men nu när internet finns som ett 

lättillgängligt forum går det hitta hemsidor dedikerade till att visa avsky mot specifika 

kulturobjekt. Detta ger en större möjlighet att undersöka anti-fans syn på kulturobjekt och 

även dess konsumenter. Detta kan även ses på IMDB, där såväl fans som anti-fans kan 

betygsätta titlar. Således kan anti-fansens syn på såväl Twilight som dess fans skönjas i detta 

forum. Strong undersökte ett forum som hon själv var medlem i, då hon hade en förståelse för 

hur språkanvändningen och jargongen på denna sida var det ett naturligt val för henne. Hon 

menar på att vad som egentligen diskuteras på detta forum inte är filmen som sådan, utan 

snarare hur synen på unga kvinnor som kulturkonsumenter påverkar synen på deras 

föredragna kulturobjekt, vilket resulterar i en övergripande bild av ingendera är värd att ta på 

allvar.  

För att förstå ett populärkulturellt objekt kan vi inte bara undersöka det ur ett 

perspektiv som premierar de konsumenter som anser det vara bra, utan vi måste även 

undersöka hur kulturella objekt har lågt anseende hos kulturkonsumenter. Strong tar 

begreppet fan och anti-fan från forskning gjort av Grey (2003) som tydliggör dessa begrepp. 

Grey menar att genom att undersöka anti-fans och non-fans och deras texutalitet kan vi få nya 

infallsvinklar i kulturforskningen. Med anti-fans menar Grey personer som ogillar ett 

kulturellt objekt och uttrycker detta medan non-fans är personer som är likgiltiga till 
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kulturobjektet. Genom att undersöka fan, anti-fas och non-fans kan vi få en bredare förståelse 

för den kulturhierarki som finns inom populärkulturen och även dess olika fanbaser. 

Textualitet visar bland annat på distansen mellan kulturobjektet som omskrivs och 

skribenterna som uttrycker sig i kommentarerna i fråga. Såväl i föreliggande studie som i 

Strongs (2009) studie blir således kommentarerna en sorts textuellt förkroppsligande av 

attityder som omger kulturobjektet och kulturkonsumenten. Det som skrivs om kulturobjektet 

tillskriver därmed kulturobjektet betydelse, vilket ur ett sociologiskt perspektiv kan sägas vara 

vad som avgör huruvida ett visst kulturobjekt anses som hög- eller lågkulturellt. Detta visar 

att inte bara fans ger mening till kulturobjektet utan även de som klassas som anti-fans och 

non-fans med sin texualitet ger kulturobjektet en bredare mening (Grey, 2003; 78).  

I Strongs (2009) undersökning kunde hon identifiera tre huvudsakliga teman inom den 

kritik som riktades mot Twilight; Edward är för kontrollerande i relationen med Bella (vilket 

sänder dåliga signaler till läsaren/tittaren), att filmen är skriven till tonårstjejer och därför är 

ett dåligt kulturobjekt, och till sist att vampyrer missrepresenteras och att filmen därmed inte 

förtjänar att existera i samfund med annan vampyrkultur. Hon undersöker de två första 

kritikerna närmare men utesluter den tredje med argumentet att platsen inte fanns i hennes 

artikel. Hon visar på, med hjälp av exempel från forumet hon undersöker, hur det förekommer 

symboliskt våld mot Twilights ämnade målgrupp. Den första huvudkritiken mot filmen, att 

den är dålig för unga tjejer, menar hon visas då skribenterna anser att målgruppen inte själv 

kan tänka kritiskt utan endast tar till sig av de dåliga signaler filmen ger. Den andra punkten 

är att filmen är ett dåligt kulturobjekt då den är menad för unga tjejer, vilket visas bland annat 

genom att skribenterna tillskriver målgruppen nedsättande egenskaper och med detta trycker 

ner målgruppen och dess föredragna kulturobjekt. Här textualiseras således en sorts 

symboliskt våld.  

Anti-twilight movement 
I en liknande artikel av Pinkowitz (2011) undersöks den grupp som benämner sig som the 

Anti-twilight movement. Genom att göra en analys av deras hemsida och det som diskuteras 

på denna så visar hon hur denna grupp höjer sig själva genom att underminera Twilight-fans 

intellekt, och likt forumet Strong (2009) undersökte tillskrivs även här Twilight-fans 

nedsättande egenskaper. Hon inleder med att presentera hur Twilight-fans har setts som 

extrema men hur detta inte speglar fanbasen. Snarare rör det sig om hur fanbasen blivit 

tillskriven en extremitet som format denna bild av fanbasen som emotionella eller hysteriska, 

vilket också framgår i föreliggande studies egna analys. Hon har intresserat sig för att 

undersöka the Anti-twilight movements syn på kulturfenomenet Twilight och hur interaktionen 
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mellan dessa anti-fans visar en kulturhierarki. Pinkowski (2011) visar på hur underminering 

av Twilight-fans reproducerar uppfattningen om kvinnlig kultur som dålig kultur. Men hjälp 

av exempel från hemsidan visar hon inte bara hur den kvinnliga ungdomskulturen ses som 

sämre utan även hur skribenterna via detta formar sin egna identitet i kontrast till Twilights 

fanbas. Skribenterna kan således klassa sig själva som smartare, mer lärda och med bättre 

kulturellt öga; med andra ord som havande ett högre kulturellt kapital.  

Anti-fans som konsumenter 
På internet är det som tidigare nämnts enklare att identifiera anti-fans och Gilbert (2012) 

utforskar detta genom att, likt de tidigare visade forskningarna, studera hur anti-fans till serien 

Twilight uttrycker sig online. Här definieras anti-fans som konsumenter av kulturobjektet då 

anti-fans ger en annan mening än fans till kulturobjektet. Även då många anti-fans enligt 

Gilbert försöker undvika att bidra till Twilights ekonomiska framgång genom att konsumera 

via illegala sidor eller genom att låna böcker eller filmer av vänner så är de fortfarande 

konsumenter då de lägger tid och energi på kulturobjektet. Hon belyser svårigheten i att 

kvantifiera anti-fans. Till skillnad från fanbasen där antal sålda böcker eller filmbiljetter kan 

räknas finns ingen motsvarighet till detta på anti-fansens sida. Detta gör att kvalitativa 

undersökningar av publikationer och online forum blir den största källan till data; vilket 

styrker föreliggande uppsats val av metod; innehållsanalys samt tematisk textanalys. Gilbert 

visar hur anti-fans med hjälp av ironi distanserar sig från kulturobjektet och konsumerar 

Twilight genom att hitta underhållning i dess dåliga aspekter såsom; dålig narrativ, dåliga 

skådespelare med mera. Anti-fans konsumerar kulturobjektet genom att göra sin egen 

tolkning av Twilight där underhållningen kommer från det dåliga vilken ger en annan syn på 

kulturfenomenet än vad som innan redogjorts. I föreliggande undersökning ses 

kommentarerna som text producerat av anti-fans. Därmed bidrar deras textualitet till en 

förståelse för hur anti-fans positionerar sig mot Twilight som kulturobjekt och dess målgrupp 

som kulturkonsumenter. 

Vampyrer och kvinnliga läsare 
Twilight och konsumtionen runt detta kulturobjekt har även utforskats om i Sverige. Anna 

Höglund (2011) har i sin avhandling Vampyrer: en kulturkritisk studie av den västerländska 

vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet undersökt vampyrmyten genom tiderna. I 

denna redogörs även för Twilight som litteratur riktat till unga kvinnor och reaktionerna på 

detta. Hon kritiserar bland annat forskning som hävdar att Twilight vore skadlig för den unga 

läsaren, eftersom dessa påstås konsumera Twilight som litteratur okritiskt. Genom att ställa 

denna forskning mot kommentarer gjorda av svenska fans på nätet visar Höglund, med stöd 
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av andra forskare, hur dessa konsumenter trots tidigare forskning visst förhåller sig kritiska 

till Twilight och att de kritiskt reflekterar över dess innehåll. Hon visar hur språkbruket runt 

Twilight-fans påminner om beskrivningen av hysteriska kvinnor på 1800-talet, således finns 

intertextuella kopplingar mellan två olika diskursiva fält. Målgruppen är i Twilights fall 

kvinnor vilket medför en lägre status på kulturobjektet men som Höglund visar är ålder även 

en viktig aspekt: ”I Twilights fall handlar det dessutom om unga kvinnor, vilket sänker 

statusen ytterligare.” (Höglund, 2011; 419). Annat som är nämnvärt i Höglunds avhandling är 

hur vampyrens status ändrat över tid. Skräck var till en början något som konsumerades av 

arbetarklassen och således hade ett lågt kulturellt värde. Vampyrer utvecklades över tid från 

monster till charmörer, vilket ledde till vampyrromansens uppkomst (Höglund 2011). Vad 

som lurar i detta är att romantiken är ett kvinnligt kulturuttryck vilket således ändrade 

vampyrens status och symbolvärde. Denna ändring är något som exemplifieras igen med 

Twilight; vampyren utvecklas från 1800-talets charmör till den moderna, och måhända mer 

feminiserad, genom Edward Cullen.  

