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Abstrakt  
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett genusperspektiv och ett intersektionellt 

perspektiv undersöka hur de två kvinnliga protagonisterna och deras manliga partners 

i Om jag kunde drömma och Femtio nyanser av honom gestaltas och vilka faktorer 

mer än kön som spelar in när det gäller de maktförhållanden som de befinner sig i. 

Analysen genomfördes med hjälp av Paulina de los Reyes och Diana Mulinaris samt 

Nina Lykkes intersektionalitetsbegrepp. Även Maria Nikolajevas schema för hur män 

och kvinnor gestaltas i litteraturen har används i analysen. Resultatet visar att såväl de 

kvinnliga som de manliga karaktärerna i båda romanerna följer Nikolajevas schema, 

med några få undantag. Resultatet visar även att det är inte endast kön som är av 

betydelse för karaktärernas maktpositioner, andra faktorer är av lika stor betydelse. 

Resultatet av analysen diskuterar jag sedan utifrån ett didaktiskt perspektiv, där jag 

resonerar om huruvida dessa romaner ska användas i skolan och undervisningen.  

 

Nyckelord: genus, intersektionalitet,  
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1. Inledning 
Stephenie Meyers Twilight (2008) och E.L James Fifty shades of Grey (2012) är två 

romanserier som nått stor popularitet bland såväl ungdomar som vuxna. Böckerna har 

gjort stor succé och deras spridning har sträckt sig över hela världen, inte minst bland 

yngre kvinnor. E. L James erotiska succétrilogi Femtio nyanser (Originaltitel: Fifty 

Shades) utvecklades från en Twilight-fanfictionberättelse med den ursprungliga titeln 

Master of the Universe. E. L James tog karaktärerna Bella (oskulden) och Edward 

(vampyren) och byggde vidare på dem. Det resulterade i två nya karaktärer, Anastasia 

Steele (en ung och oerfaren tjej) och Christian Grey (en miljardär som är dominant 

och erfaren). Båda serierna kretsar kring en ung kvinnlig protagonist och hennes 

förhållande till den man som hon beundrar. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett genusperspektiv och ett intersektionellt 

perspektiv undersöka hur de två kvinnliga protagonisterna och deras manliga partners 

i Om jag kunde drömma och Femtio nyanser av honom gestaltas och vilka faktorer 

mer än kön som spelar in när det gäller de maktförhållanden som de befinner sig i. De 

kvinnliga karaktärerna kommer att jämföras med de manliga karaktärerna i böckerna. 

Som blivande svensklärare finner jag det ytterst relevant att uppsatsen även bör ha en 

didaktisk koppling, därför kommer uppsatsens slutliga del att bestå av en diskussion 

om huruvida böckerna kan användas i skolan och i sådana fall på vilket sätt. 

Frågeställningen är följande:  

Hur skildras de kvinnliga respektive de manliga huvudkaraktärerna i de olika 

romanerna utifrån ett genusperspektiv samt ett intersektionellt perspektiv?  

1.2 Material 
Materialet som ska analyseras är två kärleksromaner, där den ena även faller under 

genrebeskrivningen fantasy och den andra till erotik. Romanerna är skrivna av två 

amerikanska kvinnliga författare och har en kvinna som huvudkaraktär. De två 

romanerna är: Om jag kunde drömma 

(2008) av Stephanie Meyer och Femtio nyanser av honom (2011) av E.L James.  

För att besvara frågeställningen kommer jag göra en närläsning av de två valda 

romanerna, jag kommer alltså att göra en hermeneutisk undersökning. Utifrån de 
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valda teorierna kommer materialet sedan att analyseras och tolkas. Och eftersom 

böckerna ställs emot varandra så finns det även en komparativ ansats i denna uppsats.  

1.2.1 Avgränsning 
Twilight och Fifty Shades är två berättelser som är uppdelade i en serie romaner, men 

jag har valt endast de första böckerna i serien. Anledningen till detta är dels för att 

respektera uppsatsens omfång, dels för att debutromanerna presenterar 

huvudkaraktärerna för första gången.  

2. Teori, Metod och Material 
2.1 Nikolajevas schema över ”manligt” och ”kvinnligt”  
Litteraturvetaren Maria Nikolajeva (2004, s.129) hävdar man i nästan all 

skönlitteratur kan hitta spår av könsstereotyper där de båda beskrivna könen beter sig 

så som de förväntas utifrån de normer som råder. Flickor är snälla, väluppfostrade och 

duktiga medan pojkar är busiga och äventyrliga. Enligt Nikolajeva bygger manliga 

och kvinnliga egenskaper på varandras motsatser och utifrån denna analys har hon 

konstruerat ett abstrakt schema för ”manlighet” och ”kvinnlighet” i analysen av 

berättarens karaktärsgestaltning.   

 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Starka Vackra 

Våldsamma Aggressionshämmade 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda 

Aggressiva Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande Sårbara 

Självständiga Beroende 

Aktiva Passiva 

Analyserande Syntetiserade 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 

Rationella Intuitiva 

 
Nikolajeva 2004, s.129 
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Schemat kan vara till hjälp när vi analyserar och bedömer hur litterära karaktärer 

skildras, men det innebär inte att alla slavisk följer detta schema. I vår kultur anses 

”manligt” och maskulint” som normen, och om inget specifikt skildras som kvinnligt 

uppfattar vi det omedvetet som ”neutralt”, vilket underförstått även betyder manligt  

(Nikolajeva. 2004:130-131) Både fantasy och erotik kan hänföras till 

genrelitteraturen, och den har av tradition ansetts vara särskilt beroende av 

könsstereotyper i sitt berättande. Det är alltså extra intressant att se om dessa två 

romaner bekräftar detta.  

 

2.2 Genuskontrakt 
Historikern och professorn Yvonne Hirdman introducerade begreppet genuskontrakt, 

med vilket hon försöker skildra hur vi skapar olika osynliga regler, normer, seder, 

förväntningar om vad som är manligt respektive kvinnligt i vårt samhälle. Hirdman 

hävdar att det i definitionen av genus finns strukturerande drag där genussystemet är 

ett faktum, som bör förstås som ett nätverk av föreställningar, fenomen och 

förväntningar i en process som skapar mönster. Det är alltså ett ordningssystem av 

och för könen. Detta system menar Hirdman vilar på två bärande principer: dikotomin 

och hierarkin. Det tydliga särhållandet mellan manligt och kvinnligt hör till 

dikotomin, och enligt den hierarkiska ordningen är mannen normgivande, männen är 

människor (2007:213). Dessa två principer är de som tillsammans skapar kvinnans 

underordning (1993:19). Enligt Hirdman kan man överallt finna spår av denna 

principen om dikotomin.  Där tilldelas ”manliga” och ”kvinnliga” sysslor och 

egenskaper. Enligt Hirdman har dikotomin en funktion som för med sig förmågan att 

belöna det mänskliga tänkandet. Detta resulterar till ett kontinuerligt skapande av 

dikotomin i tanken och används för att strukturera världen och verkligheten. Barn 

växer in i dessa språkliga och kulturella tankefigurer som skapas av både kvinnor och 

män. Det är en fråga om ett socialt system som möjliggör gemensamma ståndpunkter 

och normativa värden, något som sedan går arv från en generation till en annan.  

Genussystemet traderas genom en process med tre nivåer, nivå ett är en kulturell 

överlagring och står för de manliga och kvinnliga tankefigurerna, nivå två står för 

social integration detta innebär en uppdelning mellan könen såväl som institutioner 

och artefakter. Den sista och tredje nivån socialiseringen handlar om den direkta 
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inlärningen, den som barn föds in i och som alltså skapats av såväl män som kvinnor. 

Enligt Hirdman är det dessa genussystem som i processen blir till genuskontrakt. 

Vidare menar Hirdman att varje samhälle och varje tid har något typ av kontrakt 

mellan könen, kontraktet är upprättat av den dominerande sorten och förekommer på 

alla tre nivåer (2007:215). Genom att diskutera genus i form av genuskontrakt tillåts 

vi rikta fokus på relationen mellan maskulint och feminint när det handlar om att 

förstå konstruktionen av genus (2007:217-218). Genussystemet är den process som 

tillsammans med kontraktet skapar/upprätthåller dikotomin och hierarkin. 

Genuskontraktet består alltså av föreställningar/regler om hur kvinnor och män bör 

vara mot varandra.  

2.3 Genussystem  
Genusforskaren Lena Gemzöe redogör för hur genussystemet i vårt samhälle fungerar 

utifrån fyra sfärer: politisk/ekonomiska sfären, familjesfären, kulturell nedvärdering 

av kvinnor och sexuell våld (2014:77). Dessa fyra sfärer beskriver ojämlikheterna som 

finns i Sverige. Enligt Gemzöe har de båda könen olika egenskaper som ligger till 

grund för hur arbetsfördelningen ser ut. Till exempel så anses män vara självständiga 

och målmedvetna, de har goda förutsättningar för att fatta ett beslut och vara 

förnuftiga. Kvinnor däremot anses vara med omhändertagande och vårdande, 

familjeinriktade och känslosamma. Enligt Gemzöe formar genussystemet hela våra liv 

och vår psykiska medvetenhet, våra önskningar och begär. Detta ser hon som en 

anledning till att de föreställningar som finns om genus är svåra att bli av med. 

Gemzöe beskriver kvinnor och män som motsatser och menar att man tilldelar en 

person vissa egenskaper när man tänker på kvinnligt och andra när man tänker på 

manligt (2014:83). Gemzöe går även in på begreppet ”genusdualism” och menar att 

ett dualistiskt tänkande grundas i tanken att kvinnor är det som män inte är, och män 

är det kvinnor inte är – så skapas skillnaden (2014:83). Vidare hävdar Gemzöe även 

att det är viktigt att se hur genushierarkin hänger ihop med andra hierarkier så som 

klass och etnicitet, om man vill förstå genushierarki (2014:95).  

