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Abstract  
Södertörn University, Spring 2012  

Author: Amanda Hjort  

Mentor: Christine Farhan  

Titel: Gender roles and master suppression techniques in Twilight – re-production of 

patriarchal gender structure through an emotional love story 

 

This essay aims to describe and problematize gender roles and master suppression 

techniques in Stephenie Meyer’s Twilight Saga. This is done in order to enable me, in 

my future profession as a teacher, to start an emancipatory discussion in class where 

pupils can become conscious of different ways of reading the love story. I will use the 

following two research questions to fulfil the purpose: 1) investigate which gender 

roles that appears in the book’s main characters Bella and Edward and 2) which 

master suppression techniques that colours their relationship.  

 

To answer the questions gender theory and ideology-critics are used. Gender theory is 

first and foremost used to analyse gender roles whereas ideology-critics is a method 

of reading that highlights the importance of taking the society and thereto connected 

values in to account. Applying these two theories on the book it becomes clear that 

the main characters follows traditional gender roles for what is seen as typical 

feminine and masculine behaviour; Bella is caring, passive, sexually loyal, and 

addicted and Edward is aggressive, physically strong and fast, stubborn, dominant and 

protective. Further more, it is also evident that these roles are accompanied by a 

number of master suppression techniques used by Edward, such as: make Bella 

invisible and silly, keep information from her, and use of violence and threats. By 

using the knowledge in a pedagogical fashion pupils can be energized to start 

critically reflecting about these stereotypical roles and thereby emancipate from them. 

They will realize that Stephenie Meyer’s Twilight Saga is a re-production of 

patriarchal gender structure through an emotional love story.  

 

Keywords: Twilight, gender roles, master suppression techniques, femininity, 

masculinity 
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1. Inledning och Bakgrund 

Under en svensklektion skulle mina åttondeklassare diskutera litteratur. En av 

uppgifterna bestod i att presentera en bok eller film samt förklara varför de gillade 

den. I klassen går det 15 elever varav 13 stycken är flickor. Samtliga, förutom en av 

flickorna, svarade att de gillar Twilight-serien och anledningen var att den är 

romantisk och beskriver en vacker kärlekshistoria. Självklart ska man inte begå 

misstaget att generalisera från ett specifikt exempel, men slagkraften som serien har 

haft världen över talar för att det inte bara är i mitt klassrum som eleverna tycker så 

här.  

 

I takt med att bokens popularitet har stigit så har berättelsens huvudpersoner blivit 

omdiskuterade och objekt för kärlekssvärmeri. I skolkorridorer och i facebookgrupper 

diskuteras det vilt bland framförallt tonårstjejer, som böckerna vänder sig till, hur 

underbara huvudpersonerna är och vilken fantastisk kärleksberättelse som Meyers har 

skapat.1 

 

År 2005 publicerades Stephenie Meyers debutroman2 som skulle komma att påverka 

ungdomens kärleksdrömmar och ha inflytande över synen på vampyrromantik för en 

stor del av västvärldens flickor.3 Twilight-serien om helt vanliga, klumpiga och 

intetsägande Bella som möter den oemotståndligt vackra och mystiske vampyren 

Edward och inleder en svindlande och känsloladdad kärleksrelation har fått en enorm 

slagkraft världen över. Plötsligt sågs inte längre vampyrer som någonting farligt, utan 

blev istället vackra, gnistrande kärleksobjekt med superkrafter. År 2007 kom den 

första svenska översättningen med namnet Om jag kunde drömma4 på B. Wahlströms 

förlag5, och klättrade genast på topplistor. Twilight-serien är nu avslutad. Det blev 

                                                
1 Stevens Aubrey, Jennifer & Walus, Scott & A. Click, Melissa. “Twilight and the Production of the 
21st Century Teen Idol” i Bitten by Twilight: Youth Culture, Media, & the Vampire Franchise (2010). 
Edited by: Click, Melissa A., Stevens Aubrey, Jennifer, Behm-Morawitz, Elizabeth. Peter Lang 
Publishing, New York s. 225 ff 
2 Stephenie Meyer: http://www.stepheniemeyer.com/twilight.html Besökt: 2012-04-21 
3 Platt, Carrie Ann. “Cullen Family Values: Gender and Sexual politics in the Twilight Series” i Bitten 
by Twilight: Youth Culture, Media, & the Vampire Franchise (2010). Edited by: Click, Melissa A., 
Stevens Aubrey, Jennifer, Behm-Morawitz, Elizabeth. Peter Lang Publishing, New York s. 71 
4 Meyer, Stephenie. (2005) Om Jag Kunde Drömma. B. Wahlströms Bokförlag, Falun 
5 B. Wahlströms bokförslag: http://www.wahlstroms.se/Bocker/Bokpresentationssida/?articleId=4395 
Besökt: 2012-04-19 
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fyra böcker6 som fokuserar på relationen mellan Bella och Edward. Berättelsen om 

kärleksparet har spridit sig utanför böckernas värld och tre år efter att den första 

boken publicerats gick filmatiseringen av Twilight upp på bio. 

 

Efter min lektion började jag fundera på mina elevers svar. Finns det några problem 

med deras till synes okritiska beundran av böckerna huvudpersoner? Den syn som 

eleverna förmedlade stämde inte överens med min läsning av böckerna. Jag började 

tänka på vilka härskartekniker och könsroller som representeras i serien, och därmed 

även reproduceras vid varje läsning. Vilken bild förmedlar Meyer av maskulinitet, 

femininitet och romantik?  

 

Utifrån min blivande roll som svensklärare känner jag ett behov av att förstå 

könsrollerna i serien, för att på ett pedagogiskt sätt bemöta mina elevers intresse och 

öppna upp för en diskussion som inte kväver den viktiga läslustan. Eftersom det är i 

mitt ämne som elever kommer att läsa och möta litteratur känns det väsentligt att ha 

kunskaper om hur böcker som eleverna själva väljer är utformad. I min lärarroll 

kommer jag att ansvara för att elevernas ögon öppnas för rådande genusstrukturer och 

tankesätt men även visa alternativ.7 Jag kommer därför att läsa den första boken i 

Twilight-serien ur ett genusperspektiv och analysera dels hur relationen mellan Bella 

och Edward är utformad dels vilka könsroller som går att finna hos de olika 

karaktärerna. 

 

                                                
6 Meyer, 2005, 2006, 2007, 2008 
7 Kjellberg, Karin. (2004) Genusmaskineriet. Utbildningsradion i samarbete med Lärarförbundet och 
Jämo, Kristianstad 
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2. Syfte och Frågeställningar 

2.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att beskriva samt problematisera könsroller och härskartekniker i 

Twilight-serien, för att i min roll som blivande lärare kunna föra en medvetandegör-

ande och därigenom emancipatorisk diskussion under svensklektionerna. 

2.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som kommer besvaras för att nå fram till mitt syfte är: 

• Vilka könsroller återfinns hos Bella och Edward? 

• Vilka härskartekniker8 formar relationen? 

2.3 Avgränsningar 

Jag har valt att fokusera på den första boken i Twilight-serien, Om jag kunde drömma, 

samt på de bägge huvudpersonerna Bella och Edward. Anledningen till den första 

avgränsningen är att jag föredrar en djuplodande analys av en bok framför en, vad jag 

förmodar, ytligare dito av hela serien. Att valet föll på den första boken beror på att 

det är i den som paret träffas och deras relation, och därmed grunden för könsrollerna, 

formas. I de senare böckerna blir dessutom Bella både vampyr, gift och mamma, och 

lämnar därmed den skolmiljö och värld som elever kan känna igen sig i. Anledningen 

till den andra avgränsningen är naturlig eftersom det är kärleksrelationen mellan 

huvudpersonerna Bella och Edward som utgör bokens tema. 

2.4 Begrepp 

2.4.1 Könsroller 

Begreppet skapades under 1940-50 talet och härstammar ur genusforskningen. 

Begreppet bygger på att människans beteende speglar sociala och kulturella normer i 

samhället. 9  Samtidshistorikern och genusforskaren Yvonne Hirdman förklarar 

begreppet med att människan ”spelar sin könsroll därför att det biologiska könet 

regisserar fram det.” 10  Könsrollerna blir ett resultat av genusordningen där 

femininitet och maskulinitet skapas genom hur de olika genusen förväntas vara. 
                                                
8 De härskartekniker som används i uppsatsen är de som Berit Ås presenterar. Se 2.4.4 
9 Connell, Raewyn. (2009) Om Genus. Daidalos AB, Cambridge s. 56 
10 Hirdman, Yvonne. (2001) Genus- Om det Stabilas Föränderliga Former. Liber, Malmö s. 13 
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Nationalencyklopedin förklarar könsroller som en ”sammanfattande term för socialt 

och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, 

normer, föreställningar, resurser, makt och prestige. Könsrollen är också förknippad 

med ideologiska föreställningar om hur förhållandena mellan könen bör vara.” 11   

2.4.2 Femininitet  

De könsroller som sociologen Raewyn Connell har sammanställt som skapas genom 

femininitet visar att kvinnor är omvårdande, intuitiva, lättpåverkade, pratsamma, 

känslosamma, romantiska och sexuellt lojala.12 Hirdman utökar listan med att kvinnan 

står för födande, uppfödande och beroende.13 Hon beskriver även hur kvinnan har haft 

som roll att behaga mannen för att bli vald. Kvinnan har fått vara den passiva och 

mannen den drivande14.  