Sammanfattning 
Tidigare forskning har belyst vikten av att inkludera flera aspekter än att uteslutande fokusera 

på fans i kulturell forskning. För att undersöka ett kulturobjekt bredare behövs en förståelse 

för anti-fans och non-fans samt deras textualitet och hur de även är konsumenter till ett 

kulturellt objekt. Via dessa anti-fans och deras attityders textualitet kan vi se hur 

uppfattningar om Twilight och dess kulturkonsumenter reproducerats. Till skillnad från 

tidigare forskning har denna uppsats analys en djupare grund i genusteorier, och fokuserar 

mer explicit på hur manligt och kvinnligt reproduceras via kommentarerna på IMDB i relation 

till Twilight.  

Teori 
I följande avsnitt redogörs för de teoretiska ramverk uppsatsens analys är baserad på. För att 

kunna analysera kommentarernas positionering har jag valt att använda mig av Bourdieus 

teori om habitus, fält, symboliskt våld, smak och distinktioner som hjälpmedel att utläsa 

subjektspositioneringen skribenterna tar. Connells definition av den hegemoniska 

maskuliniteten har bidragit med en bredare intersektionell förståelse av materialet och en 

definition av maskulint och feminint hjälper med att applicera den hegemoniska 

maskulinitetsteorin utifrån kategorisering av manligt och kvinnligt.  
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Bourdieu 
Bourdieus teorier om habitus och fält utgår ifrån det dialektiska förhållandet mellan objektiva 

och subjektiva strukturer, vilka han menar visar sig bäst genom att studera sociala praktiker. 

Eftersom dessa strukturer inte är objektivt bestämda men inte heller en produkt av den fria 

viljan utgör de en kombination av inre och yttre strukturer (Ritzer & Stepnisky, 2015; 426). 

Kommentarerna som jag har undersökt är en produkt av social praktik som ger uttryck för 

dessa strukturer. Bourdieu menade att det var viktigt att inkludera sättet aktörer, utifrån sin 

position i det sociala rummet, uppfattar och konstruerar den sociala världen. Han intresserade 

sig för relationen mellan mentala strukturer och sociala strukturer (Ritzer & Stepnisky, 2015; 

426). Kommentarerna om Twilight utgör en praktik i det sociala rummet som visar på 

strukturer som konstruerar den sociala världen. Genom att utveckla begreppen habitus och fält 

kunde Bourdieu tydliggöra relationen mellan objektivism/subjektivism och mentala/sociala 

strukturer (Ritzer & Stepnisky, 2015; 426). 

Habitus och fält 

Habitus innebär de mentala strukturer som hjälper människor att handskas med den sociala 

världen. Det är den internalisering av strukturer som producerar praktiker samt uppfattar och 

bedömer dessa. Habitus utvecklas genom att vi existerar i en viss position i den sociala 

världen och speglar uppdelningar i ålder, kön och klass (Ritzer & Stepnisky, 2015; 427). 

Utifrån vår individuella position i det sociala rummet speglar vårt habitus dennes position, 

vilket resulterar i att inget habitus är det andra likt. Detta både produceras i såväl som 

producerar den sociala världen. Habitus är bestående och omflyttbar och det är sociala 

praktiker som förbinder habitus med den sociala världen. Kort sagt påverkar habitus den 

sociala världen men påverkas även av den. Även om habitus är bestående betyder det inte att 

den är oföränderlig, den utvecklas i takt med de interaktioner vi utsätts för i den sociala 

världen (Ritzer & Stepnisky, 2015; 427). Identifieringen av habitus i studiens material 

kommet att visa de internaliserade strukturer som finns hos individer och hur detta ger sig till 

uttryck via sociala praktiker i detta fall produceringen av kommentarerna.  

Begreppet fält har en relationell betoning i och med att ett fält utgörs av nätverk av 

relationer mellan de objektiva positioner som existerar inom fältet (Ritzer & Stepnisky, 2015; 

428). Dessa relationer är fristående från individens medvetande såväl som vilja och utgörs 

alltså inte av relationen och intersubjektiva band mellan människor. De objektiva positionerna 

utgörs av makthavare inom fältet, antingen institutioner eller sociala agenter. Fältet är en 

arena för kamp och kan beskrivas som en konkurrenspräglad marknad där olika kapital 

används för att upprätthålla makt, status och inflytande. I denna studie undersöks Twilight i ett 
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fält där subjektspositioner tydliggörs i och med hur skribenterna med hjälp av distansering 

gentemot kulturobjektet och dess konsumenter positionerar sig själva som makthavare inom 

fältet.  

Kulturella kapitalet, symboliskt våld och smak 
Kapitalen Bourdieu identifierar i sin teori är; ekonomiskt, kulturellt, symboliskt och socialt 

kapital (Ritzer & Stepnisky, 2015; 428-429). En persons position inom ett fält definieras av de 

kapital agenten tillhandahåller och relevansen av kapitalet i förhållande till det aktuella fältet. 

Det kapital som varit relevant i föreliggande undersökning är det kulturella kapitalet som 

syftar till de kunskaper och möjligheter som ackumuleras via exempelvis utbildning och 

används för att nå toppen av samhällets kulturella hierarki. Med hjälp av det kulturella 

kapitalet kan subjektspositioner identifieras och ställas mot målgruppens och distinktionen 

inom fältet kan därmed utläsas. För att upprätthålla eller ackumulera mer kapital använder sig 

människor av olika strategier. Detta är nödvändigtvis inte medvetna strategier utan ett 

handlingssätt med regelbundenheter och bildar tydliga sammanhängande och sociala mönster 

(Ritzer & Stepnisky, 2015; 429). Dessa strategier, exempelvis distansering mellan två 

grupper, bidrar detta till ett förbättrande av positionen i ett fält. Identifieringar av strategier är 

en central del av föreliggande studiens analys för att undersöka subjektspositioneringar. 

Symboliskt våld är en strategi som Bourdieu identifierade (e.g Strong, 2009). Detta 

symboliska våld är ett indirekt våld som inte handlar om det fysiska utan utövas indirekt och 

genom kulturella mekanismer (Ritzer & Stepnisky, 2015; 429). Det är detta symboliska våld 

som kommer vara central i denna studies analys om kommentarsfältet på IMDB. Med hjälp 

av förståelse för det symboliska våldet kan vi se hur kulturella hierarkier bildas och återskapas 

i dessa kommentarer. Strategier i from av distansering från målgruppen visar sig vara tydligt i 

uppsatsen material och med hjälp av förståelse för habitus, fält och kulturellt kapital kan vi 

utläsa de kulturella hierarkier och distinktioner som finns i kommentarerna.  

I Bourdieus text Distinktionen (1994) är ambitionen att visa på hur olika 

samhällsklassers smak speglade ens klasstillhörighet. Smak är för Bourdieu en social praktik 

som visar på vilken plats agenten har i den sociala ordningen. Denna praktik visar dels för en 

själv men även för andra ens positionering i den sociala hierarkin. Smak hjälper till att urskilja 

personer med lika smak men även frånskilja de som inte delar samma smak. Genom att hitta 

smakskillnader i kommentarerna kan positionering gentemot Twilight framgå tydligare. 

Smaken måste ses i en kontext då det är en del av en helhet, ett visst tycke för musik står 

exempelvis i relation till mat, konst och idrott. Alla dessa fält bildar tillsammans denna helhet, 

exempelvis står filmen Twilight och konsumtionen runt denna i relation till andra fält, så som 
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andra filmer, kulturobjekt och kulturkonsumtion. I Distinktionen finns det två aspekter av fält 

som är viktiga för Bourdieus studie; klassrelationer och kulturella relationer. Detta kallar han 

för det sociala rummet och livsstilarnas rum, föreliggande studies material utspelar sig i det 

sociala rummet, IMDB men speglar även hierarkin i livsstilarnas rum. Smaken formas 

beroende på positioner i den hierarkiska kulturordningen och definieras av det specifika fältet 

(Bourdieu, 1994). En förståelse för hur smaken och hur distinktionen samverkar ger oss ett 

verktyg för att tydliggöra subjektspositionerna och den kulturella hierarkin på fältet. 

Eftersom Bourdieus teorier har en utgångspunkt i framförallt klasskillnader och hur 

dessa reproduceras kommer teori om den hegemoniska maskuliniteten, så som Connell 

definierar den, hjälpa till att förstå kulturskillnaderna utifrån ett bredare intersektionellt 

perspektiv. Detta är av vikt eftersom målgruppen klassificeras utifrån antaganden om kön och 

ålder. 

Hegemonisk Maskulinitet 
Enligt Connell och andra feministiska teoretiker återfinns den ekonomiska, politiska, 

religiösa, finansiella och sociala makten hos män. Samhället som patriarkal struktur utformas 

efter den hegemoniska maskuliniteten som enligt Connell innebär den kulturella rörlighet som 

definierar och upprätthåller de ledande positionerna i den sociala världen (Connell, 2005; 76). 

Maskuliniteter existerar endast i relation till annat, liksom femininiteter, och därmed 

positionerar sig gentemot den hegemoniska maskuliniteten och värderas därefter (Connell, 

2005; 76). Med hjälp av den hegemoniska maskuliniteten som begrepp kan vi identifiera 

maskulinitet och femininitet i kommentarerna och positionera dessa i förhållande till den 

hegemoniska maskuliniteten och således identifiera den subjektsposition som texten visar. 

