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ABSTRACT 

This paper examines in what way the heterosexual matrix is challenged by Stephenie Meyer 

in Breaking dawn (Så länge vi båda andas). By doing a thematic study on the various family 

constellations appearing in the novel, I search for the queer elements in it.  I discuss incest, 

family building and motherhood, and find that there are numerous queer elements associated 

with the themes I have chosen.  I conclude that the Cullen family challenges the heterosexual 

matrix, despite not being typical queer vampire characters. I also find that building a 

successful family is not based on gender or constellation otherwise, but is instead dependant 

on democracy and equality. Bella has a desire to taste the blood of both her daughter and her 

father, interpreted as an incestuous desire.  I find similarities between Bella’s extreme 

motherhood behaviors and how drag show artists parody gender.  
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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats undersöker på vilka sätt Stephenie Meyer utmanar den heterosexuella matrisen 

i Så länge vi båda andas. Genom att göra en queerteoretisk temastudie utifrån temat familj 

undersöker jag de queera elementen i texten. Jag behandlar incest, familjebildning och 

moderskap och kommer fram till att det finns många queera inslag i mina valda teman. I min 

analys drar jag slutsatsen att familjen Cullen, trots att de inte är klassiska queera 

vampyrkaraktärer ändå utmanar den heterosexuella matrisen. Jag kommer även fram till att 

framgången i en familjebildning inte ligger i kön, eller konstruktion, utan i demokrati och 

jämställdhet. När Bella åtrår sin faders och dotterns blod tolkar jag detta i sin kontext som ett 

incestuöst begär. Jag jämför extremismen i Bellas moderskap med hur dragshowartisten 

parodierar genus.  

 

Nyckelord: 

Judith Butler, Anna Höglund,  Twilight, Så länge vi båda andas, familj, moderskap, incest, 

vampyrer, heteronormativitet, den heterosexuella matrisen. 
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1. INLEDNING 

 
 

1.1 Bakgrund 

2005 publicerades Stephenie Meyers Twilight, den första av fyra böcker om tonårstjejen Bella 

Swan som förälskar sig i vampyren Edward Cullen.
1
 Försäljningen gick mycket bra och den 

tredje boken Eclipse sålde så pass bra att den gick om Harry Potter på USA:s topplistor.
2
 

Uppståndelsen och tonårshysterin kring kärleksfenomenet Bella och Edward eskalerade när 

filmatiseringen av böckerna påbörjades. Jag fick personligen erfara denna hysteri när jag, på 

premiären av New Moon, satt i en biosalong full av uppspelta tonårstjejer som skrek sig hesa 

vid åsynen av varulvskaraktären Jacobs nakna bringa.
3
 

För en snabb summering av böckerna har Bella inför fjärde boken; förälskat sig i två 

övernaturliga män (Edward och Jacob), blivit kidnappad och nästan dödad av en ond vampyr 

(James), gått igenom en outhärdlig separation från Edward för att sedan lyckligt återförenas 

med honom i rättan tid för att kunna bli skyddad från den onda vampyren James mord- och 

hämndlystna partner Victoria och hennes armé av nyfödda, blodtörstiga, vampyrer. Den fjärde 

och sista boken, Breaking Dawn, inleds med ett pampigt bröllop följt av en smekmånad som 

resulterar i en mycket tärande graviditet.
4
 För ytterligare introduktion se 2.1 (introduktion till 

texten). 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Hittills har det skrivits förvånansvärt mycket om Twilight-serien med tanke på att första boken 

publicerades 2005. En genomgående kritik är att Meyer förhärligar sexualkonservativa 

värderingar och tvingar in sina karaktärer i stereotypa könsroller. Syftet med denna uppsatsen 

är därför att undersöka om det går att hitta queera inslag, i en bokserie som bland annat har 

anklagats för att vara full av moralism och sexism
5
, genom att analysera den svenska 

översättningen av Breaking Dawn; Så länge vi båda andas, vilken jag fortsättningsvis 

kommer att hänvisa till i min undersökning.
6
 För ytterligare motivering se 1.5 

(avgränsningar).  

                                                           
1
 Meyer, Stephenie, Twilight: a novel, 1st ed., Little, Brown and Co., New York, 2005 

2
 Meyer, Stephenie, Eclipse, 1st ed., Little, Brown and Co., New York, 2007; Lena Kjersén-Edman, ”Stephenie 

Meyers böcker om vampyren Edward är fulla av moralism, sexism och våldsam adjektivsjuka”, Dagens Nyheter, 

2008-09-02 
3
 Weitz, Chris, New moon, Summit Entertainment, 2009 

4
 Meyer, Stephenie, Breaking dawn, 1st ed., Little, Brown, New York, 2008 

5
 Exempelvis: Kjersén-Edman (2008-09-02)  

6
 Meyer, Stephenie, Så länge vi båda andas, övers: Carina Jansson, B. Wahlström, Stockholm, 2009 
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Uppsatsens frågeställning är följaktligen; på vilka sätt utmanas den heterosexuella matrisen 

i Stephenie Meyers Så länge vi båda andas?  

 

1.3 Metod och Teori 

Min metod är att göra en tematisk queerstudie av Stephenie Meyers Så länge vi båda andas 

för att kunna se hur den utmanar den heterosexuella matrisen. Mitt valda tema för 

undersökningen är familj som jag delar in i tre underrubriker, incest, familjebildning och 

moderskap. Judith Butlers Genustrubbel kommer att ligga som grund för min användning av 

queerteori.
7
 Jag kommer dock att låta Tiina Rosenbergs förord till Könet brinner! stå som en 

introduktion till Butlers begrepp.
8
  

Anna Höglunds avhandling Vampyrer: en kulturkritisk studie av den västerländska 

vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet kommer jag att stödja mig på  för att förstå 

vampyrens historiska utveckling i litteraturen och genom det kunna placera Twilight-seriens 

vampyrskap i sin kontext.
9
 De två viktigaste begreppen jag hämtar från Höglunds avhandling 

är monstervampyr och humanvampyr. Höglund menar att ”[h]umanvampyren står med det 

ena benet i människornas värld och det andra i vampyrens eller monstrets. Det är en Dr 

Jekyll- och Mr Hyde-gestalt som kämpar för att behålla kontrollen över sina mörka sidor.”
10

 

Vidare skriver hon att ”[h]umanvampyrerna är av en mycket analytisk karaktär. De vill 

förklara sin existens och lära känna sitt inre. Den mänskliga världen använder de som en 

spegel som lär dem att förstå sig själva.”
11

 

Höglund beskriver däremot att monstervampyrerna ”[i stort sett har] förlorat alla goda 

egenskaper. De beskrivs som narcissiska hedonister som saknar förmågan att hysa empati för 

andra levande varelser. De mördar utan skuggan av dåligt samvete.”
12

 Jag kommer inte att gå 

närmare in på Höglunds avhandling här eftersom hon återkommer under 1.4. (tidigare 

forskning).  

Begreppsapparaten är det jag främst anammar från Butlers texter. Vilka jag till en början 

upplevde som svårtolkade och komplexa men som med hjälp av Tiina Rosenbergs förord till 

                                                           
7
 Butler, Judith, Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, övers: Suzanne Almqvist, Daidalos, 

Göteborg, 2007 (1990) 
8
 Tiina Rosenberg, ”Inledning”, Butler, Judith, Könet brinner!: texter, övers: Karin Lindeqvist, Natur och kultur, 

Stockholm, sid. 7-34, 2005 
9
 Höglund, Anna, Vampyrer: en kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 

2000-talet, Växjö University Press, Diss. Växjö: Växjö universitet, 2009 
10

 Ibid. sid. 311 
11

 Ibid. sid. 312 
12

 Ibid. sid. 310f. 



6 

 

Könet brinner! blev förståliga för mig. Därför har jag valt att här introducera Butlers begrepp 

genom sammanfattningarna i Rosenbergs förord. 

Rosenberg sammanfattar Butlers begrepp, den heterosexuella matrisen på följande vis; 

”[den] betecknar en modell av genustydlighet som förutsätter att kulturellt begripliga kroppar 

måste utgå från ett stabilt kön.”
13

 Våra kroppar är inte naturligt kvinnliga/feminina eller 

manliga/maskulina utan det är en kulturellt betingad genuskodning som styrs av den 

heterosexuella matrisen. Den heterosexuella matrisen fungerar utifrån logiken att det finns två 

kön, man och kvinna, kvinnan är kvinnlig och åtrar manliga män och vise versa. Rosenberg 

skriver att ”[d]essa två kön definieras som varandras motsatser och är hierarkiskt definierade 

genom en obligatorisk heterosexualitet”.
14

 Vidare skriver hon att ”[k]önskategorierna och 

heterosexualiteten [inte är] frivilliga utan socialt sett obligatoriska [min kursiv].”
15

 

Rosenberg menar att ”Butlers mest grundläggande ifrågasättande gäller det hon kallar en 

heteronormativ definition av kvinnor och män enligt logiken feminin = kvinnlig = kvinna, 

maskulin = manlig = man. ”
16

 Det betyder att heteronormativiteten förutsätter att det finns ett 

”naturligt” sätt att vara och enligt Rosenberg menar Butler att ”[h]eteronormativiteten [således 

skall] förstås som ett aktivt normerande, grundat på en binär könsuppfattning. Allt det som 

faller utanför stämplas som avvikande” och kan därför ses som queer.
17

  

 

1.4 Tidigare forskning 

Antologin Bitten by twilight : youth culture, media, & the vampire franchise undersöker 

fenomenet Twilight.
18

 Boken är uppdelad i tre delar som undersöker texten, den fandom samt 

franchise som uppstått kring Twilight.
19

 I bokens första del som behandlar texten finns det ett 

kapitel av särskilt intresse. Kathryn Kanes ”A queer refusal: The chilling effect of the 

Cullens´ heteronormative embrace” är ett gynnsamt bollplank för min undersökning, eftersom 

texten hävdar att Twilight-seriens böcker uteslutande stödjer en manifestering av 

heteronormen.
20

 