2.4.3 Maskulinitet 

De maskulina egenskaper som Connell presenterar är aggressivitet, fysisk styrka och 

snabbhet, mekanisk skicklighet, rationalitet, envishet, tystlåtenhet, analytisk förmåga 

och promiskuös sexualitet.15 Hirdman menar att män även anses vara ansvarsfulla, 

beskyddande och stå för försörjningen; motsatserna till de kvinnliga egenskaperna.16 

2.4.4 Härskartekniker 

I analysen kommer härskartekniker vara av stor betydelse. Berit Ås, norsk professor i 

socialpsykologi, har analyserat de vanligaste härskarteknikerna som män använder sig 

av för att behärska kvinnor. 1981 presenterade hon de första fem men har senare lagt 

till ytterligare två stycken. 17  ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och 

tjejjourer, har presenterat de första fem i en broschyr. Den första härskartekniken som 

beskrivs är osynliggörande, vilket betyder att kvinnor glöms bort eller blir överkörda 

av män18. Den andra härskartekniken är förlöjligande, då kvinnor blir hånade, 

                                                
11 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/könsroll/235811?i_h_word=könsroller 
Besökt: 2012-05-15 
12 Connell (2009) s. 76 ff 
13 Hirdman (2001) s. 88 
14 Ibid. s. 37 f 
15 Connell (2009) s. 76 ff 
16 Hirdman (2001) s. 88 
17 Nationalencyklopedin: http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/berit-ås?i_h_word=härskarteknik 
Besökt: 2012-04-22 
18 Ås, Berit. De 5 Härskarteknikerna. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, 
ROKS s. 3 
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utskrattade eller liknande vid djur, t. ex höns19. Den tredje härskartekniken är 

undanhållande av information. Det betyder att kvinnor blir uteslutna i vissa 

diskussioner och sammanhang och när män självklart vänder sig till andra män istället 

för till en kvinna. 20  Den fjärde härskartekniken som Ås beskriver är 

dubbelbestraffning. Det betyder att kvinnor blir straffade för både det de gör och det 

de inte gör. Ett exempel på det är när en kvinna får skuld för att hon inte är tillräcklig 

hemma och samtidigt inte jobbar mycket nog.21 Den femte och sista härskartekniken 

är påförande av skuld och skam. Det är när man blandar förlöjligande och 

dubbelbestraffning.22 

 

Genuspedagogen Eva-Karin Wedin skriver också om härskartekniker och hur man 

ska uppmärksamma dem i klassrummet och i arbete med barn. Hon tar upp samma 

härskartekniker som Ås, men har även lagt till ett av Ås senaste tillägg; objektifiering. 

Det betyder att en kvinna blir bedömd som ett objekt, där fokus ligger på hur hon ser 

ut snarare än hur hon är.23 Den sista härskartekniken som Ås skriver om är våld och 

hot, män som hotar och eller slår kvinnor.24 

2.5 Tidigare forskning 

På grund av att böckerna är nya finns det inte mycket tidigare forskning baserad på 

Twilight-serien. Det jag har kunnat hitta, som inte är guider över böckerna samt 

filmerna eller är direkt riktat till fans, är antologin Bitten by Twilight25, samt c- och 

examensuppsatser.26 Av dessa har jag valt att läsa och använda mig av dem som tar 

upp Twilight-serien ur ett genusperspektiv. Det finns fler uppsatser än de som tas upp 

här, men de behandlar ämnen som står utanför uppsatsens syfte. 

2.5.1 Bitten by Twilight: Youth Culture, Media, and the Vampire Frenchise 

Ovanstående antologi gavs ut 2010 och innehåller 15 texter där forskare skriver om 

Meyers serie ur olika perspektiv. Den behandlar ämnen som hur vampyrer och 

                                                
19 Ibid. s. 5 
20 Ibid. s. 7 
21 Ibid. s. 9 
22 Ibid. s. 11 
23 Wedin, Eva-Karin. (2009) Jämställdhetsarbete i Förskola och Skola. Nordstedts Juridik, Stockholm 
24 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/berit-ås?i_h_word=härskarteknik 
25 Bitten by Twilight: Youth Culture, Media, & the Vampire Franchise (2010). Edited by: Click, 
Melissa A., Stevens Aubrey, Jennifer, Behm-Morawitz, Elizabeth. Peter Lang Publishing, New York 
26 Anna Höglunds Vampyrer: en kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 
1700-talet till 2000-talet fanns inte tillgänglig, därav uteslutningen ur denna uppsats. 
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varulvar blir beskrivna, Meyer mormontros påverkan av verket, hur fans har reagerat 

på berättelsen samt hur böckerna kan läsas ur ett genusperspektiv. De kapitel som rör 

genus och sexualitet är de kapitel som har mest relevans för den här uppsatsens ämne 

och syfte. Nedan kommer texter skrivna av Carrie Ann Platt, Melissa Aimes, Tricia 

Clasen och Kathryn Kane presenteras.  

 

Platt skriver om maktbalansen i Bella och Edwards förhållande och hur de två 

karaktärerna gestaltas. I sin analys utgår hon från det faktum att Bella är en dödlig 

människa och Edward är en odödlig vampyr, och hur det har påverkat parets relation. 

Edward måste hela tiden skydda Bella, både från sig själv och från andra faror. Platt 

visar att han snarare blir hennes beskyddare än partner. Glorifierandet av den 

beskyddande mannen gör att kvinnor blir sedda som objekt som män ska bli besatta 

av, vårda och skydda från faror.27 Vidare beskriver Platt hur det hela tiden är Edward 

som är den dominanta parten och att Bella ofta blir refererad till som ett barn. Edward 

liknar sig själv vid ett lejon om Bella är ett lamm, och en späckhuggare om Bella är 

en sälunge.28 Platt visar hur Meyer låter Bella spä på det här själv, genom att referera 

till sig själv som liten, bräcklig och klumpig. Vid ett flertal tillfällen i berättelsen låter 

hon sig även bli buren av olika karaktärer.29 

 

Clasen skriver också om Bella och Edwards relation och menar att det följer en 

klassisk modell som återfinns i tidigare berättelser, där kvinnan är vacker, trotsig och 

sexuellt omogen till skillnad från mannen som är grubblande, stilig och mogen.30 I 

Twilight-serien återfinns klassiska myter från kärlekssagor. De myter som Clasen 

behandlar för deras betydelse i verket är kärlek vid första ögonkastet, kärlek varar för 

evigt, den romantiska kärleken är den viktigaste kärleken och kärlek kräver 

tankeläsning.31  

 

Den bild av kärlek och relationer som målas upp i populärkultur påverkar läsares 

relationer, menar Clasen32. Platt instämmer och menar att Twilight-seriens slagkraft 

                                                
27 Platt (2010) s. 72 
28 Ibid. s. 77 
29 Ibid. s. 75 
30 Clasen, Tricia. “Taking a Bite Out of Love: The Myth of Romantic Love in the Twilight Series” i 
Bitten by Twilight: Youth Culture, Media, & the Vampire Franchise (2010). Edited by: Click, Melissa 
A., Stevens Aubrey, Jennifer, Behm-Morawitz, Elizabeth. Peter Lang Publishing, New York s. 119 f 
31 Ibid. s. 121 ff 
32 Ibid. s. 119 
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har varit stor och resulterat i att många fans vill vara Bella och ha Edward. Vidare 

beskriver hon hur många har kritiserat Meyer för att Edward är för kontrollerande och 

att förhållandet som målas upp som romantiskt egentligen är ett 

misshandelsförhållande.33 Den här typen av förhållande är relativt vanliga i Young 

Adult fiction (YA), böcker för tonåringar, menar Platt. De har ofta en förlegad och 

traditionell syn på kärlek med förlegade könsroller som den duktiga flickan och den 

dominanta mannen. Männen är de som gör kvinnornas liv komplett i den här typen av 

litteratur.34 Ames beskriver det som att männen är modiga och starka och kvinnorna 

lagar mat, tar hand om sina män och måste hela tiden bli räddade.35 Platt applicerar 

det här på böckerna genom att påpeka hur kontrollerande Edward är som hela tiden 

vill veta var Bella är och vem hon är hos, och även tar sig friheten att bestämma saker 

för Bella över hennes huvud.36 Bella bemöter det här beteendet genom att bli charmad 

och känna sig smickrad.37  

 

Det finns en strak dragning mellan Bella och Edward, som Platt skriver om, men det 

finns även en obalans mellan dem. Bella är den drivande när det kommer till sex, 

medan Edward hela tiden får stoppa henne. Han är orolig för att skada henne men vill 

också vänta med sex till efter bröllopet.38 Edward är den som tar ansvar och sätter 

gränser, den duktiga, och Platt menar att det här signalerar att kvinnor måste bli 

räddade från sin egna sexuella drift.39  

 

Antologin berör hur bilden av vampyrer har förändrats från den bild av vampyrer, 

som härstammar från berättelser som Stokers Dracula och Rice En Vampyrs 

Bekännelser till tv-serier som Buffy and the Vampire Slayers och The Vampire 

Diaries.40 Kane menar att Meyer tar avstånd från den klassiska vampyrbilden, som 

både andas erotisk ångest och fördärvat begär.41 Meyers vampyrer vill leva på ett sätt 

                                                
33 Platt (2010) s. 71 
34 Ibid. s. 73 ff 
35 Ames, Melissa. “Twilight Follows Traditions: Analyzing ‘Biting’ Critiques of Vampire Narratives 
for Their Portrayals of Gender and Sexuality” i Bitten by Twilight: Youth Culture, Media, & the 
Vampire Franchise (2010). Edited by: Click, Melissa A., Stevens Aubrey, Jennifer, Behm-Morawitz, 
Elizabeth. Peter Lang Publishing, New Yorks. 40 
36 Platt (2010) s. 79 
37 Ibid. s. 82 
38 Platt (2010) s. 77 ff 
39 Ibid. s. 84 
40 Ames (2010) s. 38 
41 Kane, Kathryn. ”A Very Queer Refusal: The Chilling Effects of the Cullen’s Heteronormative 
Embrace” i Bitten by Twilight: Youth Culture, Media, & the Vampire Franchise (2010). Edited by: 
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som passar in bland människor och tar avstånd från den klassiska vampyrschablonen. 