 

2.4 Nikolajeva, Hirdman och Gemzöe 
Nikolajeva är litteraturvetare, Hirdman är historiker och Gemzöe är genusforskare. De 

representerar tre olika perspektiv men är eniga om att män och kvinnor utgör 

varandras motsatser i det nuvarande genussystemet, samt att mannen är normen 
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medan kvinnan är den undergivna. De tre utgör ett bredare perspektiv på genusteorin 

och därför har jag valt att ta med alla tre i föreliggande uppsats. Med hjälp av 

Nikolajevas schema för manligt och kvinnligt så kan man se hur litterära karaktärer 

gestaltas. Utifrån Hirdmans genuskontrakt kan man se samband mellan genus, tid och 

samhälle. Även Gemzöe redogör för hur genussystemet i vårt samhälle fungerar och 

menar att våra föreställningar om genus är svåra att bli av med eftersom genussystem 

påverkar vår psykiska medvetenhet, begär och önskningar.  

 

De romaner denna uppsats behandlar är båda skrivna av kvinnliga författare, med 

kvinnliga huvudkaraktärer och fångat till större del den kvinnliga publiken. Det är 

därför av stort intresse att undersöka huruvida de valda karaktärerna bryter mot de 

typiska och traditionella tillskrivna normerna för det kvinnliga könet.  

2.5 Intersektionellt perspektiv 
Paulina de los Reyes och Diana Mulinari (2005:23) är båda framträdande forskare 

inom genusvetenskap. De beskriver begreppet intersektionalitet som ett teoretiskt 

perspektiv som tvingar oss att öppna våra ögon för nya synsätt och ifrågasätta den 

sociala ordningen vi lever i. Intersektionalitet används idag inom feministisk teori 

men det är ett perspektiv som öppnar för många andra kritiska frågeställningar. De  

los Reyes och Mulinari anser att det intersektionella perspektivet inte endast kan 

användas inom den feministiska teorin utan även inom andra fält, eftersom makt och 

ojämlikheter alltid är ett aktuellt ämne att diskutera (2005:16).  

 

Nina Lykke är professor inom genusvetenskap och hon definierar begreppet 

intersektionalitet som en teori för att analysera hur socio-kulturella hierarkier och 

maktordningar inter- agerar och skapar inklusion/exklusion runt diskursivt och 

institutionellt konstruerade kategorier som genus, etnicitet, ras, klass, sexualitet, 

ålder/generation, nationalitet, osv. (2005:8). 

 

Även Lykke anser alltså att kön inte är den enda aspekten av betydelse, det är istället 

alla dessa ovanstående faktorer och deras samspel som är intressanta i sammanhanget.  

Reyes och Mulinari hävdar att det intersektionella perspektivet kan användas som ett 

viktigt analytiskt redskap för att problematisera makt (2005:90). I denna föreliggande 

uppsats är genus en viktig faktor för att analysera maktrelationer, men de andra 
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faktorerna är likväl så intressanta att undersöka och väga in. I mina analyser av 

romankaraktärerna kommer jag till exempel att ta hänsyn till faktorer som kön, klass, 

ålder och utbildning.   
 

3. Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som på något sätt berör denna föreliggande uppsatsens syfte 

och frågeställningar kommer att vara med under detta kapitel. 

3.1 Twilight 

3.1.1 Bitten by Twilight: Youth Culture, Media and the Vempire Frenchise 
År 2010 gavs en antologi ut som innehåller 15 texter där olika forskare skriver om 

Meyers serie ur olika perspektiv. Antologin behandlar bland annat hur författarens 

egen livsåskådning påverkat hennes verk, hur fansen reagerat på Twilightberättelsen 

samt hur berättelsen kan läsas utifrån ett genusperspektiv. De kapitel som är av 

relevans för föreliggande uppsats är de som behandlar ämnen såsom genus och 

sexualitet. Carrie Ann Platt skriver i sitt kapitel om maktbalansen som finns i Bella 

och Edwards förhållande och även hur de två karaktärerna gestaltas. Platt utgår från 

att Edward är odödlig och vampyr och att Bella är en dödlig människa samt hur denna 

uppdelning påverkar deras relation. Edward måste jämt och ständigt skydda henne, 

både från sig själv men även från fiender. Enligt Platt blir Edward mer som en 

beskyddare än Bellas partner. Den beskyddande mannen gör att kvinnor blir objekt 

som män blir besatta och beroende av och där efter måste våra och skydda från faror 

(2010:27).  Författaren menar även att Edward är den som är den dominanta parten 

medan Bella är den undergivna (2010:28). Vidare, enligt Platt, bygger Bella vidare på 

denna undergivenhet genom att beskriva sig själv som liten, bräcklig och klumpig.  

 

Vidare lyfter Platt den kritik som många riktat åt Meyer, vilken främst handlat om hur 

kontrollerande Edward är. Enligt Platt är denna typ av förhållande relativt vanliga i 

böcker för tonåringar, Young Adult fiction (YA). Där finns en traditionell syn på 

kärlek den duktiga flickan och den dominanta mannen. I den här typen av litteratur är 

det männen som gör kvinnornas liv fullständigt (2010:36). Melissa Aimes är en annan 

författare i denna antologi som beskriver detta som att männen är modiga och starka, 

medan kvinnorna tar hand om sina män och jämt måste bli räddade (2010:35).  
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Platt hävdar att det finns lika mycket obalans som dragning mellan Bella och Edward. 

När det kommer till det sexuella umgänget så är det Bella som är den drivande, 

Edward får i sin tur stoppa henne, han vill vänta med sex till efter bröllopet (2010:38). 

Att Edward är den som står emot och avvaktar visar att han är den som sätter gränser 

och respekterar de, den duktiga. Enligt Platt så signalerar detta att kvinnor måste bli 

räddade från sin egna sexuella drift (2010:39).  

3.1.2 En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-
talet till 2000-talet 
Anna Höglunds avhandling, Vampyrer (2011), handlar om den västerländska 

vampyrens utveckling. Avhandlingen är en studie som sker utifrån ett feministiskt 

maktperspektiv. Höglund delar in vampyrberättelser i två delar: monstervampyren 

som har förlorat alla goda egenskaper och saknar empati för andra levande varelser 

och ”humanvampyren” som står med det ena benet i människornas värld och med det 

andra står i vampyrernas värld. Humanvampyren brukar vara en man och oftast 

huvudpersonen, likaså brukar den manliga humanvampyren vara ett objekt för den 

kvinnliga berättarens intresse samt åtrå (2011:344), detta påminner i allra högsta grad 

Edward. Humanvampyrerna vill förklara sin existens men också lära känna sitt inre, 

de använder omvärlden som en spegel som lär de att förstå sig själva (2011:339). 

Humanvampyren slits mellan var han befinner sig och vem han är, han kan inte gå 

tillbaka till att bara vara människa och kan inte förneka sitt sociala arv. Han tvingas 

därmed hantera och bearbeta den position han placerats i. Enligt Höglund är det just 

”humanvampyren” som dominerat utbudet på senare år, inte minst genom Stephenie 

Meyers vampyrromaner.  Höglund hävdar också att vampyrromanser är förankrade i 

både romantiken och skräcken, dock innehåller fler vampyrromanser mer romantik än 

skräck, precis som twilightsagan. Enligt författaren har den manliga vampyren 

genomgått en transformation från 1900-talet till 2000-talet. Han har utvecklats från en 

hänsynslös kvinnotjusare med smak för våldsam och perverterad sex, till en asketisk 

romantiker som törstar efter intimitet och den sanna äkta kärleken.  

3.1.3 Interdisciplinary approaches to Twilight   
Interdisciplinary approaches to twilight är en antologi där Twilight serien diskuteras 

ur flera olika perspektiv. Karin Lövgren beskriver i sitt kapitel hur relationerna i 

böckerna problematiseras av bland annat ålder, som också är en komplicerad faktor på 

grund av de övernaturliga omständigheterna i Twilight (2011:86-91). Författarna Sara 



 

 
 

	   	   8	  
	  

Kärrholm, Mariah Larsson och Karin Nykvist tar upp objektifieringen av den manliga 

kroppen som sker i Twilight snarare än den kvinnliga som vi är mer vana vid i vår 

kultur (2011:29-41). Mariah Larsson och Sara Kärrholm diskuterar i sitt kapitel hur 

den kvinnliga sexualitet porträtteras och vad det innebär när mannen är den som 

ansvarar för att bevara oskulden (2011:68-80). Yvonne Leffler tar i sitt kapitel upp 

betydelsen av att läsa Twilight, där hon menar att den bidrar till såväl emotionell som 

kognitiv upplevelse (2011:112).  Leffler går även in på begreppet ”chick-lit” och tar 

upp hur vi genom Bella får ta del av en berättelse om en ung kvinna och hennes 

psykologiska utveckling.  

3.2 Femtio nyanser av honom 

3.2.1 Is this really what women want? An analysis of Fifty Shades of Grey and 
modern feminist thought. 
De starka inslagen av maktfantasier och BDSM-praktiker i Fifty shades har intresserat 

forskningen. Som representant för denna genuskritiska infallsvinkel vill jag lyfta fram 

Dionne van Reenen som i en artikel hävdat att Fifty shades mestadels återger bekanta 

mönster av könsstereotyper som innehåller mansdominans och sexuell aggression mot 

en underordnad kvinna (2014: 221-223). Vidare menar Reenen att under tidiga 1900-

talet var rollerna mellan män och kvinnor tydligt avgränsade. Kvinnornas roll var att 

agera som vårdande agenter i sina hem och ta hand om sina barn och makar. 