                                                           
13

 Rosenberg (2005), sid. 10 
14

 Ibid.  
15

 Ibid. sid. 11 
16

 Ibid. sid. 10 
17

 Ibid. sid. 11 
18

 Click, Melissa A., Aubrey, Jennifer Stevens & Behm-Morawitz, Elizabeth (red.), Bitten by twilight: youth 

culture, media, & the vampire franchise, Lang, New York, 2010 
19

 Fandom syftar på fansens samröre och franchise på den industri som skapats runt fenomenet. 
20

 Kathryn Kane ”A queer refusal: The chilling effect of the Cullens´ heteronormative embrace”, Click, Melissa 

A., Aubrey, Jennifer Stevens & Behm-Morawitz, Elizabeth (red.), Bitten by twilight: youth culture, media, & the 

vampire franchise, Lang, New York, sid. 103-118, 2010 
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Kane skriver att: ”the vampire is a queer figure because it is disruptive; the vampire breaks 

down categories, transgresses boundaries, and upsets the very premises upon which systems 

of normality are structured.”
21

 Men enligt Kane bryter Meyer, med sina nya vampyrer, detta 

mönster och hon hävdar att familjen Cullen ”clearly and firmly refuse the queerness typically 

associated with the figure.”
22

 Som stöd för sin tes jämför Kane den traditionella fokuseringen 

på läpparna, munnen och bettet i vampyrberättelser som symbol för queerhet med hur Meyer 

genom att istället fokusera på ögonen, själens spegel, tar bort fokus från det som vampyren 

sedvanligt representerat, alltså: ”transgressive sensuality, sexuality, and border crossing”.
23

 

Följdaktligen menar Kane att: ”if there is a space of the undead in the books, it is not the 

loving home of the Cullen family, but Bella´s father´s house.”
24

 Tiden har stannat i Charlies 

hem som har stått oförändrat från att Bella bor där som liten till hon flyttar dit som tonåring. 

Enligt Kane är Charlies hus ”frozen in the time when he was part of a whole, happy, nuclear 

family”.
25

 Vidare skriver Kane:  

 

[The house] is a symptom of Charlie´s inability to continue fully living after 

Bella´s mother´s queer departure. This house functions as a crypt; Charlie is the 

undead. [---] Bearing the marks of Charlie´s deprivation of heteronormative 

fulfillment, Charlie´s home makes Bella uncomfortable in a way that Cullen´s 

home with warmth, care, comforts, and clear family bonds never does. In the 

discourse of Twilight, one is made undead by queer challenges to the family and 

not by vampire venom.
26

  

 

Antologin Twilight and history behandlar det historiska temat som finns i böckerna. 

Paralleller till gentlemannen, den amerikanska drömmen, uppvakningens lagar och hur Meyer 

använder sig av historiska händelser redovisas och behandlas.
27

 Kyra Glass von der Osten 

skriver i kapitelet ”Like Other American Families, Only Not: The Cullens and the 'Ideal' 

Family in American History” om varför familjen Cullen inte är stereotypen för en amerikansk 

kärnfamilj.
28

   

  

                                                           
21

 Kane (2010), sid. 103 
22

 Ibid. sid. 103 
23

 Ibid. sid. 107 
24

 Ibid. sid. 110 
25

 Ibid. 
26

 Ibid. 
27

 Reagin, Nancy Ruth (red.), Twilight and history, John Wiley & Sons, Hoboken, N.J., 2010 
28

 Glass von der Osten, Kyra, ”Like Other American Families, Only Not: The Cullens and the 'Ideal' Family in 

American History”, Reagin, Nancy Ruth (red.), Twilight and history, John Wiley & Sons, Hoboken, N.J., sid. 

182-203, 2010 
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Twilight and philosophy: vampires, vegetarians, and the pursuit of immortality  

försöker med filosofin som verktyg undersöka Twilight-seriens värld. Boken tar bland annat 

upp Guds roll i en värld med vampyrer, Cullens matetik, huruvida Bella kan betraktas som 

feminist eller om vampyrer kan jämställas med människor.
29

 Jag har valt att redogöra för 

Twilight and philosophy trots att jag inte använder den i min undersökning därför att den har 

många beröringspunkter med de filosofiska element jag själv diskuterar kring. Texternas 

innehåll är dock så pass långt ifrån mitt valda tema att jag valt att inte försöka föra in dem i 

min analys.  

Det finns även en del C-uppsatser som har skrivits om Twilight-serien. Jag kommer inte 

nämna dessa i min undersökning, men har ändå valt att nämna två exempel här för att visa på 

vad andra har skrivit och hur de valt att ta sig an ämnet.  

 Josefin Arvidsson har i Making gender visible: Breaking down the narration in Stephanie 

Mayer's Breaking Dawn undersökt de narrativa skillnaderna mellan den kvinnliga och 

manliga berättarösten i Breaking Dawn, något som möjliggörs av att berättarrösten skiftar 

mellan Bella och Jacob.
30

 Arvidsson kommer fram till att skillnaderna manifesterar sig i 

kapiteltitlarna och i texten. Analysen visar att och varför Bella respektive Jacob har en typisk 

kvinnlig respektive manlig berättarröst. 

I ”Jag kan inte leva utan min själ”: -en jämförelse mellan Svindlande höjders Catherine 

och Heathcliff och Twilight-seriens Bella och Edward har Victoria Hagberg gjort en 

jämförande studie vars syfte är att undersöka om det finns likheter huvudkaraktärerna emellan 

och vad dessa i sådana fall är.
31

 Hon har i sin uppsats kommit fram till att likheterna återfinns 

i såväl utseende, kärlek och beteende som männens kontrollbehov och kvinnornas sexualitet.  

Anna Höglunds avhandling om den västerländska vampyrens utveckling, Vampyrer, är en 

studie som sker utifrån ett ”feministiskt maktperspektiv”.
32

 I sin inledning skriver hon att ”[i] 

alla de skiftande sammanhang där vampyrkaraktären figurerar under historiens gång pågår det 

ett maktspel, ett spel där vampyrkaraktären används strategiskt för att uttrycka politiska 

åsikter och befästa ideologiska föreställningar.”
33

 Höglund använder litteraturvetaren Stephen 

Greenblatts begrepp ”maktimprovisationer” som hon menar handlar om 

 

                                                           
29

 Housel, Rebecca & Wisnewski, Jeremy (red.), Twilight and philosophy: vampires, vegetarians, and the 

pursuit of immortality, John Wiley & Sons, Hoboken, N.J., 2009 
30

 Arvidsson, Josefine, Making Gender Visible: Breaking down the narration in Stephanie[sic!] Meyer's 

Breaking Dawn, Högskolan Halmstad, Sektionen för humaniora, 2010 
31

 Hagberg, Victoria, "Jag kan inte leva utan min själ": -en jämförelse mellan Svindlande höjders Catherine och 

Heathcliff och Twilight-seriens Bella och Edward, Linnéuniversitetet, 2011 
32

 Höglund (2009), sid. 13 
33

 Ibid. sid. 14 
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att använda sig av sin motståndares föreställningsvärld och utifrån den improvisera 

fram en strategi som gör det möjligt att nå det egna önskade målet. 

Maktimprovisatören spelar därmed inom ramarna för sin motståndares villkor, 

samtidigt som han styr handlingsförloppet på det sätt som tjänar det egna syftet.
34

 

 

Det som skiljer Höglunds avhandling mest markant från övrig forskning inom 

vampyrberättelsen, menar hon är sitt helhetsbegrepp. Istället för att göra ”enstaka nedslag i 

vampyrberättelsens historia” försöker Höglund ”fånga vampyrens stora historieberättelse”.
35

  

I antologin I litteraturens underland skriver Claudia Lindén om Edward och gentlemannen 

i kapitlet ”Vampyren som Mr. Darcy, maskulinitet och begär i Twilight-serien”.
36

 Där hon 

skriver att författare idag kan använda vampyren som ett instrument för att kunna 

”problematisera genus, sexualitet och makt.”
37

 Lindén menar vidare att Cullens 

avståndstagande från att äta människor kan tolkas som ett ”avståndstagande från traditionell, 

våldsam maskulinitet”
38

 och att det är i skärningspunkten mellan hunger och sexualitet som 

Edward får en möjlighet att ”manifestera en klassisk maskulinitet och samtidigt 

problematisera nutida maskulinitetsdiskurser.”
39

 

 

1.5 Avgränsningar 

Jag anser att Så länge vi båda andas är tillräcklig som underlag för denna undersökning. 

Boken innehåller många queera tolkningsmöjligheter eftersom Bella i den genomgår flertalet 

centrala, livsförändrande förvandlingar.  

Den svenska översättningen av boken, Så länge vi båda andas, är materialet för min 

uppsats, vilket jag motiverar genom att undersökningen inte bottnar i en lingvistisk analys 

utan tematisk. Jag anser det därför inte nödvändigt att använda originalspråk om texterna 

finns översatta till svenska, detta även för att öka läsbarheten i texten. I de fall jag pekar på 

ordval i den citerade texten av materialet kommer det finnas en hänvisning till ordet i 

originaltext.  

 

  

                                                           
34

 Höglund (2009), sid. 15 
35

 Ibid. sid. 26 
36

 Lindén, Claudia, ”Vampyren som mr Darcy: maskulinitet och begär i Twilight-serien”, I litteraturens 

underland : festskrift till Boel Westin., sid. 363-379, 2011 
37

 Ibid. sid. 363 
38

 Ibid. sid. 369 
39

 Ibid. sid. 372 



10 

 

2. UNDERSÖKNING 
 

2.1 Introduktion till texten 

Så länge vi båda andas är den avslutande boken i Twilight-serien. Den är indelad i tre delar 

varav den första och sista delen berättas ur Bellas perspektiv. Jacob är berättarrösten i bokens 

mittdel, som skildrar tiden efter att Bella och Edward kommit hem från smekmånaden och 

Bella uthärdar en tärande graviditet.  