Maskulinitetens strukturella överordning gentemot femininiteten medför däremot inte att de 

automatiskt positioneras högst upp även i den maskulina i hierarkin; även maskuliniteter 

positioneras i ett spektrum av över- och underordningar vilka bland annat baseras på faktorer 

såsom ålder, sexuell läggning eller etnicitet (Connell, 2005; 78-79). Genusgörande analyseras 

således med fördel ur ett intersektionellt perspektiv, eftersom faktorer såsom genus, ålder, 

etnicitet, klass och sexualitet samverkar i skapandet av sociala positioner och praktiker (Hill 

Collins & Bilge 2016). Vita, vuxna, heterosexuella män drar i allmänhet ofta nytta av de 

förmåner som associationen med en hegemonisk maskulinitet medför, och hjälper genom sina 

egna maskulinitetsgöranden till att reproducera denna hierarki. Som exempel på detta 

poängterar Connell hur manlig homosexualitet ställs mot den hegemoniska maskuliniteten 

och därmed blir symboliskt utvisad ur hegemonin i och med en påstådd närhet till 

femininitetsgöranden (Connell, 2005; 77). Gränserna mellan det maskulina och det feminina 
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suddas härmed ut i och med att homosexuell maskulinitet värderas mot den hegemoniska 

maskuliniteten som antas åtrå det feminina. Därmed kan vi identifiera hur skribenterna 

positionerar sig i relation till den hegemoniska maskuliniteten och med hjälp av detta se hur 

målgruppen och kulturobjektet positioneras. Detta kommer användas i föreliggande uppsats 

analys i likhet med hur det symboliska våldet som Bourdieu visar på kommer att använda. 

Båda dessa analytiska modeller belyser hur positioner i fältet navigeras genom över- och 

underordning. Med hjälp av ett genusperspektiv kan vi se hur denna över- och underordning 

tas i uttryck genom att maskulint och feminint värderas i relation till den hegemoniska 

maskuliniteten som en sorts ultimat subjektsposition. Marginalisering sker därmed i relation 

till den hegemoniska maskuliniteten (Connell, 2005; 80). Med detta kan vi se hur även ålder 

positioneras mot den hegemoniska maskuliniteten och då analysera kommentarerna med 

intersektionalitet i åtanke.  

För att kunna identifiera och kategorisera maskulinitet och femininitet i studiens 

material har jag tagit hjälp av en dikotomisering av dessa (Pettersson, 2003; 142). Här 

sammanställs det maskulina som; överordnat, aktiv, stark, rationell, sexuellt begär riktat mot 

kvinnor och åtrådd av kvinnor. Femininitet ställs mot detta som; underordnat, passiv, svag, 

irrationell, sexuellt begär riktat mot män, åtrådd av män. Denna dikotomisering används är för 

att kunna kategorisera de egenskaper som tillskrivs Twilight och dess kulturkonsument och 

via detta kunna göra en tydligare analys med de teorier jag presenterat. 

Sammanfattning 
Det kulturella kapitalet som begrepp bidrar till att positionera kommentarerna mot Twilight 

och dess kulturkonsument ur ett kulturellt klassperspektiv och den hegemoniska 

maskuliniteten används för att bredda teorierna till ett intersektionellt perspektiv. Jag har 

applicerat den hegemoniska maskuliniteten i likhet med det kulturella kapitalet och visar med 

dessa var kommentarerna positionerar Twilight, målgruppen och kulturkonsumtionen i den 

kulturella hierarkin. Smaken och distinktionen ännu ett hjälpmedel för att positionera dessa 

inom den kulturella hierarkin, genom att belysa hur det kulturella kapitalet kommer till 

uttryck i fältet. Dikotomiseringen av feminint och maskulint hjälper till att applicera teorin de 

teorier som presenterats. 

Metod 
Metodkapitlet kommer redogöra för de metoder som används för att samla in och analysera 

uppsatsens material. Metodval kommer även problematiseras i relation till studiens syfte och 

forskarrollen. 
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Samhällsvetenskapens intresse är till stor del relationen mellan grupper. Genom en 

textanalys kan vi urskilja olika relationer, exempelvis mellan det omtalade och skribenten. 

Genom att studera texter byggs en förståelse för människors föreställningar om samhället som 

påverkar relationer mellan grupper som i sin tur bidrar till att skapa och upprätthålla 

identiteter. Med hjälp av textanalysen kan vi även se uttryck för rådande föreställningar och 

relationer i samhället (Ahrne 2015; 158). I denna studie tolkas kommentarerna på IMDB med 

hjälp av tidigare nämnda teorier som exempel på rådande föreställningar och relationer. Med 

hjälp av en textanalys som fokuserar på subjektspositionering identifieras hur skribenterna 

positionerar sig gentemot Twilights målgrupp som kulturkonsumenter, samt gentemot 

Twilight som kulturobjekt. 

Genom att börja med en innehållsanalys där kommentarerna kategoriserades utifrån 

teori och syfte kunde de kommentarer som var av relevans för undersökningen tydas, att 

undersöka synen på målgruppen och dess kulturkonsumtion och då göra en fortsatt textanalys 

(Bryman 2011; 281). Innehållsanalys är ett sätt att kvantifiera ett kvalitativt material, och i 

detta fall var syftet att få en överblick av materialets helhet. Efter att ha fått denna helhetsbild 

fortsatte materialet att analyseras med hjälp av en närläsning av de kommentarer som var av 

relevans utifrån teori och syfte, detta gjordes med hjälp av en textanalys. För att kunna utläsa 

relationer mellan skribenten och målgruppen och dess subjektspositioner ställdes frågor till 

texten i syfte att analysera dess innehåll. Ahrne (2015; 172-173) har vissa frågor som 

användes som hjälpmedel i analysen av uppsatsens material. Frågor som varit relevanta i 

studiens analys för att kunna tyda strukturer och subjektspositioner har varit; Vad påstås 

uttryckligen? Vad är underförstått? Vilka kategorier av människor omtalas i texten? Hur 

framställs de? Hur framställs relationerna mellan människor kategoriserade på olika sett? Vad 

trängs undan eller görs illegitimt? Vilka framstår som auktoriteter? Detta är frågor som jag 

ställt till kommentarerna på IMDB som ett hjälpmedel i studiens analys.  

Sociala praktiker och subjektspositioner 
Vad som är underförstått är av vikt för uppsatsens mål då jag utforskat vilka gemensamma 

förståelser och sociala praktiker som reproduceras i dessa kommentarer. I och med studiens 

konstruktivistiska ansats är språkanvändningen och de sociala praktiker detta omfattar 

avgörande i skapandet av mening (Ahrne 2015; 164). Texten producerar och konstituerar den 

sociala verkligheten, det är en praktik för uttryck i den sociala världen. Kommentarerna på 

IMDB är således en social praktik som visar på skribentens positionering i fältet 

undersökningen förhåller sig i, det vill säga IMDB:s kommentarsfält. Värderingen av kultur 

riktad till unga kvinnor är något som uppmärksammats i materialet, då synen på unga kvinnor 
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och deras kulturkonsumtion har reproducerats med de sociala praktiker som analyserats i 

dessa kommentarer. En annan central aspekt har därmed varit att tydliggöra 

subjektspositionen som skribenten tillskrivit sig i och med hur kommentaren är formulerad. 

Framställningen av subjektspositioner kan vara en självframställning eller en framställning av 

andra som inte räknar in sig i en och samma kategori. IMDB:s kommentarer positionerar sig 

själva i en motsats till Twilights målgrupp. Detta genom att bland annat tillskriva egenskaper 

som anses sämre på målgruppen (Ahrne 2015; 165). Genom att tydliggöra dessa 

subjektspositioner skapas förståelse för hur det skapas distans mellan såväl textens skribent 

och Twilight som kulturobjekt som mellan skribenten och Twilights målgrupp som 

kulturkonsumenter.  

IMDB och urval 
IMDB kan ses som en viktig del av dagen populärkulturskonsumtion, då det är en 

lättillgänglig och välkänd hemsida för att se vad publiken anser om en film eller serie. Denna 

sida utmärker sig i det att vanliga personer kan gå in, skapa ett konto och dela med sig av sina 

tankar, i kommentarer om minst tio meningar, om en film eller serie. Andra sidor så som 

Rotten Tomatoes eller Metacritic har en recensionsformalia vilket innebär att det finns 

kriterier att förhålla sig till, både i det att personer inte är anonyma utan kommenterar i 

egenskap av sig själva eller någon institution eller organisation, så som en tidning eller annan 

publicerande verksamhet och måste även förhålla sig till en recensions formalia. Språket får 

inte uttryckas hur som helst och inte heller innehållet får vara hur stötande som helst, exempel 

där detta inte applicerar kan ses i studies material under rubriken Våld och maskulinitet.  

På IMDB kan användaren vara helt anonyma och fria i sitt skrivande. De kommentarer 

jag undersökt finns bara i form av envägskommunikation, det vill säga ingen respons kan 

uttryckas på de kommentarer jag undersökt. Via detta kan vi se omdömet om filmen, 

målgruppen och kulturkonsumtionen ur en anonym populärkulturkonsuments ögon. 

Materialet representerar således ingen organisation, har inte behandlats av en redaktör, och 

har inte heller några formaliakrav att förhålla sig till; till skillnad från publicerade recensioner. 