De dricker inte mänskligt blod, som är vampyrers största njutning, för att passa in i en 

social norm.42   

2.5.2 Lack, vapen, glitter och charm: En studie kring representationen av 

maskulinitet och feminitet i filmerna Underworld och Twilight 

Tommy Hummel och Lina Engberg har gjort en jämförande studie av hur genus 

framställs i fyra filmer med vampyrtema. Filmerna som de baseras sin analys på är 

Underworld, som gavs ut 2003, Underworld Evoultion, 2006, Twilight, 2005 och New 

Moon som gavs ut 2006.43 Hummel och Engberg har beskrivit de manliga och 

kvinnliga huvudrollerna och analyserat hur karaktärerna representeras i olika 

nyckelscener som första mötet, kyssen samt vid olika nödsituationer.  

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur maskulinitet och femininitet representeras 

i filmerna och om det förändras under berättelsernas gång.44 Hummel och Engberg 

utgår från att filmiska gestalter erbjuder identifikation åt publiken. De bilder av 

maskulint och feminint som finns i filmer kan sedan appliceras på betraktaren.45 

Maskulinitet inom film fokuseras ofta på tre punkter: aggression, makt och kontroll.46 

Hummel och Engberg menar även att pojkar uppmuntras att vara starka, aktiva och 

initiativtagande medan flickor uppmuntras att vara det motsatta.47 De här olika 

personlighetsdragen har Hummel och Engberg hittat i olika scener i Twilight och 

New Moon. De menar att Bella är den passiva karaktären som låter Edward, och även 

Jacob, vara de aktiva, styrande. Det här visas tydligt i de olika scenerna som har 

analyserats. Vid Bella och Edwards första möte stirrar Edward på Bella och hon låter 

det ske. Det här tolkar Hummel och Engberg som att Edward är den aktiva och Bella 

blir genast passiv, ett objekt, som tillåter stirrandet.48 Vid andra mötet tar Edward 

återigen makten genom att ifrågasätta Bellas svar och kunskaper i en gemensam 

                                                                                                                                      
Click, Melissa A., Stevens Aubrey, Jennifer, Behm-Morawitz, Elizabeth. Peter Lang Publishing, New 
York s. 103 
42 Ibid. s. 103 f 
43 Hummel, Tommy & Engberg, Lina. (2011) ”Lack, vapen, glitter och charm: En studie kring 
representationen av maskulinitet och femininitet i filmerna Underworld och Twilight”. C-uppsats vid 
Linnéuniversitetet 
44 Ibid. s. 15 
45 Ibid. s. 12 
46 Ibid. s. 11 
47 Ibid. s. 4 
48 Ibid. s. 28 
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skoluppgift, och hon låter honom behålla den.49 Det här fortsätter under berättelsens 

gång. Bella beskrivs som en person med dålig självbild som hela tiden tror att det är 

henne det är fel på. Hon kan inte förstå hur en person som Edward vill vara med en 

tjej som hon.50 Vid parets första kyss går allting bra fram till att Bella blir aktiv och 

tar kontrollen. Då avbryter Edward, eftersom han, i form av vampyr, inte får förlora 

kontrollen när de är tillsammans.51 

 

Bella råkar flera gånger ut för olika faror och varje gång är det Edward som måste 

rädda henne.52 Både han och Jacob fattar även besluten att ta avstånd från Bella för att 

skydda henne från dem själva. De ser sig själva som monster och är rädda för att 

skada Bella. De tar sig rätten att fatta beslut om Bella utan att låta henne vara med och 

bestämma.53 När Edward försvinner blir Bella alldeles hjälplös och blir deprimerad.54 

När Edward är borta tyr sig Bella till Jacob, som då får representera den dominanta, 

maskulina gestalten.55  

 

Problematiken med Hummel och Engbergs uppsats är att den analyserar så pass 

många filmer är att de inte kommer in i djupet på någon.  

2.5.3 Making Gender Visible: Breaking down the narration in Stephanie Meyer's 

Breaking Dawn  

Josefine Arvidsson har skrivit om den sista boken i Twilight-serien, Så länge vi båda 

andas, och visar hur bokens två berättare, Bella och Jacob, använder sig av ett typiskt 

feminint respektive maskulint berättarspråk.56 Boken är indelad i tre delar. I den första 

och sista delen är Bella berättare, precis som i de övriga böckerna i serien, men i den 

mellersta delen är Jacob berättare. Trots att min uppsats inte behandlar den sista 

boken är Arvidssons studie av den manliga- och kvinnliga språket relevant och 

applicerbart även på den första boken. 

 

                                                
49 Ibid. s. 29 
50 Ibid. s. 34 
51 Ibid. s. 29 
52 Ibid. s. 29 ff 
53 Ibid. s. 32 
54 Ibid. s. 31 
55 Ibid. s. 31 
56 Arvidsson, Josefine. (2010) Making Gender Visible: Breaking down the narration in Stephanie 
Meyer's Breaking Dawn. C-uppsats i engelska vid Högskolan i Halmstad s. 1f 
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Arvidsson analyserar hur de olika berättarna kommer till tals och vilket sort språk de 

använder som berättare. Hon analyserar och diskuterar även titlarna på olika kapitel ur 

ett genusperspektiv. Hela uppsatsen är en diskussion som Arvidsson till stor del för 

med sig själv. För påståenden som görs om språkets genustillhörighet presenteras få 

vetenskapliga belägg. Dock presenterar Arvidsson genusteori och narralogi, men 

applicerar inte forskningen i sina exempel.  

 

Enligt Arvidsson använder sig Bella av ett vuxet språk medan Jacob har ett 

tonårsspråk som han har gemensamt med sina flockmedlemmar. Kvinnor blir lättare 

influerade av standardnormer medan män tenderar att använda ett språk som finns i 

den sociala närheten.57  
 

Arvidsson skriver att kvinnor har en tendens att brodera ut sitt språk med romantiska 

adjektiv, något som inte är vanligt hos män.58 I boken är det tydligt att Bella har ett 

fylligare och mer beskrivande språk än Jacob. Bella använder vackra ord och långa 

förklaringar medan Jacob är kortfattad och använder avhuggna, informationsrika 

meningar.59 Han använder dock slang och svordomar för att förstärka sitt syfte.60 I 

titlarna ändras berättarmetoden. Bella är den som har korta, en- och tvåords titlar 

medan Jacob har långa meningar.61 Det finns också en stor genusskillnad i hur titlarna 

är formulerade och vad de innehåller. De ord som Bellas kapitel börjar med är ord 

som förlovad, stor dag och oväntat. Det är ord som passar hennes feminina sida. Alla 

orden hintar om att någonting ska hända men de är samtidigt gåtlika och 

spänningsväckande.62 Arvidsson påpekar att titlarna känns som tagna ur en dagbok, 

där Bella skriver om det stora som händer i hennes liv.63 Jacobs titlar är pojkaktigt 

tonårsspråk med mycket slang och svordomar, som i resten av hans berättande.64 

Arvidsson hävdar att Meyer har använt sig av den här berättartekniken för att chocka 

läsarna och få dem att ifrågasätta vad det är som händer.65  

  

                                                
57 Ibid. s. 18 
58 Ibid. s. 15 
59 Ibid. s. 16 
60 Ibid. s. 17 
61 Ibid. s. 6 f 
62 Ibid. s. 6 f 
63 Ibid. s. 7 f 
64 Ibid. s. 9 f 
65 Ibid. s. 10 
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3. Teori 

Nedan presenteras de teorier, genusteori samt ideologikritik, som uppsatsen bygger 

på.  

3.1 Genusteori 

Genus definieras som det socialt konstruerade könet och någonting som människan 

själv skapar.66 Connell och Hirdman ger två olika etymologiska förklaringar till vad 

ordet genus kommer ifrån. Connell hävdar att det härstammar från producera67 medan 

Hirdman anser att det kommer från latinets genere, som betyder slag, eller sort.68 

Båda definitionerna visar på samma sak, att genus är någonting som människan själv 

konstruerar och att genusforskningen tittar på skillnaden mellan hur män och kvinnor 

skapas och upplevs.69 Connell menar att människan själv tilldelar sig maskulinitet och 

femininet och tar en plats i den rådande genusordningen genom att uppträda som det 

förespråkas på den plats vi blir tilldelade.70 Britt-Marie Thurén, Sveriges första 

professor i genusvetenskap, menar att eftersom termen genus syftar på någonting som 

människan själv har konstruerat så är genusforskningens uppgift att studera den 

omgivning som människan, som en tänkande och aktiv varelse, har skapat.71 Thurén 

beskriver genusforskningen som en studie av ”Hur genus påverkas av allt möjligt 

annat och hur allt möjligt annat påverkas av genus”.72 

 

Under 1920 -talet började psykoanalytiker inse att vuxenvärldens genusmönster inte 

var självklara och att identitet uppstod genom handling och egna val och inte, som 

man tidigare trodde, som uttryck för någonting redan existerande. 73  Det här 

utvecklades sedan till det som sedan 1970-talet går under benämningen 

genusforskning. 

