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Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker Twilight, skriven av Stephenie Meyer, utifrån de intersektionella kategorierna 

ålder, kön och klass i förhållande till relationen mellan protagonisterna Bella och Edward. Syftet med 

undersökningen är att ta reda på hur ålder, kön och klass påverkar relationen. Vidare syftar uppsatsen 

till att undersöka hur ålder, kön och klass påverkar maktförhållandet i relationen utifrån Foucaults 

maktteori. 

Resultatet visar att ålder, kön och klass genomgående i Twilight försätter Bella i en underordnad 

maktposition, med några få undantag. Många normer gällande de tre kategorierna reproduceras i 

relationen mellan Bella och Edward, vilket i sin tur ger upphov till en maktobalans. Med anledning av 

detta resultat bör Twilight läsas kritiskt ur ett intersektionellt perspektiv, men kan med fördel användas 

i klassammanhang för att belysa och ifrågasätta normer rörande t. ex. ålder, kön och klass. 
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1.Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Even more, I had never meant to love him. One thing I truly knew - knew it in the pit of my 

stomach, in the center of my bones, knew it from the crown of my head to the soles of my feet, 

knew it deep in my empty chest - was how love gave someone the power to break you.1  

 

Sedan Stephenie Meyer gav ut sin första bok, Twilight, år 2005 har hennes bokserie sålt i över 

100 miljoner exemplar och översatts till 37 språk och Meyer hamnar idag på plats 24 över 

världens rikaste författare.2 Kärleksberättelsen mellan människan Bella och vampyren Edward 

har fascinerat miljontals läsare och har tack vare filmatiseringen av böckerna nått ut till en 

ännu större publik. Bokserien har huvudsakligen riktat sig till unga vuxna, och huvudsakligen 

flickor och kvinnor, men har väckt uppmärksamhet inom alla ålderskategorier.  

Dock har inte kritiken av Twilight-serien varit enbart positiv, böckerna har också stött på 

mycket motstånd. Många har kritiserat kärlekssagan mellan Bella och Edward och kallat den 

osund i det avseende att Bella endast 18 år gammal gifter sig med den 86 år äldre vampyren 

Edward och också får ett barn med honom strax därefter. Donna M. Ashcraft beskriver 

romansen mellan Bella och Edward i sin bok Deconstructing Twilight med orden ”while there 

are certainly agreeable qualities to Edward and Bella’s relationship, there are also 

dysfunctional qualities to it” och i sin bok resonerar hon kring flera av de aspekter av 

kärleksrelationen som lyfts fram som anmärkningsvärda, bland annat Edwards 

stalkerbeteende och kontrollbehov och Bellas neurotiska och självdestruktiva kärlek till 

Edward.3  

I läroplanen för svenska på gymnasiet står det att ämnet ska syfta till att ge eleven förmåga att 

läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska olika typer av texter, och däribland 

                                                      
1 Stephenie Meyer. New Moon. London: Atom books. 2006, 219 

2 Stephenie Meyers officiella hemsida. http://stepheniemeyer.com/bio/ (2017-05-08), Celebrity Net 

Worth. http://www.celebritynetworth.com/list/top-50-authors/ (2017-05-08) 

3 Donna M. Ashcraft. Deconstructing Twilight: psychological and feminist perspectives on the series. New 
York: Peter Lang. 2013, 190 

 

http://stepheniemeyer.com/bio/
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skönlitteratur.4 Vidare står det i skolans övergripande läroplan att det är skolans uppdrag att 

främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Skolan ska också arbeta för 

att ge alla elever grundläggande demokratiska värderingar och sträva efter jämställdhet.5 En 

del av detta arbete görs av eleverna i möte med skönlitteraturen de möter i svenskämnet och 

därför blir det också av högsta vikt att reflektera över vilken litteratur eleverna läser och vad 

de tar med sig från litteraturen. I skenet av detta blir det också intressant att lyfta frågan kring 

vilka normer och värderingar eleverna får med sig från en bok som Twilight, utifrån de 

problematiska teman i boken som tidigare lyfts fram. Vidare ger detta också undersökningen 

en didaktisk relevans, då bokserien i hög utsträckning läses av just ungdomar i skolåren. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur de intersektionella kategorierna ålder, kön och 

klass konstrueras i Twilight i förhållande till kärleksparet Edward och Bella. Dessutom syftar 

undersökningen till att analysera vilken effekt de intersektionella kategorierna ålder, kön och 

klass, och hur dessa konstrueras i romanen, får för maktrelationen i kärleksparet. 

Uppsatsen syftar till att besvara nedanstående frågeställningar: 

Hur påverkar ålder, kön och klass parets relation? 

Vilken effekt får de intersektionella kategorierna för maktbalansen i kärleksrelationen mellan 

Bella och Edward? 

 

1.3 Avgränsning 

Med anledning av uppsatsens förväntade omfång samt den givna tidsramen har jag valt att 

enbart använda mig av Twilight i analysen, trots att Twilight-serien i sin helhet består av fyra 

böcker. Jag har valt att göra denna avgränsning för att kunna genomföra en mer djupgående 

analys av den första boken i serien snarare än att göra en mer ytlig analys av bokserien i sin 

helhet. Jag har också valt att avgränsa min analys till böckernas huvudkaraktärer, Edward och 

Bella, också detta med anledning av arbetets omfång och tidsram. De intersektionella 

                                                      
4 Skolverkets hemsida. Svenskämnets syfte. https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-
program/subject.htm?tos=gy&subjectCode=sve (2017-05-08) 

5 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 

Stockholm: Fritze. 2011. 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?tos=gy&subjectCode=sve
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?tos=gy&subjectCode=sve
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?tos=gy&subjectCode=sve
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kategorierna ålder, klass och kön har valts då dessa teman är återkommande i romanen i 

förhållande till Bella och Edward. Etnicitet och sexualitet har exkluderats, trots att detta är 

förekommande teman i bokserien, exempelvis etnicitet är intressant att analysera i förhållande 

till Jacob och hans gäng som tillhör den amerikanska ursprungsbefolkningen. Dock har dessa 

teman exkluderats med anledning av att analysen fokuserar på Bella och Edward enbart. 

2. Tidigare forskning 

I denna del av arbetet presenteras relevant tidigare forskning som har gjorts rörande 

kategorierna ålder, kön och klass i Twilight-serien, och då huvudsakligen i förhållande till 

Bella och Edward. Avsnittet syftar till att visa varför det är intressant att analysera Stephenie 

Meyers Twilight-serie utifrån intersektionell teori.  

2.1 Deconstructing Twilight 

I Deconstructing Twilight (2013) dekonstruerar och analyserar Donna M. Ashcraft, 

filosofiedoktor i psykologi, Twilight-serien i sin helhet och kastar ett nytt ljus över Twilight-

sagan ur ett psykologiskt och feministiskt perspektiv, huvudsakligen rörande protagonisterna 

Bella och Edward, men också gällande bokseriens övriga karaktärer. Ashcraft framhåller 

flertalet faktorer som indikerar att böckerna inte kan klassas som feministiska verk, utan 

snarare det motsatta. Ett exempel på detta är hur de kvinnliga karaktärerna i bokserien aldrig 

tycks ha några karriärmål eller direkta studieambitioner.6  

Ytterligare en aspekt av det feministiska perspektivet på bokserien som Ashcraft lyfter fram är 

att Bella ständigt behöver räddas och beskyddas, delvis av Edward men också av övriga män 

genom handlingen. Stephenie Meyer själv förklarar fenomenet med Bella utsatthet och behov 

av räddning på följande sätt: 

When a human being is totally surrounded by creatures with supernatural strength, speed, 

senses, and various other uncanny powers, he or she is not going to be able to hold his or her 

own. Sorry. That’s just the way it is. We can’t all be slayers. Bella does pretty well I think, all 

things considered.7 

Dock är det inte bara de övernaturliga aspekterna av böckerna som gör Bella hjälplös, utan 

hjälplös och i behov av beskydd blir hon också i New moon då Edward lämnar henne och hon 

                                                      
6 Ashcraft, 2013, 31 
7 Stephenie Meyer citerad i Ibid, 108 
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blir apatisk och hjälplös och först vaknar till liv igen då hon börjar umgås med Jacob. Det 

beskrivs gång på gång hur Bella behöver männen runtomkring sig för att klara sig. Det är först 

när Bella själv blir vampyr som hon får krafter och förmåga att försvara sig själv och sin 

familj.8 Ashcraft framhåller vidare hur Bella ofta istället tar på sig den omhändertagande 

rollen, först har hon tagit hand om sin mamma, sedan hamnar hon hos sin pappa som tycks 

oförmögen att ta hand om sitt eget hushåll och matlagning och slutligen är hon den som tar 

hand om Edward och deras gemensamma dotter.9 

Avslutningsvis resonerar Ashcraft runt den välvilliga sexism (benevolent sexism) som 

kommer till uttryck i böckerna vid ett flertal tillfällen, då huvudsakligen genom Edward. 