Detta möjliggör ofiltrerat och oredigerat innehåll, och således kan en studie av dessa 

kommentarer ge en annorlunda inblick än vad en studie av publicerade recensioner där texten 

behöver förhålla sig till vissa krav hade gett. Skribenterna skriver inte för att få någon form av 

respons utan endast för att förmedla sin personliga syn på kulturobjektet och/eller den antagna 

kulturkonsumenten. Det bör påpekas att skribenterna som individer dock inte kommer att vara 

av intresse för analysen, utan fokus kommer endast att ligga på den text de producerat. 
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Anonymiteten och avsaknaden av en redaktör eller organisation är ändå av relevans 

för uppsatsens urval, eftersom detta medför att vi får ett ofiltrerat material med mer nyans än 

recensioner. Jag valde även att hålla mig till de kommentarer som gett Twilight betyget en 

stjärna, vilket är det lägsta betyget en film eller serie kan få. Detta eftersom det är i dessa 

recensioner det antas vara mest sannolikt att finna tydlig distansering mellan skribenten och 

kulturobjektet samt mellan skribenten och kulturkonsumenten. 

Förförståele och forskarrollen 
Jag var själv 18 år när Twilight blev till film. Min tidigare erfarenhet av kulturobjektet vid den 

tidpunkten var läsandet av boken filmen baserade sig på. Vid tillfället jag såg filmen 

avskydde jag den. Jag tyckte att den missrepresenterade boken och att mycket hade missats, 

dock har jag alltid tyckt att adaptera böcker till film är svårt, då det ofta blir en feltolkning av 

originalmaterialet. Allt eftersom åren har gått har jag fått en ny uppfattning av Twilight och 

den fandom som omringade den. Då den var omtyckt av primärt unga kvinnor började jag 

ifrågasätta min egna syn på Twilight. Jag kände själv ett förakt mot kulturobjektet och den då 

för mig känslostyrda fandomen. Jag har kommit att ifrågasätta detta i och med min utbildning 

och undrat om det är något mer är kulturobjektet som bidragit till denna uppfattning. Detta 

förakt kan ha födds utifrån rådande strukturella uppfattningar om unga kvinnors 

kulturkonsumtion och inte endast över hur jag själv såg kulturobjektet. Det var till och med så 

att jag gillade böckerna som Twilight är baserad på men vågade inte erkänna detta för varken 

mig själv eller andra då det riskerade att associerad mig med Twilights emotionella målgrupp. 

Med hjälp av en förståelse för subjektspositioner och de sociala strukturer som visats i mitt 

material har jag funnit en ny förståelse för min egen reaktion på kulturfenomenet och kommit 

att acceptera mitt egna ställningstagande till kulturobjektet.  

Material  
Materialet studien undersöker började som 287 kommentarer från hemsidan IMDB. Dessa 

kommentarer alla har gett filmen Twilight ett betyg på en stjärna som är det lägsta betyget en 

film kan få. De flesta av dessa kommentarer kritiserar filmer utifrån hur den är filmad, 

berättelsen eller skådespeleriet men andra mönster gav sig även tillkänna under genomgången 

av materialet. Efter en första genomgång av materialet fanns mönster som sedan utvecklades 

till konkreta teman. Dessa mönster blev tydligare ju mer av materialet som lästes men började 

som 12 lösa koder som övergick i en innehållsmässig överblick. Koderna blev tydligare ju 

mer av materialet som lästes och slutade i tre övergripande teman. De teman som fanns var; 

målgrupp, kulturhierarki och vampyrnorm. Målgrupp visade att det fanns någon benämning 

av de som filmen var ämnad för eller vilka texterna anser konsumera filmen, både i direkta 
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och indirekta ord. Kulturhierarki var där det kulturella fenomenet blev på något sätt benämnt 

eller kritiserat i kommentarerna. Vampyrnorm var när kommentarerna uttryckte sig om hur 

filmen inte höll sig till den ursprungliga tolkningen av vampyrer. Efter denna genomgång 

fördes datan in i Excel för att skapa en överblick på antal kommentarer och de teman som 

fanns. Av de 287 kommentarer identifierades målgrupp i 149 av dessa. Kulturhierarki 

återfinns i 77 av kommentarerna och vampyrnorm i 82 kommentarer. I 54 av kommentarerna 

uttrycker författarna att de från början är fans av bokserien och har därmed förkunskap om 

handlingen och dessa kritiserar till stor del adaptionen av filmen från bok, ett fåtal av dessa 

kommentarer har räknas bort då de endast kritiserade adaptionen vilket inte är av relevans för 

uppsatsens mål. 3 av kommentarerna verkade ha missuppfattat hur betygsystemet fungerade 

och uttryckte endast bra saker om filmen, även dessa kommentarer har räknas bort i 

undersökningen. Av de 149 kommentarer som på något plan benämner målgruppen har 45 av 

dessa ingen kritisk ton mot just målgruppen eller kulturkonsumtionen och därav har dessa 

räknas bort då de inte innehar relevans för analysen. Detta gör att materialet innefattar 104 

kommentarer där målgruppen eller kulturkonsumtionen benämnts negativt och detta är 

uppsatsens slutliga material. 

I dessa 104 kommentarer utkristalliserade sig ytterligare teman som vidare tydliggör 

hur målgruppen och kulturkonsumtionen benämns och positioneras i kommentarerna och 

dessa är; generella antaganden, ålder, emotionell fanbas, distansering, vampyrer och 

maskulinitet, fel maskulinitet och våld. Dessa teman specificerades i en andra genomläsning 

av materialet och det är utifrån dessa jag har baserat analysen. 

Metodbegränsningar 
 Då materialets teman uppkom under genomgången av materialet finns det en risk att 

kommentarerna som kategoriserades i början inte fick en rättvis bedömning utifrån studiens 

teoretiska ramverk. I den första delen av genomgången kan fel-kategorisering ha gjorts eller 

att något intressant missats. På grund av detta bearbetades de första kommentarerna en gång 

till med de kategorier jag utläst i de senare.  

På online-forum kan viss jargong skönjas som är specifik för fältet, exempelvis visade 

sig detta i hur Strong (2009) motiverade sitt material då hon kunde språkanvändningen och 

jargongen på forumet. Denna jargong kan påverka hur kommentarer och diskussioner 

utformas. Då de kommentarerna som undersökts endast är en envägskommunikation ser jag 

att de inte blivit påverkade av någon jargong som endast finns på IMDB. Detta gör att 

materialet har en möjlighet att spegla populärkulturskonsumenten och inte bara IMDB:s 

användare, men inga antaganden utanför IMDB:s kommentatorsfält kan göras då denna 
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undersökning inte är så omfattande. Däremot gör denna studies teoretiska ramverk att vi kan 

observera samma strukturella över- och underordningar i IMDB:s kommentarsfunktion som 

på många andra sociala fält.  

Då materialet som samlat in är anonymt ses inga forskningsetiska problem med 

metodvalet. Citaten som används är tagna direkt från IMDB utan någon redigering för att inte 

riskera en miss- eller övertolkning av materialet. Problemet med att analysera 

envägskommunikation är att det inte blir en bredd på kommentarernas mening, skribenterna 

har ingen möjlighet att tydliggöra tolkningar utan det är endast min uppfattning och tolkning 

av kommentarerna, utifrån det valda teoretiska ramverket, som kommer till tals. Att materialet 

är betraktat som en envägskommunikation är inte ett problem i den föreliggande studien 

eftersom skribenten individuella tolkning inte är av intresse. Studiens mål är att analysera 

skribenternas kommentarer utifrån ett strukturellt sammanhang. Eftersom individen inte 

nödvändigtvis upprätthåller dessa strukturer på ett medvetet plan är det inte relevant för denna 

studie vad skribenten syfte var. 

Reflektioner 
Det som skiljer denna undersökning från de ovannämnda är att de undersöker 

diskussionsforum, denna studie har endast använda databasen IMDB som är en 

envägskommunikation mellan skribenten och läsaren detta är metodologiskt tacksamt då en 

hel diskussion inte behöver följas. Vilket även gör att det finns en bredd i materialet då alla 

kommentarer är ett enskilt exempel på attityder i fältet. Materialet har behandlats som text 

vilken exemplifierar strukturella förhållanden av över- och underordning; inte som en 

representation av skribenterna som individer. Således undersöks texterna med syftet att 

studera de strukturella skillnader som kan uttolkas ur kommentarerna som del av en 

övergripande social praktik. Det är således text som kommunikativ gärning på IMDB som fält 

som studeras som en social praktik. Detta innefattar att skribenten såväl som kulturobjektet 

och målgruppen som kulturkonsumenter positioneras i texten. Framför allt fokuserar denna 

studie på hur denna positionering kommer till uttryck i termer av närhet och distans. Det går 

inte att anta vad skribenterna menar då kommentarerna är skrivna med grund i tidigare 

erfarenheter och positioner i andra fält. Således inte skribentens individuella habitus utläsas, 

utan endast göra en tolkning av texten som en del av den övergripande diskurs som 

positionerar mäns och kvinnors kulturella konsumtion.  

På grund av anonymiteten som IMDB har för sina användare kan relationen och 

positioneringen mellan skribenten och Twilight och dess konsument bli tydligare, då 

skribenten kan gömma sig bakom denna anonymitet. Vad som syns på en användares profil är 
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de kommentarer de gjort och vilka betyg de satt på filmer men inget om ålder, kön eller annat 

som kan identifiera skribenterna. Detta gör att vissa saker kan uttryckas som annars inte hade 

varit sannolikt. Exempelvis kan det tänkas att explicita våldsönskningar inte skulle komma till 

uttryck i samma utsträckning om det inte vore för att personerna bakom texterna inte behöver 

stå till svars personligen för vad som skrivits.  