Kvinnorna togs ifrån de rationella och vetenskapliga tankesätt och åtgärder, dessa 

skulle lämnas över till de professionella männen (2014:224-225). På den tiden 

definierades kvinnor oftast i termer av sitt förhållande till sina män. Än i dag, enligt 

Reenen, så lever detta synsätt kvar, bland annat via populärkulturen som fortfarande 

genomsyras av manliga stereotyper, där männens aggressiva manliga sexuella 

impulser förväntas mottas av kvinnan, som också bär ansvaret att möta dessa behov. 

Enligt författaren förekommer denna manliga stereotyp i boken Fifty shades of Grey 

(2014:225).  

 

Reenen försöker förstå varför en del människor fastnat för denna typ av bok. Hon 

förklarar att det finns de som kan uppfatta boken som positiv där man får möjligheten 

att drömma sig bort i den romantiska världen. Om man upplever läsningen på detta 

sätt menar författaren att den kan bidra till ljus och semester från människors vardag 

och tristess. En del kvinnor kan uppfatta boken som befriande medan andra ser den 

som förnedrande och/eller avhumaniserade för kvinnor. Den kritik boken fått har 
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främst kritik från anti-pornografi grupper. Dessa grupper var snabba med att stämpla 

Fifty shades som förtryckande, bakåtsträvande och anti sex. Enligt Reenen kan boken 

bidra till såväl en positiv som negativ samhällssyn. Det positiva, menar Reenen, är att 

Fifty shades speglar ideologiska tendenser i moderniteten. Vidare redogör hon för tre 

skäl till att boken blivit en stor succé: den första aspekten handlar om att den moderna 

världen accepterat och är öppen för människors föränderligenhet. Detta framgår i 

romanen då boken handlar om två unga människor som har de psykiska såväl som 

fysiska resurserna för att övervinna alla problem. Den andra aspekten som Reenen tar 

upp är den tyngdpunkt moderniteten lägger på kapital, industriproduktion och 

ekonomiska institutioner. Välstånd bedöms i huvudsak i termer om att vara 

ekonomiskt framgångsrik, vilket den manliga karaktären (Christian) i boken är (2014-

227-228). Den tredje aspekten, enligt Reenen, handlar om att moderna attityder till 

livet präglas av frihet, visuell kultur och fokus på framtiden. Det moderna paret i Fifty 

shades representerar valfrihet, känsla av att vara sexuellt frigjorda och 

yrkesverksamma. Karaktärernas liv är tilltalande och därför menar Reenen existerar 

en framtidssyn i boken.  

 

Den negativa aspekten av boken menar författaren är att den porträtterar våld i 

relationer. Enligt Reenen finns det en problematik med att allt fler erotiska romaner 

innehåller sexuellt våld, och hon menar att sexuellt våld kan leda till en normalisering 

(2014:228-229). Vidare hävdar hon att läsare kan bli så pass engagerade 

känslomässigt i en roman att de blir nyfikna på att testa berättelsens fantasier. Detta 

kan i sin tur bli problematiskt, menar Reenen, då relationen i Fifty shades inte är 

acceptabel BDSM-relation. Den relation som istället framställs i boken handlar 

snarare om emotionell och psykisk misshandel samt sexuell våld och stalkning.  

 

Slutligen betonar Reenen att sexuell ojämlikhet är något allmänt representerat i 

populärkulturen och tyder på att samhället accepterat och tolererar övergrepp och 

våldmissbruk. Avslutningsvis menar författaren att det är ytterst relevant idag då den 

bäst säljande romanen i hela västvärlden representerar en parrelation som baseras på 

emotionell och psykisk misshandel, sexuellt våld och stalkning.  
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4. Material  
4.1 E.L James – Femtio nyanser av honom  
Femtio nyanser av honom är den första romanen i en erotisk trilogi skriven av E.L 

James. Huvudkaraktären är den 21-åriga collegestudenten Anastasia ”Ana” Steele. 

Ana studerar på Washington State University i Vancouver. Hon bor tillsammans med 

sin nära vän Katherine ”Kate” Kavanagh, som skriver för universitets studenttidning. 

En dag blir Kate sjuk och övertalar Ana att ta hennes plats och intervjua en ung 

entreprenör som är både framgångsrik och förmögen, den 27-årige Christian Grey. 

Ana ställer upp och går med på att intervjua Mr. Grey. Under intervjun finner hon 

Christian intressant men samtidigt skrämmande. Efter intervjun söker Christian upp 

Ana och deras relation inleds. Deras förhållande utvecklas och Christian ber Ana 

signera ett kontrakt gällande deras framtida relation, kontraktet går ut på att Ana ska 

gå med på BDSM-samlag och det finns en tydlig rollfördelning gällande dominans 

och underkastelse. Hela handlingen bygger på en sadomasochistisk romans mellan 

Christian Grey och Ana, där Christian har rollen som den dominanta och Ana som 

den underkastade. Kontrakten som Ana skriver på innebär att hon tillhör Christian i 

alla aspekter. Han bestämmer vad hon ska klä sig i, vad hon ska äta, vem hon ska 

umgås med, etc. E.L James tar oss genom miljardärens femtio nyanser, med vilket 

avses Christans alla humörsvängar, alla lagar som Ana försöker skala av, hon hoppas 

lösa mysteriet om hur Mr. Grey blev så känslogrå.  

4.1.1 Karaktären Anastasia Steel  
Ana är en blek, mörkhårig flicka med stora blåa ögon. Till en början beskrivs hon som 

en målmedveten, smart och ödmjuk karaktär. Hon är bestämd och envis när det 

behövs. Det är först efter hennes första möte med Christian som hennes egenskaper 

förändras, från självständig till sårbar och beroende. Genom hela handlingen uppfattas 

hon som en naiv och oskuldsfull ung tjej, hon utstrålar en osäkerhet, i varje fall under 

hennes möten med Christian.  Hennes egen vilja och röst får väldigt liten plats i 

hennes relation med honom.  

4.1.2 Karaktären Christian Grey 
Christian är till utseendet en snygg och stilig man, hans blick och ögon beskrivs som 

gråa. Han är ingen vanlig man, han är stormrik, passionerad och kontrollerande, med 

mörka hemligheter som döljs bakom den perfekta ytan. Christian är en karismatisk 

karaktär som utstrålar självsäkerhet och självförtroende. Han är en man som har allt, 
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han har en förmögenhet, utseendet och allt talar för att han alltid får vad han begär. 

Christian har ett enormt kontrollbehov.  

4.2 Stephenie Meyer – Om jag kunde drömma  
Om jag kunde drömma (svensk titel) är den första boken i Twilight serien där en ung 

tjej vid namnet Isabella Swan flyttar till Forks, en liten stad i Washington. Bella 

(hennes smeknamn igenom hela serien) upplever staden som långtråkig och förväntar 

sig att hennes liv där kommer vara lika grå som staden. Men hennes liv tar en oväntad 

och farlig vändning när hon träffar den gåtfulle och förföriske Edward Cullen. 

Edward och Bella dras oemotståndligt till varandra och deras kärlek blomstrar, en 

kärlek mellan fara och begär. Bella upptäcker tidigt i deras relation att det mystiska 

med Edward är den hemlighet han bär på, att han nämligen är en vampyr. Dock blir 

inte Bella avskräckt när hon upptäcker hans hemlighet, att Edward är en vampyr 

skrämmer henne inte och hennes kärlek för honom förändras inte.  Det finns bara ett 

problem som håller de ifrån varandra och det är att Edward törstar mer än något annat 

efter Bellas blod. Det som håller honom borta från att skada Bella (genom att suga 

hennes blod) är hans kärlek för henne.  Edward och Bella kommer allt närmare 

varandra och är överens om att deras kärlek kan utstå allt, även om han är en vampyr 

och hon är en människa.  

 

4.2.1 Karaktärsdrag Isabella Swan 
Utseendemässigt har Bella en blek hudfärg, långt mahognyfärgat hår och stora bruna 

ögon. Hon beskrivs som extremt klumpig och har en förmåga att dra till sig olyckor. 

Bella har lätt att för att rodna. För övrigt är hon en ambitiös tjej som sköter sina 

studier och är duktig i skolan. Hon är en omtänksam tjej som inte tänker på sitt eget 

bästa, utan istället är mån om hur människor runt om kring henne har det. Bella är 

blyg och tar därför inte så stor plats i sociala sammanhang, tvärtom håller hon sig för 

sig själv. För övrigt är hon lojal och kärleksfull (iallafall mot sin partner Edward). 

Dock får man inte uppfattningen att Bella är en självsäker tjej, hon uppfattas som en 

osäker tjej, som saknar självförtroende då hon inte tror på sig själv. Det enda som hon 

är säker på är hennes kärlek för Edward och att han är allt hon behöver. Trots att hon 

är osäker och blyg, så är hon samtidigt orädd, att Edward är en Vampyr skrämmer 

henne inte, tvärtom så blir hon mer nyfiken på honom. På så sätt kan man säga att hon 
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är ung tjej med ett stort mod där den enda rädslan som finns är att förlora den hon 

älskar.  

4.2.2 Karaktärsdrag Edward Cullen 
Edward beskrivs av Bella som en otroligt vacker och attraktiv kille. Han har 

bronsfärgat hår och en ögonfärg som skiftar mellan svart och någon ofärgad färg. 

Hans hy beskrivs som blek, iskall och glittrar vid kontakt med solstrålar. Edward kan 

uppfattas som en omtänksam gentleman som även är beskyddande mot de som står 

honom nära, speciellt mot Bella. Bella beskriver även honom som en charmig kille, 

som är artig, bestämd och envis. Han har unika förmågor som att till exempel läsa 

tankar (förutom Bellas), han kan höra tankar från personen som är i närheten av 

honom. Precis som andra vampyrer är han mycket snabb, stark, smidig och sover 

aldrig. Han är en romantisk karaktär, enligt den bild Bella ger oss, han är även också 

musikalisk och komponerar sin egen musik.   