Ashcraft definierar välvillig sexism med hjälp av tre olika faktorer: beskyddande paternalism, 

kompletterande könsåtskillnad och heterosexuell intimitet.10 Ashcraft menar att Edward 

uppfyller samtliga kriterier för den välvilliga sexismen i hur han förhåller sig till Bella och 

andra kvinnor i serien.11 Ashcraft resonerar vidare kring Edwards karaktär och beteende i 

förhållande till patriarkala och destruktiva strukturer och målar upp en bild av Edward som en 

överbeskyddande och kontrollerande pojkvän med stalkertendenser.12 Ashcraft lyfter det 

problematiska i den ”dam i nöd”-aura som Bella utstrålar och sätter detta i förhållande till den 

målgrupp som böckerna riktar sig till, nämligen ungdomar. Hon argumenterar för att Twilight-

serien i sin helhet erbjuder få kvinnliga förebilder för unga läsare och istället sänder 

budskapet till unga kvinnor att världen är en farlig plats och att de behöver mäns beskydd.13 

Hon nämner att det finns delar av boken där Bella faktiskt är räddaren i nöden, men att dessa 

sekvenser är betydligt färre än de där hon är den som behöver räddas.14 

 

2.2 Manlig och kvinnlig sexualitet i Twilight 

I artikeln ”Cullen Family Values: Gender and Sexual Politics in the Twilight series” (2010) 

resonerar Carrie Anne Platt kring kön och sexualitet i Twilight-serien och hur dessa illustreras 

på ett många gånger stereotypt sätt. Platt lyfter fram den kritik som riktats mot det 

kontrollerande och destruktiva förhållandet som Bella och Edward har och refererar till en 

                                                      
8 Ibid, 115 

9 Ibid, 26-29 

10 Ibid, 120 & 131 & 133 

11 Ibid, 119 

12 Ibid, 171 

13 Ibid, 140 

14 Ibid, 141 
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bokrecension där recensenten Elizabeth Hand konstaterar att Edward ”talks and acts like an 

obsessively controlling adult male”.15 Platt beskriver hur den centrala spänningen i boken 

drivs av Edwards roll som Bellas beskyddare men också Edwards roll som ett hot mot Bella 

till följd av hans törst efter hennes blod. Denna skildring av parets relation lutar sig mot 

föråldrade tankar om den ideala kärleksrelationen, könsskillnader och sexuellt begär, enligt 

Platt.16 

Men det är inte bara faror som andra vampyrer och skepnadsskiftare som Edward skyddar 

Bella från utan också Bellas egen uppvaknande sexualitet, enligt Platt.17 Det beskrivs hur 

Edward vid flera tillfällen visar prov på en enorm självkontroll då närkontakt med Bella inte 

endast innefattar sexuell avhållsamhet för Edward utan också att avstå från att dricka hennes 

blod. Dessa två företeelser är nära länkade till varandra och att ha sexuellt umgänge skulle 

enligt Edward med största säkerhet innebära Bellas död.18 Bokserien har hyllats med 

anledning av att den lyfter fram kvinnlig sexualitet genom att erkänna Bellas sexualitet och 

längtan efter Edward. Dock har serien också fått ta emot minst lika mycket kritik därför att 

Meyer porträtterar Bella som både fysiskt och psykiskt svag, då hon trots fara för sitt eget liv 

ständigt gör närmanden mot Edward trots att detta är förenat med livsfara för henne själv.19 

Detta porträtt av Bella gör läsningen av Twilight för tonårsflickor problematisk, enligt Platt. 

Hon refererar vidare till Christian-Smiths (1993) forskning om hur tonårsflickor många 

gånger läser romance med syftet att lära sig mer om kärlek och dating. 20 I skenet av Meyers 

beskrivning av den kvinnliga sexualiteten lämnar bokserien mycket att önska, konstaterar 

Platt.21 Detta arbete behandlar inte sexualitet, men då sexualiteten är nära knuten till 

könsroller har Platts artikel relevans för uppsatsen. 

2.3 Twilight och åldrandet 

I sin artikel ”Fear of ageing – negotiating age” (2011) skriver Karin Lövgren om åldrandets 

olika aspekter i Twilight-serien. Lövgren använder av sig av termen göra ålder för att 

beskriva hur man ser på ålder genom att fokusera på processer, t ex genom att observera 

                                                      
15Elisabeth Hand citerad i Carrie Anne Platt. Cullen Family Values: Gender and Sexual Politics in the Twilight 
Series. Bitten by Twilight. Click, M. A., Stevens Aubrey, J., Behm-Morawitz, E.(red.) 71-86. New York: Peter 
Lang. 2010, 71(kurs. i originaltexten) 

16 Ibid 

17 Ibid 

18 Ibid, 77 

19 Ibid, 84 

20 Ibid 

21 Ibid 
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förväntade livscheman.22 I Twilight-serien finns det ytterligare aspekter av ålder än det 

biologiska och psykologiska i det avseende att vampyrerna i kronologisk bemärkelse är 

hundratals år gamla, men i fysiologisk bemärkelse har åldrandet avstannat i en ung ålder.23 I 

bokserien är det också åldrandet som många gånger sätter ramarna för vad som är möjligt.  

Detta är ett tema som kommer igen i bokserien då ett av Bellas mest frekvent använda 

argument för att Edward ska göra henne till vampyr är att hon inte vill hinna bli gammal nog 

att kunna antas vara Edwards mamma eller mormor.24 Här beskrivs alltså en aspekt av 

åldrandet som är knuten till det fysiska. Godtagbara åldersskillnader är ett återkommande 

tema i Twilight-serien och ytterligare ett exempel på detta är då Jacob ”präglas” på Bellas och 

Edwards dotter Reneesme och utser henne till sin livspartner. Utifrån detta exempel lyfter 

Lövgren kontrasten i hur Bella själv såg det som en omöjlighet att falla för Jacob, trots att 

åldersskillnaden endast är 3 år, medan åldersskillnaden mellan Jacob och Reneesme är 16 år 

men ändå godtas relationen. Lövgren kopplar denna skillnad mellan könen till hur det enligt 

västerländsk tradition är mer acceptabelt om mannen är äldre än kvinnan än det motsatta.25 

Detta kopplas till föreställningarna om hur en yngre kvinna antas vara fertil, mindre erfaren, 

oskyldig och naiv, och mer benägen att underordna sig en mer erfaren mans auktoritet. Ålder 

integreras också med uppfattningen om femininitet, där ungdom och skönhet anses vara 

feminina drag.26 

 

2.4 Feministen Edward Cullen 

Trots den kritik mot Twilight som lagts fram i ovanstående avsnitt är det inte alla som ställer 

sig bakom den bilden av bokserien. En av de som istället lyfter fram Twilight’s kvaliteter är 

Claudia Lindén i sin artikel ”Virtue as Adventure and Excess: Intertextuality, Masculinity, 

and Desire in the Twilight Series” (2013). Lindén lyfter bl. a. fram litteraturens vampyr som 

kvinnors allierade i det avseende att vampyrer ofta tycks dras till kvinnor som bryter mot den 

traditionella normen. Efter ett långt och förutsägbart liv blir vampyrens nyfikenhet triggad av 

den starka och självständiga kvinnan och han utmanas för första gången på länge. Lindén 

exemplifierar sin teori med kärlekspar från litteraturen såsom Sookie Stackhouse och Eric 

                                                      
22 Karin Lövgren. Fear of ageing – negotiating age. Interdisciplinary approaches to Twilight: studies in 
fiction, media and a contemporary cultural experience. Larsson, M. & Steiner, A.(red.) Lund: Nordic 
Academic Press. 2011, 81 
23 Ibid, 83 

24 Ibid, 88 

25 Ibid, 89 

26 Ibid 
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Northman, och Anita Blake och hennes Jean Claude.27 Lindén menar vidare att eftersom 

vampyren har levt ett långt liv så är det också hen som känner igen den riktiga kärleken, och 

förstår hur speciell den är, när den kommer i hens väg. Vampyrens långa existens präglas ofta 

av ensamhet och utanförskap där kärlek kan fungera som botemedlet. Därför är det många 

gånger vampyren som söker efter att binda sig och driva relationen framåt, i Twilight är det 

Edward som insisterar på att de ska gifta sig och ha ett stort bröllop medan Bella är negativt 

inställd till tanken i ett initialt skede.28 

Ytterligare ett intressant perspektiv som Lindén tar upp är hur Edward håller tillbaka sin 

sexualitet och hur detta ger Bella utrymme att agera på sin sexualitet. I bokserien beskrivs det 

vid ett flertal tillfällen hur Bella kastar sig över Edward, medan Edward håller tillbaka och 

stoppar Bella. Edwards självkontroll uppmärksammas ofta, och det faktum att han upplever 

att han har svårt att kontrollera sig i Bellas närhet och att tappa kontrollen skulle kunna leda 

till hennes död. Dock finns det aldrig några moraliska eller religiösa budskap om 

avhållsamhet riktade mot Bella, utan det tycks endast handla om Edwards rädsla för att skada 

Bella.29 En sista teori som Lindén lägger fram är hur Bella och Edward slutligen kan mötas 

och komma överens mot slutet av bokserien då Edward till slut slutar försöka styra Bella och 

bestämma vad som är bra för henne och istället låter henne fatta sina egna beslut.30 I slutet av 

Eclipse erkänner Edward att hans krav om äktenskap främst handlat om hans önskningar och 

att han ignorerat vad Bella vill. Det är först när han ger henne valet att själv bestämma om hon 

vill gifta sig som hon tackar ja till att gifta sig med Edward. Det är också då han släpper på 

kravet om avhållsamhet innan de gifter sig och det är också då Bella tackar nej till att ha sex 

innan de gifter sig. Lindén argumenterar för friheten som en avgörande faktor för den riktiga 

kärleken och att det är först när Bella och Edward är helt fria i förhållande till varandra som 

den kärleken kan infinna sig och de avgörande besluten kan fattas. 