Resultat och analys 
För att kunna utläsa hur kommentarerna ger uttryck för subjektspositionering igenom 

uppfattningar om kulturobjektet och dess konsumenter kommer här att redogöras för resultatet 

av uppsatsens analys utifrån studiens teoretiska ramverk. Analysen diskuterar hur Twilight 

som kulturobjekt och dess målgrupp som kulturkonsument konstrueras i IMDB:s 

kommentarer, och hur detta kan förstås utifrån Bourdieus teoretiska begreppsapparat samt ur 

ett intersektionellt perspektiv. Studiens resultat påminner i hög grad om vad både Strong 

(2009) och Pinkowitz (2011) funnit i sina studier, i det att skribenterna i materialet tillskriver 

kulturobjektet och kulturkonsumenten negativa egenskaper, vilket ofta sker igenom 

symboliskt våld. Föreliggande studie är även överens med tidigare forskning när det kommer 

till vikten av ålder i statusen hos kulturobjektet lik det som redogjordes för av Höglund 

(2011). Vad som även funnits är hur kulturobjektet konstrueras i omtalandet av Twilight i 

dessa kommentarer (Gray, 2003). Föreliggande studie har haft en större fokus på hur 

manlighet och kvinnlighet kommer till uttryck och reproduceras i dessa kommentarer.  

Studien innefattar en analys av de 104 kommentarer som benämnde målgruppen och 

konsumtionen negativt i kommentarer på IMDB. Resultatet kommer utgå får de teman som 

identifierades i materialet; generella antaganden, ålder, emotionell fanbas, distansering, 

vampyrer och maskulinitet, fel maskulinitet och våld. Det teoretiska ramverket har som 

tidigare nämnt varit; habitus, fält, kulturella kapitalet, smak, distinktion och hegemonisk 

maskulinitet.  

Målgruppen som kulturkonsument; generella antaganden 

En stor del av kommentarerna benämner den målgrupp som de anser vara filmens 

huvudsakliga konsumenter. Enligt kommentarerna är dessa generellt unga tjejer i åldrarna 9–

23 år och i vissa fall även vuxna kvinnor i medelåldern. Dessa tillskrivs i kommentarerna flera 

icke önskvärda egenskaper såsom galna, ointelligenta, uppjagade, självupptagna, besatta och 

högljudda. De flesta av dessa kommentarer tillskriver målgruppen dessa egenskaper i 

samband med utlägg om hur Twilight är ett dåligt kulturobjekt. Inte bara är målgruppen 

ointelligenta, utan det beskrivs även hur de blir dummare av att konsumera Twilight:  
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The books are terrible. And this drivel, while popular with 14 year old teeny boppers and 40 year 

old attention starved women alike, is just that.. DRIVEL. Thank you for helping dumb down 

America. Jesus $#!&!^*#$ Christ. 

– Harple44  

Här kan vi se ett exempel på hur Twilight framställs som populär hos unga kvinnor, men även 

hos medelålders kvinnor som är svältfödda på uppmärksamhet. Vad de konsumerar är endast 

dravel som gör dem dumma, samtidigt som de måste varit dumma för att alls ha sökt sig till 

Twilight från början. Genom kommentarernas textualitet positioneras subjektet mot 

kulturobjektet och kulturkonsumtionen såväl som mot målgruppen som konsumenter, vilket 

vi kan se genom de stereotypa femininiteter som målas upp. Där finner vi å ena sidan den 

okritiska unga flickan, å andra den desperata ensamma kvinnan. Dessa egenskaper likställs 

med varandra, trycks ner och läggs på en gemensam låg nivå långt ifrån den självutnämnt 

rationella subjektspositionering utifrån vilken kommentaren uttrycks. Detta kulturobjekt suger 

intellekt ur de kvinnliga konsumenterna och förstör på så sätt deras kulturella kapital (Ritzer 

& Stepnisky, 2015; 428-429, Bourdieu 1994). Femininiteten ställs även emot den 

hegemoniska maskuliniteten i den mening att kvinnorna i denna kommentar ställs som motpol 

till det rationella manliga igenom att framställas som irrationella på grund av att de gillar detta 

dravel; smörja som inte innehar något kulturellt värde (Connell, 2005; 76, Pettersson, 2003; 

142). Citatet ovan kan här fungera som ett framhävande av skribentens egna intelligens och 

maskulina subjektsposition eftersom hen inte låter sig påverkas av detta dravel som andra, 

underförstått kvinnor, blir dummare av.  

It goes to show that you can have absolutely no talent for anything in the film industry, and you 

can still be rolling in the money of teens with questionable intelligence. Thank you America. 

Thank you. 

 – mentalepidemic 

I detta exempel framgår det att skribenten menar att Twilight som film inte innehar kulturellt 

värde och endast har fått sin framgång på grund av den existerade fanbasen – filmen gillas av 

unga med questionable intelligence. Här tillskrivs målgruppen egenskapen ointelligent utifrån 

att de gillar ett kulturobjekt som här anser vara framställt av personer utan talang. Således 

framgår det att Twilight anses vara ett dåligt kulturobjekt med lågt kulturellt värde och de 

unga som gillar detta har dålig smak (Bourdieu, 1994). De framställs på så sätt som icke-

kulturella och ointelligenta på grund av denna smak. Detta kan tolkas som en mer eller mindre 

medveten strategi hos skribenten för att upprätthålla det egna kulturella kapitalet genom att 

trycka ner andras kapital, ett symboliskt våld mot de som konsumerar Twilight och som 

därmed anses ha ett lågt kulturellt kapital (Ritzer & Stepnisky, 2015; 429).  
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Vi kan även se hur de två kommentarerna ovan adresserar Amerika som nation. Genom 

kommentarer såsom; ”Thank you for helping dumb down America. Jesus $#!&!^*#$ Christ.” 

[min kursivering]. I min tolkning utgör detta en positionering av kommentatorn gentemot den 

allmänna populärkulturskonsumenten där kulturobjektet påverkar kollektivet på ett negativt 

sätt. Därigenom distanserar sig skribenten från detta ointelligenta kollektiv av 

populärkulturkonsumenter för att framhäva sin egen position, som innehavande av ett högre 

kulturellt kapital. Det kan även tolkas som en önskan att försvara sitt kulturella kapital genom 

att rensa ogräs från det populärkulturella fältet (Bourdieu, 1994). Twilight har enligt 

kommentarerna här sänkt populärkulturens status i allmänhet, och därmed Amerikas 

kulturella kapital som nation. Skribenten kan därmed sägas ge uttryck för en strategi för att 

distansera sig och sina egna populärkulturella intresseobjekt från Twilight som kulturobjekt 

och därigenom försvara sin egen status som populärkulturkonsument (Ritzer & Stepnisky, 

2015; 428-429).  

I know many people who enjoy the Twilight series, I have no idea why. I do not understand how 

any one, even females could like this atrocious rubbish piece of filmmaking.   

– Jmurray-robertson-128-446189 

I citatet ovan visas en oförståelse för att någon skulle gilla filmen Twilight. Detta syns i ett 

flertal kommentarer men gör sig extra tydlig här. Vad som exemplifieras ovan är den 

underförstådda kulturella hierarkin där Twilight som kulturobjekt och dess konsumenter 

placeras långt ner. Att någon skulle gilla och konsumera Twilight, till och med kvinnor som 

då enligt skribenten redan innehar lågt kulturellt kapital till att börja med skulle gilla denna 

film är oförståeligt. Här tydliggörs hur kvinnor enligt skribenten har, redan innan de 

associeras med Twilight, dålig smak. Kommentarer som denna avslöjar hur kultur riktad till 

kvinnor, och framför allt unga kvinnor, befinner sig längst ner i den kulturella hierarkin och 

att deras smak är klassad som låg, till skillnad från kultur som riktas till andra grupper 

(Bourdieu, 1994). 

Ålder 

if u like this and are over 14 there is something seriously wrong with you...  

– dhd_03 

Ålder är en tydlig faktor som upptar plats i kommentarerna. I citatet ovan kan vi se ett 

antagande om att det är mer accepterat för unga att konsumerar Twilight eftersom deras kultur 

redan anses som sämre (Ritzer & Stepnisky, 2015; 428-429, Bourdieu 1994). Om 

konsumenter är äldre än den accepterade åldern blir hen förminskad och förlöjligad, placerad 
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på samma kulturella nivå som unga kvinnor i och med deras delade kulturkonsumtion. 

Ovannämnda citat utgår från antagandet om att det endast är unga människor som bör 

konsumerar Twilight eftersom kulturobjektet är för långt ner i den kulturella hierarkin för att 

rimligen kunna uppskattas av andra grupper. Värdet av ungas kultur målas upp som lågt, 

dåligt, sämre och i vissa fall även skadligt för konsumenten. Här kan vi se ytterligare exempel 

på hur Twilight som kulturellt objekt innehar lågt kulturellt värde och konsumenten placeras i 

botten på den kulturella hierarkin. Detta visar på hur unga och/eller kvinnor inte tas på allvar 

när det gäller deras kulturella smak (Bourdieu, 1994).  

Kommentarerna visar även hur skribenterna tar sig tolkningsföreträde i frågan om vad 

för budskap Twilight ger till unga kvinnor samt hur dessa kvinnor antas förhålla sig till 

budskapet. Genomgående menas att filmen ger ett dåligt budskap om kärlek och relationer. 