Vid eventuell namnförvirring gällande karaktärerna hänvisar jag till bilagan i slutet av 

uppsatsen där jag infogat ett karaktärsindex. 

 

2.1.1 Handling 

I andra boken New Moon, ger Edward Volturi löftet att han ska förvandla Bella till vampyr.
40

 

Volturi består av tre mycket gamla vampyrer som bäst kan liknas vid ett rättsväsende vars 

hårdaste lag är att inga människor ska känna till vampyrernas existens. Precis som Bella 

beskriver finns det bara, ”[e]n enda regel, en lag som  [kan] brytas ner i tusen olika 

beståndsdelar: Bevara hemligheten.”
41

 Genom en tillbakablick av ett samtal med Carlisle 

redogör Bella i Så länge vi båda andas för ”de odödliga barnen” som skapades under samma 

tid som pesten härjade.
42

 

 

Man behövde bara vara i närheten av dem för att älska dem, det föll sig naturligt. 

Men de kunde inte utbildas. De var fastfrusna i den mognadsnivå de hunnit uppnå 

innan de blev bitna. Betagande små tvååringar med skrattgropar, som kunde 

tillintetgöra en halv by vid minsta raserianfall. Om de blev hungriga så åt de, och 

inga varningar kunde hindra dem. Människor såg dem, rykten började cirkulera och 

skräcken spred sig som en löpeld[.]
43

 

 

Eftersom vampyrernas hemliga existens hotades ingrep Volturi. De bestämde sig för att alla 

odödliga barn, deras skapare och andra inblandade skulle förintas. Carlisle beskriver hur 

”[v]äletablerade flockar, gamla traditioner, vänner … Mycket gick förlorat. Till slut 

eliminerades företeelsen. De odödliga barnen blev onämnbara, tabubelagda.”
44

 Familjen 

Denali, Cullens närmaste vänner, hade en gång i tiden en mor, men henne avrättade Volturi 

för att hon i hemlighet hade skapat ett odödligt barn.
45

 

                                                           
40

 Meyer, Stephenie, New moon, 1st ed., Little, Brown and Co., New York, 2006 
41

 Meyer (2009), sid. 33 
42

 Ibid.  
43

 Ibid. sid. 33f. 
44

 Ibid. sid. 34 
45

 Ibid. sid 34f. 
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Senare i boken när Bella blivit vampyr och fått sin dotter Renesmee ser Irina, en av 

medlemmarna i Denali, dem utan att veta vad Renesmee är. Hon drar direkt slutsatsen att 

Renesmee måste vara ett odödligt barn och på grund av den respekten Irina känner inför 

Volturis lagar (i och med moderns avrättning) åker hon utan att ha fått någon förklaring till 

Volturi för att berätta vad hon sett. Detta leder till att Volturi beger sig till Cullens för att 

eliminera dem och deras odödliga barn. Cullens blir dock förvarnade och börjar samla 

”vittnen” som ska intyga att Renesmee omöjligt kan vara ett odödligt barn eftersom de sett 

henne växa och utvecklas.  

 

2.1.2 Fakta 

Vampyrerna i Twilight-serien skiljer sig på många olika sätt från traditionella vampyrer. 

Vanliga egenskaper hos vampyrer brukar vara; att de suger blod från människor för att 

överleva, inte tål sol, silver, vitlök eller religiösa symboler som exempelvis kors. Till 

traditionen hör även att vampyrer inte brukar kunna träda in i människors hem såvida de inte 

blir inbjudna men också att de inte åldras och är odödliga.  

Meyers vampyrer åldras förvisso inte och blod är deras föda men annars är inte likheterna 

många. Där är vampyrernas kroppar hårda som diamant och glittrar i solen, vilket är 

anledningen till att de inte får synas när den skiner (eftersom människorna då skulle kunna se 

att de är annorlunda). De påverkas inte av religiösa symboler, Cullens har i själva verket ett 

jättestort kors hängande i sitt hus. Det finns inte heller något som hindrar Meyers vampyrer 

från att beträda människors hus utan en inbjudan. Vampyrerna har inga huggtänder utan 

istället sylvassa, giftiga tänder, vars gift förvandlar en människa till vampyr vid ett enda bett. 

Vissa vampyrer har övernaturliga krafter, Edward kan till exempel läsa tankar (allas förutom 

Bellas), och hans syster Alice kan se in i framtiden. 

Inte heller Meyers varulvar liknar den traditionella varulven. I slutet av Så länge vi båda 

andas ges en förklaring till varför de egentligen inte ens är varulvar: ”de säkrar inte artens 

fortlevnad genom att infektera andra, som äkta varulvar gör.”
46

 ”Skepnadsskiftare” är en mer 

passande benämning på dem men eftersom de, genom hela serien, kallar sig själva för 

varulvar eller vargar kommer även jag att göra det i min uppsats för att inte skapa vidare 

förvirring. 

Varulvarna mister inte förnuftet i vargform till skillnad från traditionella varulvar. Väl i 

vargform delar flockmedlemmarna medvetande vilket betyder att alla tankar delas. Detta 

                                                           
46

 Meyer (2009), sid. 518 



12 

 

skapar ett effektivt kommunikationssätt för dem när de ska slåss mot fienden eller ta viktiga 

beslut i vargform. Dessutom läker varulvar väldigt fort.  

Varulvarna ”präglas”, vilket betyder att det finns en enda person i hela världen som de 

genetiskt sett är menade för. Präglingen sker vid första ögonkast och är absolut. När den har 

skett finns det ingenting i världen som betyder mer än den personens lycka och välbefinnande. 

Därför är flockens hårdaste lag att ingen varulvs partner får skadas. 

2.2 Vampyrens bett och det incestuösa 

Höglund nämner i sin avhandling en ny sorts vampyr, humanvampyren, som till skillnad från 

monstervampyren sympatiserar med människor och ser dem som mer än bara mat.
47

 Länge 

har vampyren varit en queer figur, menar Kathryn Kane.
48

 Eftersom vampyren står utanför 

samhället, dess sociala normer och lagar har vampyren möjlighet att utmana heteronormen. 

Genom att citera Craft hävdar Kane att vampyren i sin egenskap som normbrytare öppnar upp 

för nya världar av möjligheter som inte binds av heteronormen.
49

  

Höglund menar att kopplingen mellan vampyrens blodtörst och dennes sexuella begär 

länge har setts som synonymt, likaså ”dess bett och blodsugande som sexuell akt”.
50

 Höglund 

påpekar att bettet i dagens samhälle snarare ses som ”ett komplement till sexualakten än som 

en metafor för den”.
51

 Hon refererar även till Ernest Jones som menar att ”[v]ampyrtron är en 

fantasi som härrör från en infantil sexuell ångest, där de mer perversa formerna av sexualitet 

manifesterar sig”.
52

  

Maurice Richardson, som Höglund refererar till, menar att ”vampyrens polymorfa 

sexualitet” utgör lockelsen i vampyrberättelsen eftersom ”[v]ampyren [inte bara bryter] ett 

specifikt sexuellt tabu utan [...] alla”.
53

 Den nya humanvampyren saknar dock funktionen som 

sexuell banbrytare och har istället förvandlats till en asketisk monogam romantiker. 

”Humanvampyren är en passionerad romantiker som verkligen tror på den stora och äkta 

kärleken, och när han älskar, älskar han därefter endast en utvald partner som han vill leva 

med i evighet. ”
54

 

Trots denna vändning i vampyrens karaktär menar jag att den gamla symboliken 

fortfarande till viss del lever kvar hos vampyren. Lusten eller begäret efter blod har inte 
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stillats, den är bara numera under kontroll. Edward Cullen är i Twilight-serien nästan 

humanvampyren personifierad, vilket betyder att han blivit mer lik människan och därför 

anser att det är moraliskt fel att dricka människoblod. Detta hindrar honom dock inte från att 

åtrå Bellas blod. Hennes blod har en alldeles speciell dragningskraft för honom som är 

extremt svår att motstå, men eftersom Edward vet att bettet skulle döda Bella, kvinnan han 

älskar, lyckas han motstå viljan att sätta tänderna i henne.  

När Bella själv pånyttföds som vampyr ställs hon inför sin första prövning. Edwards och 

Bellas gemensamma barn, Renesmee, är en vampyrhybrid vars hjärta pumpar blod. Bella 

utgör därmed en fara för barnet eftersom det är osäkert om hon ska kunna stoppa sina 

impulser och inte suga blodet och livet ur dottern.
55

 Bella förbereder sig inför mötet med 

dottern och förväntar sig vilken oemotståndlig doft som helst, lika förförande som 

fotvandrarnas doft hon nyligen vädrat. ”Men den gick inte att jämföra med den här frestelsen 

[min kursiv]. Renesmees doft var en perfekt avvägning mellan de ljuvligaste parfymer och 

den godaste mat jag kunde tänka mig.”
56

 Frestelsen hon känner inför dotterns blod kan i 

denna kontext läsas som den sexuella åtrå hon känner för sin dotter. Bella lyckas motstå 

frestelsen trots att hon som vampyr är yngre än sin dotter. Genom förlossningen av Renesmee 

dör Bella som människa och återförds som vampyr. Även om hon har 19 mänskliga år bakom 

sig är hon bara några timmar gammal som vampyr, vilket ska göra det omöjligt för Bella att 

kontrollera sina impulser och hennes första prioritet borde vara att tillfredställa sina behov, 

alltså dricka sig mätt på människoblod, leva ut sin åtrå. Men Bella har fötts med en extrem 

självkontroll. ”Doften av hennes hud fick hettan att flamma upp i strupen igen, men den var 

lätt att ignorera och tog inte ifrån stunden dess glädje.”
57

  

Bella utför alltså aldrig den handling som skulle symboliserat sexualakten. Istället är det 

hennes dotter Renesmee som gör detta. Renesmee åtrår i sin tur moderns blod. Instinktivt 

hugger Renesmee Bella när hon precis kommit ut ur Bellas mage.  