 

                                                
66 Connell (2009) s. 18 
67 Ibid. s. 22 
68 Hirdman (2001) s. 11 
69 Ibid. s. 65 
70 Connell (2009) s. 19 
71 Thurén i Höglund, Anna-Maria. (2000) Män och Kvinnor- Vad Vet en Genusvetare? Cura och  
Utbildningsradion, Stockholm s. 28 
72 Ibid. s. 13 
73 Connell (2009) s. 55 ff 
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Hirdman förtydligar att genus skapas av särhållning och skillnader.74 Genom att 

kvinnan hela tiden jämförs med mannen, och inte tvärtom, skapas det normer och 

regler för hur en kvinna och en man ska vara. Mannen är normen, den första, och 

kvinnan är hans motsats.75 Mannen har bland annat skapat makt över kvinnor genom 

att använda härskartekniker (se 2.4.4). Genusforskningens syfte är att upplysa och 

visa hur kvinnan genom historien har blivit tilldelade ett lägre värde och status än 

mannen.76 Kvinnor som bryter mot genusmönster blir ofta berömda och talade om i 

positiva ordalag, medan en man som bryter genusmönster möter det motsatta. Att 

säga att en kvinna kör som en karl har en positivare underton än han kör som en 

kärring. Kvinnan står lägre i rang än mannen så när en kvinna antar en manlig 

position ökar hennes värde, på samma sätt som mannens värde sjunker när han antar 

det som betraktas som kvinnliga attribut.77 

 
Hirdman beskriver ett genuskontrakt, som går ut på att män och kvinnor har blivit 

tilldelade olika egenskaper som ger könen skilda positioner och förutsättningar. 

Hirdman listar olika delar av kontraktet som ”Han har ansvaret, beskyddet, 

försörjningen på sin sida och Hon har födandet, uppfödandet, beroendet på sitt”.78 

Kvinnan och mannen får olika förutsättningar, skyldigheter och rättigheter att leva 

upp till.  

 
Enligt Hirdman finns det tre olika grundsyner på kvinnan som cirkulerar i 

genusdebatter. Hon kallar dem 1) A – icke A, 2) A – a och 3) A- B79. Den första 

refereras till som själva grundackordet i sammanhanget. A är mannen och kvinnan är 

inte man, därför är hon ingenting värd, hon är ingenting alls.80 Den andra synen, A – 

a, betyder mannen och den lilla mannen. Kvinna är skapt av mannen och är en sorts 

blek kopia av honom, ett måndagsexemplar. Hirdman beskriver det som att kvinnan 

är som en bakvänd man, ut och in.81 Den sista, där mannen är A och kvinnan B 

handlar om att människan är uppdelad i två olika sorter, mannen och kvinnan. De här 

                                                
74 Hirdman (2001) s. 36 
75 Ibid. s. 59 
76 Ibid. s. 19 ff 
77 Ibid. s. 66 
78 Ibid. s. 88 
79 Ibid. s. 26 ff 
80 Ibid. s. 27 ff 
81 Ibid. s. 28 ff 
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sorterna bygger på motsatser och kontraster och är varandras dikotomier. Mannen står 

för liv, ljus, kraft, ande och renhet och kvinnan står för död, mörker, svaghet, materia 

och orenhet.82 Alla dessa syner bygger på att kvinnan är underlägsen mannen och att 

mannen är den mänskliga normen.  

 

I populärkulturella böcker och skrifter av pop-psykologer hävdas ofta att män och 

kvinnor kommunicerar olika, kommer från olika planeter, samt tänker och känner 

olika.83 Pedagogen Karin Kjellberg tycker att det är farligt med generaliseringarna i 

sådana påståenden, eftersom skillnaderna i de olika påståendena i grupperna är större 

än mellan dem.84 Thurén menar att det är viktigt att ifrågasätta alla påståenden om 

naturens och biologins påverkan på mänskligt beteende. Hon menar at det snarare är 

ett socialt och kulturellt fenomen.85 

3.2 Ideologikritik 

Ideologikritik är en del av en historisk inriktning inom litteraturvetenskapen som går 

ut på att sätta fokus på relationen mellan texten och den kontext som verket blev 

skapat under.86 Ideologikritik är motsatsen till nykritik som förespråkar att texten 

ensam ska stå i fokus och att det är i interaktionen mellan läsare och text som det 

intressanta och givande mötet sker.87 Inom ideologikritiken är det också texten som 

står i centrum för diskussion och analys, men tillsammans med samhället. En 

författare blir, både medvetet och omedvetet färgad av det samhälle som texten 

kommer till i och det återspeglas i texten. Genom att analysera texten kan värderingar, 

ideal och attityder som är rådande från den historiska tid och plats återskapas.88 

 

Alla tider och platser har sin syn på vad saker och ting är och vad det har för värde. 

Att vara en man eller kvinna har olika betydelser beroende på de rådande normer samt 

de sociala, politiska och ekonomiska maktförhållanden som råder i samhället.89 

Genom att studera och analysera texter kan de rådande idealen granskas och 

                                                
82 Ibid. s. 29 ff 
83 Connell (2009) s. 73 
84 Kjellberg (2004) s. 39 
85 Thurén i Höglund (2000) s. 31 
86 Eriksson, Leif & Lundfall, Christer. (2002) Litteratur och Litteraturvetenskap. Liber, Stockholm 
s.22 
87 Bergsten, Staffan. (2002) Litterturvetenskap – en inledning. Studentlitteratur, Lund s. 11 ff 
88 Ibid. s. 28 
89 Ibid. s. 151 
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analyseras. En del av ideologikritiken är feministisk litteraturtolkning, som går ut på 

att synliggöra kvinnoförtryck och könsroller och hur det har kommit till uttryck i 

litteraturen.90 

 

Den feministiska litteraturtolkningen- och kritiken, som ligger till grund för 

genusvetenskapen kom till under 1970-talet och kritiserar sexism i det samtida 

samhället och hur kvinnor blir framställda av manliga författare.91 Kate Millet skrev 

en avhandling 1969 som var ny i sitt slag. Där använde hon ideologikritik för att 

kritisera och synliggöra hur kvinnor har blivit betraktade inom litteraturen. Det hon 

gjorde var att fokusera på vad som sades istället för hur.92 Det ideologikritiken kan 

visa i den här typen av studier är hur falska föreställningar om, som i det här fallet 

kvinnor och sexualitet, framställs och porträtteras i litteraturen.93 

 

Barnpsykologen och författaren Bruno Bettelheim har undersökt hur kvinnor och män 

har blivit gestaltade i klassiska sagor, som Askungen och Skönheten och Odjuret.94 

Den första bygger på berättelsen om en ung kvinna med dåliga hemförhållanden som 

till slut blir både upptäckt och räddad av prinsen, som gestaltas som den goda mannen 

i blank rustning. Askungens styvsystrar vill också ha prinsen så de hugger av sig sina 

tår för att deras fötter ska passa in i den sko som ska leda prinsen till hans prinsessa. 

Det här förespråkar både att en kvinna måste bli upptäckt av en man och att en kvinna 

kan gå hur långt som helst för att nå den skönhet som gör henne vald.95  

 

Även Skönheten och Odjuret tar upp samma tanke, att kvinnan blir vald av mannen. 

Skönheten offrar sig själv för att hennes pappa, som är fången hos Odjuret, ska bli fri 

och tar hans plats hos Odjuret. Skönheten är en kvinna som benämns efter sitt 

utseende, hon offrar sig för sin pappa och efter upprepade frierier från Odjuret väljer 

hon att gå honom till mötes och gifter sig med honom.96 Då först, när Skönheten har 

sagt att hon älskar Odjuret och svarat ja till giftermål, förvandlas Odjuret till den 

                                                
90 Eriksson & Lundfall (2002) s. 22 ff 
91 Ibid. s. 116 f 
92 Bergsten (2002) s. 115 ff 
93 Ibid. s. 116 
94 Bettelheim, Bruno. (1975, 1980) Sagans Förtollade Värld- Folksagornas Innebörd och Betydelse. 
Almqvist och Wiksell Förlag, Stockholm 
95 Ibid. s. 284 ff 

96 Ibid. s. 358 ff 
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vackra prins han egentligen är. Odjuret är egentligen lika vacker som Skönheten, och 

hennes godhet gör att hon blir belönad med en vacker prins.97  

                                                
97 Ibid. s. 361 
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4. Material och Metod 

4.1 Resumé av Om jag kunde drömma 

Boken börjar med att 17-åriga Isabella, Bella, Swan flyttar från sin mamma i Phoenix 

till sin pappa i regniga Forks, Washington. Bella är klumpig, ensam och känner att 

hon inte riktigt passar in någonstans. I skolan träffar hon den mystiska Edward Cullen 

som till en början visar avsky mot Bella. Efter ett tag ändras allt och de blir vänner. 

Bella misstänker tidigt att det är någonting speciellt med Edward och hela hans familj. 

De beskrivs som omänskligt vackra och sitter alltid för sig själva. Det visar sig snart 

att familjen Cullen är vampyrer, men inte vanliga, onda vampyrer utan så kallade 

vegetarianer. Det betyder att de inte dödar människor utan bara dricker blod från djur. 

