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ABSTRACT
Denna studie syftar till att undersöka representationen av maskulinitet och femininitet 
med utgångspunkt i huvudkaraktärerna i filmserierna Underworld och Twilight som 
båda har ett vampyrtema, där representationerna i respektive serie sedermera jämförs 
med varandra. Undersökningen ämnar även undersöka om denna representation 
förändras genom det narrativa förloppet i vardera filmserie och i så fall hur förändringen 
yttrar sig. 
Genom ett utarbetat observationsschema där binära oppositioner och huvudkaraktärer i 
interaktioner står i fokus tas specifika scener ut och analyseras med hjälp av genusteorier 
och litteratur kring vampyrgestalten, varulven och hur manliga respektive kvinnliga 
karaktärer tidigare representerats inom filmmediet. Interaktioner och scener ligger till 
grund för karaktärsanalysen. 
Resultaten av denna studie visar att representationerna av karaktärerna innehåller drag 
från tidigare ideal där dessa befinner sig i olika maktpositioner gentemot varandra. De 
kvinnliga karaktärernas representation ter sig i jämförelse med varandra olika i aktivitet 
och makt men tillhör till en början samma stereotyp. Även de manliga karaktärerna 
skiljer sig åt i representationen genom fysiska yttringar, handlingar och även i sina 
maktpositioner.  Genusyttringarna i Underworld-serien visar en stark kvinnlig och passiv 
manlig karaktär medan motsatsen kan urskiljas i Twilight-serien.  

Nyckelord: Representation, film, genus, vampyr
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1 INTRODUKTION
Vampyren har varit och är fortfarande en populär gestalt inom populärkultur. Från att 
ha varit en blodsugande greve från Transsylvanien som har figurerat inom 
skräckfilmer har gestalten flyttat in i diverse olika genrer, och framför allt ändrat sina 
karaktäristiska drag. Vårt intresse för vampyren som fenomen har hållit sig på det 
privata planet tills vi kom att diskutera skillnader i två nutida filmserier med fokus på 
vampyren: Underworld och Twilight. Det som fascinerade oss var hur den kvinnliga 
vampyren Selene i Underworld-serien representerades som en vapenbärande ung 
kvinna i lackdräkt som gång på gång får rädda sin manlige motspelare Michael vars 
karaktär börjar som en människa men slutar i något helt annat. Detta ställt mot 
Twilight-serien där den manliga civiliserade vampyren Edward glittrar i solskenet 
och faller i djup förälskelse till Bella, den kvinnliga huvudkaraktären som vägrar 
acceptera att Edward skulle kunna ha några mörka sidor samtidigt som hon vägrar 
godta att varulven Jacob skulle kunna få utlopp för sina.    
Filmerna i Twilight-serien har uppnått en stor popularitet främst bland den kvinnliga 
publiken. Så stor att det skapade problem vid sättningen av åldersgränserna av 
nordisk film då yngre fans protesterat mot 15-årsgränsen som satts (dn.se). 
Populariteten i sig väckte ett stort intresse och som lärarstuderande har populariteten 
märkts bland ungdomarna i skolan i form av prat om filmerna och i skapandet av 
bilder rörande dessa. Även om Underworld-serien inte möttes med lika stor 
entusiasm är det av intresse att jämföra representationen av femininitet och 
maskulinitet i dessa filmer kontra Twilight. 
Vi har valt ett genusperspektiv då formandet av maskulinitet och femininitet hos 
individen kan härledas till medias representation av män och kvinnor. Det vi 
undersöker är hur representationen av det maskulina och feminina yttrar sig utifrån 
huvudkaraktärerna och deras interaktioner i filmerna för att få fram en bild av vad 
dessa karaktärer representerar. I vårt framtida yrke anser vi det vara av vikt att få en 
inblick i populärkulturen och blottlägga vilka ideala genusbilder som förmedlas. 
Slutligen vill vi tillägga att för att få mer inblick i det material vi går igenom hänvisar 
vi läsaren till att se Underworld, Underworld Evolution, Twilight och New Moon. 
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2 BAKGRUND
I detta avsnitt presenteras teorier kring konstruktionen av genus vilket följs av 
betydelsen av film och dess eventuella påverkan film har på mottagaren. Vidare ges 
en överblick kring vampyren som fenomen via litterär tradition och filmgestaltning, 
varpå ett kortfattat avsnitt kring varulvsgestalten presenteras. Detta följs av hur 
manliga respektive kvinnliga karaktärer skildrats inom film. Slutligen förklaras 
begreppet representation. 

2.1 Genus
Då könsroller i olika uttryck behandlas benämns dessa som genus för att förtydliga 
skillnaden mellan det biologiskt konstruerade, kön, och det socialt och kulturellt 
konstruerade, genus (Fagerström & Nilson, 2008). Genus är något som Connell 
(2009) menar att vi i vardagen tar för givet, en uppdelning görs snabbt mellan flickor 
och pojkar och vardagen arrangeras utefter den distinktionen. Detta 
förgivandetagande är en missvisning då att vara man eller kvinna inte är något 
förutbestämt tillstånd, det är ett tillstånd under aktiv konstruktion, ingen föds 
maskulin eller feminin. Kvinnligt och manligt är således inte något som kan ses som 
naturen given, men ej heller som ett fenomen som påtvingas individen utifrån genom 
sociala normer, individen konstruerar i mångt och mycket sig själv som maskulin 
eller feminin när denne tar en plats i genusordningen, eller förhåller sig till den plats 
som blivit tilldelad (Conell, 2009). Dock framhäver Fagerström och Nilson (2008) 
att pojkar uppmuntras av samhället till att vara starka, aktiva och initiativtagande 
medan flickor uppmuntras till motsatsen vilket ger en könsmaktsordning som, enligt 
genusforskningen, är organiserande för hela samhället (a.a.). Vad som är lämpligt 
genusrelaterat beteende i ordningen och kategoriseringen är dock i ständig förändring 
och skiljer sig från olika kontexter. Det väsentliga är att de inte sprids på biologisk 
grund utan genom det sociala livet, genom våra relationer (Conell, 2009).

Connells huvudtanke kring genus handlar framför allt om att det skapas i sociala 
relationer inom vilka individer och grupper agerar. Dessa behöver inte med 
nödvändighet bestå i direkta interaktioner mellan kvinnor och män, eller mellan 
kvinnor emellan och män emellan i homosociala grupper. Relationen kan vara 
indirekt, till exempel genom TV, film eller internet. Genusrelationer skapas och 
återskapas hela tiden i vardagen, och om vi inte skapar dem existerar de inte 
(Connell, 2009). Medier påverkar dock framställningen av normen där dessa normer 
framträder som representationer och kan även tydliggöras genom en icke-norm i 
form av stereotyper eller schabloner (Fagerström & Nilson, 2008).

Genusperspektivet ställer frågor kring betraktandet såsom vem det är som betraktar, 
vems är välbehaget, vem har rätt att betrakta och hur kulturellt avkodas och 
legitimeras betraktandet? Vilken relation finns mellan makt och att betrakta 
respektive betraktas? Maktaspekten inom genus är central där makten utövas i både 
handling och tanke. Den innehåller mönster för agerande och skapar samt 
upprätthåller en ordning som ger, vad som uppfattas som, självklarheter (Fagerström 
& Nilsson, 2008).

2.2 Film och dess betydelse
Genom olika medier påverkas den egna identiteten som är starkt påverkad av den 
kontext som vi lever i men effekten av påverkan vilar på en skiftande empatisk 
kompetens då inte alla relaterar till objektet i lika hög grad (Fagerström & Nilson, 
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2008). Populärfilmen är en arena som erbjuder ett utrymme i vilket identiteter kan 
bekräftas, upplösas och omformas inom ett fantasiområde. Detta fantasiområde 
bekräftar en rad olika identiteter samtidigt som det förflyttar identifikationer och 
begär vilka underminerar stabiliteten i sådana kategorier. Att hävda att publiken till 
populärfilm skulle vara fri att skapa identifikationer efter egen vilja skulle vara att 
förneka de maktoperationer som existerar (Tasker, 1993). 

Filmer har i regel en struktur där de strukturella reglerna innebär att ”egenskaperna 
utgörs av relationer mellan skilda element inom ett system” (Nordmark, 1976 sid. 
133). För att kunna klarlägga de inre, dolda systemen är det nödvändigt att först 
klarlägga de yttre, observerbara där de underliggande synliggörs då de ställs i 
relation till bakomliggande regelsystem. Dock skall det påpekas att även om det 
finns en given struktur kan denna finnas i otaliga variationer men med några krav 
kring innehållet utefter en given genre. Som ett exempel skall en westernfilm 
rimligen utspelas i den gamla western och innehålla vissa traditionella rollfigurer i 
olika avgörande moment (Nordmark, 1976). 

Filmen, oavsett genre kan läsas och förstås på olika nivåer och har större rikedom än 
vad som först uppfattas, men detta vilar på nivån av engagemang hos tittaren, den 
som avkodar.  En djupare nivå av läsning av en film, enligt filmvetaren Louise 
Wallenberg, kritiserar synen på identifikation som bunden till ett fastställt genus. 
Läsaren själv blir en viktig del då nivån inkluderar läsarens relation till texten 
(Wallenberg, 2008).

Det finns en allmän uppfattning om att den påverkan som media, och i synnerhet 
film har på människor är en yttring av ett moraliskt och intellektuellt förfall och 
dessa skulle då vara de texter som har en kraftfull inverkan på hur vi ser oss själva 
och andra, hur vi föreställer oss vår dåtid, nutid och framtid. Detta ger att det finns 
ett behov av att analysera dessa filmer som annars bara utvärderas i form av antal 
stjärnor, getingar eller tummar (Collins m.fl, 1993). Representationen har 
konsekvenser för verkliga människor och det är därav viktigt att filmer kritiskt 
granskas och studeras. Att filmen skall fungera som ett fostrande medel för 
förhållning i genus förutsätter att det faktiskt ges en möjlighet att bli förförd eller 
inspirerad av karaktärerna som ger representationerna, vilket det ofta gör, då 
filmkaraktärer får stå för en ideal genusbild (Wallenberg, 2008).

2.3 Vampyrfilm som genre

Här presenteras den litterära och filmiska gestaltning som kommit att bli 
trendsättande för vampyrberättelser in i vår tid. Litterär tradition handlar om vilken 
litteratur som blivit trendsättande, därefter följer en kort beskrivning av genren 
vampyrfilm från dess början fram till våra dagar med nedslag i betydelsefulla filmer, 
och slutligen behandlas gestaltningen av vampyren som ett monster respektive en 
human gestalt.  

2.3.1 Genre
Genre är en mobil kategori där gränserna mellan de olika genrerna är svåra att 
utkristallisera. Det finns ett konstant utvecklande i den industriella kontexten 
samtidigt som det tillkommer skiftande regler kring narrativet i populärfilm. Genrer 
har inga statiska kriterier utan vilar mer på en igenkänningsfaktor och eventuella 
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skillnader genrer emellan (Tasker, 1993). Den har utvecklats som ett svar på behovet 
av att rationalisera produktionen och sedermera fortsatt att utvecklas i takt med de 
krav som ställs från industrin, teknologin, distributionen och konsumtionen. För att 
locka så stor publik som möjligt har även en rad olika hybrider inom genre vuxit 
fram (Tasker, 1998).  

Genren vampyrfilm är inte alltid lätt att särskilja från science-fiction där många 
kritiker till och med ser det som en subgenre till skräckfilm vilket kan ses som 
alldeles för begränsande. Skräckfilmen adresserar det undermedvetna medan 
science-fiction är mer riktat mot det medvetna det vill säga att inom genren skräck 
får vi möta monstret och skall därigenom hantera det medan i science-fiction är 
monstret en produkt av evolutionen eller vår monstruösa potential. Även om det 
förekommer kvinnliga vampyrer är fenomenet vampyrism främst tillägnat manliga 
karaktärer (Hayward, 2008).

2.3.2 Litterär tradition

Den karaktäristiska och stereotypa vampyren skapades av Bram Stoker i och med 
publiceringen av romanen Dracula 1897, denna vampyrberättelse innehåller det stoff 
som kom att bli formen för vampyren ända in i 2000-talet. Här blev det standard för 
vampyren att: kunna förvandla sig till fladdermus, inte reflektera någon spegelbild, 
inte tåla solljus samt att vapnen mot vampyren kom att bestå av kors, vigvatten och 
den vassa pålen som måste stötas in i vampyrens hjärta för att den skall dö blev 
standard. Detta är vad som kallas den Stokerska traditionen, och den har varit 
stilbildande för vampyrberättelser långt in i vår tid och varje romanförfattare eller 
filmare som skildrar vampyrberättelser förhåller sig till stoffet i denna tradition 
(Höglund, 2009).  