5. Analys  
5.1 Bella Swan  
En analys utifrån Nikolajevas schema för manligt och kvinnligt visar att Bella Swan 

innehar fler kvinnliga egenskaper i jämförelse med de manliga. Men å andra sidan 

räcker det inte att ”pricka” av hennes egenskaper utifrån Nikolajevas schema, Bella är 

en komplicerad karaktär som med större sannolikhet hade kunnat analyseras på 

väldigt olika sätt beroende på vem som utförde analysen. Hon är en ung vacker 

kvinna, killarna på hennes skola riktar mycket uppmärksamhet åt henne, och hon är 

knappast en outsider när hon kommer till Forks och den nya skolan. Det tar inte lång 

tid innan hon får både vänner och beundrare efter sig. Vi får inte ta del av beundrarnas 

perspektiv och tankar i boken, men deras intresse för henne tyder på att Bella är 

attraktiv, även om hon inte ser sig själv som en vacker tjej. I början av boken får vi ta 

del av Edwards perspektiv, där han beskriver sitt första möte med Bella, hans tankar 

riktar sig dock inte så mycket åt hennes utseende. Edward är mer fascinerad och 

förvirrad över att hennes tankar är de enda han inte kan läsa, hennes doft förför 

honom och väcker hans lust att suga hennes blod.  

 

Jag var en vampyr, och hon hade det ljuvligaste blod jag känt doften av på 

åttio år (2008:17) 
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När hon uppfattade uttrycket i mitt ansikte strömmade blodet till hennes 

kinder igen och gav hennes hy den mest attraktiva färg jag någonsin sett. 

Hennes doft låg som en dimma över mina sinnen och jag kunde knappt tränga 

igenom den. Mina tankar rasade, okontrollerade och osammanhängande 

(2008:18) 

 

Edward finner Bella attraktiv, men inte på grund av hennes ytliga skönhet, istället 

dras han till hennes doft och oförmågan att läsa hennes tankar, hon är inte som alla 

andra och det både skrämmer och attraherar honom. Om hela boken hade berättats 

genom Edwards perspektiv så hade vi med större säkerhet upplevt Bella som en 

vacker tjej, men det är Bellas röst som dominerar i denna berättelse, det är hennes 

perspektiv vi får ta del av. Hennes självbild är den vi får ta del utav, vilket får oss 

läsare att tro att hon inte är så vacker, inte lika vacker som Edward, eller någon annan 

i hennes omgivning.  

 

Med ”starka” menar Nikolajeva troligtvis fysisk starka karaktärer och att denna styrka 

oftast förknippas med manliga karaktärer. Den fysiska styrkan saknar Bella, men å 

andra sidan finns det en annan styrka som kan tilldelas en karaktär som Bella, 

nämligen mental styrka. Hon utsätts för olyckor och fara, vid två tillfällen hamnar hon 

på sjukhus och hon befinner sig ständigt i risk att Edward ska tappa befattningen och 

attackera henne. Trots detta, så står hon stark och vägrar att låta sig skrämmas av 

varken Edward eller de onda vampyrerna som jagar henne. Bella är både 

känslokall/hård och emotionell/mild. Hon är känslokall och hård mot de flesta i 

hennes omgivning, alla förutom Edward. Hon nekar alla killar som bjuder ut henne 

och hon är (i jämförelse med hennes vänner) känslokall, då hon inte pratar och tar för 

sig lika mycket som de andra. Men i relation till Edward och hans familj visar hon en 

emotionell och mjuk sida, hon öppnar upp sig mer och vågar visa vad hon känner, 

speciellt för Edward. Edward visar ett stort behov av att skydda Bella och visar såväl 

omtanke som kärlek för henne. Han uppmuntrar henne att äta regelbundet, även när 

hon inte är hungrig så beordrar han henne att äta. Bella i sin tur lyder Edward, hon 

äter när han ber henne. När Bella får veta att Edward är en odödlig vampyr inser hon 

att det enda sättet för henne att vara med honom för all evighet är att offra sitt liv som 

människa och förvandlas till en odödlig vampyr. Det är det enda sättet för henne att 

vara med Edward. Hon är medveten om att hon åldras och en dag kommer att dö, 
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medan Edward kommer att leva vidare och för evigt vara 17 år. Hennes rädsla över att 

han inte kommer finna henne attraktiv när hon blir gammal är också en faktor till 

hennes självuppoffrande. Om hon blir en vampyr så kommer de båda att vara unga 

och vackra för evigt.  

 

Bella må uppfattas som känslokall och hård mot sina vänner (jämfört hur de är mot 

varandra och henne), men å andra sidan är hon omtänksam och omsorgsfull. Bella 

älskar sina föräldrar och visar sin omtänksamma och omsorgsfulla sida tydligt i 

relation till de, hela hennes liv har hon tagit hand om sin mamma som hon stod 

närmare än någon annan. Bella beskriver sin mamma som kärleksfull, excentrisk och 

dumdristig. Vid deras avsked oroar sig Bella hur hon ska lämna sin mamma ensam, 

men inser snart att hennes mamma nu har sin man Phil som kan ta hand om henne och 

hjälpa henne med sådant hon inte lyckats med på egenhand (betala räkningar, se till 

att det finns mat i kylskåpet, bensin i tanken och någon att ringa när hon råkat gå 

vilse).  

 

Detta talar för att Bella under sin tid i Phoenix tog hand om sin mamma snarare än 

tvärtom. När hon sedan flyttar till Forks, visar hon samma omtänksamma och 

omsorgsfulla sida för sin pappa. Hon lagar mat hemma och tar sig an 

hushållssysslorna, hon känner behovet av att ta hand om sin pappa och visar förståelse 

för att han jobbar så mycket. På så sätt är Bella både skyddande och sårbar, 

egenskaper hon förstås visar även med Edward. Hon är sårbar på så sätt att han har ett 

enormt inflytande på hennes känslotillstånd, men även skyddande av honom. I 

kapitlet där Bella blir attackerad av den onda vampyren ”James”, frågar han henne om 

hon verkligen inte vill att Edward ska leta upp honom (för att hämnas) svarar Bella: 

”Nej”. Detta är hennes sätt att skydda Edward och hans familj för den delen också, 

från den hemska vampyren. Ännu tydligare blir det när Bella blir biten av vampyren 

och får gift i sig, Edward beslutar sig för att suga ut giftet innan hon hunnit förvandlas 

till en vampyr:  

 

”Jag är den första att erkänna att jag inte har någon erfarenhet av 

förhållanden”, sa jag. ”Men det verkar logiskt… En man och en kvinna måste 

på något sätt vara varandras jämlikar. En av dem kan inte alltid rädda den 
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andra. De måste rädda varandra” (2008:422) 

 

 

”Du har räddat mig” sa han med dämpad röst. ”Jag kan inte alltid vara Louis 

Lane”, invände jag. ”Jag vill också vara Stålmannen.”(2008:422) 

 

Detta utdrag visar att Bella vägrar vara den som alltid blir överbeskyddad, hon vill 

också kunna skydda Edward, hon vill vara hans jämlike. Det enda sättet för henne att 

bli jämlik med Edward och skydda honom från allt ont, är om hon blir en vampyr. 

Bella är på många sätt beroende av Edward, å ena sidan är hon beroende av hans 

närhet och kärlek, för utan den så känner hon sig olycklig. Men å andra sidan är hon 

även beroende av hans och familjen Cullens skydd när hon blir jagad av vampyren 

James. Även om hon är beroende så är hon samtidigt självständig, eller försöker vara 

självständig. Detta visar hon genom att ge sig ut på egen hand för att rädda sin 

mamma genom att konfrontera sitt öde med vampyren James. Här visade Bella 

återigen att hon är en omtänksam karaktär som sätter sina nära och kära före sig själv, 

även om det så skulle kosta henne livet. Bella visade även ett stort mod och för första 

gången så tänkte hon på någon annan än Edward. Hon visste att mötet med James 

skulle bli hennes död och att hon aldrig skulle få se Edward igen, men trots det så 

valde hon att genomföra det för att rädda livet på sin mor. Huruvida Bella är en passiv 

eller aktiv karaktär är svårt att fastställa, först och främst bör man definiera vad som 

räknas som ”aktiv” och ”passiv”, Återigen är det en fråga om fysisk eller 

känslomässig egenskap och återigen saknar hon den fysiska aktiviteten i denna 

berättelse, fysiskt är hon en passiv karaktär. Men hon spelar en aktiv roll i 

utvecklingen av hennes och Edwards relation, då hon vågar närma sig honom såväl 

fysiskt som emotionellt. Utan hennes stora nyfiken och kärlek för honom hade deras 

relation förmodligen inte utvecklats lika snabbt. Bella hamnar i situationer där hon 

måste agera intuitivt, ett exempel har jag redan tagit upp här ovan, där hon valde att 

på egen hand rädda sin mor och lämnade familjen Cullens bakom sig.  Bella hör till 

arbetarklassen, hennes mor är tillfälligt arbetslös, moderns nya man Phil är den som 

försörjer de två. Bellas pappa Charlie är polischef i Forks och bor i ett litet hus med 

två sovrum.  
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Mamma och jag hade skramlat ihop pengar för att komplettera min 

vintergarderob, men den var fortfarande bristfällig (2008:37) 

 

Det gladde mig att de flesta av bilarna var gamla, precis som min. Ingen lyx. 

Hemma hade jag bott i ett av Paradise Valleys få bostadsområden för 

låginkomsttagare (…) (2008:44) 

 

Bella har alltså begränsade ekonomiska tillgångar och även materiella tillgångar 

sådana som en tonåring förväntas ha, till exempel en mobiltelefon. 