Bella och Edward blir stormförälskade och inleder en relation. Edward har den 

speciella förmågan att han kan läsa tankar, men Bella är den enda han har träffat vars 

tankar han inte kan höra. Han har även en speciell dragning till hennes lukt och blod, 

en doft som är näst intill omotståndlig för honom.  

 

Bella och Edwards relation blir väldigt seriös nästan direkt och Bella bestämmer sig 

för att hon vill bli vampyr så att hon kan vara med Edward för evigt. Edward är emot 

idén eftersom han menar att ett liv som vampyr inte är ett helt liv. Bella är dock nära 

att bli förvandlad ändå. En grupp på tre vampyrer som inte är vegetarianer kommer 

förbi Forks och en av dem, James, bestämmer sig för att döda Bella. Det ledet till en 

jakt där familjen Cullen måste slåss för att rädda Bella, vilket de tillslut lyckas med 

efter att de har förintat James.  

 

Bella är berättaren i samtliga böcker med undantag för en tredjedel i sista boken, då 

hennes vän Jacob är berättaren. Det här betyder att hela historien blir berättad ur 

Bellas perspektiv, med hennes tankar och syner som för berättelsen framåt.   

 

4.2 Metod 

Mitt tillvägagångssätt har varit att följa en process bestående av följande fyra steg: 1) 

läsning: Jag har läst texten med fokus på de könsroller och härskartekniker som 

spelas upp i karaktärerna och relationen mellan Bella och Edward, 2) strukturering: 

Jag har skrivit ner alla markeringar i listor med sidhänvisningar (detta för att senare 
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lätt kunna navigera bland utvalt material), 3) urval: Jag har bedömt vilka markeringar 

som är relevanta för uppsatsen utifrån teorivalet och skapat en egen matris som leder 

mig i analysen, 4) analys: Jag har applicerat teorierna på matrisen och analyserat 

vilka könsroller och härskartekniker som återfinns i texten.  

4.2.1 Läsning 

Under det första steget, läsningen av texten, kan olika förhållningssätt användas. De 

kretsar samtliga kring hur man som läsare förhåller sig till texten. Utifrån uppsatsens 

syfte, där rådande sociala normer/strukturer är centrala, kom jag fram till att jag skulle 

förhålla mig ideologikritiskt till texten (se 3.1). 

4.2.2 Strukturering 

Under läsandet gång har allt av vikt markerats och skrivits ner i ett separat dokument. 

Det utvalda materialet har delats upp i tre listor avseende vilken av karaktärerna det 

berör, eller om det är av vikt för parets gemensamma analys. Det gav en tydlig 

överblick av huvudpersonernas kärleksrelation, samt deras individuella karaktärsdrag, 

deras maskulinitet och femininitet.  

4.2.3 Urval 

Urvalet är kvalitativt. De könsroller och härskartekniker som upprepades vid flest 

tillfällen i boken och som har störst betydelse för analysens och uppsatsen syfte är de 

som har analyserats. Således har jag valt bort några, vilket innebär att vissa delar av 

karaktärerna och deras förhållande lämnas utanför uppsatsen. Anledningen till detta 

val är, som nämndes i inledningen, att jag föredrar en djupare analys av ett fåtal delar 

framför en grund genomgång av samtliga möjliga. 

4.2.4 Analys 

I analysen kommer fyra maskulina respektive feminina könsroller som Hirdman och 

Connell har sammanställt samt fyra härskartekniker från Ås att appliceras på Om Jag 

Kunde Drömma. Urvalet har baserats på de mest frekvent använda könsroller och 

härskartekniker i boken. För att få fram dem läste jag in teorin innan jag läste boken, 

detta för att kunna urskilja de här dragen hos karaktärerna.  
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5. Analys 

Connell och Hirdmans beteckningar på vad som anses vara maskulint respektive 

feminint (se 2.4.1) kommer appliceras på Om Jag Kunde Drömmas huvudgestalter, 

Bella och Edward, för att se hur Meyer har reproducerat könsroller i sin roman. Även 

Ås sammanställning av härskartekniker används för att analysera parets relation. 

5.1 Bella 

5.1.1 Omvårdande, födande och uppfödande 

Connell skriver att kvinnor anses vara omvårdande 98 och Hirdman visar hur födande 

och uppfödande ses som feminina egenskaper.99 Alla de här egenskaperna syftar till 

ett liknande beteende, att femininitet är något mjukt och känsligt och att kvinnans 

uppgift är att ta hand om mannen. Bella visar vid ett flertal tillfällen under boken gång 

upp den här typen av beteende. Nedan presenteras några exempel på detta. 

 

Bella flyttar i börjar av boken till sin ensamstående pappa och de två ska leva ihop för 

första gången sedan Bella var liten. Charlie, som Bellas pappa heter, är stadens 

tystlåtne polischef och när han är ledig ser han ofta till att vara ute och fiska. Bella tar 

genast på sig rollen som den som tar hand om hemmet när hon flyttar in hos Charlie. 

Redan första dagen tar Bella ansvaret för köket, matlagning och inköp till hemmet. 

Hon beskriver hur Charlie enbart kan laga ägg och bacon och att han gladeligen 

överlämnade köksasvaret till sin dotter. 100  Bella säger: ”Därför hade jag en 

inköpslista och pengar från burken i köksskåpet i väskan, och var på väg till 

stormarknaden Thriftway”.101 Meyer visar hur Bella inte är den som har makten över 

ekonomin, eftersom hon tydligt måste ta pengar ur en burk, men hon har kunskaper 

om vad mataffären heter. Mannen står för försörjningen men kvinnan, Bella, blir den 

omhändertagande.102 

 

Bella återkommer till maten och hushållssysslorna senare i berättelsen. Bella ska åka 

till en närliggande stad med två väninnor och hon kommer att vara borta middagstid. 
                                                
98 Connell (2009) s. 77 f 
99 Hirdman (2001) s. 88 
100 Meyer (2005) s. 30 
101 Ibid. s. 30 
102 Hirdman (2001) s. 37 
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Innan hon åker frågar hon Charlie om han kan ordna middag själv. Sedan berättar hon 

att hon har lämnat lite kallskuret på översta hyllan för honom att göra smörgåsar på. 

Ames diskuterar hur kvinnorna i Meyers böcker har en given plats i köket där de lagar 

mat åt sina män så de kan vara ute och göra annat.103 

5.1.2 Passiv 

Bellas passivitet uttrycks vid ett flertal tillfällen i boken. Bella berättar tidigt att hon 

aldrig har passat in någonstans. Hon menar att eftersom hon kommer från Phoenix så 

borde hon vara brun och sportig, men är istället blek och klumpig.104 Sedan beskriver 

hon hur hon inte enbart fysiskt sticker ut utan att hon dessutom har svårt att få kontakt 

med folk i sin egen ålder.105 När två killar i hennes skola börjar visa intresse för 

henne, ett intresse som inte är besvarat, känner hon sig väldigt smickrad och 

uppmuntrar sina beundrare att fortsätta.106 När Edward å andra sidan tar avstånd från 

henne vid första mötet så luktar Bella genast på sitt hår för att försäkra sig om att hon 

inte luktar illa. Hirdman beskriver hur kvinnans uppgift genom historien har varit att 

behaga mannen för att kunna bli vald. Ofta har behaget gett uttryck i skönhet och 

utseende. En vacker kvinna blir vald av en man och kan då fylla sin uppgift som 

kvinna. I det valet är kvinnan passiv.107  

 

Meyer följer ett klassiskt sagomotiv i gestaltningen av Bella som visar på hennes 

passivisering. Hon är ung kvinna som aldrig har passat in, som inte har fått 

uppmärksamhet av det motsatta könet tidigare och hon är vacker på ett sätt som inte 

är uppenbart. Edward, å andra sidan, är gestaltad som underskön och han har valt sin 

ensamhet själv. När Bella frågar sin kompis Jessica vem Edward är första gången 

Bella ser honom svarar hon ”’Det är Edward Cullen. Visst, han är urläcker, men 

ödsla ingen tid på honom. Han dejtar inte. Tydligen är ingen av tjejerna här snygga 

nog åt honom.’ Hon fnös – ett uppenbart fall av surt sa räven”.108 Edward tar sedan 

kontakt med Bella och deras relation utvecklas. Det klassiska sagomotivet 

reproduceras där prinsen, den ouppnåeliga, i det här fallet Edward, väljer sin 

                                                
103 Ames (2010) s. 40 
104 Meyer (2005) s. 12 
105 Ibid. s. 13 
106 Ibid. s. 28 
107 Hirdman (2001) s. 38 
108 Meyer (2005) s. 22 



 

20  

intetsägande flicka som blir hans prinsessa.109 Bella ifrågasätter hans val, hon undrar 

hur han kan vilja vara med en tjej som är så vanlig när han själv är det absolut 

motsatta.110 När Bella frågar, vid ett annat tillfälle, hur det kommer sig att han valde 

just henne så svarar han att människor i vanliga fall är förutsägbara, men att hon 

ständigt överraskar honom.111 Bella talar ofta om sig själv i nedlåtande ordalag och 

kallar sig själv klumpig, missanpassad och tråkig. Edward är den som gör henne 

speciell, som i sagorna. Han ser henne på ett sätt som ingen annan gör och han väljer 

henne före alla andra som har trånat efter honom.112 Hon kan alltså bli något först 

genom att mannen skapar henne. 