Den andra traditionen man kan urskilja är den som författaren Anne Rice gav upphov 
till med sina vampyrberättelser i och med bokserien The vampire chronicles utgivna 
mellan 1976 och 2003 (Annerice.com). Berättelserna kom att revolutionera 
vampyrberättelsen och så som Dracula blivit populär på 1800-talet så kan Anne Rice 
sägas ha gett upphov till 1900-talets Dracula och även återinfört stoff som funnits 
tidigare, hos till exempel 1800-talsförfattare som Poe, men som till synes gått 
förlorad efter Bram Stokers roman. Stoffet som återinfördes är vampyren som 
konstnär, tätt sammanbunden med litteraturen, musiken och kreativitet. Det som kom 
att bli mest framträdande för vampyrberättelsen in i våra dagar är att läsaren får 
komma nära själva vampyren, ge sin berättarröst åt denne och följa dennes känsloliv 
och se världen ur vampyrens synvinkel. Detta är vad Höglund benämner 
humanvampyrer, och som motsats till dessa finns det monstervampyrer vilka båda 
behandlas längre fram (Höglund, 2009). 

2.3.3 Vampyrer i film över tid
Bram Stokers Dracula blev sedermera utgångspunkten i filmer som behandlade temat 
vampyrer. Den första långfilmen, den tyska stumfilmen Nosferatu av F.W. Marnau 
från 1922 var en återgivning av Bram Stokers roman och blev en kommersiellt 
gångbar film. För Hollywood skulle det dröja till 1931 innan den första amerikanska 
vampyrfilmen hade premiär i USA, även den en återgivning av romanen med samma 
namn, Dracula, filmen var även den första ljudfilmen i skräckgenren. Efter denna 
film följde en rad vampyrfilmer, och temat blandat med sex och våld var ett recept 
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för framgången och under andra världskriget sökte sig publiken till den fiktiva skräck 
som vita duken gav (Höglund, 2009).

Vidare in på 50-talet upplevde vampyrfilmen ingen större storhetstid, i alla fall inte i 
Hollywood. Men en rad andra länder kom att få upp ögonen för genrens slagkraft 
och bland annat utgjorde filmerna producerade av det brittiska bolaget Hammer 
Films en nytändning för vampyrfilmen från slutet av 50-talet och in på 60-talet. 
Succén började med filmen Horror of Dracula regisserad av Terence Fisher 1958 
som med sitt effektiva bruk av technicolor visade kontrasten mellan vita ytor och det 
röda blodet. Filmen kom även att skilja sig från tidigare vampyrskildringar i och med 
att vampyrens tänder som tidigare lämnats åt publikens fantasi nu kom i fokus. 
Hammerfilms kom att stå för en ansenlig del av produktionen av filmerna och det 
rådde en stor produktion på 60-talet in på 70-talets mitt (Höglund, 2009).

På slutet av femtiotalet till mitten av åttiotalet fick blodsugandet som var kopplat till 
en sexuell akt, till och med sexuella övergrepp, mellan vampyren och dess offer mer 
visuellt utrymme i filmerna som producerades, detta beroende på att man visade mer 
sensualitet och erotik. Bland andra är den franske filmskaparen Jean Rollins filmer 
omtalade på grund av dess innehåll av nakenhet och erotik (Höglund, 2009). 

Vampyren har fått stå som en sexuell symbol genom otaliga skildringar, främst är det 
bettet och blodsugandet som har stått för de sexuella associationerna till sex 
(Horrocks 1995). Bettet med de sexuella konnotationerna som följt genom år av 
skildringar har i modernare tappningar inte varit en metafor för sexakten, snarare ett 
komplement. Detta till trots finns de sexuella konnotationerna kvar (Höglund, 2009).

2.3.4 Monstervampyrer
De vampyrer som benämns monstervampyrer har oftast förlorat sin kontakt med det 
mänskliga som de en gång besatt, de känner ingen empati för andra levande varelser 
och dödar utan att få dåligt samvete. Denna sorts vampyrer antar sällan den vars röst 
berättar historien, de står för det onda som de mänskliga huvudkaraktärerna måste 
förgöra. Dessa utgörs oftast av så kallade vampyrjägare som i sin vapenarsenal har 
en mängd kristna symboler och ting från den stokerska traditionen så som vigvatten 
och kors och böner. Monstervampyrer är porträtterade som hemska varelser till sättet 
och även utseendemässigt för att göra en skillnad mellan monster och människa, de 
vill dominera och utrota. I nutida vampyrberättelser är det ofta kvinnor som får stå 
för det glupande monstret (Höglund 2009).  

2.3.5 Humanvampyrer
Till skillnad från monstervampyrerna är humanvampyrerna mer lika människor, både 
till utseende och till sätt och utmärkande drag hos dessa är kämpandet med de mörka 
sidorna som följer med vampyrskapet. Det är oftast dessa karaktärer som läsaren av 
boken eller filmen får följa, läsaren får ta del av vampyrens känsloliv, dennes inre 
tankar och hemligheter. Kristet stoff och det från folktron och myternas sfär som 
utgör ett hot för monstervampyrerna förlorar sin kraft i skildrandet av 
humanvampyrer, vigvatten och kors är hjälplösa och det är inte nödvändigt att de 
sover i kistor eller inte kan vistas i solljus, känsligheten för solljuset är dock den 
föreställning som är mest skildrad och vållar problem. I actionfilmer som Blade
regisserad av Stephen Norrington 1998 och Underworld regisserad av Len Wiseman 
2003 vilken den senare är ämne för denna uppsats, figurerar vapen som tillverkats 
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med silver för att ta död på varulvarna och ultraviolett ljus för att döda vampyrerna 
vilket enligt folktron är skadligt för respektive gestalt (Höglund 2009).

Humanvampyrerna är framställda som bärare av en stor komplexitet på många olika 
sätt. De slits mellan att vara monster och människa, för trots allt är det stoff som 
alltid förekommit och som är det mest utmärkande för vampyrer nämligen den eviga 
jakten på blod. Hungern är för humanvampyrerna den stora fienden och ätandet är 
belagt med skam. En komplexitet är bland annat vampyrens sexualliv. I vissa fall rör 
det sig om en ren impotens, exempelvis i filmerna Låt den rätte komma in regisserad 
av Tomas Alfredson 2008 och Interview with the vampire regisserad av Neil Jordan 
1994 där vampyrerna inte hunnit växa upp till en könsmogen ålder innan de blivit 
vampyrer och stannat unga för evigt. I andra fall rör det sig om att vampyrerna är 
rädda för att förlora den kontroll de har över sina mörka sidor om de hänger sig åt 
sexuella akter, och de skulle bli en fara för sina mänskliga älskare. Vampyrerna i 
denna kategori bär inte bara snarlika mänskliga drag till utseendet, de är allt som 
oftast gestaltade som perfekta på alla sätt och vis, de är smala, rika, vackra, 
framgångsrika, sofistikerade och intelligenta. (Höglund 2009). 

2.4 Varulvsgestalten
Detta avsnitt behandlar kort varulvens karaktäristiska drag och vad gestalten har fått 
stå för i film.  

I det västerländska tänkandet har vargen associerats med naturen och i 
antropologiska studier som gjorts har det visat sig att vargen är tätt sammanbunden
med den Nordamerikanska urbefolkningen. Inom västerländsk tradition är symbiosen 
av människan och vargen i form av varulven oppositionerna natur i form av vargen 
och kultur i form av människan. Människan i varulsform ses som det okontrollerbara 
hotet och destabiliseringen av kulturen (Bourgault du Codray, 2006). Förvandlingen 
från mänsklig gestalt till varulv kan ske på frivilliga eller ofrivilliga villkor, i de 
flesta fall överförs förbannelsen, som varulven oftast ses som, genom ett bett eller att 
personen i fråga ber om att få bli det genom att till exempel ingå en pakt med 
djävulen. Förvandlingen sker oftast under fullmåne, och den kan vara permanent 
eller temporär. Dock kan själva varulfsgestalten skifta i utseende från att ha blandade 
drag av både människa och varg till att vara snarlik en varg. Huvuddragen i gestalten 
utgöras av sylvassa tänder, päls, lysande ögon och stora vassa klor följt av grymhet 
och blodtörstande. (Frost, 2003).  

Varulven har i filmens värld främst framställts som ett skoningslöst monster 
förknippat med ondska och utlopp för en rå sexualitet främst förknippad med 
maskulinitet. I senare filmer har varulvstemat dock använts för att beröra hierarkiska 
etniska skillnader och kolonianismens historia. Underworld tas upp som ett tydligt 
exempel på detta genom att varulvarna är kodade som ociviliserade till både sätt och 
utseende, de är muskulösa män som en gång i tiden var förslavade av välklädda och 
självupptagna vampyrer. Även om de båda raserna inte är åtskiljda av hudfärgen är 
representationen genom andra koder avgörande för läsningen (Krzywinska, 2006).

2.5 Kvinnliga karaktärer i film
Kvinnor i film har tidigare ofta framställts i form av en biroll till det manliga. Har 
den manliga rollen varit protagonisten, den som fört narrativet framåt, så har 
kvinnans roll tidigare varit att fungera som ett objekt för betraktande (Tasker, 1993). 
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Detta har främst berört filmer med en hög produktionsbudget där den manliga 
karaktären fått rollen av protagonist medan kvinnan fått vara protagonist i de låg och 
medelbudgeterade filmerna inom brotts och actiongenren. En utveckling har dock 
skett i detta där flera högbudgeterade filmer nu har en kvinnlig protagonist (Tasker, 
1998).

I dagens film har den kvinnliga karaktären fått ta en mer bärande roll. Tasker lyfter 
främst den kvinnliga karaktären inom actiongenren där hon delar in rollen i tre olika 
kategorier, den maskulina kvinnan som cross-dresser, pojkflickan och den bitska 
hjältinnan där dessa används som stereotyper. Dessa stereotyper används parallellt 
med framställningen av den kvinnliga karaktären i form av den glamourösa och 
sexiga. Framställningen av pojkflickan och den bitska hjältinnan uttrycker på olika 
sätt varianter av en kombination mellan konventionella maskulina och feminina 
element (Tasker, 1998).  Pojkflickan, som oftast är sexuellt ambivalent, måste växa 
upp och inse sina begränsningar och även förpliktelser inom normen. Det är denna 
karaktär som främst identifieras med fadersgestalten där hon antingen söker 
auktoritet genom att gå emot hans förväntningar eller väljer att försona sig med hans 
auktoritet och fullfölja förväntningarna.  Hennes hjältemod legitimeras antingen 
genom att hon identifieras med fadern, eller genom en förlust av denna, vilket ger en 
förgrund till hjältinnan som maskuliniserad, som aktiv. Till slut kommer den 
kvinniga karaktären som cross-dresser och pojkflickan att kasta av sig sina 
maskulina kläder och iföra sig en klänning kopplad till femininitet. Den bitska 
hjältinnan behandlar en sammansmältning av en maskulin och en feminin kvinna där 
hon karaktäriseras som en kvinna med tåga och styrka som är otypisk. Då 
pojkflickan uppvisas som sexuellt ambivalent och i en transaktionell fas så är i sin tur 
den bitska hjältinnan tydligt vuxen och rör sig olinjärt mellan funktioner såsom 
romantiskt intresse, sexobjekt och aktiv protagonist inom narrativet (Tasker, 1998)
Ett ytterligare uttryck av den kvinnliga hjälten är en fetischistisk fantasifigur lånad 
från serietidningarnas eller mjukpornografins värld, där det skulle existera en 
ikonografi av kvinnligt oberoende, där även starka kvinnor är fantasistoff. Denna 
hjältinna har konstruerats, av filmmakare, som ett svar på feminismens krav om en 
starkare och mer aktiv representation, i vilken man använt sig av befintliga typer och 
konventioner, i detta fall en läderklädd dominatrix. Denna representation behandlar 
ett överdrivet uttryck av sexualitet. Den förflyttade bilden av kvinnan ansågs av 
kritiker som exploaterande och mer riktad till en manlig publik istället för en 
kvinnlig (Tasker, 1993).

Den kvinnliga hjälten uppvisar en fantasibild av fysisk styrka istället för en mer 
konventionell bild av femininitet baserad på passivitet och hysteri. Actionhjältinnan 
konstrueras i narrativa termer som macho, moder eller som en motpol till den 
maskulina karaktären där hon även kan anta alla tre formerna. Hennes existens 
utmanar genusbaserade binärer då hennes styrka och målmedvetenhet samt det 
fysiska arbete hon genomför visar på hennes ofemininitet. Detta gäller både den 
fetischiserade och maskuliniserade bilden även om de yttrar sig något annorlunda 
(Tasker, 1998). 