Kritik som lyfts mot Twilight i andra forum än detta har varit att Edward är för kontrollerande 

mot Bella och denna kritik kan ses i kommentarer även här (e.g. Strong, 2009; Höglund, 

2011). Det förekommer inte i lika stor utsträckning i detta material och dessa kommentarer är 

ofta inte fokuserade på endast detta, vilket kan bero på den envägskommunikation som 

nämnts innan, men det finns tendenser till detta i ett antal kommentarer:  

Twilight is an embarrassing, teeny bopper, clichéd, soap opera bastardization of the vampire 

mythos. An atrocity to all vampire lore. […] The film is marginally worse than the horribly written 

book series, and consists of the following: unlikable shallow characters, lame effects, beautiful 

sparkling CW eye candy, and a false despicable message directed towards teen girls.  

–LuckyMatt93  

Här beskrivs hur Twilight är en pinsam tonårs-kliché som likställs med en såpopera som 

smutsar ner vampyrmyten och består av osympatiska karaktärer, dåliga effekter och glittrande 

vampyrer som ger en falsk bild av mytosen. I citatet kan utläsas en kritik mot Twilight-

konsumenten som okritisk gentemot filmens budskap; de följer strömmen och kan inte tänka 

själva. De tillskrivs en passivitet som aktörer. Detta visas i den sista delen av citatet: ”a false 

despicable message directed towards teen girls” [min kursivering]. Här påpekas hur ett falskt, 

föraktligt budskap riktas till den unga, kvinnliga målgruppen. Underförstått menas här att 

dessa unga kvinnor inte kan tänka kritiskt på kulturobjektet, utan tar till sig av vilket budskap 

det än förmedlar. Denna passivitet och irrationalitet tillskriver målgruppen en femininitet 

(Pettersson, 2003; 142, Connell, 2005; 76, 80). Det finns här en uppfattning om att Twilights 

målgrupp inte kan skilja fantasi från verklighet och att de helt okritiskt tar till sig av alla 

aspekter av filmens porträttering av bland annat relationer. Att se på kvinnlighet som passivt 

och okritiskt kan sättas i relation till den hegemoniska maskuliniteten. När Twilight 
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konsumenten tillskrivs denna passivitet positioneras skribenten närmre den hegemoniska 

maskuliniteten medan målgruppen hålls långt bort från denna. Att positionera sig i motsats till 

målgruppen gör att skribenten placeras närmre hegemonin (Connell, 2005; 76, 80).  

Even leaving aside that the movie defiantly was made for little teenage girls its still bad and i mean 

really bad [sic].  

–teraniel  

Här framgår det ytterligare hur ungdom och femininitet anses medföra ett lågt kulturellt 

värde. Trots att filmen är gjord för en målgrupp vars kulturobjekt redan förväntas vara dåliga 

måste det i kommentaren understrykas att filmen var sämre än förväntat. Just detta 

kulturobjekt anses i kommentaren vara sämre än vad som väntas av kultur riktad till unga 

kvinnor. Således låter skribenten oss veta att unga kvinnor inte innehar ett respekterat 

kulturellt kapital, vetskapen om att de gillar saker som är smaklösa ses som underförstått men 

Twilight befinner sig enligt skribenten lägre i den kulturella hierarkin än det redan låga 

kapitalet hos unga kvinnor (Ritzer & Stepnisky, 2015; 428-429, Connell, 2005; 76). Det finns 

här ett antagande om unga kvinnors kultur och deras kulturkonsumtion är sämre än annan 

kulturkonsumtion.  

Den emotionella fanbasen 
Irrationalitet kopplas till det emotionella; att inte ha kontroll över sina känslor och att visa 

dessa är en feminin kodad egenskap (Pettersson, 2003; 142). I materialet har det emotionella 

och irrationella visats genom att exempelvis benämna målgruppen som fangirls. Målgruppen 

benämns som fangirls som är irrationella och emotionella i sin relation till Twilight och 

målgruppen försvarar kulturobjektet med en passion: 

If you want to waste two hours of your life, go ahead and see it. I mean, seriously, these twilight 

fans need to get a life. For GODS SAKE, dont see it, you will regret it very much, unless youre 

one of those rabid hyena fans   

– wedelfamily  

Kommentarer som denna benämner målgruppen som fanatiska fangirls som slänger bort sitt 

liv och energi på kulturobjektet. Här kan vi åter igen se hur konsumtion av Twilight 

positioneras långt ner i den kulturella hierarkin och även hur den kvinnliga målgruppen som 

kulturkonsument har ett lågt kulturellt kapital (Ritzer & Stepnisky, 2015; 428-429, Bourdieu 

1994). Den emotionella målgruppen visas här via uttrycket rabid hyena fans; målgruppen 

reduceras till rabiata hyenor, djur som symboliskt placerar målgruppen under människan, ett 

lägre stående djur, som inte innehar något kapital (Connell, 2005; 76, Pettersson, 2003; 142). 

Denna extrema distansering mellan kulturkonsumenten och en position som människa är ett 
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tydligt exempel på symboliskt våld som stärker det kulturella kapitalet via en underminering 

och till och med tillintetgörande av målgruppens kapital.  

All-in-all, this movie is a terrible waste of time and money. Brainwashed fans will love it, but the 

rest of the world will despise it.  

– Movie_Reviewer123 

Målgruppen benämns även som ickeagenter som är hjärntvättade, det vill säga att de saknar 

egna tankar och agerar utifrån fanbasens kollektiva åsikt om Twilight. De tillskrivs en 

passivitet som är feminint kodad och de distanseras således från resten av världen (Pettersson, 

2003; 142). Det passiva feminina distanseras från den hegemoniska maskuliniteten och 

värderas på så vis lägre i den kulturella hierarkin (Connell, 2005; 76, Ritzer & Stepnisky, 

2015; 428-429). 

Distansering 
Vad som även kan utläsas ur kommentarerna är en distansering mellan skribenterna och 

kulturobjektet Twilight, vilket även distanserar deras kulturella kapital från den ofrivilliga 

konsumtionen av kulturobjektet. Detta skyddar skribentens kulturella kapital, genom att 

framhålla hur skribenten endast konsumerat kulturobjektet under tvång. Detta uttrycker sig på 

olika sätt och dessa kommentarer inledde oftast med att understryka hur denna film inte var 

riktad till dem eller att de blev tvingade att se på filmen på grund av partners eller andra 

omständigheter. Här görs distansen explicit då skribenterna inte vill ta på sig ansvar för att ha 

sett filmen till en början. Här syns även en distansering mellan målgruppen och skribenten då 

de inte vill bli associerade med den vanliga Twilight-konsumenten:  

My boyfriend, Shawn wanted to go see "Twilight", (I know it sounds odd being a girl and all, but 

it wasnt MY idea to see this. I wanted to make that very clear so that he doesnt blame ME for this 

waste of money), so we went to a matinée showing of it yesterday afternoon.   

– Ami Bowen  

I kommentarer som denna vill skribenterna inte bli associerade med kulturobjektet och hittar 

ursäkter till varför de såg filmen, ofta under tvång från kompisar eller partner. I dessa 

kommentarer identifierar sig skribenterna i de flesta fall som maskulina för att behålla sin 

plats i den rådande kulturella hierarkin detta genom en distansering från kulturobjektet. Dock 

kan vi se i exemplet ovan att detta inte alltid är fallet, eftersom vi här får veta att denne 

identifierar sig som kvinna. Vi ser en tydlig distansering mellan skribenten och kulturobjektet 

då hon skyller på sin partner och inte vill ta ansvar för idén att se filmen. Skribenten försvarar 

här sitt kapital i det att hon inte vill att filmen ska förknippas med hennes kulturella kapitel 

(Ritzer & Stepnisky, 2015; 427-429). För att försvara sitt kulturella kapital måste en 
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distansering ske. Hon försvarar sig eftersom antagandet om att hon varit initiativtagare, och 

då den primära konsumenten av Twilight ses som mest logiskt då hon skulle kunna räknas till 

den tilltänkta målgruppen.  

 

Im a grown up and a reasonable man, so I have no problem in understanding when a movie is "for 

girls, by girls".    

–aleclemlij  

Kommentaren ovan visar hur Twilights målgrupp tillskrivs egenskaper genom att ge sig själv 

en önskvärd egenskap. Genom att tillskriva sig själv egenskapen rationell tillskrivs motsatta 

egenskap till det distanserade objektet; målgruppen. På samma sätt som att det maskulina 

endast existerar i relation till det feminina positioneras här det rationella i motsats till det 

irrationella (Connell, 2005; 78-79, Pettersson, 2003; 142). I den här kommentaren identifierar 

sig skribenten som vuxen och man, två egenskaper som här ställs och värderas över sina 

motpoler, ung och kvinna. Således är uppfattningen att filmen endast är till för irrationella 

unga kvinnor och inte för den resonabla, vuxne mannen. Här placeras målgruppen och 

kulturobjektet lågt ner i den kulturella hierarkin då den är ämnad för konsumtion av en 

målgrupp bestående av irrationella unga kvinnor (Ritzer & Stepnisky, 2015; 428-429, 

Connell, 2005; 76, 78-79).  

Vampyrer och maskulinitet 
Genomgående i nästintill alla kommentarer kan urskiljas ett förakt mot filmen på grund av 

dess porträttering av vampyrer. Att kända aspekter av vampyren i Twilight skiljer sig från de 

traditionella och vedertagna tycks ha trampat många på tårna och här, förutom dåligt manus 

och skådespelare, finner vi den största kritiken mot Twilight i egenskap av film. Vad som 

omnämns mest är det faktum att Twilights vampyrer glittrar i solen, inte suger blod från 

människor och att de inte är tuffa och aggressiva nog:  

 

Stephenie Meyer has ruined vampires for us all. No thanks to her, there are obsessed fangirls all 

around. honestly, vampires arent what they use to be anymore.  