5.1.3 Sexuellt lojal 

Connell beskriver kvinnor som sexuellt lojala. En kvinnas sexualitet ska bygga på 

mannens begär. 113 Platt beskriver hur böcker för ungdomar, så kallade Young Adult 

Fiction, ofta reproducerar könsroller och genusstrukturer där den så kallade fina 

flickan låter mannen styra och att allting sker på hans villkor.114 Bella har en stark 

sexuell drivkraft, hon är den som för sex på tal men Edward svarar genast med att det 

skulle vara för farligt för dem att ha sex, med tanke på att han, som vampyr, skulle 

kunna tappa kontrollen vid sådana starka lustar.115 När Bella närmar sig Edward 

fysisk för första gången, innan de har kysst varandra, så tar hon hans hand och lutar 

sig mot honom. Edward blir då rädd och kastar sig långt bort från Bella.116 Bella 

försöker då lista ut vad hon får och inte får göra för att Edward inte ska anfalla henne 

eller fly. Hon vågar ta hans hand men närmar sig inte mer.117 Platt beskriver hur 

kvinnors sexualitet i ungdomslitteratur anses som någonting farligt, som ofta leder till 

våld och förödelse, och att den därför måste bekämpas.118 Edward blir farlig när Bella 

tar kommando och hon finner sig i det genom att bli passiv och följa hans initiativ. 

Det här återkommer när Edward kysser Bella för första gången.  
 

                                                
109 Bettelheim (1980) s. 284 ff 
110 Meyer (2005) s. 178 
111 Ibid. s. 206 
112 Bettelheim (2005) s. 309 
113 Connell (2009) s. 86 f 
114 Platt (2010) s. 73 
115 Meyer (2005) s. 206 
116 Ibid. s. 221 
117 Ibid. s. 231 
118 Platt (2010) s. 83 f 
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Vad ingen av oss var beredd på var min reaktion. Blodet sjönk under min hud, brände 

mina läppar. Jag drog ett häftigt, flämtande andetag, flätade in fingrarna i hans hår och 

drog honom mot mig. Mina läppar särades och jag andades in hans berusande doft. Han 

förvandlades omedelbart till avvisande sten under mina läppar. Med mjuka men 

obevekligt starka händer tryckte han mig bakåt igen.119 

 

 Ingen av dem var beredd på att Bella skulle uttrycka en stark sexuell lusta under 

kyssen och när detta sker tar Edward genast avstånd från Bella. Även vid en senare 

kyss intar Bella en aktiv roll som får Edward att dra sig undan.  

 
Då tog han mitt ansikte mellan sina händer, nästan vårdslöst, och kysste mig på riktigt. 

Hans hårda läppar masserade mina. Det fanns verkligen ingen ursäkt för mitt beteende. 

Jag borde definitivt ha vetat bättre vid det laget. Ändå kunde jag inte låta bli att 

reagera precis som jag hade gjort första gången. Istället för att stå orörlig lade jag 

armarna hårt om hans hals, pressade mig mot hans hårda kropp, suckade och öppnade 

munnen. Han staplade baklänges och slet sig enkelt ur mitt grepp. ’Jäklar också!’ 

flämtade han. ’Du blir min död Bella, det svär jag på!’.120 

 

Bella är tydlig med att hon borde ha stått orörlig och passiv och att hon visar stark lust 

är fel, och kan till och med vara dödligt. Hon visar även att hennes beteende är 

oförlåtligt. När hon inte är sexuellt lojal och passiv blir hon den onda, som Edward 

tvingas kontrollera.121 

 

Att Bella är oskuld antyds i positiva ordalag. Hon berättar för Edward att för henne 

hör sexuellt umgänge ihop med känslor och att hon har velat behålla sin oskuld till 

hon träffar någon hon verkligen älskar.122 Platt menar att förlorandet av den kvinnliga 

oskulden är en typ av tragedi, som är större än den förlorade manliga oskulden. Att 

Bella har kvar sin visar på att hon är en duktig flicka.123 

 

5.1.4 Beroende 

Hirdman resonerar kring genuskontraktet, där män står för en uppsättning egenskaper 

och kvinnor de motsatta, för att skapa skilda, kontrasterande förutsättningar. Kvinnor 
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ses som beroende och män som beskyddande, menar Hirdman.124 Det kvinnliga 

beroendet tillskrivs Bella vid ett flertal tillfällen.  

 

Redan på första sidan visar Meyer detta. Bella berättar om sin mamma och säger att 

hon liknar henne. Sedan berättar hon om hur hennes mamma nu har en man i sitt liv, 

så Bella, som lämnat sin mamma, behöver inte vara orolig för att inte räkningar ska 

bli betalda, att det inte ska finnas mat hemma, bensin i bilen och någon för mamman 

att ringa om hon skulle gå vilse.125 Bella identifierar sig med sin mamma, genom att 

påkalla deras likheter, och klargör sedan för moderns, och på så vis även sitt eget 

beroende av en man.  

 

Bella resonerar efter sin första tid på nya skolan kring hennes nyvunna popularitet hos 

det motsatta könet. Hennes analys av situationen är att hennes beundrare ser henne 

som en dam i nöd som de vill rädda.126 Intresset skulle med andra ord inte vara för 

henne, utan snarare en chans för dem att få vara beskyddande hjältar. Bella blir 

behandlad på samma sätt av Edward och hans vampyrfamilj som har för vana att bära 

Bella. När Bella svävar i fara på grund av att hon är jagad av en ond vampyr blir hon 

buren av fyra olika karaktärer under ett kapitel.127 Platt diskuterar att Bella blir buren 

för att Meyer hela tiden vill påminna om hur svag, bräcklig och beroende av Edward 

Bella är.128  

 
När Bella sitter gömd för den onda vampyren tillsammans med Edwards syskon Alice 

och Jasper, som hon refererar till som sina barnvakter129 dagdrömmer hon om hur det 

ska bli när hon får träffa Edward igen, kasta sig i hans armar och bli trygg.130 Bella är 

så beroende av Edward, att hon utan honom varken är trygg eller kapabel att vara 

ensam, utan beskyddare.  

                                                
124 Hirdman (2001) s. 88 
125 Meyer (2005) s. 7 
126 Ibid. s. 49 
127 Ibid. s. 314 ff 
128 Platt (2010) s. 75 
129 Meyer (2005) s. 242 
130 Ibid. s. 367 
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5.2 Edward 

5.2.1 Aggressiv 

Enligt Connell finns vitt utbredda uppfattningar om att det existerar drag som är 

naturliga hos män och kvinnor. Ett av dem är att män har en aggressiv personlighet.131 

Han beskriver hur den kan komma fram redan i skolåldern då pojkarna gör större 

anspråk på makten genom våld.132 

 
Vid Bella och Edwards första möte visar Edward på en stark aggressivitet. Han 

blänger på Bella, ger henne mördande blickar, knyter händerna så hårt att senorna står 

ut och springer ut ur klassrummet i samma ögonblick som klockan ringer.133 Den här 

typen av ilska återkommer även när Edward och Bella har blivit vänner och utvecklat 

en kärleksrelation. Bella beskriver hur hon ”blev rädd att det skulle provocera fram 

det mystiska ursinnet som brukar blossa upp”.134 En ilska som uppstår när Bella 

avslöjar hur mycket hon tycker om honom. Edward visar även ilska när han tänker på 

hur det skulle vara om Bella hade träffat någon annan. Han berättar för Bella om sin 

nyfunna svartsjuka och erkänner att han blir arg när han tänker på Bella med en 

annan, om de aldrig hade blivit dem.135 

 
Edward visar inte bara aggressivitet genom blossande ursinne och svartsjuka. Mycket 

av det han säger sägs på ett negativt sätt. Meyer tillskriver Edwards repliker som 

bland annat arga 136 , snäsande 137 , syrliga 138 , morrande 139  befallande 140  och 

irriterade.141  

 

Platt skriver att Meyer har blivit kritiserad för att skriva om en misshandelsrelation. 

Det här är mest tydligt i den fjärde och avslutande boken i serien, då Bella får 

blåmärken över hela kroppen efter att paret för första gången har sex, men det går 
                                                
131 Connell (2009) s. 76 ff 
132 Ibid. 30 
133 Meyer (2005) s. 26 ff 
134 Ibid. s. 194 
135 Ibid. s. 255 f 
136 Ibid. s. 139 
137 Ibid. s. 153 
138 Ibid. s. 331 
139 Ibid. s. 321 
140 Ibid. s. 139 
141 Ibid. s. 403 
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även att hitta tendenser till det i den första boken.142 När Bella kör bilen vill Edward 

ta över och när Bella står på sig som chaufför så bänder Edward loss Bellas fingrar 

från ratten och tar över.143 Han skyller även på Bella när de är jagade av den onda 

vampyren: ”’Det är delvis ditt eget fel’, sa han syrligt. ’Om du inte hade doftat så 

förfärligt delikat så hade han kanske inte brytt sig.’”144 Edward skuldbelägger Bella 

under hennes utsatthet och menar att det är hennes eget fel att hon blir jagad och 

mordhotad. 

5.2.2 Fysisk styrka och snabbhet 

Connell belyser hur män biologiskt är starkare och snabbare än kvinnor att de 

egenskaperna klassificeras som maskulina.145 Meyer har applicerat det på Edward och 

gett honom en oslagbar fysik som vampyr. Edward beskriver sig själv för Bella och 

berättar om vampyrernas speciella superkrafter.  
 