 

Edward hade ryckt den varma, blodiga saken ur hennes slappa armar. Bellas hud 

var röd av blod – blodet som strömmat ur hennes mun, blodet som täckt den lilla 

varelsen, och färskt blod som strömmade ut ur två pyttesmå, halvmånformade 

märken strax över hennes vänstra bröst.
58
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Kontextuellt är detta inte uteslutande en skildring av ett barn som vill ha näring ifrån sin mor, 

det är även en symbolisk sammansmältning mellan modern och dottern. Renesmee penetrerar 

Bella med sina tänder och smakar blodet hon åtrår. Renesmee är ännu inte inskolad i familjen 

Cullens moraliska levnadsregler. Därför hindrar dessa inte heller henne från att njuta av det 

hon åtrår. Till det hör även att Renesmees bett inte utgör någon livshotande fara eftersom hon, 

till skillnad från vanliga vampyrer, saknar gift. 

Strax efter mötet med dottern träffar Bella sin far som visar sig var en ännu större 

utmaning för Bella eftersom han inte luktar något annat än människa (Jacob luktar hund och 

Renesmee luktar vampyr).  

 

Charlies doft var som glödande kol i strupen. Men det var så mycket mer än bara 

smärta. Jag kände ett svidande hugg av åtrå [min kursiv] - han doftade mer aptitligt 

än någonting jag kunnat föreställa mig. Hur lockande fotvandrarnas doft i skogen 

än hade varit, så var det ingenting jämfört med Charlies. Och han stod bara någon 

meter ifrån mig med sitt aptitretande varma blod.
59

 

 

Även denna gång lyckas Bella stå emot sina impulser och sin åtrå trots att faderns blod är 

mycket svårare att motstå än dotterns. Längre fram i boken träffar Bella andra människor som 

hon saknar relation till men begäret efter deras blod är då ingenting som skildras. Det är 

endast begäret efter dotterns och faderns blod som utförligt skildras i boken.
60

 

Renesmee är den enda ”vampyren” som kan bita människor utan att nödvändigtvis skada 

dem. Hon utsöndrar nämligen inget gift när hon suger blod. Detta tillåter henne att vid 

flertalet tillfällen bita Jacob i fingrarna. Jacob har präglats på Renesmee vilket leder till att de 

blir ett par när hon blir vuxen. Renesmee älskar honom redan och tänker på honom lika ofta 

som på sin mor. Bella beskriver att Renesmee ofta tänker på henne i sina drömmar, ”[o]ftare 

än Edward och Rosalie. Lika ofta som Jacob – men jag försökte låta bli att reta mig på det.”
61

   

Som jag tidigare nämnt kan Bella redan från början kontrollera sin hunger väldigt väl, 

familjemedlemmen Jasper däremot kämpar ständigt med sina lustar och sin blodtörst. Redan 

från bok ett står det klart att den vampyr som har svårast att anpassa sig till Cullens matvanor 

och livsstil är Jasper. När Bella utan vidare ansträngning motstår mänskligt blod börjar Jasper 

att tvivla på sig själv och hela vampyrernas väsen.   
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Han undrar om den nyfödda galenskapen verkligen är så svår som vi alltid har trott, 

eller om alla skulle kunna klara sig lika bra som Bella, med rätt inställning. Till och 

med nu – det kanske bara är så svårt för honom för att han tror att det är naturligt 

och oundvikligt. Om han ställde högre krav på sig själv, skulle han kanske kunna 

uppfylla de förväntningarna. Du får honom att ifrågasätta många djupt rotade 

frågeställningar, Bella.
62

 

 

Enligt Cullens moral är det fel att dricka människors blod. När Bella med lätthet avstår från 

vad vampyrer borde vilja har mest av allt i hela världen ställs hela Jaspers världsbild upp och 

ned och han undrar om det kanske är idén om att han borde vilja ha människoblod och 

förbudet mot det som påverkar honom mer än hans egentliga törst. Butler skriver på följande 

vis om incestförbudet, ”[a]tt förbudet existerar betyder ingalunda att det fungerar. Snarare 

tycks dess förekomst tyda på att incestuösa begär, handlingar, till och med utbredda sociala 

vanor uppstår just i kraft av detta tabus erotisering.”
63

 Jasper kanske, till och med på grund av 

förbudet mot att dricka människoblod, vill ha det ännu mer. 

 

2.2.1 Slutsats 

Med hjälp av Höglund och Kane har jag kunnat visa på den historiska symbolik hungern och 

bettet har utgjort i vampyrberättelsen. Vilket är att de varit synonyma med åtrå och den 

sexuella akten. Vampyren brukar betraktas som en queer figur eftersom den står utanför våra 

moraliska och sociala normer. Det är i denna kontext Bella åtrår både sin dotter och far när 

hon som vampyr törstar efter deras blod. Det är bara hungern efter dotterns och faderns blod 

som beskrivs utförligt i boken.  

Cullens har valt att inte dricka människoblod. De är vad Höglund kallar humanvampyrer. 

Trots att fokus har gått ifrån sexuell banbrytare till asketisk romantiker menar jag att åtrån inte 

är borta, endast undanträngd. Bella ger aldrig efter för sin törst, sin förbjudna åtrå. Det gör 

dock hennes dotter Renesmee som vid födseln inte är införstådd med Cullens levnadsfilosofi 

och därför inte hämmar sitt begär. Renesmees bett är i olikhet med vanliga vampyrers inte 

giftigt, därför tillåts hon vid flertalet tillfällen att bita Jacob. 

Jag jämför Bulters tanke om att incestförbudet faktiskt är bidragande till begäret med hur 

idén om vampyrernas törst efter människoblod egentligen kanske är starkare än den faktiska 

törsten.   
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2.3 Familjebildning 

Jag har valt att kalla alla gruppbildningar som nämns i detta kapitel för familjer oavsett om de 

benämns som detta eller inte i boken. Eftersom grupperna trots allt lever i en evighet 

tillsammans intimt sammanslutna.   

Kane menar att det är familjen Cullen som i Twilight-serien representerar de 

heteronormativa värderingarna och att Bella, samtidigt som hon väljer bort sitt liv som 

människa, sin i någon mening queera familjekonstellation (mor och far skilda, mor- och 

dotterrelationen är omvänd), också förnekar en queer livsstil i förmån för ett heteronormativt 

levnadssätt.
64

 Familjen Cullen är en ny typ av vampyrer och precis som Kane säger vägrar de 

äta människor vilket tar bort den historiskt queera symboliken av sexualitet, men Cullens blir 

enligt mig inte automatiskt en heteronormativ familj bara för att de inte äter, i förlängningen 

penetrerar, människor.  

I sin text hävdar Kane att ”[t]he moral and social order that Edward represents and that he 

draws Bella into is a direct contrast to the queer confusion that her birth family, and by 

extension the modern world, has left her in.”
65

 Vidare menar Kane att ”Bella rejects the queer 

life that her mother´s choices and contemporary culture have brought her. Instead she 

embraces a rigid heteronormativity that the Cullens represent.”
66

 

 I kontrast med Kanes åsikter menar Glass von der Osten att familjen Cullen  ur ett 

historiskt perspektiv inte är en typisk, amerikansk kärnfamilj. Glass von der Osten hävdar att 

en närmare läsning av Twilight-serien snarare visar på att 

 

the families that function  successfully in the saga often don´t match the 'traditional' 

concept of a family, because they don´t adhere to the nuclear family structure of a 

biological father and mother and their unmarried biological children.
67

  

 

Visserligen finns det figurerande ”föräldrar” i familjen varav Carlisle är familjens far. Han 

har skapat majoriteten av familjemedlemmarna, dvs. alla utom Alice, Jasper och Bella. 

Carlisle är likväl skapare till sina ”barn” som till ”barnens” mor, Esme, hans partner. Glass 

von der Osten betonar vikten av att Bella, innan hon beslutar att hon vill bli vampyr, inte bara 
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vill bli det för att leva med Edward i en evighet, ”but more generally by a desire to join the 

Cullen family.”
68

 

Kane menar i sin artikel att den homoerotiska potentialen som finns i skapandet av Edward 

undermineras genom Carlisles inställning. Det beskrivs nämligen som om han förvandlar 

Edward med en faders omsorg.
69

 När Carlisle senare förvandlar Esme, hans blivande partner, 

är det med samma välvilja bettet sker, något som dock inte hindrar honom från att senare bli 

tillsammans med henne. Jag menar att det är bara om man ser den faderliga blicken som en 

motsättning till begäret, som åtrån i vampyrens bett blir en omöjlighet i Stephenie Meyers 

bokserie.  

Resten av familjemedlemmarna anser sig vara syskon. Samtidigt är de tillsammans med 

varandra. Alla är inte tillsammans med alla utan de har en specifik partner, men trots detta 

delar de syskon. Så fort Bella blir ingift och vampyr blir övriga familjemedlemmar hennes 

bröder och systrar vilket gör att Bella och Edward i fortsättningen delar syskon. Något Glass 

von der Osten betonar när hon visar på hur Bella i början av andra boken inte anser Alice vara 

Edwards ”riktiga” syster till att i slutet av boken och fortsättningsvis se henne som, inte bara 

Edwards syster, utan även som sin egen.
70

 

Trots att Cullens som människor inte var besläktade finns det ändå ett gift- och blodsband 

mellan nästan alla familjemedlemmar. När Alice och Jasper för en tid försvinner från familjen 

reflekterar Bella över deras egentliga band. ”Jag hade alltid tänkt på Cullens som en odelbar 

helhet.[...] Carlisle hade skapat Edward, Esme, Rosalie och Emmett, och Edward hade skapat 

mig. Vi var fysiskt förbundna av blod och gift. ”
71

 Ett band inom familjen som Alice och 

Jasper saknar. Bella menar att Alice har adopterat Cullens och inte tvärtom.
72

 Normalt är att 

föräldrarna väljer sitt barn under en adoption, medan barnet är maktlöst och blir tilldelad en 

familj. Biologiskt blir man född in i en familj och det fria valet är inte heller där en faktor. I 

fallet med familjen Cullen är det ”barnen”, Alice och Jasper, som har valt ”föräldrarna”, de är 

alltså inte intvingade i en familj de inte vill tillhöra utan de är fria att själva välja familj och 

tillhörighet. I sin text menar Glass von der Osten att Cullens marginaliserade tillvaro både i 

och utanför vampyrvärlden  
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places the Cullens in much the same situation as the lesbian and gay kinship groups 

discussed in Kath Weston´s Family we Choose, which examines various kinds of 

gay and lesbian families built through friendship, adoption, and romantic networks 

whose members are chosen as adults to join the family, rather than being limited to 

families formed by birth or marriage.
73

 

 

För att dra en parallell till heteronormens problematik, är kritiken mot den att det är en 

tvingande norm som låser in människor i ett visst levnadsätt. På samma sätt brukar barn vara 

låsta till den biologiska familj de hamnat i. Alice och Jasper har till skillnad från vanliga barn 

det fria valet att välja familj på samma sätt som det skulle vara önskvärt att inte behöva 

tvingas in den heterosexuella matrisen som norm.  