 

I detta arbete avser jag att nyansera och bygga vidare på de tidigare studier som gjorts kring 

Twilight gällande ålder, klass och kön och belysa fler perspektiv. Arbetet syftar vidare till att 

även försöka lyfta fram normavvikande företeelser i relationen mellan Bella och Edward. 

                                                      
27 Claudia Lindén. Virtue as Adventure and Excess: Intertextuality, Masculinity, and Desire in the Twilight 

Series. Culture Unbound, Volume 5. 2013, 219 

28 Ibid, 220 

29 Ibid, 226 

30 Ibid, 229 
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3. Teoretiskt perspektiv 

3.1 Intersektionell teori 

Intersektionalitet kan definieras som korsningen mellan olika skiktningsdimensioner där bl. a. 

ålder, etnicitet, kön och klass utgör skiktningsgrunder. Korsningen mellan de olika 

kategorierna bildar komplexa mönster som i sin tur skapar olika förutsättningar och 

handlingsutrymmen för den enskilda individen och olika skiktningsdimensioner kan ge 

innehavaren en överordnad eller en underordnad position.31 Vad de olika kategorierna får för 

betydelse för innehavaren är också föränderligt, då förutsättningarna för den som exempelvis 

tillhör en etnisk kategori kan se mycket olika ut beroende på situation och kontext. Göran 

Ahrne exemplifierar detta med att göra jämförelsen gällande att vara kurd i Turkiet, i norra 

Irak och i Sverige, och vilken skillnad detta får för den enskilda individen.32 Vidare beskriver 

Ahrne också hur en skiktningskategoris innebörd är föränderlig och exemplifierar detta med 

hur den nutida arbetsklassen huvudsakligen utgörs av kvinnor jämfört med hur det var för 

femtio år sedan, då den huvudsakligen dominerades av män. 33  

Intersektionalitetsteorin går också att knyta till temat makt med anledning av att social 

skiktning till stor del handlar om över- och underordning, vilket gynnar vissa grupper och 

missgynnar andra grupper. Den sociala skiktningens mönster i ett samhälle tenderar dock att 

ligga relativt stabilt och detta huvudsakligen på rund av de organisationer som upprätthåller 

strukturen.34 Ahrne beskriver makten som ett beroendeförhållande där den som har makten 

kan få parten i underläge att lyda tack vare dennes beroendeställning. Utan beroendet finns 

inte heller någon makt.35 Organisationen som upprätthåller makten kan se olika ut beroende 

på vilket maktförhållande det rör sig om, det kan t ex röra sig om ett företag, en stat eller en 

familj. Ahrne ger ett exempel på hur olika skiktningsdimensioner återfinns i en familj, då 

äktenskapet traditionellt sett grundar sig i en genusföreställning om föreningen mellan en man 

och en kvinna, vilket också går att knyta till heteronormen. Vidare upprätthålls även 

ålderskiktningen i en familj då barn är underordnade sina föräldrar med anledning av ålder.36  

                                                      
31 Göran Ahrne. Intersektionalitet. I Ett delat samhälle – makt, intersektionalitet och social skiktning. 

Christopher Edling & Fredrik Liljeros (red.) Stockholm: Liber AB. 2010, 178 

32 Ibid, 179 

33 Ibid, 179 

34 Ibid, 186 

35 Ibid 

36 Ibid, 187 
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3.1.1 Ålder 

Definitionen av ålder spretar åt många olika håll och kan ses som biologiskt och kronologiskt 

såväl som socialt och psykologiskt. Halberstam beskriver hur vi ur ett kronologiskt perspektiv 

organiserar våra liv efter ”livsscheman” där det förväntas olika saker av oss beroende på 

vilken fas i livet vi befinner oss i. Halberstam beskriver också hur våra livscheman leder upp 

till reproduktion, vilket är ett essentiellt begrepp i förhållande till livschemat. Den 

reproduktiva fasen tar sig i uttryck i form av att människor skaffar barn och på så sätt skapar 

nytt liv. 37  Men ålder har inte bara en kronologisk och biologisk definition utan kan också 

beskrivas i termer av social konstruktion och kulturell konstruktion, enligt Krekula.38 Krekula 

menar att ålder egentligen inte har någon innebörd förrän vi socialt och kulturellt tillskriver 

den en mening. Ålder definieras efter förväntningar om vad som är normalt och onormalt i en 

viss ålder, exempelvis att barn inte handlar med aktier och att vuxna inte leker med lego.  

Denna åldersstruktur ger också olika möjligheter och begränsningar för den enskilde 

individen, t ex att barn inte får fatta särskilt många egna beslut om sina liv förrän de är 18. 

Barn underordnas vuxna i en maktrelation just av den enkla anledningen att de är yngre och 

den vuxne antas vara mer kompetent och mogen. De livscheman som Halberstam beskriver 

samspelar också med kön då livsschemat kan se annorlunda ut beroende på könstillhörighet, 

män har exempelvis en längre fertil period än kvinnor, som får höra att ”klockan tickar” efter 

en viss ålder. Ålder kan också ge upphov till diskriminering inom arbetslivet, exempel på 

detta är hur man undviker att anställa mycket unga människor pga bristande erfarenhet och 

undviker att anställa äldre för att de snart ska gå i pension. Krekula resonerar också om att 

precis som med kön och klass knyts vissa förutfattade föreställningar till olika åldrar, som att 

äldre personer sitter på mycket kunskap och att barn behöver mogna. Ålder har liknande 

förtryckande struktur som exempelvis kön och etnicitet, dock med den särarten att vi alla går 

igenom åldrandets alla faser och således får uppleva de olika förutsättningarna och 

begränsningarna. Det står i motsats till kön och etnicitet, då majoriteten av oss aldrig byter 

kön eller etnicitet.39 

 

                                                      
37 Judith Halberstam. In a Queer Time and Place. Transgender Bodies, Subcultural Lives. New York: New 

York UP. 2005, 4-5 

38 Clary Krekula, Anna-Liisa Närvänen & Elisabeth Näsman (2005). ”Ålder i intersektionell analys”, i 

Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2-3, 83 

39 Ibid, 85 
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3.1.2 Kön 

Kön ses ofta ur två perspektiv, som en social konstruktion och som en biologisk faktor. Kön 

som social konstruktion beror på att alla de skillnader vi definierar mellan kvinnor och män 

inte går att knyta till de bägge könen rent biologiskt utan att vi istället gör kön, enligt 

Evertsson. Detta är inte alltid ett medvetet val utan handlar många gånger om omedvetna 

processer där vi handlar på det förväntade sättet för vårt kön. 40 En central teori när det gäller 

att göra kön är socialiseringsteorin, som innebär att vi från barnsben blir fostrade in i våra 

roller beroende på vårt biologiska kön.41 Människokroppen i sig ger upphov till vissa sociala 

strukturer beroende på kön, men det finns egentligen ingenting hos kroppen som kräver dessa 

sociala arrangemang.42 Connell beskriver det som att genus handlar om hur samhället 

förhåller sig till människokroppen och de många konsekvenser som det ”förhållningssättet” 

får både i vårt privatliv och för mänsklighetens framtid.43  

Connell lyfter fram hur diskussionen kring genus många gånger speglas i föreställningar om 

män och kvinnors skillnader när det gäller fysisk styrka, mekaniska färdigheter, 

fritidsintressen och personliga.44 Idéer om män som starka, sportintresserade och aggressiva, 

och kvinnor som svaga, shoppingintresserade och omvårdande, är vitt spridda uppfattningar. 