’Jag är världens bästa rovdjur, eller hur? Allt hos mig lockar dig – min röst, mitt 

ansikte, till och med min lukt. Som om jag behövde allt det där! Plötsligt reste han sig 

upp, försvann och dök upp igen under samma träd som förut. Han hade sprungit runt 

hela ängen på en halv sekund. ’Som att du kunde springa ifrån mig’, skrattade han 

bittert. Han sträckte upp ena handen och slet med ett öronbedövande brak av en 

halvmetertjock gren från en trädstam, helt utan ansträngning. Sedan kastade han 

grenen med en förblindande hastighet så att den splittrades mot en annan trädstam, 

som skälvde till av smällen. I nästa sekund stod han framför mig igen, blickstilla. 

’Som att du kunde försvara dig’, sa han mjukt.146 

 

Meyer har gett sina vampyrer superkrafter, som gör dem både oslagbara och manliga. 

Även de kvinnliga vampyrerna har samma fysiska överlägsenhet, men det är Edward 

och hans bror Emmet som är snabbast respektive starkast.147 Edwards kvinnliga 

familjemedlemmar har särdragen enastående vackra, graciösa med en dansares 

rörelser och passionerat kärleksfulla.148 Även om de är starka och snabba så är det inte 

dessa egenskaper som hamnar i fokus, som hos de manliga vampyrerna.  

 

                                                
142Platt (2010) s. 75 
143 Meyer (2005) s. 329 
144 Ibid. s. 331 
145 Connell (2009) s. 76 f 
146 Meyer (2005) s. 222 
147 Ibid. s. 310 
148 Ibid. s. 19 
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Edwards styrka och snabbhet visas också när han bär Bella vid flera tillfällen (se 

5.1.4). Han vill även att det ska gå snabbt när han åker bil, eftersom har själv är snabb 

och har perfekt syn och kontroll över vägen.149 

5.2.3 Envis och dominant 

Connell diskuterar den populärvetenskapliga teorin om egenskapernas dikotomi som 

förespråkar att kvinnor och män har olika, kontrasterande egenskaper. Män är envisa 

till naturen medan kvinnor är lättpåverkade. Det är männens vilja som styr.150 

Hirdman diskuterar samma fenomen och visar hur mannen får stå för ansvaret och 

vara den som fattar beslut, mannen blir den dominanta.151 Meyer reproducerar de här 

egenskaperna på Edward, genom att han är den dominanta i relationen med Bella.  

 

I början av parets relation säger Bella ifrån när Edward bestämmer. Ett exempel på 

det är när Bella har svimmat under en biologilektion och Edward ska hjälpa henne 

hem. Bella markerar tydligt att hon vill köra, men på grund av hennes fysiska tillstånd 

så tillåter inte Edward det. Han är envis och dominant och är till slut den som sätter 

sig bakom ratten.152 När Bella och Edward senare är tillsammans har Bella svårare att 

säga emot Edward och det blir hans vilja som styr. När Bella är arg på Edward efter 

att han har tagit beslut över hennes huvud räcker det med att hon tittar in i hans ögon 

för att alla ilska ska smälta och hon gör honom till viljes.153 

 

Edward visar även upp sin dominanta sida i slutet av boken när han bjuder med Bella 

på skolans bal. Bella, som har svårt med balansen och koordinationen, har från början 

varit tydlig med att hon inte vill gå och sagt nej till de killar som har bjudit ut 

henne.154 Edward har inte talat om för Bella vart de ska någonstans och när Bella 

upptäcker vad Edward har planerat för kvällen blir hon först arg på honom. Han 

besvarar hennes ilska med att be henne att inte krångla viket resulterar i att Bella lyder 

honom och följer med på balen.155 Precis innan paret ska gå dit ringer Bellas pappa 

för att tala om att Bella har en annan kavaljer som står och väntar på henne hemma. 
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Trots att Bella har sagt nej till hans förfrågan om de ska gå tillsammans156 så har han 

inte accepterat det utan har kommit för att hämta henne.  Edward tar telefonen och 

berättar att Bella är upptagen för kvällen och avslutar med att säga ”’Ärligt talat 

kommer hon att vara upptagen varenda kväll från och med nu, vad alla utom mig 

själv beträffar’”.157 Clasen menar att Meyers serie visar på en gammaldags relation 

som är inspirerad av äldre litteratur, där kvinnan är underlägsen och mannen den 

dominanta och styrande parten.158 

5.2.4 Beskyddande 

En stor del av Bella och Edwards förhållande går ut på att Edward anser att Bella 

måste skyddas och hållas säker. Han tar på sig rollen som hennes personliga vakt och 

talar ofta om att hon är det viktigaste för honom och därför måste hållas säker.159 

Under romantiska samtal mellan paret visar Edward ömhet genom att prata om hur 

mycket han värderar Bellas säkerhet. När Edward har varit borta över helgen säger 

Bella till honom att han borde ha ringt henne. Han förstår inte syftet med det, 

eftersom han visste att hon var säker. När hon svarar att även hon vill veta om han är 

säker möts hon av oförståelse.160 Som man ser han till att skydda både sig själv och 

sin kvinna.161 

 
När Edward ska resa bort över helgen för att jaga ber han Bella innan han åker att hon 

ska ta hand om sig och försöka låta bli att drunkna eller bli överkörd.162 Han önskar 

henne inte en trevlig helg och talar inte om att han kommer att sakna henne, utan 

fokuserar enbart på hennes trygghet. Han talar vid ett senare tillfälle om att han är 

konstant orolig när han är borta från Bella och att han blir förvånad när hon klarar sig 

igenom en hel dag utan att skada sig.163 När Edward senare, genom sin systers 

förmåga att se in i framtiden, får reda på att en grupp vampyrer närmar sig Forks talar 

han om för Bella att han inte kommer att lämna henne ur sikte så länge de är nära.164 

 

                                                
156 Ibid. s. 67 f 
157 Ibid. s. 402 
158 Clasen (2010) s. 119 
159 Meyer (2005) s. 265 
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161 Hirdman (2001) s. 88 
162 Meyer (2005) s. 93 
163 Ibid. s. 159 
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Edward försöker inte enbart skydda Bella mot utomstående faror. Som vampyr ser 

han sig själv som Bellas största hot. Vid parets första möte är Edward oförskämd mot 

Bella och han förklarar senare att det berodde på att lukten av Bellas blod tilltalade 

honom på ett sätt som han aldrig tidigare hade varit med om. Inget blod har någonsin 

varit så lockande för honom och han försökte undvika Bella för att skydda henne mot 

sig själv.165 När de pratar med varandra första gången ber Edward om ursäkt för att 

han varit otrevlig, men påpekar även att det är bäst så, att de inte kan vara vänner.166 

Edward lyckas dock tygla sin törst så att paret kan vara tillsammans, men även på 

slutet, när Bella har varit nära att dö på grund av den onda vampyren, menar Edward 

att det är bäst om han lämnar Bella så hon kan bli säker. Den värld han lever i är för 

farlig för henne, enligt honom. När Bella blir hysterisk och ber honom stanna så lovar 

han att han inte ska försvinna så länge hon behöver honom. 167 Han visar att hans roll 

som beskyddare kommer före hans känslor och han stannar inte för att Bella älskar 

honom, utan för att han prioriterar sin roll som väktare.168 

5.3 Tillsammans 

Av de sju härskartekniker som Ås och Wedin presenterar (se 2.4.3) är det främst fyra 

som är frekvent använda i boken. De presenteras nedan. 

5.3.1 Osynliggörande och Förlöjligande 

Ås beskriver osynliggörande som ett uteslutningsredskap, då män anförtror sig till 

andra män och ignorerar kvinnor.169 Det kan kopplas samman med förlöjligande som 

uppstår när män skrattar och hånar.170 De här två går ut på att förminska kvinnor 

genom att endera skratta åt, eller helt ignorera dem. 

 

De här härskarteknikerna är de mest frekvent använda i boken. Vid ett flertal tillfällen 

sätter sig Edward över Bella eller behandlar henne som ett barn. När Edward har 

sprungit med Bella första gången blir Bella illamående och yr. Bella beskriver hur 

Edward hanterar situationen: ”Sedan lyfte han mig, höll mig i famnen som om jag var 

ett litet barn. Han höll mig en stund och lade sedan varligt ner mig på de fjädrande 
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ormbunkarna.”171 Platt belyser hur både Edward och Bella själv pratar om Bella i 

barnordalag, kallar henne för ilsken kattunge, sälunge, liten och svag och blir jämförd 

med Edwards styrka.172 Även i det här exemplet refererar Bella till sig själv som ett 

barn som Edward håller i sina armar. Dock reagerar hon när Edward kallar Bellas vän 

Jacob för ”barnet”173 Bella påpekar att de nästan är jämngamla och Edward svarar på 

det genom att flina och försäkra att han vet det. 

 

Edward pratar även vid flera tillfällen till Bella som om han var hennes förälder 

istället för pojkvän. När de ska på balen och Bella blir arg frågar han varför hon 

krånglar174 och när hon sedan börjar gråta av ilska så suckar han irriterat och säger 

”’Det här är ju inte klokt! Varför gråter du?’”175 Meningar som låter som typiska 

kommentarer mellan en pappa och hans lilla barn. Edward påverkar även andra att 

behandla Bella som ett barn. När de är jagade av den onda vampyren bär först Edward 

Bella till bilen och väl framme beordrar han sin bror att spänna fast Bella.176 Han litar 

inte på att hon kan göra det själv. När de väl har lyckats fly och Bella sitter gömt 

tillsammans med två av Edwards syskon refererar hon till dem som sina barnvakter.177 

 

Vid upprepade tillfällen i boken osynliggör Edward Bella och fattar beslut över 

hennes huvud. Första gången sker det innan de har blivit tillsammans. Bella är i en 

närliggande stad tillsammans med två väninnor. Under en ensam promenad från en 

bokaffär blir Bella förföljd av en grupp män som agerar hotfullt. Edward dyker 

oväntat upp och räddar Bella och kör henne till restaurangen där vännerna väntar. 