Carlisle gör ingen skillnad på skapandet av de han åtrår och de han senare kallar sina barn. 

Majoriteten av de han har skapat ser honom som sin far. Edward är den som förvandlar Bella 

till vampyr, det är hans gift (det som aktivt skapar vampyren och skapar nytt liv genom 

döden) som föder vampyren Bella. Så på samma gång som Edward är hennes man blir han 

vampyren Bellas far.  

Andra familjebildningar än familjen Cullens gestaltas i boken. Den familj som kanske är 

den näst mest centrala är Volturi. Volturi är ingen traditionellt biologisk familj, utan är precis 

som Cullens en grupp människor som valt att leva ihop. Volturis kärna består av tre män, Aro, 

Caius och Marcus, och deras fruar som väldigt sällan nämns. Omkring sig har de en 

vaktstyrka som består av noga utvalda vampyrer med speciella superkrafter. Volturi är vad 

Höglund kallar monstervampyrer. De är vampyrer som har ”förlorat alla goda egenskaper. De 

beskrivs som narcissiska hedonister som saknar förmågan att hysa empati för andra levande 

varelser. De mördar utan skuggan av dåligt samvete.”
74

 Trots detta lever de tillsammans och 

är mycket intimt sammanlänkade. De tre männen har styrt väldigt länge tillsammans och 

fungerar som vampyrernas rättsväsen. Den mest framträdande vampyren, Aro, har förmågan 

att tränga in i ens innersta väsen genom en lätt beröring. Det är med hjälp av denna förmåga 

de tre vampyrerna kommunicerar. När de ska överlägga eller besluta något står de med 

handflatorna mot varandra och Aro tar in de andras tankar och känslor. När Aro rör vid 

varelser penetrerar han deras hela väsen, det finns ingenting som kan gömmas ifrån honom 

när han väl rört vid en. När Edward låter Aro hålla hans hand ute på slagfältet tänker Bella:  
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Varje hemlig tanke, varje strategi, varje insikt – allt Edward hade hört från alla som 

omgivit honom den senaste månaden – tillhörde nu också Aro. Och längre tillbaka i 

tiden – alla Alices visioner, alla lugna stunder med vår familj, alla bilder i 

Renesmees huvud, varje kyss, varje beröring mellan Edward och mig ... Allt det 

där tillhörde Aro.
75

 

 

Det som gör Volturi farligare än andra vampyrer är att de inte främst drivs av blodtörst utan 

av maktbegär. Bella reflekterar över det här på slagfältet: ”Caius kanske inte förstod sig på 

riktiga familjer – relationer som byggde på äkta kärlek, inte bara på kärleken till makt.”
76

 

Volturi äger vampyrvärlden men Cullens har med sitt självuppoffrande och kärleksfulla 

leverne kommit att bli ett hot för dem. Kärleken skapar nämligen ett starkare band än alla 

andra i Meyers bok.  

Volturi är precis som Cullens ingen ”vanlig” familj. De besitter dock ett likande element 

av tvång i familjebildningen som finns hos heteronormen. De tre männen har förvisso valt att 

leva tillsammans, men hela deras vaktstyrka, vampyrerna de valt ut och samlat på sig, har inte 

haft något nämnvärt val gällande deras medlemskap. Aro har nämligen Chelsea, en vampyr 

som har ”[förmågan] att påverka de känslomässiga banden mellan individer. [...] Hon kan få 

någon att känna samhörighet med Volturi, att vilja tillhöra dem, att vilja behaga dem”.
77

 

Marilyn Yalom citerad i Glass von der Osten text menar att ”in the past, most marriages were 

affairs of the pocketbook rather than affairs of the heart.”
78

 På samma sätt har Volturi bildat 

sin familj, genom äregirighet och inte genom kärlek till varandra. Volturis familjeband är, 

precis som den heterosexuella matrisen, obligatorisk. Volturi blir här en symbol för den 

tvingande heteronormen, och Cullens står för en familj som värnar om det fria, öppna och det 

otvungna. Medlemmarna i vaktstyrkan blir mer eller mindre tvingade in i familjen och det 

beskrivs som mycket svårt att gå ur den. När Alice och Jasper för en tid lämnar familjen 

Cullen skuldbeläggs de inte på något sätt av de andra familjemedlemmarna. De är fria i sitt 

val att tillhöra familjen och kan lämna den när de vill.
79

  

När familjen Cullen vet om att de ska bli attackerade av Volturi börjar de samla på sig sina 

vänner och bekanta som ska kunna vittna om att Renesmee växer och därför inte kan vara ett 

odödligt barn. Olika typer av vampyrer med olika familjebildingar dyker upp. Stora familjer 

som Denali, vilket är ett matriarkat på tre kvinnor och ett heterosexuellt par. De tre kvinnorna 

har en gång i tiden haft en mor men hon blev dödad av Volturi för att hon hade skapat ett 
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odödligt spädbarn. Det finns även vagabonder som lever för sig själva. En grupp som enkelt 

kallas för sydamerikanerna består av tre kvinnor varav endast två besöker Cullens. Bandet 

som beskrivs mellan dessa kvinnor är väldigt starkt.  

 

”[D]et är svårt för oss att vara isär”, [---] Senna stod alltid vid Zafrinas sida utan att 

säga ett ord, men det var inte samma sak som med Amun och Kebi. Kebi framstod 

som lydig och underdånig, medan Senna och Zafrina mer påminde om två delar av 

en och samma organism – Zafrina råkade bara stå för talet.
80

  

 

Här jämförs de båda kvinnorna med det heterosexuella paret Amun och Kebi, som till skillnad 

från Zafrina och Senna framställs som ett ojämlikt, förtyckande par. ”Han lät inte heller sin 

partner, Kebi, göra det[röra Renesmee]. […] Amun, ledaren, var äldst av dem. Kebi följde 

honom som en skugga, och jag hörde henne aldrig yttra så mycket som ett ord.”
81

 

Vidare finns det en irländsk grupp av vampyrer vars ledare är en kvinna. Ledaren Siobhan 

beskrivs som ”en kvinna med extremt stark utstrålning och vars enorma kropp var både 

vacker och förtrollande med sina böljande rörelser”.
82

 

Det finns inget entydigt svar på vilken familjebilding eller hierarki som är mest önskvärd. 

Cullens har en man som ledare och de är en välfungerande familj, precis som den irländska 

familjen som styrs av en kvinna. Denali stöter på många motgångar och är kanske inte den 

lyckligaste familjen trots att de precis som Cullens är ”vegetarianer” och har en kvinnlig 

ledare. Egyptierna däremot skildras som en mycket förtryckande och utpressande familj vars 

ledare är en man. Ledarskapets kvalitet och familjens välbefinnande bestäms således inte av 

ledarens kön, familjens kost eller av sexualitet. Snarare är det faktorer som ledarens 

ödmjukhet, vilja till demokrati och jämställdhet som bestämmer hur välmående en familj är. 

De familjer som verkar fungera bäst och som verkar lyckligast är de som beskrivs som en 

enhet, organism, till exempel sydamerikanerna eller Cullens.  

Varulvarna som flock skapar även de en annorlunda familjebildning. De är en homogen 

unisont fungerande grupp, åtminstone fram till Leah, flockens första kvinna blir medlem.  

Gruppen fortsätter fungera unisont, vilket betyder att de i vargform har som ett delat 

medvetande där alla hör allas tankar, men efter att Leah kommer in i gruppen blir detta 

mycket svårare. Som jag nämnde tidigare präglas varulvarna vilket betyder att de blir bundna 

att älska en person resten av livet. Innan alfanhanen, Sam, präglades på sin nuvarande partner 

var han tillsammans med Leah. Han har kommit över Leah, men hon har inte på långa vägar 
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kommit över honom. Hela flocken får därför bevittna den bitterhet Leah känner inför sin nya 

herre. Det finns nämligen en tydlig hierarki inom gruppen med Sam som flockledare, vars ord 

är lag. Han besitter alfans röst och kan därför tvinga de olika flockmedlemmarna att göra som 

han beordrar.  

På grund av präglingen är homosexualitet omöjligt inom vargflocken. Det finns två teorier 

i boken kring varför varulvarna präglas men båda dessa teorier grundar sig i flockens 

överlevnad och utveckling. Därför är det inte troligt att Leah någonsin kommer präglas på 

någon, eftersom hon när hon blev varulv även blev infertil. Präglingen gör det omöjligt för 

vargarna att vara något annat än heterosexuella, den tvingar in dem i en mall de omöjligt kan 

slå sig fria ifrån. Jacob kritiserar många gånger präglingens funktion i den sista boken. 