Bella är dock en flitig student, hon sköter sina läxor och gillar att läsa. När hon först 

kommer till skolan blir hon tilldelad boklistan av sin lärare, och på listan över verken 

återfinns författarnamn som Brontë, Shakespeare, Chaucer, Faulkner. Bella hade 

redan läst samtliga böcker. Hennes klädstil är enkel, t-shirts och jeans, hon är inte 

speciellt intresserad av varken shopping eller mode, speciellt inte exklusiva 

klädesplagg då hon inte har råd med dessa. Bella är blyg och har inte samma 

självförtroende som tjejerna i Cullen -familjen, hon är inte lika självsäker i varken 

uppförande eller tal. Hon är dock accepterad och omtyckt av alla i sin omgivning, 

men inte för att hon har pengar och snygga kläder, utan för att hon är som de flesta 

andra (förutom familjen Cullens) en vanlig tjej som är precis som alla andra. 

 

Bella uppfyller de flesta kännetecken för ung tjej i hennes ålder, hon är oerfaren, 

osäker och naiv. Edward är hennes första pojkvän, hon har ingen tidigare erfarenhet 

kärleksrelationer, detta märks tydligt på hur naiv hon är. Hon är väldigt godtrogen och 

i de flesta fall låter hon känslorna styra snarare än hennes förnuft eller logik. Det som 

kännetecknar Bella som en ung tjej förutom hennes ålder är dock något som endast 

stämmer om man analyserar hennes relation till Edward. Det är först när hon är med 

Edward som hon visar en osäkerhet och att hon är naiv. När det kommer till hennes 

skolsituation så tar hon ansvar för sina studier, även i relation till hennes föräldrar 

visar hon en mognad som skulle kunna tolkas som något ovanligt för en tjej i hennes 

ålder. Hon tar ansvar för hushållssysslor och tar på sig uppgifter som att laga mat och 

tvätta kläder.  

 

Om man ser till karaktärerna Edward och Bellas etnicitet hamnar Bella i en viss 

underlägsenhet. Hon är en vanlig dödlig människoflicka medan Edward är en odödlig 
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vampyr med övernaturliga krafter. Denna uppdelning placerar Bella i underläge då 

hon ju inte har samma förmågor som Edward, det faller sig naturligt att det är den 

odödliga vampyren som ska skydda den dödliga människan än tvärtom. Bella bör 

dock inte underskattas helt då hon faktiskt har en förmåga som Edward eller de andra 

vampyrerna inte kan kontrollera, hon är nämligen immun mot deras förmågor och 

gåvor som de blivit tilldelade som vampyrer. Bellas tankar är de enda Edward inte 

kan läsa. Detta innebär att Bella i mångt och mycket ett slags övertag i denna 

kärleksrelation. Denna vanliga människa (Bella) faller inte under vampyrens 

(Edwards) kontroll, hans förmåga att läsa tankar är värdelös när det kommer till Bella. 

Den tillgång Edward har till alla varelsers tankar ger honom en viss makt och övertag 

över den andra, med andra ord är han till viss del maktlös när det kommer till Bella 

5.2 Edward Cullen  
En analys av Edward Cullen utifrån Nikolajevas schema över manligt och kvinnligt 

visar att han tillskrivs både manliga och kvinnliga egenskaper, den övervägande delen 

är manliga egenskaper. 

 

Igenom hela boken får vi följa liknande tankar från Bella, jämt och ständigt blir vi 

påminda om Edwards skönhet, hans perfekta vita hy, näsa, läppar, ögon, hans doft etc. 

Bella beskriver honom som en ”grekisk gud” (2008:202).  Edward är en vampyr, 

vilket automatiskt kopplar honom till att vara våldsam, agressionshämmad 

känslokall/hård (mot utomstående, förutom sin familj och Bella), aggressiv (i kamp 

mot de ”onda” eller när han jagar sin föda), rovgirig, tävlande, aktiv, skyddande, 

analyserande, rationell och intuitiv. Dessa egenskaper kommer naturligt för Edward 

då han är en vampyr, egentligen har det inte med hans könstillhörighet att göra, då 

hans systrar också har samma egenskaper, utan har istället att göra med att han hör till 

en grupp där alla tilldelas sådana egenskaper och förmågor. Men å andra sidan så är 

Edward emotionell och mild, han visar sina känslor för Bella, i såväl tal som fysiskt. 

Han är omtänksam och omsorgsfull gentemot henne och är mån om att skydda henne 

från allt ont. Han sätter även hennes intresse framför sitt eget genom att ta henne till 

balen, då han inte vill att hon ska gå miste om sådant som varje ung tjej bör uppleva. 

Bella är inte den enda som är självuppoffrande i deras relation, Edward och familjen 

Cullen har i många år blivit tränade på att avstå från människoblod, de livnär sig 

endast på djurblod. För Edward är det en kamp att stå emot sitt begär efter Bellas 
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blod, det är något han kämpar med. Men han väljer att kämpa emot begäret för deras 

kärlek. Edward lägger sitt behov och begär åt sidan, för att Bella ska få leva och för 

hans kärlek för henne.  

 

 Edward är till ytan en 17-åring kille som studerar på samma High School som Bella, 

men egentligen är Edward hundra år gammal, han är därför välutbildad, då han har 

studerat större del av sitt liv och utbildad sig genom olika tider. Han är högt 

allmänbildad då han har samlat på sig mycket kunskap genom sina år. Edward och 

hans familj gillar att leva i lyx, de har flera exklusiva bilar och bor i ett lyxigt hus. 

Han är artig och använder ett språk som kan kopplas till hans tidiga liv på 1900-talet, 

men Edward är väldigt romantisk och en verklig gentleman. Både hans språk och 

goda uppförande bryter mot den stereotypiska bilden av en tonårspojke, speciellt i 

kommunikation med en tjej. Edward gillar även klassisk musik och är musikalisk 

(spelar piano), han komponerar även sin egen musik. Klassisk musik skulle kunna 

vara ytterligare en faktor som bekräftar att Edward hör till en högre social hierarki, 

detta eftersom klassisk musik många gånger kopplas till just ”högre klass”. Båda 

Edward och hans syskon är utomordentligt välklädda, Bella beskriver deras klädstil 

som högst modern, där de såg ut att bära ”exklusiva designerplagg”. Pengar och 

materiella ting verkar inte vara ett problem för Edward och den exklusiva klädstilen 

och bilarna Cullens kör verkar vara orsaken till att de blir respekterad av sin 

omgivning, inte minst av ungdomarna på skolan som reagerar på bilarna Cullens kör 

in på skolgården.  

 

Edward är en urgammal, evig sjuttonårig. Det finns inte mycket som kännetecknar 

honom som en sjuttonårig förutom att han är en student på Forks High School och 

hans utseende. Han visar en mognad och självsäker som inte passar en sjuttonårig 

kille.  

5.3 Anastasia Steel (Ana) 
Utifrån Nikolajevas schema för manligt och kvinnligt tilldelas Anastasia fler 

kvinnliga egenskaper än manliga. De kvinnliga egenskaper som hon visar är att hon är 

en emotionell och mild karaktär, speciellt i förhållande till Christian Grey. Hon är 

självuppoffrande och omtänksam då hon sätter sig själv och sina behov åt sidan för att 

möta Christians behov och intresse. När Ana och Christian börjar träffas så är Ana 
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både lydig och sårbar, hans självsäkerhet och lugn gör så att hon blir osäker på sig 

själv och därmed även mer passiv. Med tiden blir hon även allt mer beroende av 

Christian och hans sällskap. Anastasia Steel befinner sig utifrån ett intersektionellt 

perspektiv i underläge, i jämförelse med Christian Grey. Ana är en litteraturstudent 

som bor tillsammans med sin väninna, hon har ekonomiska begränsningar då hon 

studerar på heltid. Lyx är något främmande för henne, hon klär sig inte i exklusiva 

designerplagg utan är snarare en ”casual all american girl next door”. Ana är 21 år 

gammal och är oerfaren ung tjej, och många gånger kan hon framstå som naiv, hon 

litar blint på Christian och lämnar sig helt i hans kontroll. Hennes osäkerhet, naivitet 

och omogenhet kan många gånger uppfattas som att hon är ännu yngre än vad hon är. 

Dock är det endast i relation till Christian som hon visar sådana egenskaper och 

endast i jämförelse med honom som hon verkar omogen och naiv.  

 

5.4 Christian Grey 
Utifrån Nikolajevas schema faller Christian under alla manliga egenskaper, den enda 

kvinnliga egenskapen han erhåller är att han är vacker. Han är stark och våldsam, 

speciellt när det kommer till hans intresse för BDS, men till en början visar han inga 

känslor och är både känslokall och hård. Han är tävlande och rovgirig, för honom 

handlar det om att äga och dominera snarare än att vara självuppoffrande och vara 

omsorgsfull. Behovet och begäret att äga och dominera, speciellt över Ana, gör att 

han beskrivs som beskyddande. Till en början skyddar han Ana mer för eget intresse 

och inte så mycket för hennes skull. Han vill inte förlora det som är hans. Han är en 

analyserande karaktär, allt han gör är uträknat i minsta detalj. Utifrån ett 

intersektionellt perspektiv är inte Christian en komplicerad karaktär att analysera alls, 

det finns fler faktorer som har betydelse för hans maktposition. Han är en 

mångmiljardär, han är ekonomiskt oberoende. Han äger flera företag och har flera 

hundra anställda. På så sätt intar han en maktposition som sätter honom högre upp än 

andra. Ständigt blir man påmind om hans förmögenhet, genom hans personliga 

chaufför, hans städpersonal osv. Christian är alltså både förmögen och välutbildad. 