Det finns en motsättning mellan bilden av styrka, som hjältinnan uppvisar, och 
narrativet som upprepande försöker förklara hennes handlingar och utmåla henne 
som ett undantag. Dock är actionfilm en genre som uppmuntrar motsägelser och 
frigörelsen av begränsningar då detta ger att narrativet har en möjlighet att ta 
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oväntade vändningar och dra åt olika, motsägande håll (Tasker, 1998). Inom genren 
science fiction kan normer problematiseras men det är även en genre där traditionella 
genustyper representeras . Kvinnor som slåss bryter normen men detta kan 
legitimeras med att de till exempel gör det för att skydda sitt barn vilket leder till att 
de starka kvinnorna uppfattas som moderliga. I dagens science-fictionfilm har 
legitimeringen fått en ytterligare karaktär då oskadliggörandet sker genom att den 
starka hjältinnan får en flickig framtoning istället vilken tonar ned styrkan och 
aggressiviteten. Skulle då hjältinnan själv vara ett monster mänskliggörs hon genom 
att hon yttrar en avsky för det onda (Nilson, 2008).

2.6 Manliga karaktärer i film

Som tidigare nämnt har mannens styrka varit en position av säkerhet vilket ger att 
mannen skall framställas som heterosexuell. Den maskulina karaktären har tidigare 
varit den drivande i narrativet medan den kvinnliga varit den som betraktats men på 
senare tid har även den manliga karaktären fått ta en roll som betraktad, ett sexuellt 
spektakel. Tasker (1993) menar att en av de mest synliga yttringarna av den 
maskulina identiteten under åttiotalet har varit den vita bodybuildaren, 80-
talsmannen där den byggda manliga kroppen signalerar en bekräftelse av den 
manliga dominansen och representerar en erotiserad bild av mannen (Tasker, 1993). 
90-talsmannen visade en viss förändring i representationen av maskuliniteten, den 
manliga karaktären blev mer känslig, generös och omhändertagande och mer öppen 
för förändringar i bilden av maskuliniteten.  Öppenheten har kommit att hålla sig 
kvar i och med vad som benämns som den postmoderna mannen, vilken är en sorts 
hybrid där olika sorters representation av maskulinitet samverkar (Genz & Brabon, 
2009) Fokus på den ideologiska maskuliniteten inom film centrerar sig ändå oftast 
kring tre punkter: aggression, makt och kontroll (Neale, 1992).

Inom genusforskningen har konstruktionen av maskulinitet studerats utifrån olika 
samhällen och olika tider. Det menas att liksom det finns olika uttryck av femininitet 
finns det även olika uttryck av maskulinitet där varje maskulinitet skall vara präglad 
av bland annat etnicitet, klass och sexualitet och där även relationerna mellan 
maskuliniteter betraktas såsom allianser, dominans och underordning. Vilken 
maskulinitet som anses vara idealet skiftar och påverkas av kulturell dynamik, där 
idealet då betecknas som den hegemoniska maskuliniteten. Den hegemoniska 
maskuliniteten för närvarande personifieras ofta av fiktiva eller halvt verkliga 
karaktärer där exempelvis Brad Pitt får stå som ett exempel då han är vit, rik, 
medelålders, familjefar och är en macho-fighter när situationen kräver det, det vill 
säga att karaktärerna han spelar påverkar denna representation. Den hegemoniska 
maskuliniteten är vad alla män skall eftersträva, enligt samhället, och vad alla 
kvinnor förväntas uppskatta hos män. Yttringen måste hävda sin dominans i 
samhället för att fortsätta vara en garant för genusordningen och kan den inte det 
ersätts den av en annan yttring (Fagerström & Nilson, 2008).

Richard Dyer, professor i filmvetenskap, menar att utanför världen av pornografi 
uppvisas sällan den mänskliga sexualiteten uttalat i media, utan ofta skildras den i 
symbolisk form. Medel såsom färger, ytor, föremål och former, bland flera, är i regel 
mer effektiva än att uppvisa den sexuella handlingen eller akten i sig. Den manliga 
sexualiteten är oftast centrerad kring genitalier och i synnerhet penis där inte heller 
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denna visas uttalat utan brukar symboliseras av diverse hårda saker såsom svärd, 
knytnävar, knivar och pistoler. (Dyer, 2002). 

2.6.1 Det manliga narrativet
Det tydligaste uttrycket av den manliga sexualiteten är dock inte genom vapen i alla 
dess slag utan genom hur kvinnan betraktas av linsen. Det narrativa förloppet har 
även en manlig karaktär, Detta har sitt uttryck främst i två scener som ofta är 
standard: Hjältinnan i fara och de älskandes första möte. Den första scenen 
beskriver en kvinna som är utan resurser för att hjälpa sig själv med, Dyer (2002) 
menar att denna scen ger tittaren en sorts tillfredsställelse i hennes sårbarhet, hysteri 
och skräck. Tittaren uppmanas, genom hur scenen är sammansatt, att ta upp en 
traditionell föreställning om mannens roll som räddaren i nöden vilken bekräftar den 
manliga överlägsenheten. Vidare ses den kvinnliga karaktärens handlingar som 
patetiska och orationella då tittaren själv inte skulle placera sig i en sådan situation 
och den känner genom detta en överlägsenhet då den vet mer om handlingen än vad 
karaktären gör (Dyer, 2002).

Det narrativa ger tittaren en god figur att identifiera sig med och vidare bekräftar 
även detta den manliga överlägsenheten då kvinnan var i behov av att en man kom 
och räddade henne. I detta fall visas inte den manliga sexualiteten utan tittaren 
inbjuds till att känna den istället (Dyer, 2002). Då tittaren identifierar sig med hjälten 
blir det indirekt tittaren som får rädda henne och har rätt att känna sig överlägsen. 
Den andra sekvensen som Dyer tar upp är De älskandes första möte, vilket innebär 
då hjälten ser eller träffar hjältinnan för första gången. Även denna scen ger en 
möjlighet till att identifiera sig med manliga, heterosexuella känslor. Den brukar te 
sig så som att mannen befinner sig i ett normalljus, ser kvinnan som ännu inte vet att 
hon är betraktad och hon är oftast omgiven av ett mjukt ljus. Hon slår upp blicken 
och möter hans men slår ned den igen. Detta är ett spel som är vanligt förekommande 
då män stirrar medan kvinnor erkänner att de gör det och på sin höjd kan de snegla 
tillbaka (Dyer, 2002).

De medel som används för att positionera tittaren i ett manligt perspektiv och 
narrativ är flera. Kamerans placering, klippningen och det narrativa förloppet är 
några medel och det har argumenterats för att detta skulle vara en grammatisk bas 
för mainstreamfilmer (Dyer, 2002). 

2.7 Begreppet representation

Ordet representation innebär att stå för då representationer är konstruerade versioner 
som inte är objektiva eftersom det inte kan finnas några objektiva framställningar 
(Fagerström & Nilson, 2008). 

Representation är enligt Stuart Hall (1997) en process i vilken skapandet av mening 
sker genom språk. Detta sker genom två olika representationssystem. Först formas 
begrepp/uppfattningar i vårt medvetande, detta är en mental representation genom 
vilken världen organiseras och klassificeras i meningsfulla kategorier. Våra begrepp
kan antingen formas genom att vi observerar och uppfattar ting eller andra människor 
i den observerbara verklighet vi rör oss i, men även mer abstrakta företeelser så som 
krig, kärlek och även sådant som formats av fantasin så som sjöjungfrur och änglar 
kan formas i våra medvetanden. Dessa begrepp, när de formats i vårt medvetande 
kommuniceras genom det andra representationssystemet som utgörs av ett språk 
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Med språk avser Hall (1997) vilket verktyg som än används för att kommunicera 
betydelser, vare sig det är det skrivna/talade ordet, bilder, kroppsspråk eller film. Ett 
språk består av tecken som står i olika relationer till varandra. För att dessa tecken 
skall bli bärare av mening behövs koder som gör det möjligt för oss att översätta våra 
uppfattningar till ett språk, koderna är socialt konstruerade och en viktig del av 
kulturen vi lever i. Även om varje individ tolkar världen individuellt delas alltid 
begreppen med andra individer i samma kultur där det finns gemensamma 
begreppskartor för hur världen uppfattas. 

Hall (1997) presenterar tre utgångspunkter för att förklara hur representation genom 
språk fungerar, alla tre söker besvara frågorna var mening kommer ifrån och hur vi 
veta den rätta meningen av ett ord eller en bild. Den reflektiva innebär att meningen 
ligger i objektet, personen eller företeelsen som existerar i världen, och att språket 
här fungerar som en spegel för att reflektera denna sanna mening. Den andra, 
avsiktliga avser att det är författaren, den som använder språket som innehar den 
sanna meningen. Den tredje utgångspunkten berör det sociala i språkets karaktär, 
vilket innebär att mening konstrueras genom användandet av representatonssystem, 
begrepp och tecken, detta är den konstruktivistiska utgångspunkten. Här består den 
materiella världen i sig inte av någon inneboende mening och den skall heller inte bli 
förväxlad med det symboliska praktiserandet och processerna. Tecken har här en 
materiell funktion, en film till exempel består av materiella ting av olika slag men 
meningen består i den symboliska funktionen och vad de olika tecknen symboliserar 
och representerar.    

Mening skapas även genom olikheter, binära oppositioner, och hur dessa 
klassificeras. Hall (1997) illustrerar med ett exempel om fåglar och flygplan. De kan 
båda tyckas lika på ett sätt eftersom de båda flyger, samtidigt som de kan tyckas 
olika eftersom den första är en del av naturen och den andra är gjord av 
människohand.  Oppositionerna utgörs således av flyger/flyger inte och 
naturlig/skapad av människan. För att vi ska bilda oss uppfattningar måste det ena ha 
en motsats, vi kan inte föreställa oss något som flyger om vi inte kan föreställa oss 
något som inte gör det. Binära oppositioner som meningsskapare talar om för 
människor i en viss kulturell kontext vad som är normalt, onormalt, vem som hör 
hemma där och vem som inte gör det, de fungerar både exkluderande och 
inkluderande, exempel på sådana oppositioner kan vara rik/fattig, civiliserad/ 
ociviliserad, man/kvinna.   

Genom att dra skillnader och likheter, inkludera och exkludera skapas i en kultur 
stereotyper. Genom att ta fasta på drag som anses tillhöra en viss kategori av 
klassificering förminskas till exempel en person till att enbart beskrivas och uppfattas 
genom dessa drag. Sterotypiseringen upprätthåller således en social ordning, en 
symbolisk gränsdragning för vad som är acceptabelt, normalt, vad som tillhör och 
vad som inte är/gör det (Hall, 1997).     

2.7.1 Stereotyper
Som tidigare nämnt kan stereotypen vara en upprätthållning av den sociala ordningen 
som råder i samhället (Hall, 1997) men stereotyperna kan även ge en känsla av 
säkerhet till människor i deras befintliga positioner (Dyer, 2002). Funktionen av 
stereotyperna i sig kan vara flera: såsom en ordnande process, som genväg, som 
referens till världen och som ett uttryck av värden och uppfattningar. Stereotypen 
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som en genväg innebär att den är förhållandevis lättavläst och lättförståelig, men 
simpliciteten i denna funktion kan ofta vara bedräglig då det finns mer information 
än vad som behandlas. Med funktionen av stereotypen som referens är den en 
projektion på välden. Inom media är stereotyper definierade genom deras sociala 
funktion och typ. I den här nivån av generalisering är de primärt definierade genom 
deras estetiska funktion, dvs. som ett medel av karaktärisering. 

Stereotypen som en form av ordningsbringare är dock endast en form rörande 
representation och kategorisering i den process i vilken samhället görs förståeligt 
genom generaliseringar, mönster och typer, av samhället. Dock är en kategorisering 
eller ett ordnande nödvändigt för att ge förståelse men genom detta konstrueras och 
reproduceras stereotypen. Behovet av att skapa ordning riskeras dock att åtföljas av 
en tro på att det skulle existera en specifik ordning och även ge en vägran i att 
erkänna att det skulle finnas begränsningar. Vidare kan stereotypen som funktion 
vara ett uttryck för en given maktrelation i samhället och genom detta bevara denna.
Stereotypens uppgift är dock att synliggöra det osynliga och inom fiktionen fastställa 
vad som i verkligheten inte är uttalat men ligger verkligheten närmare än vad 
samhället är villigt att erkänna (Dyer, 2002).
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3 SYFTE 
Denna undersökning syftar till att synliggöra hur maskulinitet och femininitet 
representeras av de manliga och kvinnliga huvudkaraktärerna inom de båda 
filmserierna Twilight och Underworld genom ett genusperspektiv för att sedan göra 
en jämförelse mellan filmserierna angående maskulin och feminin representation. 
Vidare ämnar vi med denna uppsats undersöka om representationen förändras genom 
filmernas narrativa förlopp, och i så fall hur denna förändring yttrar sig. 

Frågeställningar: 
 Hur representeras maskulinitet och femininitet i filmerna utifrån 

huvudkaraktärerna?

 Förändras representationen av maskulinitet och femininitet i det narrativa 
förloppet och i så fall hur?