Kritiken ligger främst i fråntagandet av den fria viljan. Det är även bristen på fri vilja som får 

honom att lösgöra sig från Sam. Jacobs frigörelse är ett starkt tema genom hela den del som är 

hans i boken.  

Jacobs frigörelse påverkar även Leah, som också frigör sig från Sams flock för att ansluta 

sig till Jacob. Det är i Jacobs flock hon kan bli fri från heteronormens misslyckande, dvs. att 

hon blivit lämnad och inte fått fortsätta leva i lycklig tvåsamhet. I Jacobs flock återfår hon 

också sin egen fria vilja eftersom Jacob beslutat att aldrig använda alfans tvingande röst. I 

bokens slut får man veta att Jacob låtit Leah i stort sett ta över ledarskapet och på det sättet 

har hon funnit ett annat sätt till självuppfyllelse än heterosexuell tvåsamhet och barn.  

Trots att Jacob lyckas frigöra sig från familjen, flocken och Sam kommer han inte undan 

präglingens makt. Så fort han får syn på Renesmee slår präglingen till.  

 

[D]en var starkare än någonting jag upplevt förut, så stark att den påminde mig om 

en alfas befallning, som om jag skulle knäckas om jag inte lydde. Den här gången 

ville jag lyda. [---] [M]in kärlek till den döda flickan på övervåningen, min kärlek 

till min far, min lojalitet mot min nya flock, min kärlek till mina bröder, mitt hat 

mot mina fiender, mitt hem, mitt namn, mitt jag – allting lossnade från mig och flöt 

ut i rymden. Men jag svävade inte fritt. Ett nytt band förankrade mig där jag stod. 

[---] Det var inte längre jordens dragningskraft som höll mig kvar på marken. Det 

var den lilla flickan i den blonda vampyrens famn. Renesmee.
83

 

 

2.3.1 Slutsats 

Jag har i det här avsnittet genom att ställa Kanes och Glass von der Ostens texter mot exempel 

i Så länge vi båda andas kunnat visa på att Cullens familjebildning inte hamnar inom ramen 

för en kärnfamilj, i förlängningen inte heller inom ramen för den heterosexuella matrisen. Jag 
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menar att den hemoerotiska potentialen som Kane menar går förlorad när Carlisle förvandlar 

Edward till vampyr med ”en faders omsorg”, endast går förlorad om man ser faderligheten 

som en motsättning till bettets symbolik och queerhet. Trots att det biologiska släktskapet 

fattas medlemmarna i familjen Cullen delar nästan alla ett gift- och blodsband. Alice och 

Jasper som saknar detta band menar Bella är de som i själva verkat adopterat familjen och inte 

tvärtom. Detta anser jag står i kontrast med hur normen av familjebildning ser ut.  

Volturi binds till skillnad från Cullens ihop av maktlystnad och äregirighet. Jag har kommit 

fram till att Volturi besitter samma tvingande element i familjebildandet som 

heteronormativiteten.   

Genom exempel på figurerade familjebildningar i boken kan jag visa på att familjens 

välbefinnande inte styrs av ledarens kön, familjens kost eller är bundet av sexualitet. Det är 

snarare ledarens ödmjukhet, vilja till demokrati och jämställdhet som bestämmer hur 

välmående en familj blir.  

Jag har även kunnat visa på att varulvarnas präglingssystem är ett tvingande system som 

utesluter homosexualitet. Leah är den enda varulven som kan slå sig fri från detta system 

eftersom hon är infertil. I Jacobs flock kan hon bli fri från heteronormens misslyckande och 

kan på så sätt finna en annan väg till självuppfyllelse än heterosexuell tvåsamhet och barn. 

  

2.4  Moderskapet 

Meyers övernaturliga kvinnor (vampyrer och varulvar) har som följd av sina superkrafter 

förlorat den biologiska förmågan att fortplanta sig. Deras infertilitet har olika förklaringar, 

vampyrkvinnornas sterilitet till exempel förklaras genom deras stabila, oformliga kroppar.  

 

Vampyrer kunde inte få barn. [---] Rosalie kunde naturligtvis inte avla ett barn, 

eftersom hon var fast i det tillstånd hon befunnit sig i när hon förvandlats från 

dödlig till odödlig. Helt oförändrad. Och mänskliga kvinnors kroppar måste 

förändras för att vara fertila. Menstruationscykeln, till att börja med, och sedan de 

stora förändringarna som krävdes för att bära ett växande barn. Rosalies kropp 

kunde inte förändras. Men det kunde min.
84

 

 

Vampyrmännen däremot är ”i princip oförändrade från puberteten fram till döden” vilket 

möjliggör deras fertilitet trots den oföränderliga kroppen.
85

 Därför resulterar kombinationen 

av Bellas föränderliga, levande kropp och Edwards oupptäckta fertilitet i en graviditet som är 

något utöver det vanliga.  
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Det ges ingen förklaring till varulvskvinnan Leahs infertilitet. Hon är den första av 

kvinnligt kön som förvandlats till varulv och till skillnad från vampyrerna finns det ingen 

uppenbar eller förklarlig anledning till hennes ofruktbarhet. Hon blir varken hård som sten 

eller fastfrusen i sin kropp, det enda som händer är att hennes menstruation tvärt slutar 

komma.  

 

Jag pratar om att vara en genetisk återvändsgränd [---]. Det är något fel på mig. Jag 

har tydligen inte förmågan att föra genen vidare [min kursiv], trots min magnifika 

stamtavla. Så jag har blivit ett missfoster – tjejvargen som inte duger till 

någonting.
86

  

 

De manliga varulvarna har precis som de manliga vampyrerna inga fertilitetsproblem, 

snarare tvärtom. Hela varulvarnas präglingssystem är utformat för att hitta den partner som 

bäst kan föra varulvsgenen vidare. Butler menar att ”[e]ftersom vissa ’genusidentiteter’ inte 

överrensstämmer med rådande normer för kulturell begriplighet, framstår de från det 

perspektivet som blott och bart utvecklingsfel eller logiska omöjligheter.”
87

 I det normsystem 

som Leah har växt upp i har kroppen och genus kopplats tätt samman med fertilitet. 

Stammens huvudsyfte har varit att föra genen vidare, något en ofruktbar kvinna inte anses 

kunna göra. Leah anser sig därför ha blivit ett ”missfoster” som inte ”duger till någonting”. 

Paradoxalt nog är det som Leah menar gör henne till ett missfoster synonymt med hennes 

egen frigörelse. Hennes infertilitet, menar jag, är nämligen det som befriar henne från 

präglingens heteronormativt tvingande natur. Leah är inte tvingad in i en kärlek som bygger 

på rasens överlevnad, som de manliga varulvarna, utan hennes möjligheter till kärlek är till 

skillnad från deras inte längre bunden till kön och avling. Butler menar vidare att de kulturellt 

sätt ologiska genusidentiteternas 

 

fortbestånd och förökning [emellertid ger] väsentliga möjligheter att visa på 

gränserna för och de reglerande syftena hos denna begriplighetssfär, och därmed att 

inom denna begriplighetsmatris öppna konkurrerande och subversiva matriser för 

genusstörningar.
88

 

 

Som jag nämnde i tidigare avsnitt (2.3) upptäcker Leah andra sätt att finna mening i livet. När 

Jacob bryter upp med resten av vargflocken följer Leah och hennes bror Seth med. I den nya 

tremansflocken slipper Leah bli påmind som sitt heteronormativa misslyckande, det vill säga 
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förlusten av sin älskade på grund av sin sterilitet, och hon kan därför skapa en annan betydelse 

för sin existens än den barnafödande normen. Jacob beskriver hur Leah ”befriats från den 

konstanta smärtan” och hur hon inte längre är ”samma varg. […] Inte samma tjej.”
89

 I Jacobs 

flock blir hon utnämnd till det ”näst högsta befälet i flocken” vilket möjliggör en alternativ 

betydelseskapande identitet utanför den begriplighetsmatris hon tidigare varit bunden av, det 

vill säga präglingens heteronorm.
90

 

Några av vampyrkvinnorna i familjen Cullen har precis som Leah hittat sätt att kringgå sin 

sterilitet och fråntagna biologiska moderskap. Esme har ”adopterat barn” tillsammans med sin 

partner Carlisle. Dessa syftar på de övriga paren i familjen, men Esme är även så otroligt 

moderlig i sinnet att det tagit sig kroppsliga uttryck. Kane påpekar att Esmes utseende och 

drag beskrivs som mycket rundare och mjukare än de andra vampyrernas, att det är som om 

”her body refused the mold of the vampire and insisted on retaining a form that aligned with 

stereotypes of human maternity. Esme´s gestures and words cast her as an idealized vision of 

motherhood.”
91

 Hennes moderliglighet sträcker sig längre än hennes mänsklighet och hon 

behandlar alla med sådan omsorg att nästan ingen kan låta bli att vekna inför henne. Esmes 

moderlighet bevisar därför att moderskapet inte nödvändigtvis behöver vara kopplat till 

kroppens reproduktiva förmåga utan att den lika gärna kan kopplas till sinnet och kroppen på 

andra sätt.  