– Pizzadude93 

Ovanstående citat visar på hur uppfattningen om själva vampyren som populärkulturellt 

fenomen har förändrats på grund av kulturobjektet. Det är den känslostyrda och besatta 

målgruppen, men även författaren till Twilights bokserie som anklagats ha förstört 

vampyrgenren. Synen på vampyrer har, som exemplifieras i kommentaren ovan, blivit lägre 

och ”arent what they use to be anymore”. Vampyrer kan inte längre inräknas i ett högt 

kulturellt kapital. Då dessa nya vampyrer associeras med unga kvinnor innehar de inte lika 
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stort kulturellt värde i och med att det skrämmande bytts ut mot det romantiska (Connell, 

2005; 76, 78-79; Höglund, 2011):  

They walk in the daylight (and ooh! They sparkle, because teenie girls love sparkles!) […] This is 

yet another pop-culture pussification of vampires, turning them into something ludicrous and 

throwing almost all the mythology out the window […] Girls, I know youre obsessed with this 

fictional character in ways that only hardcore comic book nerds could ever hope to match, but 

please, step out of that bubble and actually WATCH the movie.   

– Noble Brown 

Kommentaren är här tydlig med att vampyrer i Twilight har en feminin framtoning i och med 

uttrycket pussification of vampires och med det förstörelsen av myten. Att Twilight har 

feminiserat vampyrer visar här åter igen hur kulturobjektet är kopplat till kvinnlighet både i 

sig själv och i termer av tilltänkt målgrupp, och hur detta medför att kulturobjektet anses 

sämre. Eftersom dessa vampyrer i kommentarerna tillskrivs feminina egenskaper antyder den 

samtidigt att tidigare porträtteringar av vampyrer uppfattas som maskulina (Connell, 2005; 

78-79). Maskuliniteten är här eftersträvansvärd och det feminina hos vampyrer som visas i 

kommentaren med ”They sparkle, because teenie girls love sparkles!” [min kursivering] 

förpestar vampyren. Ett sätt för skribenten att förklara varför Twilight är populärt kan utläsas i 

kommentarerna då femininiseringen av vampyrerna enligt skribenten endast är gjorda för att 

tilltala den unga målgruppen.  

Fel maskulinitet 
En intressant aspekt av kommentarerna är omtalandet om maskulinitet. Karaktärerna i filmen, 

men även målgruppen, omtalas i en negativ ton kopplad till manlig homosexualitet. Det 

verkar orimligt för dessa skribenter att en person som identifierar som man skulle kunna finna 

underhållning i konsumtion av kulturobjektet:  

In order to like this movie you either have bad taste or youre a 16 year old girl/gay... with bad 

taste. I know girls adore vampires but this movie is just the worst. It may have ruined vampires for 

all the teenage girls around the world (or not)  

– Wadih Rahal (Rahal97) 

För att gilla detta kulturobjekt måste konsumenten antingen ha dålig smak, vara en ung 

kvinna eller homosexuell man. Detta är en form av strategi som innefattar en distansering 

mellan skribenten och kulturobjektet och då i förlängningen en distansering av skribenten från 

målgruppen (Ritzer & Stepnisky, 2015; 428-429, Bourdieu 1994, Connell, 2005; 77). Dessa 

skribenter distanserar sig i sina kommentarer från den typen av maskulinitet som Twilight 

visar, eftersom detta enligt skribenten inte är rätt maskulinitet. Här kan vi se hur linjen mellan 

den felaktiga maskuliniteten och feminina suddas ut och positioneras långt bort från den 
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hegemoniska maskuliniteten (Connell, 2005; 77-79). De personer som kategoriserar som män 

och gillar Twilight likställs här med unga kvinnor och därmed är synen på dessa män minst 

lika nedvärderande som synen på kvinnor som kulturkonsumenter. Som jag tidigare visat på 

befinner sig Twilight, enligt dessa skribenter, långt ner i den kulturella hierarkin. Den kritik 

som män som kulturkonsumenter får när de konsumerar Twilight understryker hur dessa män 

nedvärderas och utesluts ur den hegemoniska maskuliniteten, eftersom de inte innehar det 

kulturella kapital som kopplas till denna position. Genom kommentarerna påvisar 

skribenterna indirekt att denna maskulinitet inte tillhör den hegemoniska maskuliniteten och 

att denna maskulinitet värderas lägre (Ritzer & Stepnisky, 2015; 428-429, Connell, 2005 76, 

77).  

Kommentarer som poängterar att vampyrerna i Twilights universum inte innehar de 

egenskaper som de anser vara de rätta lyfter fram att Twilights vampyrer glittrar i solljus. 

Glitter har en feminin framtoning och här kopplas det direkt till det kvinnliga och därmed 

kritiseras. Glittret blir här associerat till något som skribenten värderar som manligt; 

vampyrer. Därmed ses glitter som en felaktig del av representationen av vampyrer och deras 

traditionellt mer skrämmande, potenta maskulinitet (Höglund 2011): 

[…] First off Vampires in the Twilight Universe glitter in the sunlight rather than burning in it. 

Come glittering... you have to be joking with me. What is gayer then glittering in the sunlight, not 

a whole hell of a lot. Ladies and Gentlemen of the jury I rest my case. […] If you like twilight you 

are gay period!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

–Jer Sockbat  

Inte bara anses glittrande som feminint kodat utan det är här kopplat till manlig 

homosexualitet. Ovan i kommentaren uttrycks att det inte finns någon mer feminiserad typ av 

maskulinitet än den glittrande vampyren. Att vampyren är feminiserad är en stor anledning till 

att kulturobjektet i denna kommentar innehar lågt kulturellt värde. Målgruppen som 

associeras med Twilight positioneras långt ifrån den hegemoniska maskuliniteten och alla som 

ser värde i kulturobjektet innehar därigenom också ett lågt kulturellt kapital (Connell, 2005; 

76, Ritzer & Stepnisky, 2015; 428-429). Här antas det att homosexualitet är något dåligt och 

som representerar dålig kultur och smak (Connell, 2005; 77, Bourdieu, 1994). Detta kan 

förstås både i relation till den hegemoniska maskuliniteten där homosexualitet placeras 

utanför då den associeras med femininitet, men även det kulturella kapitalet där en 

positionering från kulturobjekten förstärker dennes egna kapital (Connell, 2005; 76-77, Ritzer 

& Stepnisky, 2015; 428-429). Ingen annan förklaring än att Twilight har kopplingar till 

homosexualitet-som-feminitet behövs här enligt skribenten för att förstå hur långt ner 
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konsumenten till Twilight hamnar i den kulturella hierarkin. Att gilla Twilight kategoriserar 

därmed den manlige konsumenten, enligt citatet, som homosexuell. 

Våld och maskulinitet 

Plain and simple, if you are not a 12 year old girl, then this movie is not for you. This movie was 

ONLY made for 12 year old girls. It really, really sucks. […] . Twilight, is utter stupid insipid 

garbage. If you not a 12 year old girl and you like this movie, you should really just remove 

yourself from the gene pool and donate your body to science, that way at least you will have 

served some purpose. […] And yes, if you like this movie, you are an idiot. Its not just that you 

have bad taste, its that you are stupid. And worthless to human society. Go drink some tainted 

blood.  

–Horrorible_Horror_Films  

I ett antal kommentarer uttrycker sig skribenten aggressivt mot personer som konsumerar 

Twilight och i vissa fall även Twilight i egenskap av kulturobjekt. De ger uttryck för hur 

Twilight-konsumenten borde ta livet av sig eller hur de själva vill ta livet av dem. Detta 

eftersom de anser att världen vore bättre om personer som gillar Twilight inte existerade. 

Konsumenterna beskrivs som dumma i huvudet och ointelligenta och på grund av detta 

förtjänar de inte att leva. Många kommentarer nämnde ålder i samband med detta som i citatet 

ovanför; om du inte är ung och gillar Twilight så är något fel med dig, vilken implicerar att 

det är mer accepterat för unga att gilla denna kultur eftersom unga ändå har dålig smak och är 

ointelligenta (Ritzer & Stepnisky, 2015; 429, Bourdieu, 1994). Det är något som framkommit 

i flertal kommentarer vilket har behandlats tidigare i uppsatsen. Denna fokusering på våld mot 

målgruppen är en typ av maktutövning där de unga som gillar Twilight inte har rätt att leva på 

grund av kulturella skillnader mellan skribenten och målgruppen. Våld är ett maskulint sätt att 

understryka och utöva makt och upprätthålla sin plats i den kulturella hierarkin men även att 

positionera sig i närmre relation till den hegemoniska maskuliniteten (Connell, 2005; 76, 

Pettersson, 2003; 142). Våldet är här en strategi för att stärka den egna positionen på det 

kulturella fältet (Ritzer & Stepnisky, 2015; 428, Bourdieu, 1994). Bourdieu talar om ett 

symboliskt våld för att stärka sitt habitus inom olika kulturella fält och i dessa kommentarer är 

våld inte lika symboliskt. Det är symboliskt i det att riktigt fysiskt våld antagligen inte 

kommer att ske, men ett hot om våld är mer än bara symboliskt. Det trycker ner målgruppen 

mer explicit än det underförstådda våldet gör: 

If you like this movie, please shoot yourself, so I dont wind up in a state penitentiary! […] I stated 

this in the title, but I will state it again, if you enjoy this movie, then please shoot yourself, hang 

yourself, suicide however you please, just dont spend too many tax dollars. I would do so myself, 

but for some reason, they invented a law that doesnt allow me to kill people, its a shame there are 

no loopholes that allow me to kill stupid people.  