 Vilka skillnader respektive likheter i representationen av maskulinitet och 
femininitet kan urskiljas i de båda Twilight-filmerna kontra de två 
Underworld-filmerna. 
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4 METOD
I detta avsnitt redogör vi för den metod som använts till att få fram de data som varit 
underlag för analysen

4.1 Kvalitativ ansats
Det finns utmärkande skillnader mellan en kvantitativ och en kvalitativ studie. Ofta 
kan man tillskriva den kvantitativa studien en högre tillförlitlighet då denna vilar på 
sanna resultat i form av siffror (Patel & Davidsson, 2003) medan den kvalitativa 
metoden inte har samma underlag som denna. I en kvalitativ studie är inte 
ambitionen att presentera siffror utan det som eftersöks är att förstå innebörder och 
beskriva uppfattningar (a.a.). Med detta underlag ansågs metodvalet av kvalitativ 
analys vara korrekt för att kunna utröna vad det är för representationer av genus som 
förmedlas genom dessa två filmserier.

Wideberg (2002) lyfter att förståelse vilar på en förförståelse, i detta fall forskarnas 
bakgrund, och att alla tolkningar föregås av vissa förväntningar eller förutfattade 
meningar. Även detta har tagits i åtanke vid analysen då vi är två stycken med olika 
bakgrund som utför undersökning, detta får ses som en tillgång då olika förståelse 
och förförståelse ställs mot varandra i tolkningsprocessen. Dock bör det påpekas att 
dessa har liknande akademisk bakgrund och därigenom kan färgas av denna. Det bör 
trots detta understrykas att all tolkning är kontextuellt färgad och beror till stor del av 
uttolkaren och dennes sociala, ideologiska och historiska miljö (Vikström, 2005). En 
viktig tolkningsuppgift, enligt Vikström, skall vara en samverkan mellan en 
medkännande och en misstänkande tolkning. Den medkännande skall locka fram, 
bevara och öka meningsrikedomen i den aktuella texten medan den misstänkande 
tolkningen manar forskaren att tränga djupare i textens tillkomst, tradering och 
användning. Vad som önskas är då ett uppmärksamt lyssnande kombinerat med en 
kritisk distans (a.a.).

Valet av en kvalitativ ansats grundar sig på att vi ämnar tolka de observerbara 
representationerna i filmerna, och då de är konstruktivistiska till sin karaktär måste 
en tolkning göras eftersom det inte finns en objektiv betydelse av representationer. 

4.2 Dokumentanalys
En film kan, som tidigare påpekat, klassas som ett bild-dokument (Patel & 
Davidsson, 2003). Utmärkande för bild och textanalyser (i vid utsträckning även 
film, förf anm) är att forskaren inte interagerar med eller studerar levande varelser. 
De kroppsliga och språkliga uttrycken är frysta. (Wideberg, 2002) Avgörande för 
detta underlag i motsats till andra är att det ligger som ett faktum och kan därav inte 
påverkas av forskaren. Film, bild och text presenteras lika för alla men kan dock 
tolkas och uppfattas olika vilket ger att forskaren blir det viktigaste redskapet även 
här, liknande andra kvalitativa metoder (a.a.). 

4.3 Observation
För att samla in de data som behövs för en filmanalys är observation den metod vi 
har att tillgå. Patel och Davidsson (2003) skiljer mellan två typer av tillvägagångssätt 
vid observation, antingen görs en strukturerad eller en ostrukturerad observation. En 
strukturerad observation innebär att det på förhand har utarbetats ett 
observationsschema som följs vid de tillfällen som observationen genomförs, detta 
kräver i sin tur att vi som observatörer har ett väl preciserat problem från vilken vi 
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kunnat utarbeta kategorier i schemat. En ostrukturerad observation i sin tur används 
med fördel till att samla så mycket information som möjligt kring problemområdet. 
Då vi på förhand är medvetna om vad vi skall observera i de utvalda filmerna har en 
strukturerad observation utförts. Vid utformning av själva instrumentet, i detta fall 
observationsschemat, skall alla kategorier vara så väl utformade, definierade, och 
varandra uteslutande, att det inte ska kunna uppstå några tveksamheter över när de 
sker. De skall även vara så tydliga att observatören kan göra en markering i huruvida 
det inträffar och inte i vilken grad det inträffar. Även antalet kategorier bör 
begränsas, ofta mellan tio eller tjugo för att vara täckande. Viktigt är att finna den 
balans mellan ett täckande antal kategorier, men inte så många att observatören har 
svårt att hålla reda på dessa (Patel och Davidsson, 2003).

4.4 Urval
Gällande urval av material måste urvalet vara styrkt och det är av vikt att presentera 
grunderna till dessa urval. (Patel & Davidsson, 2003). 

Ett strategiskt urval av två filmserier, båda baserade på ett vampyr-tema, har gjorts
där dessa fyra filmer spänner mellan 2003 till 2009 i utkomstår. Urvalet av filmer 
baseras på att dessa skulle vara rimligt nära varandra tidsmässigt så ursprunget är av 
samma samhällssituation. Antalet filmer är baserat på att uppföljarna till Twilight 
och Underworld fortsätter där de förra slutade. Urvalet baserades även på att de 
skulle uppvisa samma tema vilket är vampyrer, och skall även ha nått en bredare 
publik. 

4.5 Genomförande
Med fokus på den konstruktivistiska utgångspunkten för representation, genom Halls 
(1997) teoribildning kring representation, inleddes undersökningen med en 
genomgång av de fyra filmerna. Detta för att utröna kategorier och binära 
oppositioner som vi ansett vara betydelsebärande för representationen av 
karaktärerna och därigenom även genus. Kategorierna behandlar karaktärernas 
fysiska yttring samt hur de interagerar med varandra och andra karaktärer. Inom 
detta ryms även de binära oppositionerna där även dessa är yttringar av karaktärerna 
och därigenom beskrivande. Efter dessa kategorier konstruerades ett passande 
observationsschema vilket återfinns som bilaga 1. Vid nästa genomgång av filmerna 
följdes schemat för att utröna yttringar av maskulinitet och femininitet utifrån binära 
oppositioner, fysiska yttringar och interaktioner, och här gjordes även ett urval av 
scener i det narrativa förloppet som visar karaktärernas genusyttringar. Vi har även 
olinjärt studerat dessa specifika scener ett flertal gånger. 

4.6 Databearbetning
Bearbetningen har skett löpande genom observationen av filmerna där vi tillsammans 
sett filmerna. Genom dessa observationer har vi antecknat relevanta iakttagelser där 
vi sedermera pausat, diskuterat, spolat tillbaka, diskuterat och knutit an till tidigare 
forskning presenterad i bakgrundskapitlet. Filmerna i sin helhet är sedda två gånger 
men sedan har vissa scener observerats ytterligare ett flertal gånger, då vi gjort dessa 
observationer och diskussioner tillsammans.  

I analysen av scener har vi lyft interaktionen mellan manliga och kvinnliga 
huvudkaraktärer som analyserats utefter tidigare presenterade teorier kring genus och 
de maktpositioner som inbegrips inom dessa teorier samt utefter oppositionsyttringar, 
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och hur karaktärernas yttringar förhåller sig i de scener Dyer beskrivit samt hur 
maskulinitet och femininitet tidigare representerats. För att bygga en grund till 
karaktärsanalysen har även interaktion mellan huvudkaraktär och övriga karaktärer 
behandlats utifrån genusteorier och det avsnitt som behandlar manliga och kvinnliga 
karaktärer i film. Karaktärsanalysen baseras på samma teorier och sammanfattar 
även monsterproblematiken. Karaktärsanalysen har sedan legat till grund för 
jämförandet av representationen av femininitet och maskulinitet i de båda 
filmserierna. De binära oppositionerna har behandlats löpande genom det narrativa 
förloppet och karaktärsanalyserna. 

4.7 Metoddiskussion
Genomgående i både observation och analysen är att det rör sig om en 
tolkningsprocess. Redan vid första genomgången av filmerna skedde en tolkning då 
vi präglas av vår förförståelse som kan påverka tolkningen. Detta ger att det inte 
finns någon garanti för att samma resultat nås av en annan person som studerar dessa 
filmer, i till exempel framtagandet av binära oppositioner vilket bygger på en 
tolkning råder en osäkerhet om en annan studerande skulle få fram exakt samma som 
vi. Dock anser vi att dessa vi tagit fram är centrala för karaktärsanalysen.   
Detta är en problematik för kvalitativa studier i allmänhet. För att möta upp 
problemet har vi redogjort för vad vi bygger vår analys på, genom tydliga situationer 
som visas i det narrativa förloppet. 

Cottle m.fl. (1998) menar att det metoden skall klarläggas för en filmanalys men att 
det inte finns en på förhand given korrekt metod när det kommer till analyserandet av 
film, och hur metoden än väljs kommer den alltid att påverkas av forskaren då det 
handlar om en tolkningsprocess. Undersökningen skall dock vara systematiserad och 
noggrant beskriven. 

Även om filmerna inte tillhör samma genre och baserar vi ändå urvalet på temat och 
att genregränser är av mobil karaktär, alltså finns inga tydliga gränser. Därtill ser vi 
det snarare som en tillgång än ett problem då vi lyfter skillnader och likheter inom 
filmerna som berör samma tema.  
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5 REDOGÖRELSE INFÖR ANALYS
I detta avsnitt presenteras de utvalda filmerna i korta sammandrag, varefter en 
beskrivning av filmernas huvudkaraktärer följer. 

5.1 Underworld
Filmen som inte bygger på ett föregången litterärt verk är regisserad av Len 
Wiseman och gick upp på biograferna 2003, filmen kategoriseras som action, fantasy 
och thriller (imdb.com). Filmen utspelar sig i en fiktiv stad där ett krig pågår mellan 
dödsfienderna vampyrer och lycans, filmens benämning på varulvar. Vampyren 
Selene som är specialiserad på att jaga och döda varulvar anar att kriget kommer att 
trappas upp i och med upptäckten att varulvarna försöker få tag i Michael, en 
människa vars blod är en viktig komponent i att förena dödsfienderna genom en 
rasblandning. Michael blir själv biten av en varulv och har inte lång tid på sig innan 
han kommer att förvandlas och blir således en måltavla för vampyrerna och för 
varulvarna som behöver honom. Selene upptäcker att varulvarnas ledare Lucian, som 
påståts blivit dödad flera hundra år tillbaka av vampyrernas ställföreträdande ledare 
Kraven, är vid livet och allierad med den sistnämnda. För att få vägledning 
återuppväcker Selene Viktor, en av vampyrernas äldste som även var den som gjorde 
henne till vampyr, men historien om varför han gjorde det visade sig vara en lögn, 
likaså historien om krigets utbrott vilket resulterar i att Selene slutligen dödar Viktor. 

5.2 Underworld evolution
Uppföljaren till Underworld tar upp handlingen där den förra slutade, även den är 
regisserad av Len Wiseman och kategoriseras som action, fantasy och thriller 
(imdb.com) och gick upp på biograferna 2006. Selene och Michael är tvungna att 
gömma sig innan hämnd kommer att utkrävas för hennes mord på Viktor, och det 
faktum att Michael är en blandning av de båda raserna. Marcus, den första vampyren 
har vaknat till liv och själv blivit en monstruös hybrid är fast beslutsam att få tag i 
Selene för att i hennes blod gömmer sig minnet av den plats Viktor fängslade hans 
bror William, den första varulven. Jakten är igång och Selene och Michael ger sig av 
för att leta rätt på Tanis, vampyrernas historieskrivare som Selene blivit beordrad av 
att fängsla i ett övergivet kloster. I sitt möte med Tanis får de reda på var Alexander 
Corvinus, som är den mänskliga anfadern till både vampyrer och varulvar, befinner 
sig och de ger sig av för att finna honom för att kunna stoppa Marcus försök att frita 
sin fängslade broder. 

5.3 Karaktärsbeskrivning Selene
Selene är en kvinnlig vampyr, och tillhör en viss kategori vampyrer så kallade 
deathdealers vars uppgift är att jaga rätt på och döda varulvar. Hon har axellångt 
svart hår, blek hy och mörka ögon som i många situationer blir lysande blå, så som 
alla vampyrers. Genom filmerna är hon klädd i en svart lackdräkt oftast med en 
åtsittande korsett upptill, en lång kappa i läder och knähöga läderstövlar med en tjock 
sula. Med sig bär hon två pistoler, antingen dragna eller sittandes i hölster på hennes 
ben. För ca 600 år sedan blev hennes familj dödad varpå vampyren Viktor gav henne 
ett odödligt liv som vampyr. Hon betraktar honom som en fadersgestalt. I första 
filmen är hon hängiven sin arbetsuppgift som varulvsdödare, i den andra försöker 
hon förhindra att ursprungsvarulven William sätts på fri fot av dennes bror Markus. 
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5.4 Karaktärsbeskrivning Michael
Michael är en människa, den enda i filmerna som åskådaren får en närmare relation 
till. Han är i rakt nedstigande led ättling till Alexander Corvinus som är den enda 
människa som är odödlig och också är urfadern till vampyrerna och varulvarna. 
Michael är unik då hans blod är den enda rena källan som kan kombinera både 
vampyrrasen och varulvsrasen. Han är en muskulös ung man som studerar till läkare. 
Han ses som oftast klädd i ett par jeans, t-shirt och en skinnjacka, han har blont och 
nästan axellångt hår genom filmerna. I Underworld brottas Michael med den 
förändring som sker genom att han håller på att förvandlas till en varulv och i 
Evolution kretsar problematiken kring att han är en unik ny varelse. 