Det finns många skilda teorier kring förekomsten av dessa skillnader mellan män och kvinnor, 

både biologiska och psykologiska, men Connell landar i att det troligtvis rör sig om en 

blandning av båda. 45 Den amerikanska filosofen Judith Butler menar å sin sida att kön är ett 

resultat av genus och att vi genom upprepade handlingar styr och skapar vår illusion om en 

inneboende genusbestämd kärna.46 Butler har även myntat begreppet heterosexuell matris där 

biologiskt kön, genus och sexuellt begär kopplas samman och gör att det snarare framstår som 

naturligt att dela upp kön i två etablerade kön.47 

Könsskapande på det här sättet skapar också en könshierarki där mannen blir normen och 

kvinnan ses som det avvikande. Manliga egenskaper får positiva associationer medan 

                                                      
40 Marie Evertsson. Kön. I Ett delat samhälle – makt, intersektionalitet och social skiktning. Christopher Edling & 

Fredrik Liljeros (red). Stockholm: Liber. 2010, 51 

41 Ibid, 54 

42 Raewyn Connell. Om Genus. 2 uppl. Cambridge: Daidalos AB. 2015, 26 

43 Ibid, 27 

44 Ibid, 59 

45 Ibid, 66 

46 Evertsson, 2010, 56-57 

47 Ibid, 57 
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egenskaper som vanligen tillskrivs kvinnor får en negativ börd, t ex att kasta som en tjej. 

Denna könshierarki ger i sin tur upphov till en ojämlikhet könen emellan där kvinnor ibland 

missgynnas just på grund av att mannen utgör normen. Andra exempel på hur kvinnor 

missgynnas på grund av den könshierarki som finns är inom arbetslivet och i hemmet, då 

kvinnor tenderar att göra en större del av det obetalda arbetet i hemmet och mer sällan än män 

innehar chefspositioner i arbetslivet.48  

3.1.3 Klass 

Klass har traditionellt sett beskrivits som ett samlingsnamn på samhällets totala materiella 

ojämlikhet och även om definitionen i övrigt har varit spretig historiskt sett kan de flesta 

forskare enas om klassbegreppets kärna grundas på arbetsdelning och materiella villkor. Klass 

handlar om vad vi gör för vår försörjning, enligt Stefan Svallfors.49 Det finns även forskare 

som vill inkludera andra faktorer än anställningen i begreppet klass, t ex intressen, relationer 

och identiteter och hur dessa hör ihop med skillnader klass emellan. Exempel på detta är hur 

klassisk musik ofta associeras med de högre klasspositionerna medan en musikgenre som 

rock traditionellt tillskrivs de lägre klasserna. Dessa forskare menar att klass även innefattar 

kulturellt kapital. Klassens inverkan på en individs liv är omfattande, både i avseende för 

vilka möjligheter en individ får i livet men också för vilka risker som finns i individens liv. 

Det finns en tydlig koppling mellan klass och hälsa och studier visar att arbetare utan särskild 

yrkesutbildning löper en större risk att dö i förtid jämfört med tjänstemän i högre positioner.50 

Detta gäller inte enbart fysiskt krävande arbeten utan också arbetsplatser utan dessa kriterier. 

En svag position i arbetslivet står även i korrelation till övriga hälso- och livsstilsval i det 

avseende att den som initialt har en sämre hälsa också har svårare att lyckas i arbetslivet och 

således halkar ännu längre ner på klasstegen.  

Klassbegreppet står också i korrelation med utbildning – barn till tjänstemän har överlag 

högre betyg än barn till arbetare och är också mer benägna att söka sig till högre utbildning. 

Högre utbildning i sig är också många gånger en förutsättning för att nå de högre 

klasspositionerna. Här kommer också intressen och relationer in i bilden i förhållande till 

klass då individer i de högre klasspositionerna många gånger har intressen och konsumtion 

som relaterar till färdigheter som behövs för högre utbildning. Vidare är det vanligare att man 

                                                      
48 Ibid, 65 & 71 

49 Stefan Svallfors. Klass. I Ett delat samhälle – makt, intersektionalitet och social skiktning. Christopher 

Edling & Fredrik Liljeros (red.) Stockholm: Liber AB. 2010, 37 

50 Ibid, 39 
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har ett gott kontaktnät som förenklar övergången mellan studier och arbete.51 Möjligheten att 

byta klass är även den begränsad, med anledning av ovannämnda fakta. Förutsättningarna 

man får med sig hemifrån lägger till stor del grunden för de utbildnings- och 

arbetsmöjligheter man får senare i livet och många tenderar att vandra samma väg som sina 

föräldrar.52 

3.2 Foucaults maktteori 

Den franske filosofen Michel Foucaults maktteori har vunnit mark inom många olika 

ämnesområden. Foucault definierar makten som sådan att det är något som etableras och 

förekommer i alla relationer människor emellan.53 Enligt Foucault bör makten förstås som en 

inneboende kraft hos människans som påverkar våra relationer och som ger en människa 

förutsättningar att påverka sin livssituation. Makten är alltså inte något man har, utan något 

man utövar.54 I och med att makten är dynamisk innebär det också att den som idag har 

makten och utövar den imorgon kan vara den som befinner sig i underläge. 

Makt måste analyseras som någonting som cirkulerar, eller som någonting som bara 

fungerar i form av en kedja. Den finns aldrig här eller där, aldrig i någons ägo, aldrig 

som någons vara eller ägodel. Makt används och utövas genom en nätliknande 

organisation.55 

Dock bör makten inte tolkas som något negativt utan istället som en kraft som påverkar 

gruppdynamiken på ett positivt sätt. På ett mer vardagligt plan utövas makten enligt vad 

Foucault kallar för ”maktens mikrofysik”, vilket innebär de handlingar som vi som individer 

utövar mot oss själva och andra för att kontrollera och disciplinera.56 Dessa handlingar sker på 

ett huvudsakligen omedvetet plan. Foucault argumenterar också för att makt och kunskap inte 

går att skilja från varandra och han motiverar detta med att ”det är inte möjligt att utöva makt 

utan kunskap, det är omöjligt för kunskapen att inte framkalla makt”.57 Foucault menar att 

makt och kunskap förutsätter varandra.58 

                                                      
51 Ibid, 40 

52 Ibid, 48 

53 Roddy Nilsson. Foucault: en introduktion. Malmö: Égalité. 2008, 93 

54 Ibid, 85 

55 Michel Foucault citerad i Ibid, 86 

56 Ibid, 94 

57 Ibid, 84 

58 Ibid 
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4. Metod 

Jag avser att göra en intersektionell analys av Twilight utifrån kategorierna ålder, kön och 

klass. Analysen genomförs med hjälp textstycken ur Twilight som indikerar på markörer för 

ålder, kön och klass, som sedan analyseras med hjälp av det teoretiska ramverkets litteratur. 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultat och analys som syftar till att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Avsnittet är disponerat i ordningen klass, kön och ålder, dock är 

avgränsningen inte helt strikt då de olika kategorierna ibland går in i varandra och samverkar. 

Avslutningsvis görs en analys av kategorierna kön, ålder och klass i förhållande till Foucault 

maktteori och hur dessa påverkar Bella och Edwards relation, samt en analys av hur 

kategorierna samverkar. 

5.1 Mångmiljonären och polisdottern 

Edward Cullen beskrivs i Twilight-serien inte bara som utomjordiskt stilig, utan det påtalas 

också vid ett flertal tillfällen att Edward och hans familj är ekonomiskt oberoende. I Edwards 

familj har alla familjemedlemmar fina bilar, man bor i ett stort, vackert hus och pengar tycks 

vara ett icke-problem. Edward klär sig i designerkläder och har en silvrig Volvo av den 

senaste modellen. Edward själv beskriver sitt och syskonens bilintresse som ”an 

indulgence”.59 Inte heller är han sen med att låta sina tillgångar spilla över på Bella och han 

betalar för henne både i skolkafeterian och när de är på restaurant, trots att han själv inte äter 

något.60 Edwards far, Carlisle, är läkare, och en mycket uppskattad sådan av samhället de 

lever i, och Edwards mor, Esme, är hemmafru. Både det att Carlisle är läkare, som ofta ses 

som att statusyrke, och att familjen har tillräckligt god ekonomi för att Esme ska kunna vara 

hemmafru och lägga sin tid på familjen istället är tydliga klassmarkörer. Både Edward och 

hans familj beskrivs tillhöra en högre socioekonomisk klass, till skillnad från Bella. 

                                                      
59 Stephenie Meyer. Twilight. New York: Little, Brown and Company. 2005, 175 

60 Ibid, 154 & 181 
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Bella Swan å sin sida har inga tillgångar att tala om, hennes föräldrar fick henne när de var 

mycket unga och beskrivs som låginkomsttagare då de arbetar som polis respektive 

förskolelärare. Bella själv har ingen egen inkomst och det beskrivs vid flertalet tillfällen att 

hon kommer från en bakgrund med begränsade ekonomiska resurser, bl. a då hon går i tankar 

om att köpa en bil nämns “the scarcity of my funds” som en viktig faktor som spelar in. 61 

Bilen som klassmarkör är ett återkommande fenomen i Twilight där Bellas begagnade bil 

beskrivs som att den sjunger på den sista versen. I kontrast står Edwards silvriga Volvo och 

hans syskons exklusiva bilar. Bella bor i ett litet hus med två sovrum tillsammans med sin 

pappa, polischefen Charlie Swan, samma hus som hennes föräldrar köpte vid tidpunkten för 

hennes födelse och hon beskriver för Edward ”the few places I’d been and the many places I 

wanted to go”, vilket ger intrycket av att hon inte har haft möjlighet att resa särskilt mycket.62 

Det beskrivs också hur Bella, även innan hon flyttade till Forks, har tillhört en lägre 

socioekonomisk grupp, exempelvis  då hon tänker tillbaka på sitt boende i Phoenix, i “one of 

the few lower-income neighborhoods that were included in the Paradise Valley District”.63 

Bella och hennes föräldrar beskrivs tillhöra en lägre socioekonomisk klass. Ytterligare ett 

exempel på skillnader i tillgångar mellan Bella och Edward är de kläder de beskrivs ha på sig. 