– aznfratboy1 
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Vad som har kunnat utläsas i materialet kokar i slutändan ner till strategier för att upprätthålla 

sitt egna kulturella kapital med hjälp av våld både som symboliskt och icke symboliskt (Ritzer 

& Stepnisky, 2015; 429). Aggressiviteten som visas i kommentaren ovan har en våldsam ton 

vilket stärker den maskulina subjektspositionen hos skribenten i relation till den hegemoniska 

maskuliniteten (Connell, 2005; 76).  

Sammanfattning 
I den här undersökningen har jag påvisat hur skribenterna positionerar sig i motsats till 

Twilight som kulturobjekt samt till objektets målgrupp som kulturkonsument genom att 

distansera sig från dessa med hjälp av symboliskt våld. I början av kapitlet presenterades vilka 

antaganden som framkom i materialet om Twilights målgrupp; att det var unga, irrationella 

kvinnor eller medelålders kvinnor som var svältfödda på uppmärksamhet. Sedan visades hur 

antagandet om ålder på målgruppen klassade deras kulturella kapital som lågt och med dålig 

smak. Detta tydliggjordes vidare i exemplifiering av strategier för att upprätthålla 

skribenternas egna kulturella kapital primärt i form av distansering mellan 

kulturobjektet/målgruppen och skribenten. Målgruppen tillskrevs egenskaper som emotionella 

och irrationella genom kommentarerna, vilket även skedde i samband med antaganden om att 

målgruppen och kulturkonsumenterna är kvinnor, alternativt feminina män. Detta placerade 

målgruppen långt ifrån den hegemoniska maskuliniteten och på så sätt från skribenterna 

själva.  

 Att Twilights vampyrer ansågs feminiserade gjorde att en distinktion mellan dessa 

vampyrer och maskulina vampyrer gjordes för att sänka målgruppens kapital och 

kulturobjektets status. Framtoningen av en icke önskvärd maskulinitet i Twilight kritiserades i 

kommentarerna. Detta genom kritiken mot femininiseringen av vampyrer, att trycka ner de 

manliga konsumenterna av kulturobjektet genom att värdera deras manlighet som sämre. Till 

sist visades skribenternas maskulina subjektsposition genom att uttryckligen förmana våld 

mot målgruppen.  

Slutdiskussion 
Vad som har kunnat urskiljas i materialet är hur en positionering gentemot både Twilight som 

kulturobjekt och dess målgrupp som kulturkonsument framkommit genom kommentarerna på 

IMDB. Genom analysen har det identifierats olika strategier för att upprätthålla skribenternas 

egna kulturella kapital och underminera målgruppens kulturella kapital, detta med hjälp av 

framför allt symboliskt våld. Det symboliska våldet har till största del gett sig till känna via en 

form av distansering mot antingen målgruppen eller kulturobjektet. Målgruppens kulturella 
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kapital värderas utifrån kulturobjektet, och detta kapital tillintetgörs i hur kommentarerna 

positionerar objektet såväl som dess målgrupp som underordnade skribentens egna 

subjektsposition. Genom att undersöka kommentarer som positionerat sig negativt mot 

Twilight kan vi utläsa vad anti-fans anser om filmen. Detta gör att vi kan få en bredare inblick 

på hur kultur påverkas och påverkar i det sociala rummet och hur anti-fans bidrar med en 

textualitet som påverkar kulturobjektets betydelse. Det anonyma i kommentarerna kan tänkas 

bidra till att skribenterna oförhindrat kan uttrycka sig negativt om kulturobjektet, vilket i sin 

tur påverkar kulturobjektets ställning i termer av smak och kulturellt kapital.  

Vad som sägs om Twilight är att filmen är ett kulturobjekt vars konsumenter innehar 

lågt kapital, samt att gilla detta objekt medför en risk att sänka konsumentens kulturella 

kapital. En kritik som framförs mot Twilight är porträtteringen av vampyrer. Vad som 

kritiseras är hur vampyrer ger uttryck för en fel typ av maskulinitet och att de feminiserats. 

Denna kritik kunde utläsas i tidigare forskning av Strong, men eftersom hon inte valde att 

lägga fokus på detta såg jag det som en viktigt att adressera i studiens analys av diskursen 

kring Twilight som kulturobjekt.  

Kritiken visade här på en hegemonisk maskulinitet som användes som en strategi i 

Bourdieuansk mening för att upprätthålla en mer traditionell vampyrs symbolvärde hos 

skribenterna, vilket därmed stärkte deras kulturella kapital. Detta speglar hur skribenterna, 

genom att försöka distansera sig från Twilights vampyrer, höjer sitt egna kulturella kapital och 

därmed samtidigt sänker kapitalet hos Twilights målgrupp. De ställde Twilights vampyrer, 

som i kommentarerna beskrevs som feminiserade, mot den ’riktiga’ vampyren som 

idealiserades i relation till den hegemoniska maskuliniteten. På så sätt värderades även 

målgruppen gentemot den hegemoniska maskuliniteten. Målgruppen och dess 

kulturkonsumtion värderades lägre endast på grund av att kulturobjektet var riktat mot en 

kvinnlig publik; kulturobjektet positionerades lågt ner i den kulturella hierarkin och 

förmedlade enligt materialet fel sorts manlighet – dessutom till en okritisk målgrupp. Det gick 

så långt som till att utöva dominans genom att skriva om våld som ska utföras mot 

målgruppen; en maktutövning som visar på den kulturella skillnaden på det tydligaste sättet.  

Andra sätt där skribenter distanserade sig från målgruppen var genom att tillskriva 

egenskaper till Twilights målgrupp. Här har ålder och kön haft en central plats i analysen, då 

för att kulturobjektet är riktat till unga kvinnor har de lågt kulturellt värde och då även dålig 

smak. Det tillskrivna emotionella reaktorerna hos fans som omgav Twilight var en annan 

aspekt som visade på objektets låga kulturella värde. Det irrationella kvinnliga positioneras 

mot den hegemoniska maskuliniteten och ställs här utanför och därmed värderat som 
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indikativt på en sämre smak. Här blir målgruppen infantiliserad och tillskrivs egenskaper 

såsom ickekritisk och i extrema fall utmålas de som inte ens mänskliga. Tillskrivningen av 

egenskaper var något som tidigare forskning även hade konstaterat, då på diskussionsforum. 

Den envägskommunikation jag har undersökt visade liknande resultat som på ett 

diskussionsforum. Våldet är något jag tror är en någorlunda unik aspekt av uppsatsens 

material, då våld är ett extremt sätt att lösa ett problem och det okonstruktiva i våldsuttrycket 

inte bidrar i en diskussion utan endast är ett uttryck för maktutövning. I ett diskussionsforum 

sker ett samtal mellan individer eller en mindre grupp där det finns en förväntning om att 

någon reagerar på texten, och om forumet är likt det Pinkowitz (2011) som undersökte the 

Anti-twilight movement så är de där relativt likasinnade. I materialet finns ingen förväntan på 

en reaktion eller ömsesidig diskussion, utan kommentaren är ämnad för den allmänne 

populärkulturskonsumenten. När både text och mottagare är anonyma kan dessa extremer ge 

sig till känna. 

Vad som kan konstateras i relation till materialet är att en stratifiering mellan olika 

grupper ger sig till känna. Målgruppen är enligt dessa kommentarer en ung emotionell kvinna 

med dålig smak och lågt kulturellt värde. Denna uppfattning om målgruppen existerar inte i 

vakuum utan har en motsats som i detta fall utgörs av skribenterna. Materialets 

subjektspositioner visar sig genomgående som motsatsen till Twilight-konsumentens position. 

Skribenternas position som subjekt är den som äldre resonabla män med god smak och högt 

kulturellt värde; allt Twilight-konsumenten antas omöjligen kunna förkroppsliga. Här skapas 

en skillnad mellan skribenterna och målgruppen för att höja den förstnämnda gruppens 

kulturella kapital med hjälp av symboliskt våld, här textualiserat som distansering.  

Vad som här identifierats är en stratifiering mellan grupper genom social praktik i 

from av kommentarer i ett fält. Fält är en arena för kamp, och på IMDB som fält kan vi se 

exempel på symboliskt våld som ingår i större, strukturella maktkamper. Vi kan se hur 

samhällsstrukturer och maktutövning kan synas i snäva undersökningsfält men fortfarande ge 

en bild av den kulturella hierarki som kan appliceras på fler fält. De föreställningar som finns 

i samhället återskapas i så till synes simpla saker som betygsättningen av en film.  

Det är uppenbart att filmer som Twilight rör upp starka känslor och genererar 

uppmärksamhet från allmänheten; såväl fans som anti-fans och akademiker. Vidare forskning 

möjliggör en djupare och bredare förståelse för kulturfenomen som detta, och de polära 

reaktioner de ger upphov till. Genom exempelvis genusstudier av kommentarer kring 

kulturobjekt och dess målgrupper kan vi vidare utforska hur vi värderar kulturobjekt, 

kulturkonsumenter och kulturen kring dessa.  
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