5.5 Twilight
Filmen bygger på Stephenie Meyers bok utgiven 2005, filmen är regisserad av 
Catherine Hardwicke och kategoriseras som fantasy och romantik (imdb.com), den 
släpptes 2008. Bella en 17-årig flicka åker från sin mor i Phoenix till Forks i 
Washingron för att leva med sin far och får således börja i en ny skola där hon första 
dagen får syn på Edward Cullen som till en början försöker att undvika henne. Efter 
ett tag lyckas de få kontakt men efter att han räddar Bella undan en bilolycka i vilken 
han stoppade bilen med bara händerna uppdagas det för henne att han är något utöver 
det vanliga. I en konfrontation med Edward får Bella reda på att han och resten av 
familjen är vampyrer. De båda har blivit förälskade i varandra och försöker kringgå 
problemet att hon är en människa och han en vampyr, och Edwards familj accepterar 
deras förhållande medan Bellas far är mindre glad trots att han inte vet vad Edward 
egentligen är. Fadern som också är polis utreder ett antal dödsfall i området som 
antas vara förekomna av vilda djur, medan det i själva verket är en grupp av ondsinta 
vampyrer som jagar i området och tar in siktet på Bella som slutligen blir räddad av 
Edward.  

5.6 New Moon 
Uppföljaren till Twilight bygger även den på Stephanie Meyers bok New Moon 
utgiven 2006, filmen är denna gång regisserad av Chris Weitz och kategoriseras som 
drama, fantasy och romantik (imdb.com), den hade premiär 2009. Bella upplever 
svårigheter med det faktum att hon kommer att åldras och dö, vilket späder på 
hennes önskan att bli förvandlad till vampyr. Edward å sin sida vill inte att hon skall 
bli vampyr så att hennes själ blir fördömd, så som han anser sin vara. Bella blir 
förkrossad när Edward berättar att han ämnar lämna henne och lovar att hon aldrig 
kommer se honom igen, i gengäld att hon lovar att inte göra något som äventyrar 
hennes liv. Efter många nätters mardrömmar söker hon sig till sin vän Jacob och 
deras vänskap är på gång att utvecklas till en romans, vilket äventyras av det faktum 
att Jacob visar sig vara en varulv med ett medfött hat till vampyrer. Detta hat leder 
till att Edward som hör av sig blir lurad till att tro att Bella är död vilket resulterar i 
att han ämnar uppsöka The Volturi, ett förnämt vampyrsläkte för att be dem avrätta 
honom, vilket Bella inte kan tillåta och åker för att rädda honom. 

5.7 Karaktärsbeskrivning Bella
Bella Swan som i första filmen är 17 år, i den andra 18, är nyinflyttad i det lilla 
samhället Forks där hon bor med sin far som arbetar som sheriff. Hon har en nätt 
kroppsbyggnad, långt mörkt hår och klär sig oftast i jeans och t-shirt eller skjortor 
och hon är naturligt sminkad. Hon är inte särskilt intresserad av samma intressen 
hennes kvinnliga vänner har, hon gillar inte att shoppa, bryr sig inte om att prova 
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balklänningar tillsammans med sina vänner och hon gillar inte romantiska filmer. 
Generellt är hon tillbakadragen och är obekväm med uppmärksamhet och håller sig 
gärna i periferin i skolmiljön trots att hon blir uppvaktad av många killar. Hon är 
även väldigt klumpig av sig. I filmerna slits hon mellan sin kärlek till vampyren 
Edward och sin vänskap till varulven Jacob. 

5.8 Karaktärsbeskrivning Edward
Vampyren Edward Cullen går i samma klass som Bella, han poserar som 17-åring 
fast att han är över 100 år gammal. Han har brunt rufsigt hår, blek hy, lätt röda 
läppar, gyllenbruna ögon som blir svarta när han blir hungrig, en slank 
kroppsbyggnad och han klär sig varierande i stiliga plagg eller mer vardagligt i jeans 
och t-shirt. Edward bor tillsammans med sin familj, som alla består av vampyrer, 
familjemedlemmarna är inte biologiskt släkt men ser ändå Carlisle som gjorde 
honom till vampyr som sin far. Som vampyr besitter Edward en rad olika förmågor. 
Han är odödlig, extremt snabb och stark och kan läsa andras tankar, förutom Bellas. 
Han gillar klassisk musik, spelar piano och omger sig av många tjocka böcker. Av 
andra uppfattas han som den snygga killen i skolan som alla tjejer vill ha, men ingen 
duger åt honom, förutom Bella.

5.9 Karaktärsbeskrivning Jacob
I Twilight är Jacob, två år yngre än Bella, en skojfrisk och bilkunnig kille, som 
tillhör den lokala indianstammen och går i skola på indianreservatet. Hans far och 
Bellas far är vänner och de har träffats få tillfällen i deras barndom. Jacob har långt 
svart hår, gyllenbrun hy och en normal kroppsbyggnad, klär sig i säckiga jeans och 
flanellskjorta. I New Moon upptäcker Jacob att han är en varulv, hans 
kroppsbyggnad förändras till muskulös och han klipper håret kort. Han klär sig oftast 
i jeans och t-shirt, eller i bara jeans. Vänskapen mellan honom och Bella utvecklas 
för Jacobs del till ett romantiskt intresse för henne. Han hatar Edward och resten av 
alla vampyrer. 



21

6 ANALYS
I detta avsnitt följer utvalda scener presenterade genom det narrativa förloppet som 
är centrala för analysen av huvudkaraktärerna i deras interaktion med varandra och 
med andra karaktärer. Detta följs av en jämförande analys filmserierna emellan. 

6.1 Underworld

Första mötet
Selene har följt ett par varulvar ner på en tunnelbaneperrong där hon ställt sig bakom 
en av pelarna i väntan på att återigen få syn på varulvarna. Den som hon får syn på 
först är den manliga huvudkaraktären Michael som stannar upp när han ser henne. 
De ser på varandra, bildutsnittet är i närbild och skiftar mellan deras ansikten för att 
tydliggöra för åskådaren att det är varandra de ser på. Selene är den som avbryter 
kontakten genom att slå ner blicken och vänder bort huvudet, varpå Michael dröjer 
kvar med sin blick en stund till men fortsätter sedan bort mot en tunnelbanevagn. 
Denna scen följer Dyer´s (2002) beskrivning över hur ett första möte traditionellt 
uppvisas. Pojke ser flicka, hon ser honom, möter blicken, för att därefter slå ned den 
sedesamt. I detta fall är dock den kvinnliga karaktären medveten om betraktandet 
och omges heller inte av någon avvikande ljussättning. Michael är den aktiva parten i 
detta möte då han söker kontakten och är den som håller kvar blicken.

Hjälten och hjältinnan i nöd
Nästa gång de båda karaktärerna möts är efter att Selene spårat upp Michaels adress. 
Istället för att ackompanjera Kraven på en tillställning vilket den sociala 
konventionen fordrar att hon borde göra, lämnar hon huset för att få tag i Michael. 
Selene bryter sig in i Michaels lägenhet, och väl där inne går hon igenom fotografier 
som visar Michaels familjeliv. Åskådaren får dock aldrig veta mer om Michaels 
familjeliv, men på de foton Selene går igenom ses en glad och lycklig man med en 
kvinnlig partner, men detta uppföljs inte senare i denna eller nästkommande film. Då 
Michael kommer hem till sin lägenhet blir han överrumplad av Selene som tar tag i 
hans hals, lyfter upp honom och pressar honom mot väggen. Direkt blir de avbrutna 
av anfallande varulvar. Selene drar sina vapen för att avvärja attacken varpå Michael 
flyr, men blir biten i nacken av en varulv. Selene kommer till Michaels räddning och 
släpar ut honom från byggnaden och sätter honom i sin bil och kör iväg.

Under färden blir Selene svårt skadad varefter Michael i egenskap av läkare beordrar 
henne att stanna bilen då hon förlorat mycket blod efter skadan. Selene svarar genom 
att dra sin pistol mot honom och säger ”back off”. Michael ryggar tillbaka men 
påpekar att om hon inte stannar kommer hon att ha ihjäl båda två. Selene svarar, nu 
utan pistol ”Shut up and hold on, I´m fine”. Genom bilfärden uppvisas hon som 
orimligt obstinat då hon inte stannar bilen när hon är sårad. Detta förstärks även av 
att hon riktar ett vapen mot den som försöker hjälpa henne, detta troligen för att 
skapa sig ett skyddsavstånd, hon anser sig klara sig själv. Vad som vidare tydliggörs 
är att hon gärna använder sig av sin/sina pistoler vilket i sig kan kopplas till att hon 
använder sig av attribut som symboliserar det manliga könsorganet (Dyer, 2002). 
Genom vapnen intar Selene en högre maktposition än Michael. Kort efter svimmar 
hon av och bilen åker ner i vatten, där får Michael rädda dem båda med att slå sönder 
bilens rutor och dra upp Selene ur vattnet. 
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I scenen har hon först räddat den manliga karaktären vilket ger henne en heroisk 
status och en maktposition. Detta återgäldas snabbt då hon snart räddas från att 
drunkna av den manliga karaktären, han är räddaren i nöden. Genom detta uppvisar 
hon även en svaghet då hon till synes skulle kunna dö av något så mänskligt som 
drunkning. 

Selene tar dem till vampyrernas herrgård medan Michael är medvetslös. Den 
kvinnliga vampyren Erika kommer in i rummet då Selene inte är där och lutar sig 
över Michael, småler och stryker undan hans hår från ansiktet. Då hon ser hans sår 
från varulvsbettet vaknar Michael och hon flyger upp i taket där hon väser mot 
honom medan hon visar sina tänder. Han blir förskräckt, hoppar ut genom fönstret 
och flyr bort från byggnaden.

Någon som visar mer övernaturliga egenskaper i form av en vampyr är karaktären 
Erika, som flyger upp och sätter sig upp och ner i taket med tänderna blottade 
väsandes åt Michael. I detta fall fungerar Erika som en skuggfigur och uppvisar 
karaktärsdrag som står i motsats till Selenes, då hon tydligt framställs som en mer 
traditionell monstervampyr. 

Första kyssen
Selene har tagit med Michael till ett förhörsrum där han får veta att vampyrerna 
driver ett företag som framställer klonat blod och att varulvarna inte tål silver.  
Senare visas Michael sittandes ner medan Selene står vid fönstret, han ställer frågor 
kring varför hon hatar varulvarna. Selene som fortfarande står vid fönstret utan att 
titta på Michael svarar inte på frågan förrän han är beredd att lämna samtalsämnet. 
Först då berättar hon om hur hennes familj blev dödad av varulvar och att Viktor 
räddade henne samt gjorde henne till vampyr för att ge henne styrkan att hämnas sin 
familj. Medan hon berättar blickar hon ut genom fönstret och Michael sitter och ser 
på henne. Efter att hon berättat klart vänder hon sig om, tar sin pistol och säger att 
hon måste ge sig tillbaka till huset varpå Michael ställer sig upp och ber om att få 
följa med. De möts i en kort kyss, vilken hon använder som avledande manöver för 
att sätta på honom ett handfängsel så att han inte kan ta sig därifrån. Hon säger därpå 
att hon inte kan låta honom vara på fri fot eftersom han snart kommer att förvandlas 
till en varulv, och ger honom en pistol laddad med silverkulor som hon uppmanar 
honom att skjuta sig med för att sakta ner förvandlingen. Väl på andra sidan dörren 
stannar hon till, flackar med blicken, öppnar munnen så tänderna glimtar till medan 
hon tar ett andetag, sänker blicken och går vidare.