Edward vänder sig då till dem och säger att Bella borde äta någonting och frågar om 

han får lov att köra henne hem sedan han har sett till att hon har fått mat i sig.178 Han 

frågar aldrig Bella om hon vill stanna med honom, eller äta. Samma typ av 

osynliggörande inträffar de två gånger Edward och Bellas pappa samtalar. Första 

gången Edward kommer hem till Bella och träffar hennes pappa är när Bella ska följa 

med Edward och hans familj på baseball. Han har förklarat från början att Bella inte 

får vara med och spela, utan enbart titta på, eftersom vampyrer är så starka och 
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snabba.179 När Edward kommer hem till Bella för att hämta gratulerar Charlie Edward 

till att han har lyckats få med Bella på sport. Han säger att det är bra gjort och de två 

skrattar tillsammans. Bella avbryter dem och säger att de har haft tillräckligt roligt på 

hennes bekostnad och vill gå.180 Innan de går säger Charlie ”’Kom inte hem försent nu 

Bella’, ’Oroa dig inte, Charlie, jag ska se till att hon kommer hem i tid’, lovade 

Edward. ’Du tar väl hand om min lilla flicka?’, Jag stönade, men de ignorerade mig. 

’Det lovar jag, sir.’ (…) Jag klampade ut. Båda skrattade och Edward följde efter 

mig.”181 Charlie lämnar över Bella till Edward, som lovar att både ta hand om henne 

och sedan se till att hon kommer hem i tid. De båda männen pratar om Bella som en 

liten flicka och både hånar, skrattar åt och ignorerar.  

 

Vid det andra tillfället som Edward och Charlie fattar beslut över Bellas huvud är 

innan balen när Charlie ringer angående Bellas andra kavaljer (se 5.2.3). Charlie 

ringer och berättar för Edward om Bellas angelägenheter och Edward tar genast på sig 

att lösa problemet utan att rådfråga Bella först. 

 

I bokens sista scen är paret på skolbalen och Bellas vän Jacob kommer för att prata 

med henne. Bella blir glad av att se honom och frågar vad han vill. Hans svarar 

genom att fråga Edward om han får prata med Bella. När Edward backar så tackar 

Jacob honom.182 Ingen av dem frågar vad Bella har för intresse av att prata med 

Jacob, utan de två som män fattar beslutet om vem som får umgås med kvinnan. 

5.3.2 Undanhållande av information 

När kvinnor blir uteslutna ur vissa diskussioner och sammanhang och när män väljer 

att inte vända sig till en kvinna undanhålls hon information och försätts i ett 

underläge.183  

 

Vampyrerna har väldigt bra hörsel och pratar därför extremt lågt med varandra när de 

inte vill att någon annan ska höra. Bella kan ibland gissa sig till att de för ett samtal 

genom att de tittat intensivt på varandra eller att hon hör ett lätt surrande. När Bella 

sedan frågar Edward vad de har sagt blir han förvånad över att hon har uppfattat det 

                                                
179 Ibid. s. 291 
180 Ibid. s. 300 
181 Ibid. s. 301 
182 Ibid. s. 407 
183 Ås s. 7 
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hemliga samtalet. Eftersom vampyrerna ofta pratar i den samtalston som Bella 

uppfattar är det ett medvetet val att utesluta Bella från samtalet när de pratar tyst. De 

samtalen som Bella inte får höra handlar om hennes egen säkerhet, och Edward vill 

inte att Bella ska höra att hon svävar i fara. 184  

 

I boken slutskeende frågar Bella Edwards syster Alice hur man blir vampyr och texten 

fortsätter: ”’Edward vill inte att jag ska berätta det för dig’, sa hon till slut, men jag 

fick en känsla av att hon inte höll med honom. ’Det är inte rättvist, jag tycker att jag 

har rätt att få veta’, ’Jag vet’. Jag såg förväntansfullt på henne. Hon suckade tungt. 

’Han kommer att bli väldigt arg’.”185 Edward har undanhållit informationen om hur 

man blir en vampyr för Bella och han har dessutom sagt till sin familj att de inte får 

berätta om det för henne. Bella blir utesluten ur en gemenskap eftersom Edward är 

rädd för att Bella ska be honom att förvandla henne till en vampyr. Genom att inte ge 

henne all information kan han begränsa de valmöjligheter hon har med sitt liv.  

5.3.3 Våld och hot 

Edward är, som vampyr, både stark och ett offer för sina egna lustar och törst. Från 

första början menar Edward att relationen är farlig för Bella, eftersom Edward hela 

tiden är ett hot mot henne. Att som man visa på sin styrka och hota om våld är 

härskartekniker, som hela tiden genomsyrar relationen.186 

 

När Edward visar upp sina vampyriska personlighetsdrag och förklarar hur han är 

världens bästa rovdjur (se 5.2.2) beskriver Meyer Bellas reaktion. ”Jag satt som 

fastfrusen och var i det ögonblicket mer rädd för honom än någonsin tidigare. Jag 

hade aldrig förut sett honom så fullständigt befriad från sin omsorgsfullt anlagda 

fasad”.187 När Edward visar upp vem han verkligen är, utan att spela rollen som den 

17-årige gymnasieeleven, så gör han det genom att visa hur farlig han är och Bella 

blir rädd för honom. Han berättar hur har kan jaga sina offer och slita dem i stycken. 

När han berättar om det refererar han till sitt offer som du, vilket skapar ett hot mot 

Bella.  

 

                                                
184 Meyer (2005) s. 312, 373 
185 Ibid. s. 344 
186 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/berit-ås?i_h_word=härskarteknik 
187 Meyer (2005) s. 222 
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När Bella för sex på tal är Edward återigen tydlig med att förklara hur farlig han 

skulle vara under en sexakt. Han förklarar situationen  

 
[…] Det är bara det att du är så mjuk, så ömtålig. Jag måste tänka på mina handlingar 

varje ögonblick vi är tillsammans, så att jag inte råkar göra dig illa. Jag skulle lätt 

kunna döda dig, Bella, av misstag.’[…] ’Om jag hade för bråttom, om jag tappade 

koncentrationen bara för en sekund, skulle jag kunna sträcka ut handen för att röra vid 

ditt ansikte och råka krossa din skalle.’188 

 

Edward berättar lugnt för Bella vad han är kapabel till att göra med henne och han 

beskriver hur en ömhetsgest kan förvandlas till ett dödande slag. Edwards existens 

blir ett hot för Bella som kan leda till förödelse om hon gör någonting fel. För att visa 

hur farlig han är för Bella så pratar de om sig själva som lejon och lamm189 samt 

späckhuggare och sälunge.190 Bella accepterar att vara under ständigt hot. 

                                                
188 Ibid. s. 261 
189 Ibid. s. 230 f 
190 Ibid. s. 259 
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6. Resultat och Avslutande diskussion 

Bella och Edward följer flera av de klassiska könsroller som genusteoretikerna 

Hirdman och Connell presenterar. Det här visas genom att Bella är omvårdande, 

passiv, sexuellt lojal samt beroende av Edward. Edward representerar aggressivitet, 

fysisk styrka och snabbhet, envishet och dominans samt en beskyddande sida. De här 

sidorna skapar en tydlig obalans mellan paret, då de könsroller som återfinns hos 

Bella är underlägsna de som Edward besitter. Den här obalansen byggs även på av 

härskartekniker som Edward använder sig av för att nå ytterligare makt över Bella i 

deras relation. De härskartekniker som Edward främst använder sig av är 

osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information samt våld och hot. 

Härskarteknikerna resulterar i att Bella ofta blir behandlat som ett barn av Edward och 

dessutom lever under ett konstant hot eftersom Edwards kärlek är en vågskål mellan 

tillgivenhet och törst efter Bellas blod.  

 

I inledningen beskrev jag att mina elever har en till synes okritisk beundran till 

bokens huvudpersoner och hur jag ska bemöta och utmana den bilden de har utan att 

samtidigt kväva deras viktiga läsintresse. Det är en balansgång där jag, som en 

auktoritet, inte ska kritisera den litteratur som eleverna väljer, men inte heller lämna 

den odiskuterad. Genom att jag själv har fått kunskap om detta kan jag leda mina 

elever till en bredare uppfattning genom att låta dem själva utforska och upptäcka hur 

relationen är utformad. Det hoppas jag kan skapa ett bredare perspektiv och ett mer 

kritiskt förhållningssätt till bokens kärlekshistoria. Det här kan ske genom att eleverna 

får söka exempel på hur Bella och Edward talar till varandra, hur de uttrycker sina 

känslor och upptäcka hur Bella respektive Edward är beskrivna som personer. Genom 

att låta eleverna skriva om delar av Twilight där de byter kön på Bella och Edward, 

men samtidigt har kvar deras personlighet– och karaktärsdrag kan en diskussion kring 

förväntningar och normbrytande beteende föras i klassrummet. Syftet med 

uppgifterna är att öppna upp för en emancipatorisk och medvetandegörande 

diskussion kring huruvida Twilight är en smäktande kärlekshistoria eller en 

(re)produktion av patriarkala könsroller och härskartekniker.  
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