Edward och hans syskon beskrivs ha kläder som ser ut att vara av “designer origins” och 

utseenden som “you never expected to see except perhaps on the airbrushed pages of a 

fashion magazine” medan Bella beskrivs gå iförd ”the inescapable jeans” och t-shirt praktiskt 

taget varje dag. 64 

Sett till klass i form av kulturellt kapital finns även här intressanta skillnader att observera. 

Det beskrivs hur Edward är oerhört musikalisk och att han är en begåvad pianist, ett 

instrument som ofta tolkas som en klassmarkör. Bella beskriver det som att ”the room was 

filled with a composition so complex, so luxuriant, it was impossible to believe only one set 

of hands played” när Edward spelar för henne.65 Det beskrivs även att han uppskattar klassisk 

musik och musik från 50-talet. Bella å sin sida beskrivs inte vara nämnvärt musikintresserad, 

mer än vid ett tillfälle då det nämns att hon lyssnar på en Linkin Park-skiva som hennes 

                                                      
61 Ibid 5 

62 Ibid, 7 & 201 

63 Ibid, 12-13 

64 Ibid, 27 & 17 & 198 

65 Ibid, 284 
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mammas man, Phil, har gett henne.66 Dessa båda musikgenrer, klassisk musik och rock, 

betraktade som kulturellt kapital och klassmarkörer knyts ofta till de högre respektive lägre 

samhällsklasserna. Ytterligare ett exempel gällande musik som klassmarkörer uppstår då 

Bella åker med Edward i hans bil och Edward spelar Debussys Claire de lune. Edward 

uttrycker då stor förvåning över att Bella är bekant med Debussy sedan tidigare och att det är 

den typ av musik hon lyssnar på. Denna förvåning tycks dock också vara kopplad till Bellas 

ålder då han kort därefter i samma diskussion ifrågasätter Bellas verkliga ålder med orden 

”you don’t seem seventeen”.67 Detta går att koppla till de livsscheman som Halberstam 

beskriver, gällande förväntade intressen i olika åldrar och hur tonåringar generellt sett inte 

antas lyssna på klassisk musik. Ett sista exempel som beskrivs gällande Bella och Edwards 

skilda musikintressen är då Edward frågar Bella vilken musik hon lyssnar på just nu och hon 

nämner Linkin Park, varpå Edwards respons är ” ’Debussy to this?’He raised an eyebrow”.68 

Edward äger själv skivan, men upplevs vara road över kontrasten mellan Linkin Park och 

Debussy. 

Rörande utbildning som klassmarkör finns också skillnader att observera mellan Bella och 

Edward. Edward har på grund av sin ålder gått igenom high school och college flertalet 

gånger samt tagit läkarexamen två gånger under de 104 år han levt. Bella är istället i full färd 

med att ta sig igenom high school för första gången och hon beskrivs som en begåvad elev 

som gått mer avancerade klasser än sina klasskamrater, bl. a. i biologi där hon beskrivs ha 

varit i ”an advanced placement program” i sin tidigare skola.69 Dock nämns det aldrig i boken 

vad Bella vill studera efter high school, eller om hon ens vill studera, och inte heller nämns 

det något om vad hon skulle vilja arbeta med i vuxen ålder. Inte heller hennes föräldrar tar 

upp ämnet och inte heller engagerar de sig i hennes skolarbete. Hennes pappa frågar henne i 

förbifarten om hennes läxor vid enstaka tillfällen, men större involvering i hennes skolarbete 

än så tycks inte förekomma. Den enda gången då Bellas pappa yttrar någon slags förhoppning 

om att hon ska gå på college är då han uppmanar henne att ”wait till you get to college to start 

looking” gällande att skaffa en pojkvän.70  

                                                      
66 Stephenie Meyers officiella hemsida. http://stepheniemeyer.com/the-books/twilight/twilight-faq/#cd 

(2017-06-06) 

67 Ibid, 91 

68 Ibid, 200 

69 Ibid, 40 

70 Ibid, 259 

http://stepheniemeyer.com/the-books/twilight/twilight-faq/#cd
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Dock uttalas det aldrig att Bella själv tänker på college, trots att hon bara är 1,5 år från sin 

examen. Detta är ett resonemang som även lyfts av Ashcraft i hur de kvinnliga karaktärerna i 

bokserien aldrig tycks ha några karriärsmål eller direkta studieambitioner.71 Men själv ser 

Bella att gå på college som en plan B och lägger istället all sin tid på att vara med Edward. 

Den enda motivation Bella själv tycks uttrycka kring att gå på college är den stolthet hennes 

föräldrar skulle känna och att Edward insisterar på det. 72 Denna skillnad i utbildning och 

akademiska ambitioner mellan Edward och Bella går också i linje med skillnaderna som går 

att observera mellan barn till arbetare respektive akademiker. Edward har förvisso tack vare 

sin ålder haft en helt annan möjlighet att utbilda sig, men också med anledning av det 

ekonomiska kapital som hans familj besitter och det faktum att åtminstone hans fars beskrivs 

vara akademiker. Familjens förmögenhet har gjort det möjligt för honom att studera på 

college, en mycket kostsam utbildning i USA, flera gånger om.  

Klasskillnaderna mellan Bella och Edward exemplifieras gång på gång genom berättelsen och 

det går att observera en tydligt överordnad position hos Edward, som tillhör en högre 

klasskategori än Bella. Detta manifesteras genom bl. a. tillgångar, intressen och utbildning 

och här finns en tydligt uttalad ojämlikhet parterna emellan. 

 

5.2 Kontrollerande män och passiva kvinnor 

En kritik som ofta riktats mot Twilight-serien är Edwards kontrollerande och 

överbeskyddande attityd gentemot Bella. Edward har också beskyllts för att vara en stalker 

med anledning av att han bl. a. följer efter Bella till Port Angeles utan hennes vetskap och att 

han bryter sig in i hennes rum om nätterna och observerar henne när hon sover. Det senare har 

Ashcraft tagit upp i termer av beskyddande paternalism, det att Edward har utsett sig själv till 

Bellas beskyddare.73 Det bör medges att Edward vid ett flertal tillfällen beskyddar Bella då 

hon är i fysiskt underläge, bl. a. då han räddar henne från att bli överkörd och då han 

beskyddar henne från andra vampyrer. Men det finns också flertalet tillfällen då Edward 

bestämmer över Bella och för hennes talan, tillfällen då hon själv borde få fatta beslut. 

Edward är den som tar initiativet till praktiskt taget allt de gör, från att bestämma att de ska 

äta lunch tillsammans till att bestämma att Bella ska introducera honom som sin pojkvän för 

sin pappa. När Bella tvekar insisterar Edward med orden ”[a]re you going to tell Charlie I'm 

                                                      
71 Ashcraft, 2013, 29-30 
72 Ibid 

73 Ibid 120 
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your boyfriend or not?”, medan Bella själv beskriver obehag inför tanken med orden ”I 

suppressed my internal cringing at the thought of Edward and Charlie and the word boyfriend 

all in the same room at the same time”.74 Edward tvingar med Bella på en skolbal hon inte vill 

gå på, trots att hon gråter och är arg. Han är den som avspisar Tyler med orden ” to be 

perfectly honest, she'll be unavailable every night, as far as anyone besides myself is 

concerned. No offense.” då han kommer för att hämta Bella till skolbalen, en dejt Bella 

förvisso aldrig bett om men en dejt som ändå borde vara hennes att tacka nej till.75 Denna 

observation korrelerar också med den koppling som Ashcraft gör mellan Edward och den 

välvilliga sexismen. Hon beskriver Edward som överbeskyddande och kontrollerande och hur 

Bella ständigt behöver beskyddas och räddas av densamme.76 Vidare knyter även 

observationen an till Platts liknande resonemang kring Edward som den drivande, men också 

överbeskyddande och kontrollerande, parten i relationen.77 

Bella spelar å sin sida rollen som det passiva föremålet för Edwards kärlek och merparten av 

deras relation baseras på hans villkor. Hon uttrycker initialt frustration och ilska över Edwards 

aversion mot henne och upplever situationen som ”not fair”, men ganska snabbt går dessa 

känslor över i en besatthet kring allt som rör Edward när han tilltalar henne för första gången 

veckan därpå.78 Men trots denna besatthet, och att hon sällan tänker på något annat än 

Edward, gör hon själv ingenting för att få till stånd en relation med Edward, utan istället är det 

han som tar alla initiativ till deras umgänge och sätter ramarna för hur de ska kunna umgås. 