Även om Selenes avsky gentemot varulvarna, filmens monstergestalter, visats gång 
på gång genom filmens förlopp får vi här förklaringen till denna avsky på ett mer 
personligt plan. Problematiken som ligger i att vampyren setts som monster, vilka 
här framställs som mer mänskliga ställs i kontrast mot varulvarna, monstren. Selene 
som monster blir mänsklig genom avskyn mot varulvarna, de onda monstren (Nilson, 
2008). Genom sin monstruösa framtoning har hon även en styrka som går emot 
konventionen för den feminina yttring men förklaras av narrativet genom att denna är 
given utav fadern (Tasker, 1998). Vidare använder hon den sexiga rollen som kvinna 
då hon med en kyss lurar på Michael handfängslen.  
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Hjälten i nöd
Michael har blivit tillfångatagen av varulvarna, då hans blod besitter unika 
egenskaper skall han injiceras med en äldre vampyrs blod och slutligen bli en hybrid 
mellan vampyr och varulv, ett nytt monster som är starkare än de som redan finns. 
Detta hinner inte ske då varulvarnas ledare Lucian blir skjuten av karaktären Kraven. 
Selene kliver in i rummet och skjuter av kedjorna som håller fast Michael och 
därigenom räddar honom från varulvarna. Hon förbiser den hotande faran att bli 
utstött av de andra vampyrerna i och med att hon hjälper honom. De skall fly från 
byggnaden men öppnar en dörr till ett utrymme där Kraven gömmer sig, denne ser på 
paret med avsky varpå han sedermera lyfter sin pistol och skjuter Michael med ett 
antal skott. Då Michael håller på att dö förklarar Kraven att det inte var varulvarna 
som dödade Selenes familj, det var Viktor. Kraven blir arg, siktar på Selene och 
ämnar döda henne varpå Lucian hugger honom i benet. Kraven flyr och Lucian 
manar Selene att bita Michael då det är det enda som kan rädda honom, han måste bli 
en hybrid. 

Återigen är det den kvinnliga karaktären som räddar den manliga där hon även 
riskerar sitt eget liv genom handlingen. Den kvinnliga karaktären är den räddande 
ängeln och den som har makten i situationen. Vidare framstår hon även som den 
skickliga då hon, vid första räddningen, klarar av att skjuta av kedjan vilket Michael 
tidigare inte kunnat och genom detta uppvisar hon maskulina aktiva egenskaper 
(Fagerström & Nilson, 2008). Den andra gången genom vampyrbettet vilket har en 
sexuell konnotation (Högberg, 2009) som även förstärks genom den extrema närbild 
som visar tändernas penetration av huden. I denna situation fungerar inte 
vampyrbettet som en dödsdom utan kopplas istället till ett livgivande.

Slutscen
Michael som nu är otroligt stark och snabb slåss mot Viktor, den starkaste av 
vampyrerna. Då Michael hamnar i underläge och Selene hör skottlossning kommer 
hon till undsättning genom att slå ut de andra vampyrerna, som skjuter mot Michael. 
När det står klart att Michael kommer att dö tar hon upp Viktors svärd och hugger 
Viktors huvud i två delar. Hon tvingas göra ett val emellan lögnen men även tidigare 
trygghet, representerad av fadersfiguren, och den nyfunna tillgivenhet hon har 
gentemot Michael där denne i opposition till fadersfigurens lögner får representera 
sanningen. Det faktum att det slutligen är den kvinnliga karaktären som utdelar det 
dödande hugget visar att hon är starkare än den manliga karaktären. Återigen är det 
den kvinnliga karaktären som räddar den manliga, trots att den manliga nu skulle 
besitta styrkor som är överlägsna den kvinnliga karaktärens.

Selene går därefter till Michael varpå de ser att alla varulvarna backar undan från 
dem. Nu är de båda i sina mänskliga former där de tittar på varandra och Selene 
bryter kontakten genom att helt enkelt gå förbi Michael som följer efter henne.
Slutscenen visar att Selene har en känslomässig distans till Michael, de båda förenas 
inte i en kyss på slutet. Scenen liknar det första mötet, de ser på varandra men Selene 
är den som avbryter ögonkontakten, men inte genom att sänka blicken utan att 
genom att gå förbi honom, hon är den aktiva parten. När Michael följer efter henne 
blir det ett accepterande av hennes maktövertag. 
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6.2 Underworld Evolution

Monstret
I början av Evolution befinner sig Selene och Michael i ett av vampyrernas 
laboratorium där Selene uppmanar Michael att dricka ur en påse klonat blod som hon 
ger honom för att kontrollera den hunger som han snart kommer att känna. Detta för 
att inte attackera människor vilket Selene menar att han inte kommer vilja ha på sitt 
samvete. Då Michael lämnats ensam beger han sig till en vägkrog för att äta vanlig 
mat istället för blodet som han inte rört. Då ett antal poliser försöker gripa honom 
transformeras han men hejdas i sista sekund av sin egen spegelbild från att attackera 
en av männen. Michael blir jagad och skjuten ett antal gånger, Selene dyker upp och 
undsätter honom, hon uppvisar otrolig styrka och snabbhet samt att hon klarar av att 
bli skjuten i magen. Scenen ger åskådaren en inblick i problematiken kring Mikaels 
monstersida. Han är inte bekväm med att dricka blod, varken ur påsen eller när han 
ser sig själv i spegeln på väg att suga det från en människa. Genom avståndstagandet 
från sin den monstruösa sidan blir han mänskliggjord. Selene som kommer till hans 
räddning använder sig i det här fallet inte av sina pistoler, utan av sina inneboende 
vampyrkrafter. Selene får redan i början av filmen agera den aktiva och starka 
kvinnan som får rädda Michael som brottas med sin aggressiva och farliga 
monstersida.  

Kärleksscen
Efter att de skakat av sig Markus som följt efter dem när de flytt i en lastbil dyker ett 
nytt problem upp för Selene, solen. Medan hon kör bränner den hennes hand och 
Michael böjer sig över henne för att skydda henne från strålarna. Han tar ratten och 
kör in till en övergiven lagerlokal där han öppnar färgburkar som han stänker på 
byggnadens fönster så att solen inte kan lysa in. För att skydda Selene ytterligare 
täcker han henne med en filt och leder henne in i en container. Ytterligare visar han 
omsorg om henne då han letar upp en förbandslåda för att lägga om hennes skadade 
hand, hon påpekar att det är i onödan då skadan läkts av sig själv. De båda står mitt 
emot varandra och ser varandra i ögonen. Michael tar ett första steg fram och håller 
sin hand om hennes kind, och de börjar kyssa varandra. Michael är den som tar 
initiativet och drar ned dragkedjan till hennes dräkt, när han tagit den av henne tar 
hon av honom på överkroppen och nästa klipp visar samlaget dem emellan. Båda 
visas i både helbild och närbild, där närbilderna fokuserar på Selenes ansikte vilket 
hon slutligen vänder mot betraktaren. Selene uppvisar en svaghet då hon inte tål 
solen, denna som inte påverkar Michael ger honom en maktposition. Michael är den 
som här styr narrativet som leder till det heterosexuella samlaget. De båda blir 
objektifierade, men då fokus ligger på Selenes ansikte blir hon mer objektifierad än 
Michael, och genom detta tydliggörs det manliga narrativet som tas upp av Dyer 
(2002). 

Slutscen
I en kamp mot Markus i vilken Michael inte hinner bli transformerad till sin 
hybridgestalt får Markus övertaget och pålar Michael på ett järnspett, vilket leder till 
att han dör. Selene försöker rädda honom genom att droppa av sitt eget blod i hans 
sår. Hennes blod har tidigare i filmen räddat Michael som varit i ett försvagat 
tillstånd. Den här gången hjälper inte hennes blod och gråtandes inser hon att han är 
död. Detta visar hennes känslomässiga anknytning till Michael. 
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Michael som mirakulöst återuppstått från sin död kommer till Selenes undsättning 
som är i betydligt numerärt underläge i kampen mot ett flertal varulvar, hon är här 
hjältinnan i nöd. Paniken syns i hennes ansikte, hon backar från kameran och Michal 
kommer till hennes räddning. Michael använder sin råa styrka för att döda en av 
varulvarna, Selene får snabbt tag i ett vapen och skjuter de resterande. Även om 
scenen Dyer (2002) beskriver existerar förändras den snabbt då hjältinnan hastigt 
återtar kontrollen över situationen vilket gör att hon återtar sin maktposition. Scenen 
fortlöper med en kamp mellan Michael och den starka varulven William, medan 
Selene tar sig an Markus. Hon är nu starkare än tidigare då hon druckit av Alexander 
Corvinus blod. Båda två bekämpar sina respektive monster utan hjälp från den andre. 
Scenen avslutas med Selene inser att solljuset inte längre är dödligt för henne efter 
att hon druckit av Corvinus blod. Michael kommer ut på bron med blodig och bar 
överkropp där han ser Selene gråtandes i solljuset. Han går fram till henne, lägger 
handen på hennes kind och de kysser varandra.   

Selene i interaktion med fadersgestalt
I interaktion med sin fadersgestalt Viktor framstår Selene som undergiven och enligt 
Taskers (1998) modell kring pojkflickan söker hon bekräftelse genom faderns 
auktoritet. Till en början söker Selene denna bekräftelse genom att uppfylla faderns 
förväntningar, dock begår hon regelbrott genom att hon väcker honom ur hans dvala 
för tidigt och på fel sätt. Varpå den laglydige fadern menar att även om han älskar 
henne så måste hon ändå straffas. Genom att han tvivlar på hennes förmågor leder 
detta tvivlande till att hon söker ännu mer bekräftelse hos honom och bryter bland 
annat husarresten han utfärdat för att bevisa att hon har rätt. Hon är undergiven inte 
bara som undersåte utan också i egenskap av dotter. Faderns behandling av henne ger 
henne en rebellisk och okontrollerad framtoning, vilken han får stävja, hon står för 
det ociviliserade och han för det civiliserade vilket även framgår av att hon blivit 
besudlad av ett djur, Michael. Då Selene tydligt visar en känslig och bräcklig sida är 
i interaktionen med sin far, det är exempelvis i två av scenerna som hon syns gråta. I 
den sista scenen bryter Selene sitt beroende av fadersgestalten och ser honom inte 
längre som en auktoritet att följa, då han brutit mot sina egna regler angående 
dödandet av människor och framstår som ett ociviliserat monster.  Som tidigare 
nämnts väljer hon sanningen framför lögnen. 

I Evolution är det inte Viktor som är fadersgestalten, då han är död, det är istället 
Alexander Corvinus, urfadern till både vampyrer och varulvar som antar den rollen 
då han. De möts endast en gång under filmen då hon försöker mana honom att döda 
sin egen monstruösa son, Markus då Corvinus besitter störres styrka än sin son. 
Corvinus är motvillig till detta och ifrågasätter Selene genom att påpeka att även hon 
har agerat som ett monster som dödat utan eftertanke genom sin levnadstid. I denna 
scen uppvisar Selene tydligt att hon inte styrs av någon lag utan av medmänsklighet. 
I interaktionen är Selene inte underordnad Corvinus som auktoritet utan sätter sig 
emot hans beslut. Corvinus faller dock offer för Markus som samvetslöst hugger ner 
sin far. Innan han dör sänder Corvinus efter Selene och manar henne att dricka av 
hans blod då detta kommer att göra henne starkare och ha en chans att besegra 
Markus. Han sträcker fram sin arm vilken Selene tar tag i och suger i sig av blodet. 

Selene i interaktion med Kraven
Selene får gång på gång finna sig i att Kraven, vampyrernas tillfälliga ledare, 
uppvaktar, ger henne order samt förbjuder henne att utföra sitt jobb på det vis hon 
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själv anser vara det bästa. Han framstår som en kontrollerande karaktär, vars mål är 
att få Selene som sin gemål. Av Selene själv beskrivs han som en byråkrat, med 
fallenhet för det dekadenta, något som Selene själv inte intresseras av. I en scen slår 
han henne på kinden varpå hon inte gör någon motaktion utan tar istället ut sin ilska 
på skjutbanan. Dock ger hon honom ett slag mot käken när han i en scen talar om för 
henne att hon skämt ut honom och att hon hädanefter ska lyda honom. Slaget delas ut 
efter att Viktor är vaken. Till en början är Selene undergiven den maktposition 
Kraven har, även om hon inte lyder hans order ger hon inte igen när han slagit henne. 
Det är först när den rättmätige ledaren Viktor, den hon ser som sin far är vaken som 
hon vågar gå emot Kraven. 