Han har obegränsade materiella tillgångar och är väldigt exklusiv. Christian är även 

välartikulerad och visar ett gott uppförande, och hans elegans och självförtroende 

bekräftar att han är respekterad i den sociala sfären. I romanen är Christian 27 år 

gammal, men hans mognad, framgång, erfarenhet och beteende säger annat. Han är 
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sex år äldre än Ana, vilket kan anses tillräckligt för att tilldela honom lite mer makt. 

Som sagt är det inte hans ålder som talar för hans maktposition, utan hela hans 

karaktär och framgång. I anslutning till Hirdmans teori om ett genuskontrakt kan vi 

finna ett genuskontrakt i Fifty shades, ett annorlunda sådant. Det är nämligen 

Christian själv som skrivit och framställt denna. I kontrakten står det utförligt vilka 

roller han och Ana ska inta, vad relationen ska gå ut på, vad han förväntar sig av 

henne, vad hon som den ”undergivna” ska göra och vad hans roll är som den 

”dominanta”. Kontrakten tar även upp de regler som finns och som bör följas för att 

inte bryta kontrakten och därmed relationen. Enligt Hirdman handlar genuskontraktet 

om osynliga regler. I Fifty shades möter vi en relation grundat på ett praktiserat och 

uttalad genuskontrakt.   

5.5 Två romaner, två kvinnliga karaktärer 
Det är inte en slump att Anastasia och Bella påminner om varandra, de liknar 

varandra både till utseendet och karaktären. Båda är brunetter, med ljus hy, stora 

ögon. Ana och Bella är till ytan båda ”enkla” tjejer som lätt smälter in i omgivningen, 

de tar inte stor plats och utmärker sig inte på något sätt. Båda är studenter, flitiga och 

ambitiösa sådana. De lever enkelt och utifrån ekonomiska begränsningar. I relation till 

killarna visar båda tjejerna att de är emotionella, sårbara och omtänksamma. Till en 

början är de båda passiva och lydiga, de dansar efter killens noter. Detta kan förklaras 

av att de båda saknar erfarenhet och självsäkerhet. Ana och Bella är vackra, men 

endast i Edwards och Christians ögon, de själva utstrålar varken självförtroende eller 

sådana tankar om sig själva. Däremot uttrycker de oberäkneligt många gånger 

killarnas skönhet, de beskriver dem som gudomliga och nästan övernaturliga. Ana och 

Bella beundrar och betraktar killarnas skönhet, vilket upptar en stor del av 

handlingen. Tjejernas beskrivningar och tankar om killarnas kretsar mångt och 

mycket om det ytliga. Ständigt blir vi läsarna påminda om killarnas skönhet och 

många gånger är det killarnas utseende det som driver tjejerna vidare i relationen, 

vidare till nästa steg.  

5.6 Två romaner, två manliga karaktärer 
Christian och Edward är två sidor av samma mynt. De är båda starka, självständiga 

och skyddande män. Båda två utstrålar självsäkerhet och en mognad som sträcker sig 

längre än deras respektive ålder. Både Christian och Edward är framgångsrika, 

förmögna och välutbildade. De lever i total lyx och är helt ekonomiskt oberoende, de 
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äger fina exklusiva bilar och klär sig i design markerade kläder. För utomstående kan 

de framstå som känslokalla och hårda, egenskaper de även visar för tjejerna till en 

början. Senare visar det sig dock att tjejerna är deras svaghet, det som får killarna att 

mjukna upp. Edward är en vampyr, det hör till hans karaktär att vara våldsam, 

aggressiv, tävlande och rovgirig, speciellt i strid med andra vampyrer och varulvar. 

Dessa egenskaper visar Edward inte i relation till Bella. Christian däremot, han visar 

båda aggressivitet och rovgirighet mot Ana. Det är nästan som att Ana är hans varulv, 

den som får honom att sätta sig på tvären och bli defensiv, precis som Edward blir när 

han möter en fiende. Både Christian och Edward hindras och/eller hämmas i ett 

socialt sammanhang där de behöver hjälp med det känslomässiga och vampyriska.  

 

5.7 Två romaner, två kärlekshistorier 
Utifrån ovanstående analys av de två romanerna kan det konstateras att killarna är de 

dominanta och aktiva, medan tjejerna är mer försiktiga och passiva. Både Bella och 

Anastasia står i skuggan av männen de beundrar, de beskrivs som klumpiga, blyga 

och oerfarna, i kontrast till killarna som är självsäkra, erfarna och starka. Karaktärerna 

i såväl Twilight som Fifty shades of Grey följde i analysen Nikolajevas schema för 

vad som är manligt respektive kvinnligt. Dock fanns det några avvikelser, istället för 

att kvinnorna skulle vara vackra så var det männen som beskrevs som vackra, de 

visade även sårbarhet, något som enligt Nikolajevas schema hör till den kvinnliga 

sidan. Efter att ha lärt känna tjejerna blev killarna beroende av dem. Både Edward och 

Christian blir beroende av tjejerna, av deras närvaro och sällskap. Tjejerna å andra 

sidan blir allt starkare, såväl mentalt som känslomässigt. Enligt Hirdman kan man i 

varje samhälle hitta spår av det oskrivna genuskontraktet som etablerar 

maktförhållanden mellan könen och fyller dem en mening. Till en början följer både 

Bella och Edward, och Ana och Christian ett mönster som kan beskrivas med hjälp av 

Hirdmans teori om genussystemteori. De osäkra, oerfarna och blyga tjejerna gör allt 

för att behaga och tillfredsställa de män de förälskat sig i. Ana går till och med på att 

skriva under ett skriftligt kontrakt gällande hennes roll i deras relation och de regler 

hon måste följa för att upprätthålla kontakten och relationen med Christian. Tjejerna 

visar att de är omhändertagande och vårdande samt känslosamma, medan killarna är 

självständiga och målmedvetna, precis så som Gemzöe menar att män och kvinnor 

tillskrivs olika egenskaper. Både Christian och Edward står högre upp än tjejerna i 



 

 
 

	   	   22	  
	  

den hierarkiska ordningen. De lydiga tjejerna bryter dock mot genuskontraktet ju 

längre in de kommer i relationen med killarna. Såväl Bella som Ana vågar bryta 

regler och trotsa killarna. Bella blir flera gånger varnad för de ”onda vampyrerna” 

men hon väljer ändå att möta dem, och vill bevisa sin styrka och mod. 

Genuskontraktet skapas och praktiseras av paren, det är tjejerna som går med på att 

vara med killarna under deras villkor. De intar som tidigare nämnts en tydlig roll i 

början, både Bella och Ana går med på killarnas villkor och regler. Det finns en tydlig 

uppdelning mellan killarna och tjejerna. Men tjejerna förändras längst med relationen 

och utvecklas, de växer som karaktärer.  

6. Slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur de kvinnliga och manliga 

huvudkaraktärerna gestaltas i de olika romanerna utifrån ett genusperspektiv samt ett 

intersektionellt perspektiv. Under den intersektionella analysen framkom det att fler 

faktorer än kön var av betydelse i de olika relationerna och maktpositionerna. Både 

Edward och Christian var mogna, självsäkra, aktiva, förmögna etc. medan tjejerna 

gestaltades som omogna, osäkra, passiva och tillhörande medelklassen. Dessa 

egenskaper berodde inte på karaktärernas kön. Fler faktorer spelade in, faktorer så 

som ålder, bakgrund och etnicitet.  

 

Ålder är troligtvis den faktorn som spelar störst roll i fråga om maktpositioner, och 

det är killarnas ålder som avgörande. Edward har levt i många år, då han är en vampyr 

och är odödlig. Utseendet talar för att han är en 17-åring men hans beteende och 

mognad talar för att han är äldre.  Christian är äldre än Anastasia men även hans 

beteende får oss att tro att han är äldre än vad han är. Kanske beror detta på att han är 

så framgångsrik, en miljardär som äger flera företag, hans auktoritet kan vara det som 

”tvingar” honom att vara ännu mer ”vuxen” för att verka seriös och få respekt.  

 

Utifrån ett genusperspektiv kan man med hjälp av Nikolajevas schema för manligt 

och kvinnligt i litteraturen konstatera att såväl killarna som tjejerna tillskrevs de 

egenskaper som Nikolajeva (2004:129) tar upp.  

 

Enligt Hirdman finns ett genuskontrakt i alla samhällen och det är något som skapas 

av män och kvinnor, det är osynliga regler och föreställningar om hur vi ska vara mot 



 

 
 

	   	   23	  
	  

varandra. Det är underförstått hur män och kvinnor är, isärhållandet mellan det 

manliga och kvinnliga hör enligt Hirdman till dikotomin och enligt den hierarkiska 

ordningen så är mannen normen. Dessa två principer är det som utgör kvinnans 

underordning. Principen och dikotomin finns överallt och genom den tilldelas män 

och kvinnor sysslor. I båda dessa romaner finns det ett genuskontrakt, i Om jag kunde 

drömma är det nog mer implicit och underförstått, medan genuskontrakten är mer 

explicita mellan Ana och Christian, detta framgår av att de har diskuterat deras olika 

roller, sysslor och regler. De har även tecknat ett personligt (genus) kontrakt där de 

här reglerna och riktlinjerna finns nedtecknade. Dock bryter tjejerna genuskontrakten 

flertal gånger.  

 

Genusforskaren Gemzöe hävdar att skillnaden mellan könen skapas genom att män 

inte är det kvinnor är och kvinnor är inte det män är. Här är det emellertid värt att 

notera att såväl de manliga som de kvinnliga karaktärerna förändras och utvecklas 

igenom berättelsen. Detta leder till att tjejerna blir mer och mer av det killarna är, de 

blir modiga och mer självständiga. Killarna däremot utvecklar ett beroende av tjejerna 

och klarar allt mindre av att vara självständiga (precis som tjejerna var i början). 