Denna besatthet beskrivs även av Platt, som i sin text beskriver hur Bella gång på gång 

närmar sig Edward trots att det är förknippat med livsfara för henne själv.79 

Sett till intressen lever Bella och Edward upp till många av de stereotypa förväntningar på 

kvinnor och män som Connell beskriver. Edward beskrivs som initiativrik, kontrollerande och 

emellanåt aggressiv och har ett stort intresse för sport och bilar.80 Han tycker om att köra 

snabbt med sin bil och spelar gärna baseball med sin familj. Bella beskrivs istället som en 

lugn och omhändertagande ung kvinna som gärna kryper upp i en fåtölj med sitt ex av 

Wuthering heights. Det beskrivs också genomgående i boken vid varje gymnastiklektion 

                                                      
74 Meyer, 2005, 277 

75 Ibid, 421 

76 Ashcraft, 2013, 120 
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exakt hur dålig Bella är på allt som har med idrott att göra och hur hennes lagkamrater ber 

henne att hålla sig i bakgrunden för att ingen ska komma till skada på grund av henne. 

Gym was brutal. We’d moved on to basketball. My team never passed me the ball, so that was 

good, but I fell down a lot. Sometimes I took people with me.81 

Mike was on my team today. He chivalrously covered my position as well as his own, so my 

woolgathering was only interrupted when it was my turn to serve; my team ducked warily out of 

the way every time I was up.82 

Vid ett annat tillfälle beskrivs det hur Bellas pappa skrattar då Bella berättar för honom att 

hon ska spela baseball tillsammans med Edward och hans familj. Att Bellas motorik och 

atletiska oförmåga parodieras är ett återkommande tema i boken och leder till ett flertal 

tillfällen då Bellas räddas från att exempelvis ramla och göra illa sig. Själv tänker Bella kring 

hur hennes bristande finmotorik uppfattas av omgivningen i termer av ”possibly my crippling 

clumsiness was seen as endearing rather than pathetic, casting me as a damsel in distress”.83 

Att Bella räddas av de manliga karaktärerna i berättelsen är också ett återkommande tema, 

inte bara i förhållande till Edward Cullen. När Bella blir illamående och svimfärdig under en 

biologilektion är det klasskamraten Mike Newton som räddar henne och tar med henne till 

sjuksyster, där hon istället blir lämpad över till Edward som kör henne hem från skolan. 

Edward beskrivs istället som atletisk och i styrka överlägsen Bella, självklart till stor del på 

grund av att han är just en vampyr. Detta återkommande fokus på Bella som fysiskt svag i 

förhållande till de övriga manliga karaktärerna styrker ytterligare Ashcraft och Platts 

resonemang gällande Bella som ständigt i behov av beskydd av Edward och andra män.84 

Men det finns också en annan sida av Bella och Edwards relation, bortom bilden av Bella som 

ett passivt offer för Edwards kärlek. Bella beskrivs i många avseenden bryta mot den 

förväntade normen, till stor del i förhållande till sin ålder, och det är också det som fångar 

Edwards intresse. Bella ifrågasätter Edward flera gånger, bl. a. då han ljuger för henne om hur 

han räddade henne från den sladdande bilen. När Bella insisterar frågar Edward ”[y]ou’re not 

going to let it go, are you?” varpå Bella svarar ”no”.85 Bella vågar ställa frågor och undersöka 

vidare när hon fortfarande försöker ta reda på vad Edward egentligen är. Bella beskrivs också 

emellanåt som både modig och självuppoffrande, både i mer vardaglig bemärkelse i det att 
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hon har tagit hand om sin mamma under större delen av sin uppväxt men också då hon 

bestämmer sig för att möta vampyren James på egen hand och offra sig för att rädda sin 

mamma och skydda familjen Cullen. Bella själv beskriver sitt offer som ”a good way to die, 

in the place of someone else, someone I loved. Noble, even”.86 Hon beskrivs också som orädd 

då hon får reda på att Edward är en vampyr och då hon bestämmer sig för att ”it didn’t 

matter”.87 Ovan nämnda karaktärsdrag hos Bella överensstämmer även med den bild av Bella 

som Lindén återger, om Bella som normbrytande och icke-traditionell.88 

Det finns också en annan sida av Edward än den kontrollerande pojkvän som han ofta målas 

upp som, för Edward utövar inte bara kontroll över andra utan också över sig själv. Han 

utövar en enorm självkontroll över sig själv för att inte falla för lusten att dricka Bellas blod, 

trots att han beskriver henne som ”my brand of heroin”, men också för att hålla sig borta från 

henne på ett sexuellt plan.89 Edward är inte den stereotypa man som Connell nämner i sin text, 

gällande föreställningar kring män och kvinnors olika beteenden och intressen, mannen som 

styrs av sina sexuella begär.90 Edward Cullen är istället oskuld och ämnar förbli det så länge 

sex innebär en risk för att skada Bella (det uttrycks även i tredje boken, Eclipse, att han vill 

vänta till äktenskapet av religiösa skäl). Här är det istället Bella som tar initiativ till fysisk 

kontakt och flera gånger får Edward stoppa henne så att han inte ska tappa kontrollen. 

Nedanstående textstycke beskriver Bellas reaktion på hennes och Edwards första kyss: 

What neither of us was prepared for was my response. Blood boiled under my skin, burned in 

my lips. My breath came in a wild gasp. My fingers knotted in his hair, clutching him to me. My 

lips parted as I breathed in his heady scent. Immediately I felt him turn to unresponsive stone 

beneath my lips. His hands gently, but with irresistible force, pushed my face back. I opened my 

eyes and saw his guarded expression.91 

Även om Bella är en passiv åskådare i vissa avseenden finns det också avseenden där det är 

hon som tar initiativen och driver handlingen framåt. Denna bild av Edward bekräftas även av 

Lindén, som refererar till vampyren som feministernas allierade i sin text och resonerar för 

hur Edwards avhållsamhet ger utrymme för Bellas sexualitet.92 

                                                      
86 Ibid, 1 

87 Ibid, 160 

88 Lindén, 2013, 219 

89 Meyer, 2005, 235 

90 Connell, 2015, 59 

91 Meyer, 2005, 247 

92 Lindén, 2013, 218 



20 

 

I kategorin kön är ojämlikheten inte lika uppenbar som i klasskategorin då det finns flertalet 

exempel på då både Bella och Edward bryter mot de traditionella könsnormerna. Här ställs 

Bellas stereotypa atletiska oförmåga mot hennes mod och sexuella begär, och målar upp en 

intressant kontrast. Detta gäller även Edward, som i många avseenden lever upp till den 

traditionella mansnormen men som också avviker från den med sin avhållsamhet och 

självkontroll. Dock går det inte att bortse från att trots Bellas mod är hon den som blir räddad 

snarare än agera räddaren i majoriteten av fallen och Edwards emellanåt aggressiva och 

kontrollerande beteenden bekräftar de stereotyper som Connell målar upp. Inte heller går det 

att bortse från att Bellas eviga matlagning och Edwards brinnande bilintresse också uppfyller 

de stereotypa föreställningarna om manligt och kvinnligt. 

 

5.3 Ålder – genom handlingar och utseende 

Ur ett kronologiskt perspektiv finns det en åldersskillnad på 86 år mellan Bella och Edward. 

Edward uppges vara född 1901 men blev förvandlad till vampyr 1918 och är således fast i en 

sjuttonårings kropp, trots att han egentligen är 104 år gammal då han och Bella träffas år 

2005. Bella uppges vara född 1987 och ska således fylla 18 när hon lär känna Edward, så trots 

att de rent fysiskt ser ut att vara lika gamla finns det en markant skillnad i ålder parterna 

emellan. Edward uttrycker vid ett flertal tillfällen att han har levt ett långt liv och upplevt 

mycket under de dryga 100 år han levat, han refererar bland annat en gång till musikens 

förändring över årtiondena med orden ”music in the fifties was good. Much better than the 

sixties, or the seventies, ugh!”93 

Bella beskrivs som en sjuttonåring som är mogen för sin ålder och Edward ifrågasätter vid ett 

tillfälle om hon faktiskt är sjutton år gammal med ”you don´t seem seventeen”.94 Bella, som 

lärt sig att ta ansvar för sin mamma vid en tidig ålder, svarar honom med att ”my mom always 

says I was born thirty-five years old and that I get more middle-aged every year”.95 Det antyds 

vid flera tillfällen att Bellas mamma inte besitter typiska modersegenskaper och hur det 

snarare är Bella som tar hand om henne än tvärtom, och hon beskrivs även som ”very young 

for her age” av Bella själv.96 Här antyder Bella också att det snarare är hon som varit den 
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vuxna med orden ”well, someone has to be the adult”.97 Edward beskrivs av andra i sin 

omgivning som mogen för sin ålder, bl. a. av Bellas pappa som beskriver Edward och hans 

syskon med orden ”they´re all very mature – I haven’t had one speck of trouble with any of 

them”.98 Även Bella säger till Edward att ”you don’t seem much like a junior in high school 

yourself” då Edward ifrågasätter hennes ålder.99  

Ett återkommande tema i boken är hur Bellas intellektuella mognad och Edwards ungdomliga 

utseende lyfts fram. Redan första gången Bella ser Edward tänker hon att han ser yngre ut än 

sina syskon, som beskrivs som att ”they looked like they could be in college, or even teachers 

here rather than students”.100 Edward beskriver hon istället som ”boyish” i jämförelse med de 

andra.101 Ett annat tillfälle när Edwards ungdomliga utseende tycks spela roll är då Bella 

berättar för sin pappa att hon och Edward är tillsammans och han först blir upprörd då han tror 

att det är Edwards storebror, Emmett, hon talar om. ”He’s too old for you” säger Charlie om 