Karaktärsanalys Selene
Selene är produkten av två olika Stereotyper som Tasker (1998) benämner som 
pojkflickan och den bitska hjältinnan. Till en början är hon pojkflickan där hon både 
följer och går emot sin faders förväntningar, hon följer dem genom att göra sitt 
arbete som deathdealer men går emot förväntningarna genom lagöverträdelser. Dock 
följer Selene i stort sett sin auktoritära faders befallningar genom narrativet, men 
bryter sig loss från den i Underworlds slut när fadern inte var den sanna auktoritet 
hon sett honom som då han ljugit för henne och mördat hennes familj. Enligt Tasker 
skulle fadersgestaltens och hjältinnans relation ge en förklaring till hennes 
maskulinitet som ger henne rätten att i filmen vara aktiv. Som ett exempel på detta 
ser vi det faktum att i scenerna som innehåller bilkörning är det alltid Selene som 
sitter i förarsätet. Pojkflickan skall även ha en sexuell ambivalens, vilket tydliggörs 
genom att hon inte är intresserad av Kravens uppvaktning och inte heller visar några 
större intressen för Michael i den första filmen. Kyssen hon ger honom är endast en 
avledande manöver för att han inte senare ska rymma och döda människor. I 
Evolution visas ett större intresse för Michael och Selene visar upp en feminin 
passivitet i ömhetscenerna som visas. Selene övergår i stereotypen den bitska 
hjältinnan. Denna stereotyp rör sig som Tasker (1998) menar olinjärt då den växlar 
mellan, eller fungerar samtidigt som ett romantiskt intresse, sexobjekt och aktiv 
protagonist inom narrativet. Selene som den kvinnliga hjälten är i filmerna den 
fetischistiska fantasifiguren, och den läderklädda dominatrixen (Tasker, 1993). Detta 
genom sin fysiska uppenbarelse som en smäcker figur i lack och läder med sina 
pistoler antingen dragna eller sittandes tätt intill kroppen. Känslorna som Selene 
uppvisar är ilskan som kommer till utlopp i användandet av sina vapen, och när hon 
ger Kraven ett slag i ansiktet, men i förhållandet till fadern visar hon känsliga sidor 
med darrande röstläge och rinnande tårar. Inte ens mot Michael visar hon upp några 
tydliga känsloyttringar gentemot honom i Underworld. I Evolution visar hon en mer 
kärleksfull sida gentemot Michael. Hon ger sig hän i sexscenen och gråter i 
förtvivlan när hon upptäcker att han avlidit samt att filmen avslutas med att de båda 
förenas i en kyss och en tår syns rinna på hennes kind. Generellt framstår hon som en 
driven, initiativtagande karaktär som ignorerar regler som hennes far satt upp, och 
sociala konventioner som att hon förväntas närvara vid Kravens sida under en festlig 
tillställning. 

Karaktärsanalys Michael
Den manliga huvudkaraktären fungerar i Underworld som en biroll till den kvinnliga 
hjälten, för att få en något mer framträdande roll i Evolution. I Underworld måste 
Michael räddas ett antal gånger av Selene, han får ta rollen som hjältinnan i nöd. 
Likaså uppstår en fixering vid den manliga kroppen då Michael visas både i 
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mänsklig och i monstruös gestalt utan något på överkroppen mer än svällande 
muskler, som ett typiskt bodybuilderideal (Tasker, 1993). Som manlig hjälte får han 
lov att rädda hjältinnan en gång i Underworld, men i Evolution tar han en större roll 
som räddare och beskyddare av henne. Michael som karaktär är svår att bilda sig en 
uppfattning om, betraktaren får inte reda på hans bakgrund mer än vad fotografierna 
Selene hittar visar, hans vardag förblir ett mysterium och hans känsloliv skjuts åt 
sidan, samtidigt ges han inte vidare utrymme för dialog. Då Selene är den aktiva, 
vilket är en maskulin egenskap blir Michael genom opposition passiv och därigenom 
feminiserad (Fagerström, 2008). Dock tar Michael en något mer aktiv roll i 
Evolution och får då sin maskulinitet till viss del återställd. Både i Underworld men 
mestadels i Evolution är Michael den aktiva och aggressiva enbart i form av sin 
ickeverbala monstergestalt. Den aktiva delen stämmer överrens med att pojkar 
fostras till att vara aktiva (Fagerström & Nilson, 2008). Michael som den aktiva 
mannen i form av monstret ger en bild av maskulinitet som ligger dold, men som kan 
tas fram när det behövs, han kan ses som ett uttryck av den postmoderna mannen 
som Genz och Barbon (2009) menar är en hybrid av olika maskulinitetsyttringar. I 
Underworld framstår Michael som en attraktiv person, men då inte av Selene utan av 
vampyren Erika, och även av sin manliga läkarkollega som ger honom en trånande 
blick i omklädningsrummet. Genomgående i båda filmerna följer problemtiken 
Michael upplever med sin transformering till en varulv och därefter hur han skall 
hantera sina nyfunna krafter och den törst av blod han känner. I den senare delen av 
Evolution då han konfronterats med sin egen monsterkaraktär uppvisas han som mer 
kapabel att kontrollera problemen som medföljer transformationen. 

6.3 Twilight

Första mötet
Det är Bellas första dag i skolan den nya skolan, hon sitter i matsalen med en grupp 
nyfunna vänner. Hon får syn på Edward och frågar sina vänner vem han är. De 
beskriver honom som en attraktiv kille. Och att ingen verka duga åt honom. När han 
satt sig ner med sina syskon vid ett bord längre bort vänder sig Bella om och tittar på 
honom, han tittar tillbaka för att sedan vända bort huvudet. Kort därefter börjar en 
lektion i biologi, där Bella åter får syn på Edward som snabbt höjer blicken mot 
henne, hon står framför en fläkt och doften från henne får honom att rycka till och ta 
sig för munnen, hon ser besvärad ut av detta beteende. Läraren visar henne till sin 
plats, bredvid Edward. Han håller sig fortfarande för munnen, Bella luktar på sitt hår 
då hon tror att han tycker hon luktar illa. Bella tittar frågande på Edward som böjer 
ner huvudet en aning och stirrar ur ögonvrån. Hon fortsätter med att titta rakt fram 
mot katedern medan Edward sitter och stirrar på henne. Slutligen rusar han ut från 
lektionssalen när klockan ringer. Detta första möte, som är i två delar men som vi 
valt att smälta samman till en är i relation till Dyers (2002) beskrivning av första 
mötet till en början det motsatta, Edward blir iakttagen, han slår ner blicken. Men 
detta korrigeras i scenen efter då Edward är den som betraktar och Bella vänder bort 
blicken, det är tydligt att hon är medveten om hans blick och accepterar den. Edward 
visar sin aktiva sociala sida genom stirrandet och Bella sin passiva sida då hon 
accepterar stirrandet, vilket följer normen för pojkar och flickor (Fagerström och 
Nilsson, 2008).   
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Andra mötet
Nästa möte sker efter att Edward har varit borta från skolan en längre tid. Bella ser 
honom när hon kommer in till biologilektionen och sätter sig ner bredvid honom, 
återigen något besvärad. Edward tittar på henne och säger ”hej”, varpå han på ett 
artigt sätt ber om ursäkt att han inte hann introducera sig förra gången, och på ett lika 
artigt manér ber han henne att titta i mikroskopet före honom, damerna först. Hon 
talar om vad hon ser, men han vill ändå dubbelkolla och frågar artigt om han det är 
okej att han gör det, vilket upprepas fast omvänt då hon ber att få dubbelkolla det han 
ser, nästa gång han tittar frågar han henne om hon vill dubbelkolla men hon avvisar. 
Det har uppstått en form av maktspel mellan Bella och Edward, som inletts av 
Edwards ifrågasättande av hennes kunskaper, men slutligen är det Bella som 
avbryter, i narrativet låter Bella Edward ha makten. I scenen ställer Edward en rad 
frågor till Bella, vilket tyder på den maskulina egenskapen av att vara aktiv 
(Fagerström & Nilsson, 2008). Bella svarar obekvämt på frågorna men ställer inga 
till honom, förrän hon frågar varför hans ögon ändrat färg. Frågan om ögonen gör 
Edward obekväm, vilket resulterar att han ursäktar sig och går där ifrån. 

Narrativet fortsätter med att Edward räddar Bella undan en bilolycka, där han stannar 
en skenande bil genom att springa från andra sidan parkeringen för att stoppa bilen 
med handen. Detta leder till att Bella gör efterforskningar som resulterar i att hon 
genomskådar honom för vad han är, en vampyr. 

Hjältinnan i nöd
På väg ensam från bokaffären blir hon omringad av en grupp unga okända killar som 
sett henne tidigare i en klädaffär, killarna vill att hon ska följa med och dricka 
alkohol och de blir allt mer närgångna. Rörliga snabba klipp visar Bellas desperation, 
växlande mellan Bellas synvinkel och förövarnas synvinkel. När en av killarna blir 
för närgången sparkar hon honom i skrevet. Precis då dyker Edward upp i sin bil, 
bromsar hastigt framför förövarna, kliver ut och säger åt Bella att gå in i bilen. 
Killarna går mot Edward, varpå han sänker huvudet och ger ifrån sig ett dovt 
morrande som får killarna att backa bakåt. Sedan kliver han in i bilen och kör iväg 
med Bella. Det är inte första gången hon blir räddad utav Edward, men denna gång 
visas det tydligt att hjältinnan är i nöd. I situationen uppvisar Edward även ett 
beskyddande utav Bella. Bella uppvisar inte den förväntade passiviteten utan gör 
försök att rädda sig själv, men Edward är ändå den som får ta vid då Bella är i 
numerärt underläge och att hennes spark inte varit tillräcklig, hon är utan medel att 
hjälpa sig själv, så scenen följer ändå Dyers (2002) beskrivning någorlunda väl.

Då Bella gjort efterforskningar om vampyrer förstår hon att Edvard är en vampyr. På 
natten drömmer Bella att hon ligger på en soffa iförd klänning med huvudet vänt mot 
betraktaren och halsen blottad. Edward iförd en svart medaljongmönstrad rock 
sänker sig ner över henne, biter henne i halsen och böjer sedan upp huvudet med 
blod rinnandes ur mungipan och tittar på betraktaren. 

Sanningens ögonblick i skogen
Scenen inleds med att Bella ser Edward på skolgården, går mot honom och förbi utan 
ett ord. Hon går in i skogen och Edward följer efter. Hon stannar upp i en glänta, och 
med ryggen vänd mot Edward förklarar hon sina iakttagelser av hans omänskliga 
förmågor och att hon vet att han är vampyr. Hon står och darrar, medan han hela 
tiden har blicken spänd på henne. När han frågar om hon är rädd för honom vänder 
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hon sig om, ser på honom och svarar att hon inte är rädd, och att han inte skulle 
skada henne.  Efter dessa ord tar Edward tag i hennes arm och leder henne bort från 
platsen, han vill att hon ska se hur han ser ut i solljuset. Han slänger upp henne på 
ryggen och rusar med övermänsklig snabbhet iväg med henne. Edward stannar och 
släpper ner Bella, varpå han knäpper upp skjortan och ställer sig i solljuset för att 
visa hur hans hud glittrar när strålarna rör honom. Bella säger att han är vacker och 
jämför hans hud med diamanter. Edward förklarar att han är skapt för att döda, hans 
utseende, lukt och röst är ett lockmedel för offren. Bella vill inte tro honom. Edward 
uppvisar sina förmågor för henne och berättar att han dödat människor förr, och att 
han velat döda henne. Bella säger att det inte spelar någon roll, att hon litar på 
honom. Edward svarar med att hon inte ska lita på honom. Edward förklarar att han 
och hans familj valt att bara leva på djurblod för att slippa döda människor, men att 
Bella väckt ett stort begär efter mänskligt blod hos honom att han inte vet om han 
kan kontrollera sig själv. Bella vägrar tro på honom och påpekar än en gång att hon 
litar på honom. En orsak till att Edward inte kan kontrollera sig är att han inte kan 
läsa Bellas tankar, vilket han kan med alla andra, han ställer sig mitt emot henne med 
armarna placerade på vardera sida om henne så att hon inte kan ta sig därifrån, och 
begär att hon talar om för honom vad hon tänker. Då säger Bella att hon nu är rädd, 
varpå Edward sänker sina armar och backar från henne. Bella säger sedan att det inte 
är honom hon är rädd för, utan tanken på att förlora honom skrämmer henne. Edward 
säger att lejonet, han själv, förälskat sig i lammet, hon. Varpå Bella svarar att det är 
ett korkat lamm, och Edward säger att lejonet är sjukt och masochistiskt. 

Problematiken i scenen kretsar bland annat kring att Edward gång på gång försöker 
profilera sig som ett monster inför Bella. Han intar en maktposition genom sina 
förmågor men Bella vill se honom som vacker och pålitlig. Hon visar även upp ett 
beroende av honom då det ända hon räds är att förlora honom. Det Edward räds är 
oförmågan att inte kunna läsa Bellas tankar, vilket i sig visar att han inte kan ha den 
kontroll han vill ha och är van vid. Denna kontroll kan han dock vilja återfå genom 
att mana fram hennes rädsla, vilket misslyckas.

Första kyssen
Bella ligger i sin säng och talar i telefon med sin mor, hon avbryter samtalet då 
Edward kommer in genom fönstret, hon frågar honom om han gjort det ofta och han 
svarar att han många gånger de senaste månaderna smugit in för att se henne sova. 
Bilden av den manliga betraktaren understryks av att Edward har smugit in för att se 
på Bella som inte ifrågasätter hans handling. Edward ber Bella att vara helt still och 
han böjer sig fram för att kyssa henne, då kyssen intensifieras och Bella reser sig 
över honom och drar ner honom i sängen. Den intensiva kyssen avbryts av att 
Edward skriker ”stopp!” och flyger ur sängen. Han står sedan mot väggen och säger 
att han aldrig får förlora kontrollen när han är med henne. Kyssen går bra ändå tills 
Bella blir den aktiva aktören i handlingen vilket får Edward att förlora kontrollen. 