Rollerna förändras och till slut så är det inte lika självklart att karaktärerna hör helt till 

det ”manliga” eller ”kvinnliga”.  

 

I tidigare forskning har författare som Carrie Anna Platt ansett att det faktum att 

Edward är en odödlig vampyr och Bella är en dödlig människa påverkar deras 

relation. Edward är den beskyddande som ständigt måste skydda henne från faror 

(2010:27). Vidare ansåg författaren att Edward är den dominanta medan Bella är den 

undergivna (2010:28). Att Edward är odödlig och en vampyr påverkar självklart hans 

relation till den dödliga människan Bella, men å andra sidan är det inte lika självklart 

att Bella är den undergivna och Edward är den dominanta. Till en början kan det 

verka så, Edward är stark och modig, medan Bella är svag och rädd. Men ju närmare 

Bella kommer Edward och den värld han lever i, desto starkare och modigare blir 

hon. Inte nödvändigtvis tack vare honom, utan hon utmanar sig själv och därmed 

utvecklas hon som individ. Å andra sidan kan det vara egenskaper Bella hela tiden 

haft men först efter mötet med vampyr-världen har hon fått utlopp för dem. Enligt 

Platt har många riktat kritik mot Meyer, när det gäller Edwards kontrollbehov. Platt 

anser att denna typ att förhållande är relativt vanliga i böcker för tonåringar (Young 
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Adult fiction). I den här typen av litteratur är det mannen som gör kvinnans liv 

fullständigt. Frågan är om Edward är kontrollerande för att underkasta Bella eller för 

att faktiskt skydda henne? Det är inte heller inte endast Edward som är 

kontrollerande, även hans syskon och föräldrar är kontrollerande, alla är rädda om 

Bella, eftersom hon är dödlig och är en människa. Hon saknar de krafter som de har. 

Kontrollbeteendet kanske inte har något och göra med könsfördelningen i detta fall, 

utan snarare är på grund av uppdelningen mellan vampyrer och människor.  

 

Vidare har Platt även poängterat att det är Bellas sexuella behov som är drivande, 

Edward får i sin tur hindra henne, eftersom han vill vänta till efter bröllopet. Att han 

hindrar henne och står emot menar Platt visar att han är den som sätter gränser och 

respekterar dem, den som är duktig.  Enligt Platt signalerar detta att kvinnor måste bli 

räddade från sin egna sexuella drift (2010:39). Visserligen är Bella den mer drivande 

och Edward får stå emot och påpeka att han vill vänta till efter bröllopet. Men frågan 

är om det verkligen signalerar att kvinnor måste bli räddade från sin egna sexuella 

drift? Rent generellt skulle nog många påstå att det är kvinnor som oftast står emot 

och vill vänta, medan männen är de drivande. Innebär detta att i dessa fall är det 

männen som måste bli räddade från sin sexuella drift? Att Bella är den drivande är i 

sig normbrytande. Vidare skulle man även kunna ställa sig frågan, varför Bella 

fortsätter att förföra Edward på så sätt att han nästan tvingas att bryta mot sina 

principer och gränser? Där kommer ytterligare en aspekt in, sexualitet. Bella använder 

sin sexualitet för att få det hon vill och när det inte går vägen så fortsätter hon. Hon 

respekterar inte det faktum att Edward vill vänta. Det kanske är så att Bella är den 

som har makt över honom, med hjälp av sin sexualitet. Här är det intressant att koppla 

diskussionen till Höglund som skiljer mellan ”monstervampyr” och ”humanvampyr” 

och menar att den senare har blivit den populära på senare tid. Höglund beskrivning 

av vad en humanvampyr kämpar med stämmer väl in på Edward, han vill å ena sidan 

förklara sin existens men också lära känna sitt inre. Han befinner sig mellan två 

världar, han slits mellan vem han är och var han befinner sig. Höglund går även in på 

skillnaden mellan vampyren på 1900-talet och vampyren på 2000-talet. Som varelse 

har han gått från att vara en hänsynslös kvinnotjusare som gillar perverterad sex, till 

en romantiker som törstar efter intimitet och den sanna kärleken. Även denna 

beskrivning stämmer väl in på Edward.  
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Vad gäller Fifty shades of Grey och relationen mellan Anastasia och Christian, så har 

trilogin som tidigare nämnts fått en hel del kritik. Tidigare forskning saknas då 

böckerna är nya, men en hel del recensioner finns och därmed även en hel del kritik. 

Skribenterna anser att Anastasia är naiv och alldeles för oerfaren och omogen. Vidare 

förkastar skribenterna Christian och hans karaktär, vilket i medierna tolkats som att 

det han gör är inte BDSM utan kvinnomisshandel. Anastasia i sin tur, enligt 

skribenterna, går med på detta, endast för att hon är kär och till någon mån vill läka 

Christians krossade själ.  

 

Kritiken i media har handlat om att Femtio nyanser anses innehålla maktmissbruk 

samt fysisk och psykisk misshandel. Även BDSM-utövarna har kritiserat romanen 

och menat att BDSM har framställts på ett felaktigt sätt. Trots all den kritik som 

Femtio nyanser har fått ta emot så har den även fått massvis med beröm och har gått 

hem hos många läsare. Romanen har möjligtvis inte lyckats framställa BDSM på ett 

rättvist och korrekt sätt, men hur ska man förstå kritiken om misshandel och 

maktmissbruk? I likhet med Bella så är Anastasia oerfaren, omogen, naiv och blyg, 

till en början väljer hon att lyda den mannen hon fallit för. Men vad är det som driver 

Ana? Är det verkligen rädslan eftersom hon blir misshandlad? Eller den makt han har 

över henne? Eller är det helt enkelt så att hon stannar kvar hos honom och lyder för att 

hon själv väljer det? Ana har många chanser och tillfällen att faktiskt avvisa Christian 

och gå sin egen väg. Men hon väljer att stå kvar, hon väljer att skriva på det där 

kontraktet och gå med på att bli hans undergivna partner. Detta är inget Christian med 

makt eller våld tvingat henne till. Kan det möjligtvis vara så att Ana finner en 

tillfredsställelse i att vara undergiven och gillar den rollfördelningen som finns mellan 

de? Femtio nyanser kanske visar en fel bild av BDSM och vad det innebär, men är det 

verkligen det som är syftet med romanen? Mycket kritik har riktats mot hur 

karaktärerna gestaltas, och hur Christian är en kvinnomisshandlare, men är han 

verkligen det, när hans undergivna partner finner en tillfredsställelse i deras sexuella 

umgänge och trivs med deras rollfördelning? Precis som Bella, så utvecklas även 

Ana, hon växer in i den rollen hon har i hennes relation med Christian. Och till en 

början är Christian precis som Edward, dominant och känslokall, men Ana får honom 

att mjukna upp. Hon är den som får honom att bli sårbar, och i deras känslomässiga 

relation så visar sig Anastasia ha övertaget och makten. Hon är den som lyckas få den 

här till ytan känslokalla man att öppna sig och visa känslor och inte via sin sexualitet, 
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utan med sin ödmjukhet, sårbarhet och omtänksamhet. Att Fifty shades fått kritik för 

att vara ”tantsnusk” tyder på att genren anses som något negativt, ”ful” litteratur. 

FLN-litteratur eller som den mer kända termen ”tantsnusk”, anses ha trätt fram som 

genre efter den borgliga kärleksromanen. FLN-litteratur innehöll detaljrika skildringar 

av sexualakter. Det var alltså en genre som lästes av kvinnor och som innehöll 

sexuella inslag. Om vi idag stämplar FLN-litteratur som ”tantsnusk” och även 

använder det i negativ bemärkelse, innebär det då att vi inte accepterar att kvinnor 

läser berättelser om sex?  

 

Reenen hävdar att Fifty shades boken kan bidra till såväl en positiv som negativ 

samhällssyn. Det moderna paret representerar valfrihet, känsla av att vara sexuell 

frigjord och yrkesverksam. Deras liv är tilltalande och därför existerar en framtidssyn 

i boken. Det negativa däremot menar Reenen är det faktum att den porträtterar våld i 

relationer. Enligt henne finns det en risk att sexuellt våld kan leda till en 

normalisering. Vidare menar hon relationen i boken framställs handlar om emotionell 

och psykisk misshandel samt våld och stalkning. Reenen menar att sexuell ojämlikhet 

är något allmänt representerat i populärkulturen och tyder på att samhället accepterat 

våldmissbruk. Den negativa samhällssynen som Reenen redogör för är enligt min 

mening problematisk på många sätt. Det en tolkningsfråga huruvida Fifty shades 

porträtterar våld i relationer och vad som menas med ”våld i relationer”. Här är båda 

parterna med på det och det förekommer inget våld i relationen, däremot förekommer 

det ”smisk” och ”slag” i deras sexuella umgänge. Vidare hävdar hon även att 

relationen mellan Ana och Christian handlar om emotionell och psykisk misshandel, 

samt stalkning. Men vem definierar det? Enligt Reenen? Om vi hade en möjlighet att 

fråga karaktären Ana om hon känner sig emotionellt och psykiskt misshandlad och 

förföljd, är det verkligen säkert att hon hade svarat ja? Återigen är det en 

tolkningsfråga vad räknas som emotionell och psykisk misshandel? Ana har aldrig 

tidigare haft en kille, hon är oskuld och oerfaren, dessutom har hon aldrig någonsin 

blivit presenterad för den typ av ”sexuell akt” som Christian sedan introducerar henne 

för. Dessutom faller hon direkt för denna man som hon dessutom har svårt att läsa av. 