Emmett, som uttrycker att han skräms av Emmetts muskler och mogna utseende.102 När han 

istället får höra att det rör sig om den yngsta av syskonen Cullen lugnar han ner sig och säger 

”Oh, well, that’s… better, I guess”.103 Denna observation kring utseende som inverkande 

faktor vid föreställningar om ålder beskrivs också av Lövgren, som i sin text lyfter Bellas oro 

för att åldras fysiskt och se äldre ut än Edward. Vidare knyter Lövgren denna rädsla hos Bella 

till traditionella föreställningar om godtagbara åldersskillnader.104 

Gällande Bella påpekas det istället hur pass moget hon beter sig, många gånger genom att 

ställa henne i jämförelse med sina klasskamrater. Bella uppskattar inte att gå och titta på 

kläder när hon är med sina vänner och hon beskriver shoppingen som ”much shorter and 

easier” än liknande utflykter hon gjort tillsammans med sin mamma.105 Själv vill hon hellre gå 

och titta på böcker i bokhandeln. Vidare beskrivs det hur Bella själv inte har något intresse för 

att gå på någon av de danser som äger rum under handlingens gång, medan hennes vänner 

istället blir extatiska och fnissiga över tanken på vilken klänning de ska ha och vilken pojke 

de ska gå med. Själv uttrycker Bella vid flera tillfällen att hon ” honestly can't dance!” och att 
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hon har ”balance problems”.106 Bella beskriver också själv att ”I don’t relate very well to 

people my age”.107 Men det är inte bara i jämförelse med sina jämnåriga som hon beskrivs 

som mogen utan också i förhållande till sina föräldrar. Det har tidigare nämnts hur hon har 

tagit hand om sin mamma under sin uppväxt och hon intar snart samma position i hushållet 

tillsammans med sin pappa. Det är Bella som tvättar, städar och sköter inköpen och det är 

också Bella som sköter matlagningen i hushållet. Vid ett tillfälle beskrivs det hur Bella ska 

vara borta under kvällen och hur hon säger till Charlie att hon ska ”leave some things for 

cold-cut sandwiches in the fridge” då hon inte kommer att kunna laga middag åt honom.108  

Lövgren nämner i sin artikel begreppet göra ålder och hur det är ålder som sätter ramarna för 

vad som är möjligt, vilket också blir fallet gällande Bella och Edwards relation.109 Det är 

Edwards unga utseende och avstannade åldrande som gör det möjligt för Bella att falla för 

honom, för vi kan anta att hon inte hade fallit för honom om han faktiskt hade åldrats enligt de 

104 år han rent kronologiskt sett är. Det är också Edwards ungdomliga utseende som gör det 

möjligt för honom att närma sig Bella, det kan antas att Bellas pappa hade varit minst sagt 

motvillig till att låta sin dotter vara tillsammans med en 86 år äldre man när han ställer sig 

avig till någon som han uppfattar som ett år äldre än henne. Här kommer också Halberstams 

livsscheman in i bilden, det faktum att Edward till synes befinner sig på samma stadie i livet 

som Bella, dvs. i high school, gör romansen godtagbar.110 Dock fungerar livsschemat 

annorlunda för Edward då han kan röra sig fram och tillbaka mellan livets förväntade skeden 

som det beskrivs då han har hoppat mellan high school, college och läkarutbildning.  

På samma sätt är det Bellas mognad och normbrytande beteende som möjliggör att Edward 

uppmärksammar henne från första början, bortsett från hennes doft och det faktum att hon är 

nyinflyttad. Detta är i enlighet med den vampyrtradition som Lindén lyfter fram i sin 

artikel.111 Edward beskriver själv hur han gått igenom hela sitt liv och aldrig fallit för någon 

och att hans mamma Esme varit rädd för att ”there was something missing from my essential 

makeup” som gjorde att han inte hittade sin själsfrände.112 Även Lindén beskriver en vampyr 

som har gått genom århundraden, många gånger ensam, och känner därför igen den där 
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speciella kärleken när den kommer.113 Bella sticker ut från de andra människorna som Edward 

har träffat under sina 104 år på mer än ett sätt och han intresserar sig för henne från första 

stund. Hon är den första han träffar vars tankar han inte kan läsa. Balansen mellan Edwards 

avstannade fysiska åldrande och Bellas vuxna beteende gör att parterna kan mötas på samma 

nivå och gör att den stora åldersskillnaden inte blir lika uppseendeväckande för läsaren.  

Det går inte att förneka att Edwards ålder ur ett erfarenhetsperspektiv ger honom en fördel i 

förhållande till Bella som endast har levt 17 år. Dock kompenseras denna obalans genom att 

Bella och Edward befinner sig i samma fas i livsschemat, dvs. de går i high-school och är 

bägge 17 år gamla. Åldersskillnaden kompenseras också delvis med den återkommande 

beskrivningen av Bella som mogen för sin ålder och med beskrivningen av Edwards 

ungdomliga utseende och beteende. Men rent kronologiskt är Edward ändå 86 år äldre än 

Bella och det är svårt att argumentera för att det inte skulle ge honom någon slags överordnad 

position i förhållande till Bella. 

5.4 Bella, Edward och makten 

Det har många gånger argumenterats för att Bella och Edward har en mycket ojämlik relation 

och att Bella befinner sig i ett underläge i förhållande till Edward, och vid en första anblick 

kan en sådan analys tyckas rimlig utifrån de kategorier som analyseras i detta arbete. Edward 

är man, förmögen och äldre än Bella, vilket många gånger ger honom ett övertag i förhållande 

till henne. Sett till kön lever Edward Cullen många gånger upp till de stereotyper som Connell 

nämner, han är stark, initiativrik och emellanåt aggressiv.114 Även Bella uppfyller många av 

de stereotyper som Connell målar upp om kvinnor som omhändertagande, svaga och passiva. 

Det är Edward som initierar deras vänskap och senare romans, och även om Bella spelar med 

är det initialt Edward som söker Bella och driver relationen framåt. Samma tendenser går att 

observera gällande den dam-i-nöd-karaktär Bella målas upp som av Ashcraft i det avseende 

att hon ständigt blir räddad från olika faror av Edward och andra manliga karaktärer.115 Detta 

skapar en obalans mellan Edward och Bella och försätter henne i en beroendeställning där hon 

behöver Edward och andra män för att beskydda henne. 

Men Bella och Edward är också normbrytare. Precis som Lindén refererar till i sin artikel är 

det Bella som eftersträvar den fysiska närheten i relationen medan Edward är den som sätter 
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gränserna, och bryter således mot den stereotypa föreställningen om mannen som drivs av sin 

sexualitet.116 Edward befinner sig ständigt på gränsen av sin självkontroll då han är med Bella 

och han vet att Bella har makten att driva honom över den gränsen. Bella å sin sida avviker 

från stereotypen om kvinnan som sexuellt passiv och är istället den som tar kommandot. 

Ytterligare en aspekt av Bella som avviker från de stereotypa förväntningar på kvinnor som 

Connell beskriver är hennes mod. När James hotar Bellas familj och familjen Cullen fattar 

Bella ett beslut om att offra sig själv för att rädda de andra och tar då själv makten över 

situationen.  

Ur ett klassperspektiv är det svårt att argumentera för något annat än att Edward har en 

överordnad position i förhållande till Bella. Det har tidigare beskrivits hur Edward har en stor 

förmögenhet, ett stort kulturellt kapital och att han är välutbildad medan Bella har sin 

bakgrund i medelklassen med en pappa som arbetar som polis och en mamma som är 

förskolelärare. Bella har knappa ekonomiska tillgångar, har rest mycket litet och beskrivs 

förvisso som ambitiös i skolan men har fortfarande ännu inte avslutat high school. Just 

klassperspektivet korrelerar också med åldersperspektivet, då det är just Edwards höga ålder 

som har gjort det möjligt för honom att samla på sig både sin förmögenhet och kunskap.  