Rosalie däremot har inte hittat ett sätt att omvandla sin förlorade biologiska funktion till 

något fungerande i hennes nuvarande kropp. Hon har till skillnad från Esme inte gjort sin 

kropp och sitt genus begripligt med de nya förutsättningarna. Hos Rosalie har längtan till 

moderskapet utvecklats till en destruktiv kraft som förblindar hennes omdöme. Glass von der 

Osten beskriver hur Rosalie, genom att ha växt upp under depressionen, starkt har präglats av 

de rådande idealet att äktenskap och barnafödande inte skall existera utan varandra.
92

 Den 

huvudsakliga anledningen till att Rosalie motsätter sig Bellas vilja att bli vampyr är hennes 

egen, som Glass von der Osten påpekar, starka längtan efter moderskap. Rosalie nöjer sig inte 

med att ”adoptera” barn som Esme gjort, hon vill ha ett eget barn.
 93

 Hennes sociala bagage av 

normer får henne att vilja gå emot vad familjen Cullen värdesätter allra mest, varelsens fria 

val och tvinga på Bella sin egen längtan efter biologiska barn.   
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Uteslutande är det kvinnor som uttrycker en sorg över sin oförmåga att föda barn. Trots 

vampyrmännens fertilitet är inte önskan efter ett barn starkare än kärleken till deras partner 

och de uttrycker aldrig det som någon större förlust. Undantagsvis finns det en kvinna inom 

familjen som precis som männen aldrig uttrycker någon sorg över det biologiskt förlorade 

föräldraskapet, Alice. Hon är även den enda av de kvinnliga familjemedlemmarna som inte 

stöttar Bella i sitt val att försöka behålla barnet.
94

 

Butler skriver att ”[d]et kulturella förknippandet av själen med manlighet och kropp med 

kvinnlighet är väl dokumenterat inom filosofins och feminismens områden.”
95

 Jag menar att 

samtidigt som vampyrkvinnorna förlorar sin biologiska potential till moderskap vinner de en 

plats utanför sina kroppar. Det som främst kanske gjort att kvinnor genom tiderna förknippats 

så starkt med sin kropp är deras biologiska funktioner som menstruation, barnafödande, 

hormoner osv. Vampyrskapet frigör kvinnorna från sina kroppar vilket leder till att de kan 

erövra mannens tidigare domän, själen. Butler refererar till Simone de Beauvoir som hävdar 

”att endast feminint genus är markerat, medan maskulint genus sammanfaller med det 

universellt mänskliga; kvinnor definieras alltså utifrån sitt kön medan män upphöjs till bärare 

av den kroppsöverskridande universella egenskapen att vara människa.”
96

 På ett sätt 

förvandlas kvinnorna till mer universella varelser än männen eftersom de är helt befriade från 

kroppsliga funktioner, medan männen förvandlas till mer kropp än kvinnorna på grund av sin 

bibehållna fertilitet. Den enda som dock intagit den positionen av vampyrkvinnorna är Alice 

som gjort sig fri från sitt mänskliga bagage och önskan att bli mor (i förlängningen kvinnan 

som kropp). Något som även Leah i viss mån uppnår.  

Trots att alla kvinnliga familjemedlemmar inte erövrat positionen som universell varelse 

visar de en annan viktigt poäng; nämligen att moderskapet inte är kopplad till biologi och att 

man kan skapa familjer på andra sätt än genom heterosexuellt samlag. Istället kan de välja den 

familj de vill ha, inte bli tilldelade en. Familjebanden är bevisligen inte bara beroende av 

blodsband utan kan även skapas genom kärlek, vänskap och det fria valet. Inte heller 

moderskapet är knutet till förmågan att genomgå en graviditet utan är också något som är fritt 

från kön och kropp. Precis som Butler menar att ”[o]m genuskonstruktionen [...] antas vara 

radikalt oberoende av könet blir själva genus en fritt flytande artefakt” blir moderskapet och 

den genuskonstruktion som är kopplat till den befriade från varandra i Meyers böcker.
 97

  

Moderligheten behöver inte längre vara kopplad till kön. Butler följer sitt resonemang ovan 
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(not 97) för följande vis; ”man och maskulin [kan lika gärna] beteckna en kvinnlig kropp som 

en manlig, och kvinna och feminin kan beteckna en manlig kropp lika gärna som en 

kvinnlig.”
98

 

Exempel på moderliga män är de män om präglats på små barn. Genom böckerna är det två 

av varulvarna som präglas på mycket små barn. Den första som präglas på ett barn är Quil 

som präglas på en tvååring. Jacob beskriver hur ”[m]an såg aldrig några riktiga föräldrar som 

var lika entusiastiska över de dumma lekar ungarna hittade på. [---] Han var värre än vilken 

överbeskyddande, paranoid mamma som helst.”
 99

 Quil beskrivs som till och med mer 

överbeskyddande och moderlig än vanliga mödrar. Senare präglas Jacob själv på ett litet 

spädbarn, Bellas dotter Renesmee, och en rivalitet mellan Bella och Jacob uppstår. När Bella 

får reda på att Jacob har präglats på hennes barn blir hon rasande. Bella säger: ”Jag har fått 

hålla henne en gång, och du tror redan att du har någon sorts idiotisk, vargaktig äganderätt 

över henne? Hon är min!” varpå Jacob svarar ”Jag kan dela”.
100

 En annan gång tänker Bella: 

”Jag blev irriterad igen, som om Jacob knyckte mina repliker – och använde dem på fel 

sätt.”
101

 Det uppstår en konflikt mellan Bella och Jacob för att de tävlar om samma plats. Till 

det hör att Renesmee inte verkar göra någon skillnad mellan dem. Bella beskriver hur hon ofta 

ser sig själv i Renesmees drömmar; ”[o]ftare än Edward och Rosalie. Lika ofta som Jacob – 

men jag försökte låta bli att reta mig på det.”
102

  

 Egenskapen moderlighet står här fritt från den vanliga genuskodningen och precis som 

Butler säger kan ”kvinnliga” egenskaper appliceras på manliga kroppar. 

Bella är den enda som blir en biologisk mor men hon genomgår ingen vanlig graviditet 

utan en väldig extrem graviditet följd av en mycket grotesk förlossning. Det kan inte på något 

sätt liknas med de rosenskimrande nio månader som det finns en bild av i dagens 

västerländska samhälle att en graviditet bör vara. Istället är Bellas havandeskap tärande, 

blodigt, farligt och monstruöst. En vampyrhybridbäbis växer i Bellas mage. Magen växer 

fruktansvärt snabbt och barnets sparkar ger hennes mage ett flammigt mönster av blåmärken. 

Revben knäcks och barnet suger livet ur henne. Hon magrar så att hon till slut ser ut som ett 

vandrande skelett. Trots den misshandel barnet utsätter henne för älskar hon det lika 

villkorslöst. Till slut gör barnet så att Bellas ryggrad knäcks, något som gör att förlossningen 

måste påbörjas tidigare än väntat. Förlossningen är ett blodbad. Bella spyr ut  litervis med 
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blod och nya ben knäcks ständigt sönder. Edward måste bita upp livmodern på henne.
103

 När 

Bella tar sitt sista andetag som människa är hon fortfarande dock lika förälskad i sitt barn.  

Den villkorslösa kärleken får till slut en masochistisk prägel över sig. Bella är så extrem i 

sitt moderskap och överbeskyddande att hennes agerande skulle kunna liknas med hur Butler 

beskriver att trans används för att ironisera normer. Genom att göra Bellas graviditet och 

hennes kärlek till sitt barn så extrem och nästan löjligt själuppoffrande moderlig skapas en 

ironisering av genus som Butler menar att trans gör. ”[G]enusparodier radikaliserar 

föreställningen om att det skulle finnas ett original. Genom att imitera genus avslöjar 

dragshowen implicit imitativa struktur.”
104

 På samma sätt som dragshowartisten kritiserar 

våra strama uppfattningar om genus parodierar Meyer havandeskapets norm som ligger tätt 

intill kvinnlighet. Som om det skulle finnas något rätt sätt att gå igenom en graviditet eller att 

vara moder på. 

Något som även kan läsas på samma sätt är kärleken folk känner inför Renesmee. Edward 

tror att hennes kraft fungerar tvärtemot Bellas. Bella kan inte släppa in någon innanför sin 

barriär medan ”ingen stänger [Renesmee] ute”.
105

 Om så är fallet är det omöjligt att veta om 

Bellas nyvunna moderkänslor beror på den trollbindande kraften hos Renesmee eller 

moderskapet. För att dra en parallell till min egen vardag brukar jag tydligt märka när ett 

spädbarn finns på tunnelbanan för alla inom radien av fem meter är som trollbundna. De flesta 

tittar nyfiket på vad barnet har för sig och ler tillbaka eller gör grimaser när barnet tittar åt 

deras håll. Samma gäller Renesmee, men betydligt extremare. När Charlie för första gången 

får hålla Renesmee tänker Bella: ”Två sekunder i hans famn, och hon ägde redan hela hans 

hjärta.”
106

 Senare i boken förundras Bella återigen över sin dotters kraft: ”Det var precis som 

det hade varit med Charlie, och med alla i familjen Cullen. Renesmee var oemotståndlig. Vad 

var det som drog alla till henne, som fick dem att till och med vilja offra livet för att försvara 

henne?”
107

 

 

2.4.1 Slutsats 

De kvinnliga varulvarna och vampyrerna är till skillnad från de manliga infertila i Meyers 

böcker. Det finns en tydlig förklaring till detta gällande vampyrernas ofruktbarhet dock inte 

till varulven Leahs plötsliga infertilitet. Genom att dra paralleller till Butlers tankar om 
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genusidentiteter visar jag på hur det som Leah menar gör henne till ett missfoster är liktydigt 

med hennes frigörelse från präglingssystemet och heteronormen. 

 Esme har löst förlusten av sin reproduktiva förmåga genom att ”adoptera” barn. Rosalie 

däremot har inte blivit vän med sina nya förutsättningar eftersom hon är så starkt präglad av 

de normer som rådde i det samhälle hon levde i som människa. Alice har till skillnad från de 

andra kvinnorna gjort sig fri från sitt mänskliga bagage och önskan att bli mor.   

 Jag har kommit fram till att infertiliteten de övernaturliga kvinnorna besitter möjliggör ett 

frikopplande från kroppen som kvinnor historiskt har varit förbundna med. Vidare har jag 

genom min analys kommit fram till att moderskapet i Så länge vi båda andas inte är kopplad 

till reproduktiv förmåga och att man kan skapa familjer på andra sätt än genom heterosexuellt 

samlag.  

I Meyers böcker finns det precis som moderliga kvinnor även moderliga män. En av 

varulvarna som präglas på en tvååring beskrivs till och med som mer moderlig än vanliga 

mödrar. Egenskapen moderlighet står här fritt från den vanliga genuskodningen och precis 

som Butler säger kan ”kvinnliga” egenskaper appliceras på manliga kroppar. 