Det är då kanske inte så konstigt att hon blir emotionellt förvirrad. Å ena sidan får hon 

känslor för en man som Christian, å andra sidan så blir hon introducerad för något helt 

främmande för henne. Det är inte så konstigt att hon är känslosam och osäker. Men 

kan det verkligen räknas som misshandel? Jag tror inte det. Slutligen nämner Reenen 
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”sexuell ojämlikhet” och att detta förekommer i populärkulturen och att detta tyder på 

att samhället accepterat våldsmissbruk. Det är värt att stanna upp vid denna tanke och 

försöka att förstå på vilket sätt sexuell ojämlikhet leder till accepterat våldsmissbruk. 

Om ett par fantiserar om en sexuell relation som går ut på att den ena är undergiven 

den andra och de tillsammans kommit överens om vem den undergivna/dominanta i 

denna relation är så är det enligt min åsikt ytterst jämlikt. Om en kvinnas fantasi är att 

vara undergiven så är det hennes vilja och betyder inte att hon inte är jämlik mannen, 

det innebär bara att hon i den ”rollen” eller situationen väljer att inte vara det.  

 

Både Twilight och Femtio nyanser har fått kritik gällande könsfördelningen bland 

karaktärerna. Dock är Twilight något mer accepterat än Femtio nyanser, detta 

troligtvis på grund av alla sexuella inslag i E.L. James roman. Twilight är en saga, där 

hjälten (Edward) räddar sin prinsessa och till slut får ett lyckligt slut med henne. 

Femtio nyanser innehåller inte några övernaturliga inslag, utan all fokus vilar på sex. 

Detta ger mer utrymme för läsaren att reagera och bli provocerad. Vi tänker mer på 

könsfördelningen i Femtio nyanser än vad vi gör i Twilight, förmodligen på grund av 

romanernas genre inriktning. Vi accepterar sagor med hjältar och prinsessor, men inte 

erotikromaner med den dominanta mannen och den undergivna kvinnan.  

 

Den kritik som både Twilight och Femtio nyanser har fått, visar paradoxalt nog att vi 

inte accepterar kvinnor som den undergivna partnern, men samtidigt som vi inte har 

något emot att mannen är den dominerande. Detta visar att vi tänker enligt den logik 

som både Hirdman och Gemzöe beskriver med termen genussystem.   

6.1 Twilight och femtio nyanser, litteratur i skolan? 
Enligt styrdokumentet är svenskämnets syfte att genom undervisning ge eleverna 

möjlighet att utveckla en förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter 

samt film och andra medier som en källa till självinsikt och förståelse av andra 

människors, erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar (2011:46). 

Litteraturvetaren Anders Öhman menar att det ännu finns en klyfta mellan högkultur 

och lågkultur även om den inte är lika vid som den varit tidigare, och enligt Öhman 

finns det inte längre någon självklar uppdelning mellan vad som räknas som finkultur 

och populärkultur. Öhman, bland så många andra, är öppen för ungdomskulturen och 

dess populära genrer. Både Twilight och Femtio nyanser hör till dessa kategorier. 
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Romanerna erbjuder en hel del material som kan leda till diskussion utifrån olika 

teman och därmed bredda vår kunskap om människor, precis som Öhman poängterar: 

   

Om vi förmår att undervisa om berättelser på ett sätt som tar vara på deras sätt 

att kartlägga världen, kan de vara ett oslagbart sätt att öka vår kunskap om i 

princip alla delar av vår verklighet; om mänskliga relationer, om moral, om 

vikten av det förflutna, om könsskillnader, om makthierarkier, om utveckling, 

om kärlek, svartsjuka, vänskap, våld, dödsskräck m.m (2008:104). 

Att ta med litteratur som Twilight och Femtio nyanser in i undervisningen kanske just 

bidrar till det Öhman lyfter fram. Svensklärare har en möjlighet med just dessa typer 

av böcker, beröra frågor såsom könsskillnader, makthierarkier, kärlek, våld, vänskap 

etc. Vidare hävdar Öhman att  

Berättandet har alltid funnits, men under olika tider tagit olika former. Vi måste 

vara öppna för de nya former som berättandet tar sig. Vi kan inte undgå att 

värdera dem, det innebär att ta saker och ting på allvar, men så länge 

värderingen inte används för att utestänga och förgöra. Samtidigt måste vi lära 

oss att, i skolan och annorstädes, bättre ta tillvara på de erfarenheter och de 

kunskaper berättelserna har att förmedla (2008:105).  

 

Som svensklärare bör vi inte utesluta litteratur som vi aldrig hade tyckt varit 

användbara tidigare. Vi kanske istället bör se vad berättelserna har att bidra med, 

deras budskap och betydelse för eleverna och deras kunskap? Böcker som Twilight 

och Femtio nyanser hamnar ändå i händerna på dagens ungdomar, varför inte använda 

böckerna i skolan och undervisningen? Vidare kan man diskutera i vilka årskurser 

böckerna bör användas, Femtio nyanser kanske lämpar sig först i högre åldrar på 

gymnasiet medan Twilight går att använda bland yngre läsare på högstadiet.  

 

Kunskap om omvärlden, andra människor och relationer mellan dem kräver att 

läsaren kan göra ett perspektivbyte, träda från ett perspektiv till ett annat. Begrepp 

som ”narrativ fantasi” respektive ”kreativ läsning” har lanserats för att beskriva just 

dessa förmågor, att leva sig in i någon annans situation och verklighet (Persson, 

2007:255). ”Kreativ läsning” myntades av litteraturforskaren Magnus Persson. Enligt 
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Persson är den allmänna synen på skönlitteratur att den är nyttig men inte speciellt 

informativ. Vidare anser Persson att det finns en uppdelning mellan 

informationsläsning och upplevelseläsning i läroplanerna i svenska (2007). Han 

menar att det finns en fara i denna uppdelning och att man fråntar skönlitteraturen sin 

funktion som källa för kunskap om samhället och verkligheten. Med kreativ läsning 

menar Persson att människor får en möjlighet att sätta sig in i andra människors 

situationer och ger oss en möjlighet att utveckla egenskaper så som nyfikenhet, 

kritiskt tänkande och empati. Vår naiva läsning tillsammans med vår kritiska 

närläsning skapar en kreativ läsning.  

  

Både Twilight och Femtio nyanser är skrivna ur tjejernas perspektiv, de ligger i fokus 

och det är deras tankar och känslor vi får ta del av. Detta tvingar oss läsare att läsa 

utifrån tjejernas perspektiv, men vad händer om vi försöker utgå från Edward och 

Christians perspektiv, skulle vi kunna föreställa oss deras situation och verklighet 

utifrån det vi läser? Troligtvis. Vi sympatiserar lätt med den karaktären vars röst vi 

hör mest och vars känslor vi får ta del av mest. Det tvingar oss att ställa oss kritiska 

till alla andra, och på något sätt försvara den här karaktären som vi kommit så nära. 

Vad händer om vi gör ett perspektivbyte, kommer vi fortfarande anse att karaktärer 

som Edward och Christian är kontrollerande och dominanta som underkastar sina 

kvinnor?  

 

Yvonne Leffler, professor i litteraturvetenskap, hävdar att Twilight är ett exempel där 

fiktiva karaktärer blir välkända stjärnor och förebilder. Liksom Persson anser Leffler 

att läsning kan bidra till en emotionell och kognitiv upplevelse (2011:112), och hon 

menar att Twilight- serien gör just detta. Leffler går även in på begreppet ”chick-lit”, 

vi får följa Bella, en berättelse om en ung kvinna och hennes psykologiska utveckling. 

Bella befinner sig under ständigt hot och är ofta ett offer för onda vampyrer, men hon 

är också en flitig utredare som arbetar hårt för att lösa mysteriet kring hennes 

beundrare, Edward, och hela hans familj. För henne representerar inte den mystiska 

världen en värld av skräck, snarare ett kognitivt mysterium och moraliska dilemman 

som tvingar henne in i nya utmanade situationer (2011:114). Bella får utstå med en 

mängd olika faror för att göra det okända känt, för att avslöja mysteriet, och bli 

kapabel till att hantera hennes nya situation som en värdig medlem av vampyr 

familjen. Leffler hävdar att Bella inte främst är den traditionella prinsessan som får 
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prinsen, hon är snarare en modern chic-lit prinsessa som, förutom att vinna prinsen, 

utvecklar nya värdiga förmågor. Som om det inte räckte så är hon även en tjej som i 

slutet lyckas besegra monstren och rädda både prinsen och hans rike från förfall. 

Slutligen menar Leffler att Bella är en karaktär som många lätt identifierar sig med, 

hon erhåller en rad egenskaper som många av oss andra, speciellt unga kvinnor, 

önskar finna hos en identifikations objekt. Hon är en sådan hjältinna som många 

kvinnor växer upp och drömmer om att bli (2011:220). Läsning fungerar därmed både 

som emotionell och kognitiv läsning. Kvinnor läser litteratur om kärlek och romantik, 

vilket kan resultera i en passiv läsning där de är okritiska läsare. En blandning av 

kognitiv och känslomässig läsning är idealet där läsaren identifierar sig känslomässigt 

men även intellektuellt, och där den interna fokaliseringen gör att man ställer sig 

frågor under läsningen (2011:121-124).  

 

Som blivande svensklärare ser jag många möjligheter med att ta in litteratur som 

Twilight och Femtio nyanser i undervisningen. All litteratur är bra litteratur om de 

rätta frågorna till berättelsen ställs och om diskussionen leder till kunskapsutveckling. 

Det är inte rättvist att vi lärare utifrån vår personliga åsikt ska välja litteratur som vi 

anser tillhör ”finkultur” eller ”högkultur” eller göra så som vi alltid har gjort. Vi bör 

inte utesluta sådant som intresserar våra elever och som är aktuellt i vår samtid.  
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