Foucault för också ett resonemang kring relationen mellan makt och kunskap och hur dessa 

förutsätter varandra och detta resonemang går även att knyta till maktbalansens förändring 

mellan Bella och Edward under berättelsens gång.117 I början av berättelsen har Bella samma 

kunskap som sina klasskamrater om Edward Cullen och hans syskon, men med tiden börjar 

hon inse att Edward inte är någon vanlig sjuttonåring. Ju mer Bella lär känna Edward, desto 

fler frågetecken uppstår vilket slutligen leder till att Bella ifrågasätter om Edward verkligen är 

den han påstår att han är. Just ålder är en avslöjande faktor i det här fallet, för just åldern är en 

av de saker som får Bella att börja ifrågasätta vem Edward är.  

” How old are you?” 

” Seventeen”, he answered promptly. 

” And how long have you been seventeen?” 

His lips twitched as he stared at the road.” A while,” he admitted at last.118 

Samtidigt som ålder är en av de saker som ger Edward ett övertag sett till kunskap och 

erfarenhet är det också åldern som utgör hans Akilleshäl. När Edward bekänner att han har 
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varit 17 år en längre tid, och således kan antas inte vara mänsklig, ger han också Bella en 

maktposition som hon tidigare inte haft. Kunskapen om Edwards ålder ger Bella makt, då 

familjen Cullen är beroende av omgivningens okunskap för att kunna smälta in och leva ett 

vanligt liv bland andra människor. Även om Bella lovar Edward att hon inte ska berätta för 

någon om det hon fått veta så är det enligt Foucault omöjligt för kunskapen att inte framkalla 

makt. Den utlösande faktorn, då Bella börjar ana att något inte är som det ska, är då Edward 

räddar henne undan från den sladdande bilen. Edward själv beskriver händelsen med orden   

”I was appalled. I couldn't believe I had put us in danger after all, put myself in your power — 

you of all people”.119 Edward är själv medveten om att han genom att röja sin identitet för 

Bella har gett henne makt över både honom och hans familj.  

Ytterligare ett perspektiv på kunskap som makt går att knyta till den stora åldersskillnad 

mellan Bella och Edward som tidigare fastslagits. Sett till Foucaults teori kring relationen 

mellan kunskap och makt skulle detta kunna tolkas som att Edward innehar en maktposition i 

förhållande till Bella med anledning av sin livserfarenhet. Foucault beskriver makten som 

dynamisk och som något som inte kan ägas, utan som utövas.120 På samma sätt går det att 

observera hur makten i relationen pendlar mellan Bella och Edward under berättelsens gång. 

Avslutningsvis går det också att observera de tre kategorierna och hur de samverkar ur ett 

intersektionellt perspektiv. Utifrån de tre kategorierna har vi kunnat konstatera att Bella är en 

ung kvinna tillhörande en lägre socioekonomisk klass samt att hon ännu inte har hunnit 

avsluta high school. I kontrast ställs Edward - en kronologiskt sett avsevärt äldre man 

tillhörande en högre socioekonomisk klass, med flertalet avslutade högskoleutbildningar. Ur 

ett hierarkiskt perspektiv är Bella och Edward i mångt och mycket varandras direkta motpoler 

och de intersektionella kategorier Bella tillhör försätter henne i ett underläge. Det är inte 

enbart det faktum att Bella är kvinna som ger henne en underordnad ställning utan även 

ekonomi, utbildning och ålder är inverkande faktorer. Bella saknar helt enkelt mycket av de 

tillgångar och erfarenheter som Edward besitter. Edward å sin sida är en man med både 

pengar, utbildning och social status som ger honom ett annat handlingsutrymme än Bella. 

Edwards ålder är dock en relativ fråga, då han utseendemässigt uppfattas som en tonåring men 

mentalt och kronologiskt sett är mycket äldre. Här går det alltså att diskutera kring vilka 

fördelar Edward egentligen har gällande åldern. Rörande hur ålder, kön och klass samverkar i 

Twilight går det alltså att dra slutsatsen att kategorierna i samröre med varandra ger upphov 

                                                      
119 Ibid, 239 

120 Nilsson, 2008, 85 



26 

 

till betydligt mer markanta hierarkiska skillnader mellan Bella och Edward än om man 

observerar de olika kategorierna var för sig.  

6. Sammanfattning och slutsats   

I denna analys av Twilight bekräftas till stor del de analyser av boken som bl. a. Ashcraft, 

Lövgren och Platt gör i sina texter, men även några av de normbrytande aspekterna, som bl.a. 

Lindén avhandlar. Det beskrivs bl. a. hur Edwards avhållsamhet bryter mot den klassiska 

mansnormen och hur det också ger utrymme för Bella att agera på sin sexualitet. Bella 

beskrivs som modig och självuppoffrande då hon ställs inför svåra situationer och det beskrivs 

även hur hon avviker från en tonårings förväntade beteenden med sin mognad och 

ansvarstagande sätt.  

Men trots att det finns normbrytande drag hos Bella och Edward finns det också 

problematiska aspekter av Twilight som gör behovet av en kritisk läsning aktuellt. Den 

maktposition som Edward får i förhållande till Bella med anledning av bl. a. sin ålder, 

erfarenhet och sitt kön gör att hon ofta hamnar i ett underläge. Sett till kön bekräftar både 

Edward och Bella många gånger de stereotyper som Connell beskriver gällande de båda 

könen. Bella beskrivs genomgående som omhändertagande då hon sköter hushållet åt sin 

pappa, men också som oerfaren i förhållande till Edward. Hon är svag när han är stark, hon är 

klumpig när han är atletisk och hon är passiv när han är initiativrik. Edward har med sina 86 

år extra av livserfarenhet onekligen ett övertag i relationen och inte heller går det att påstå att 

Edwards överordnade klassposition ytterligare förstärker hans övertag.  

I läroplanen för svenskämnet i gymnasieskolan framgår det att det är skolans uppdrag att se 

till att eleverna utvecklar förmågan ”att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska 

texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa”.121 Svenska i gymnasieskolan 

är ett ämne där stor vikt läggs vid litteratur och förväntningarna på elevernas förmåga att 

kunna reflektera över och kritiska granska de texter som läses är högre än i högstadieskolan. 

Ett av skolans uppdrag enligt Skolverket är främja likabehandling och förebygga 

diskriminering, och då också med hjälp av de läromedel och material som används i skolan. 

Det är också skolans uppdrag att kritiskt granska och utvärdera dessa så att de följer skolans 
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värdegrund.122 Twilight är en bok som läses av miljontals ungdomar i skolåldern världen över 

och med anledning av detta blir det också av vikt att reflektera över vilka normer och 

föreställningar som förmedlas till de unga läsarna.  En bok som Twilight blir problematisk 

med sina tydligt utstakade könsnormer och klass- och åldersskillnader när den läses av unga 

människor som är mitt uppe i sitt identitetssökande och kan vid en okritisk läsning gå direkt 

stick i stäv med det uppdrag skolan är ålagt att förmedla gällande jämlikhet och förebyggande 

av diskriminering. Dock skulle Twilight kunna användas i klassrummet för att få till stånd en 

intersektionell analys, på samma sätt som den har använts i detta arbete, och på så sätt göra 

eleverna uppmärksamma på rådande normer. Även om Twilight i sig inte levererar särskilt 

många normbrytande exempel rörande ålder, kön och klass kan den användas som underlag 

för att granska de normer som boken bidrar till att reproducera. 

 

7. Vidare forskning 
Det finns flera aspekter som skulle kunna vara av intresse att undersöka vidare för att vidga 

det intersektionella perspektivet av Twilight. I denna undersökning har endast den första 

boken i serien behandlats, vilket förvisso ger möjlighet att gå in mer på djupet. Dock går det 

inte att utesluta att det skulle vara av intresse att studera serien i sin helhet för att kunna 

observera hur maktbalansen mellan Bella och Edward utvecklas i förhållande till kategorierna 

ålder, kön och klass och för att få en tydligare helhetsbild.  

Ytterligare en aspekt, som Platt lyfter i sin artikel Cullen Family Values: Gender and Sexual 

Politics in the Twilight Series, är att hon även analyserar Midnight sun, som är den första 

boken i serien skriven ur Edwards perspektiv. Då bokserien berättas ur Bellas perspektiv får 

vi huvudsakligen ta del av hennes upplevelser och tankar, vilket ger oss en vinklad bild av 

böckernas handling. Platt inkluderar i sin analys av böckerna även Midnight sun för att 

inkludera Edwards perspektiv. Enligt Platt går detta perspektiv dock inte emot Bellas 

perspektiv, utan stärker istället bilden av Edward som Bellas självutnämnde beskyddare. 123 

                                                      
122 Eva-Karin Wedin. Jämställdhetsarbete i förskola och skola. 2 uppl. Stockholm: Norstedts juridik. 2011, 76 

123 Platt, 2010, 78 
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