Bellas moderskap ser jag som så extremt och långt draget att det kan jämföras med hur 

Butler menar att genusparodier ”radikaliserar föreställningen om att det skulle finnas ett 

original”.  

 

3. AVSLUTNING 
 

3.1 Utvärdering 

Som metod valde jag att göra en tematisk studie som inriktade sig på familjen. Jag tycker att 

den valda metoden har varit givande för min undersökning eftersom den har förenklat min 

strukturering av tankar utifrån de valda temana. Judith Butlers Genustrubbel har varit till stor 

hjälp som teoretisk grund för queerteorin. Den har varit användbar trots att jag upplevde den 

som lite svårapplicerad på min undersökning. Jag tror att jag upplevde detta eftersom Butler i 

Genustrubbel inte fokuserar på familj utan snarare på kön, genus och begär. Jag tycker att 

metoden har stämt väl överens med hur jag på bästa sätt har kunnat besvara min frågeställning 

och att temastudien har hjälpt mig att fokusera och avgränsa den.  

Från början ingick ”hur befäster Meyer den heterosexuella matrisen i Så länge vi båda 

andas?” i min frågeställning men jag var tvungen att avgränsa den eftersom det utan större 

svårighet hade blivit ytterligare 15 sidor analys. Det finns dessutom redan en uppsjö 

genuskritiska analyser av Twilight-serien och jag känner att jag, i min analys, hade haft svårt 
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att bidra med något nytt inom området. Jag valde istället att endast fokusera på vilka sätt 

Meyer problematiserar och utmanar matrisen. Detta val skedde av flera anledningar, dels på 

grund av platsbrist och dels på grund av att jag ville försöka i viss mån fylla det tomrum jag 

upplever finns. Men det berodde även  på att jag blev så inspirerad av Claudia Lindens artikel 

i I litteraturens underland.  

I sin artikel behandlar hon de ämnen och bitar ur böckerna som har blivit hårdast 

kritiserade ur genussynpunkt och visat hur de med en annan inställning och infallsvinkel 

snarare kan vara bevis på ställen där Meyer problematiserar manlighet, genus, sexualitet och 

makt. Detta har varit en drivkraft för mig att på samma sätt försöka se om det finns någon 

annan tolkningsmöjlighet i de teman som fått så hård kritik för att befästa heteronormen. Jag 

tänker speciellt på Kathryn Kanes artikel i Bitten by Twilight som i princip är motsatsen till 

min analys. Jag har kunnat använda mig av hennes resonemang som ett bollplank för att få 

igång mitt eget tankesätt.  

I en fördjupning av analysen skulle jag välja att inkludera fler av böckerna för min analys, 

inte minst tredje boken för att analysera triangeldramat mellan Bella, Edward och Jacob och 

därigenom undersöka den homoerotiska potentialen i deras relation utifrån Eve Kosofsky 

Sedgwicks texter om homoerotism. Men även att analysera Bellas förvandling från dödlig till 

odödlig närmare utifrån performativitet, alltså hur man gör genus, och granska vilka sätt hon 

förändras på, om Meyer ännu mer skriver in henne i kategorin kvinna, kvinnlig eller om Bella 

genom sin transformering öppnar upp ytterligare för en problematisering av genus.  

Höglund menar att vampyrkvinnorna i litteraturen på 1800-talet ofta skildrades som 

”undersköna, oskuldsfulla och änglalika varelser” och att det var mycket ovanligt att deras 

”inneboende ondska” visades på utsidan.
108

 Edward skildras med samma attribut i Twilight-

serien. Precis som vampyrkvinnorna under 1800-talet framställs han som otroligt vacker och 

änglalik. Höglund skriver vidare att; 

 

Allt som oftast utgör [humanvampyren] objektet för den kvinnliga berättarens 

och/eller den företrädesvis kvinnliga läsarens intresse och åtrå. I vampyrromanser 

som Twilight uppfyller den manlige humanvampyren ofta en trånande ung kvinnas 

hela väsen.
109

  

 

Precis som vampyrkvinnorna kan man inte se Edwards inneboende ondska på ytan, även 

om han inte är ond, eller vill vara ond så har han fortfarande ett mörker, en hunger inom sig 
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han måste bekämpa. Om jag hade haft mer utrymme för undersökningen i uppsatsen hade jag 

velat ägna ett avsnitt åt att behandla hur humanvampyrens attribut på många sätt är synonyma 

med den tidigare vampyrkvinnans och hur Meyer på detta sätt utmanar den heterosexuella 

matrisen genom att ge de manliga karaktärerna historiskt kvinnliga vampyrdrag.  

En annan parallell som talar emot att Edward är könsstereotyp är koppling till hans 

avhållsamhet och 1700-talets litterära kvinnogestalter. Precis som hjältinnorna i de första 

romanerna, till exempel Samuel Richardsons Pamela, vägrar Edward ha sex innan 

äktenskap.
110

 Han intar positionen som dygdig och likt Pamela, som inte böjer sig för den 

trånande adelsmannen, böjer Edward sig inte för Bella. I flertalet texter har jag läst att det är 

Bella som  belönas med familj och barn när hon inte har sex innan äktenskapet, men 

egentligen är det nog Edward som belönas för att ha varit en nejsägare. Dessa tankar återfinns 

hos Claudia Lindéns när hon skriver att det ”är inte för [Bellas] dygds skull, som de skall 

vänta, utan det är Edward, 17 år 1918, som oroar sig för sin själs odödlighet.”
111

 

Jag tror även att det hade varit givande att dyka djupare ner i hur Bellas (kvinnliga) blick 

objektifierar mannen Edward och hur detta skiljer sig ifrån traditionellt berättande då det 

oftast är den manliga blicken som granskar den kvinnliga kroppen. Och som en förlängning 

av det göra en likande undersökning som Josefine Arvidsson gjorde i sin uppsats, det vill säga 

jämföra berättarstilarna hos de olika karaktärerna men att även inkludera det nya kapitlet som 

finns i den senaste upplagan av Twilight. Kapitlets händelseförlopp är identiskt med 

originalets, men från Edwards perspektiv, därefter följer originalet. Om man även la till 

Jacobs berättarröst i fjärde boken till analysen tror jag det skulle vara intressant att se 

skillnaderna i hur genus skapas och uttrycks hos de olika karaktärerna.  

En annan analys av böckerna som jag tror skulle vara gynnsam är att jämföra 

vampyrskapet, sexualiteten och genus med någon annan nutida vampyrserie, jag tänker främst 

på Charlaine Harris bokserie som Sookie Stackhouse.
112

 Sookie och Bella är trots sin 

förkärlek för vampyrer annorlunda på många olika sätt. Även fast Sookie oftast är i ett 

förhållande med den hon begär binder hon sig till skillnad från Bella inte till samma person 

livet ut. Vampyrerna i Sookie Stackhouse-böckerna fungerar även de annorlunda mot 

Twilight-seriens och går i större utsträckning hand i hand med den klassiska queera vampyren.  

I Twilight-böckerna skildras många kroppsliga känslor, funktioner och reaktioner jag tror 

därför att det hade varit spännande att analysera böckerna med den metod Beatrice Tyrenberg 
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jobbade fram i sin B-uppsats om Moa Martinssons Kvinnor och Äppelträd.
113

 Den metod hon 

utarbetade gick ut på att se till hur kroppens funktioner på män och kvinnor gestaltades och 

hur detta påverkade deras sociala status samt på vilka sätt som den manliga och kvinnliga 

kroppen skiljer sig åt i Kvinnor och äppelträd. 

Avslutningsvis kan jag konstatera att det finns många vägar att gå i en fördjupning av min 

uppsats och inom ämnet. Och jag att i med min undersökning både svarat på dess 

frågeställning och uppfyllt dess syfte. Men att det finns mycket kvar i Stephenie Meyers 

Twilight-serie att undersöka.  
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BILAGA  

 
Karaktärsindex 
Indexet är främst hämtat från sid. 555 i Så länge vi båda andas. Jag har valt att inte ha med alla 

familjer och namn ur det indexet utan endast de jag anser är relevanta för min uppsats. De personer 

som sitter ihop med bindestreck anges i boken vara par. Personer med * efter sitt namn besitter någon 

typ av superkraft. 

 

 

VAMPYRER 

Cullen - Edwards familj som Bella blir 

ingift i. Vegetarianer och primärfamilj 

Carlisle - Esme 

Edward* - Bella*  

Jasper* - Alice* 

Rosalie - Emmett 

Renesmee (biologiskt barn till Edward och 

Bella) 

 

Volturi - Antagonisterna i boken, fungerar 

som vampyrvärldens korrumperade 

rättsväsen. 

Aro* - Sulpicia   

Caius - Athenodora 

Marcus* - Didyme 

 

Volturis vaktstyrka 

Alec*, Chelsea* - Afton*, Corin*, Demetri*, 

Felix, Heidi*, Jane*, Renata*, Santiago 

 

Vampyrer som kommer hem till Cullens för 

att vittna om att Renesmee inte är något 

odödligt barn 

 

Sydamerikanerna 

Kachiri 

Senna 

Zafrina* 

 

 

 

 

Denali - Vegetarianer och Cullens närmaste  

Eleazar* - Carmen 

Irina  

Kate* 

 

Egypterna  
Amun - Kebi* 

Benjamin* - Tia 

 

Irländarna 

Maggie* 

Siobhan* - Liam 

 

VARULVAR 
Jacobs flock 

Jacob (präglad på Renesmee) 

Leah (syster med Seth) 

Seth (bror med Leah) 

(Senare tillkommer Embry och Quil) 

 

Sams flock 

Sam  (präglad på Emily som är Leahs syssling) 

Quil (präglad på Claire som är Emilys tvååriga 

systerdotter) 

Jared (präglad på Kim) 

Paul (präglad på Rachel som är Jacobs syster) 

Embry 

 