Hjältinnan återigen i nöd
I en balettstudio blir Bella överraskad av vampyren James som trycker upp henne 
mot väggen. James vill göra deras möte mer minnesvärt, samt krossa Edwards hjärta 
och tar fram en filmkamera för att spela in när han dödar henne. Bella är hjälplös i 
egenskap av människa mot James styrka. Han slänger iväg henne och bryter hennes 
ben men Edward kommer till undsättning och en kamp vampyrerna emellan utbryter. 
James hinner i ett ögonblick fram till Bella, tar upp hennes arm och biter henne i 
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handleden. Medlemmar ur familjen Cullen anländer slutligen och avlivar James. 
Bella håller på att förvandlas till en vampyr, vilket Edward inte vill ska ske, så han 
suger ut giftet som möjliggör förvandlingen ur hennes blod, men han har svårt att 
finna styrkan att sluta suga. Återigen visar scenen hjältinna i nöd som inte har en 
chans att förvara sig själv, eftersom hon är mänsklig, det är den manliga 
övermänskliga hjälten som åter får rädda henne, denna gång från den monstruöse 
James. 

Slutscenen
Edward sitter i köket hemma hos Bellas far, Bella kommer ner från trappan iklädd en 
blå klänning, de ska på Edwards initiativ gå på skolbalen. Väl inne där skolbalen 
hålls gör de ett kort besök då Bella känner sig obekväm, de går ut till paviljongen där 
de får vara ensamma. Edward lyfter upp henne och ställer henne på sina fötter så att 
hon kan följa med i dansstegen han tar. Bella har bestämt sig för att hon vill bli 
odödlig, för att kunna vara tillsammans med Edward för evigt. Bella är orolig över 
att bli äldre och slutligen dö, vilket Edward svarar med att det är så livet fungerar och 
att han inte vill avsluta hennes liv. Edward ifrågasätter hennes önskan att bli ett 
monster, och hon säger att hon nöjer sig med att leva ett långt lyckligt liv med 
honom, för tillfället. Bella visar sig obekväm med att gå på balen, trots att hon som 
pojkflicka ändå klär sig i ett typiskt feminint plagg, och väl på balen vill hon inget 
hellre än att gå därifrån. Edward fortsätter att dra den hårda gränsen mellan monster 
och människa, men Bella accepterar inte gränsdragningen.

6.4 New Moon
Filmen inleds med en drömscen där Bella ser sig själv som en gammal kvinna, vilket 
påminner henne om att hennes liv är begränsat och ökar hennes önskan att bli en 
vampyr. 

Avskedet i skogen
Scenen inleds med att Bella kliver ur sin bil, Edward står och väntar på henne och 
ber henne följa med in i skogen. Där står de mitt emot varandra och Edward berättar 
att han och resten av familjen måste flytta. Bella antar att hon ska få följa med och 
måste hitta på en lögn för sin far angående att hon måste ge sig av. Då uppdagar 
Edward att han inte ämnar att Bella ska följa med, att hon inte hör hemma i hans 
värld. Hon insisterar på att hon hör hemma hos honom, varpå Edward säger att han
inte vill att hon ska följa med, att han inte vill ha henne. Edward ber henne att lova 
att inte göra något galet, för sin fars skull, och han lovar att han aldrig skall 
återvända, att det ska bli som om han aldrig existerat. Edward kysser Bella på 
pannan, säger farväl och försvinner. Bella irrar runt i skogen och ropar hans namn, 
men faller till marken och blir liggandes där. I oppositionen man och kvinna får 
Edward ta rollen som beskyddare och rädda henne från den monstruösa sidan av 
vampyrkaraktären. Maktförhållandes synliggörs genom att Bella visas i 
fågelperspektiv och halvfigur, och Edward i närbild och grodperspektiv. När Bella 
ligger i den mörka skogen visas hur hjälplös hon är utan Edward. 
Bella avskärmar sig från omvärlden, sitter ensam i skolan, skriker i sömnen och 
skickar e-mail till Alice, Edwards syster, där hon beskriver sina känslor kring 
saknaden av Edward. Mailen kommer dock aldrig fram vilket hon är medveten om 
men fortsätter att skriva dem i alla fall. Indirekt blir det en form av 
dagboksskrivande, vilken betraktaren får ta del av. Bellas far blir väldigt oroad för 
henne och funderar på att skicka iväg Bella till hennes mor. För att inte bli ivägsänd 
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tar Bella kontakt med en av sina klasskamrater och föreslår en shoppingtur och 
biobesök, till faderns stora glädje. 

Bella och Jacob lagar motorcyklar
Bella har förstått att när hon utsätter sig för fara visar sig Edward som en transparent 
gestalt framför henne och försöker kontrollera hennes handlingar. Samtidigt får hon 
en adrenalinkick av farorna hon utsätter sig för, vilket hon vill ha mer av. Därför har 
hon hämtat två skrotiga motorcyklar som hon kör hem till Jacob och föreslår att de 
ska laga dessa tillsammans, dock är det mest Jacob som sköter själva lagandet. Han 
ifrågasätter hennes plötsliga intresse för motorcyklar och tycker att idén att laga dem 
inte är så klokt, men han gör det ändå. De träffas dagligen och i ett brev till Alice 
berättar Bella om hur Jacob får henne att må bra, att hon känner sig levande, och att 
såret i hennes bröst efter att Edward lämnat henne nästan är läkt när hon är med 
Jacob. När motorcyklarna väl är lagade och de är på väg för att testköra dem, blir 
Jacob nyfiken på vad Bella hade sagt om han inte hade kunnat laga dem. Bella frågar 
om han tvivlar på sina egenskaper som mekaniker, varpå Jakob är helt säker på att 
motorcyklarna kommer att fungera, men säger att om han varit smart hade han dragit 
ut på tiden det tagit att laga dem, för att få vara med henne. Bella svarar att hade han 
inte kunnat laga dem hade de helt enkelt fått hitta på något annat att göra.

Den aktive, maskulina aktören i situationen är Jacob som tar hand om upprustningen 
av motorcyklarna, Bella är passivt feminin då hon mest sitter och ser på, och ger på 
sin höjd Jacob ett verktyg eller rullar ett däck. Den maskulina yttringen i form av den 
aktiva mekanikern som Jacob representerar sätts på prov då han i bilen frågar vad 
hon hade gjort om han inte kunnat reparera cyklarna, dock tvivlar han själv inte på 
sitt kunnande. När de väl är ute och provkör visar sig Edward två gånger inför Bella 
och ber henne att inte åka på sin motorcykel, detta får Bella att tappa balansen och 
falla av. Jacob tar hand om såret hon fick på huvudet genom att ta av sig sin tröja, 
vilken han baddar hennes panna med och därigenom blottas hans vältränade kropp 
för Bella som efter detta säger att han är vacker. De hamnar slutligen på bio 
tillsammans med en manlig klasskompis till Bella.  Jacob och Bella sitter ensamma 
utanför salongen och han vill inleda en relation med henne. Bella gör klart för honom 
att hon är bär på känslomässiga problem i och med vad Edward gjort mot henne, och 
att hon behöver Jacob som vän. Jacob lovar henne att aldrig skada eller svika henne. 
De blir avbrutna av Mike som kommer ut från toaletten och Jacob får ett raseriutbrott 
och måste lämna biografen i brådska för att han får förhöjd kroppstemperatur och vet 
inte vad som håller på att hända honom. 

Jacobs nya yttring
Efter att Bella försökt kontakta Jacob på telefon ett antal gånger åker hon slutligen ut 
till honom, och ser honom gåendes utan tröja i regnet. Hon kliver ur bilen, går fram 
till honom och påpekar att han klippt av sig sitt långa hår och skaffat en tatuering. 
Han manar henne att gå därifrån, hon vill veta vad som hänt med honom. Han menar
att hon ljugit för alla om sitt samröre med familjen Cullen, han vet nu att dessa är 
vampyrer. Hon är medveten om att hon sårat honom men ber om förlåtelse och att 
han ska ge henne tid. Jacob säger att han inte längre än en snäll pojke och vill avsluta 
deras vänskap. Han har lova att inte skada henne och genom att de inte ska ses mer 
håller han det löftet. 
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Genom detta uppvisar Jacob en nyfunnen maktposition då han anser sig vara 
berättigad att ta Bellas beslut, det hon gick igenom med Edward återupprepar sig än 
en gång, för att skydda henne från monstret måste en distans hållas. Jacob påpekar att 
han har varit en snäll pojke men nu inte längre är snäll, han har således formats in i 
en aggressiv maskulinitetsyttring. 

Situationer rörande Jacob
Bella och Jacob går på stranden, hon har konstaterat att han är en varulv och menar 
på att det är fel och att han borde sluta vara ett monster. Jacob blir vred och frågar 
Bella om han inte är rätt sorts monster för henne. Jacobs karaktärsyttring är tydligt 
kopplad till bilden av maskulinitet som berör bodybuilderidealet (Tasker, 1993), i 
motsats till bilden som Edward står för en senare bild av maskulinitet (Genz & 
Brabon, 2009). Här ställs dessa två bilder mot varandra när Jacob frågar om han inte 
är rätt slags monster för Bella, alltså rätt slags yttring av maskulinitet. 

Bella söker återigen en adrenalinkick, och för att få se Edward igen ställer hon sig 
vid en klippkant för att dyka rakt ner i havet, Edward visar sig återigen och ber henne 
att låta bli. Hon bestämmer sig ändå för att hoppa, och är på väg att drunkna, men 
Jacob drar upp henne ur vattnet. Jacob skjutsar hem henne i hennes bil. När de 
stannat vid Bellas hus berättar Jacob om hur flockledaren Sam blivit arg och tappat 
besinningen nära sin flickvän, varpå hon nu är vänställd i ansiktet. Jacob är rädd att 
han skall tappa kontrollen och göra samma sak mot Bella. Hon har ändå samma 
tilltro till Jacob som hon haft till Edward och menar även på att hon aldrig kommer 
tillåta att Jacob förlorar kontrollen. Än en gång står Jacobs karaktär för det 
okontrollerbara monstret, den aggressiva maskuliniteten. Bella uppvisar envishet. 

Då Bella ska kliva ut ur bilen vädrar Jacob vampyr, och då ser Bella Carlisles bil och 
förstår att en Cullen är i hennes hus. Jacob försöker hindra henne och säger att hon 
måste följa med honom därifrån, han tar tag hårt i hennes arm för att hindra henne. 
Hon vänder sig om och försäkrar honom att hon blir okej och går in i huset, Jacob 
vänder om smäller igen hennes bildörr. Inne i huset träffar Bella Alice, som i en syn 
sett henne hoppa från en klippa och är förvånad över att hon lever. Efter en kort 
stunds samtalande kommer Jacob in, spänningar uppstår mellan honom och Alice. 
Bella får gå emellan och ber om att få tala med Jacob i enrum. I köket försöker Jacob 
kyssa Bella, men precis när deras läppar möts avbryts de av telefonen som ringer. 
Jacob svarar, det är Edward som ringer för att höra med Bellas far om hon är okej, 
vilket Jacob svarar med att fadern arrangerar en begravning och slänger sedan på 
luren. Han blir vred av att ha hört Edwards röst och beordrar Bella att backa från 
honom innan han får ett raseriutbrott. Bella och Alice är på väg att bege sig av för att 
stoppa Edward från att ta sitt liv medan Jacob ber Bella att stanna, vilket inte har 
någon effekt. Jacob visar åter igen upp sin beskyddande sida gentemot Bella, 
samtidigt som han tydligt visar upp sin okontrollerbara aggressivitet som triggas av 
Edward. Ett drag som Jacob uppvisar är svartsjuka. 

Italien och slutscen
Bella och Alice har åkt till den italienska bergsbyn där Volturi har sitt residens. Bella 
hindrar Edward från att gå ut i solen och bli påkommen som vampyr. Edward är 
överlycklig över att hon lever och uppdagar för henne att det han sagt i skogen då 
han lämnat henne var en lögn, han kan inte leva utan henne. Hon nedvärderar sig 
själv med att påpeka att det är ologiskt för honom att älska henne, hon är människa, 
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hon är ingenting. Efter en lång kyss blir de inkallade till Volturi där Bella blir testad 
om hon har förmågan att stå emot deras förmågor, eftersom hon står emot Edwards 
tankeläsning. De bestämmer sig för att döda henne för att hon vet för mycket om 
vampyrerna, Edward försöker rädda henne men förlorar i en kamp med en mycket 
stark vampyr som är på väg att döda Edward. Bella vill då bli ett ställföreträdande 
offer och ber dem döda henne istället. Detta förbryllar en av Volturi, hur en 
människa kan vilja offra sig för en vampyr, ett monster. Situationen upplöses genom 
att Alice avslöjar att hon i en syn har sett Bella förvandlad till vampyr, vilket 
resulterar i att de får gå med livet i behåll. 

Väl hemma igen stöter de ihop med Jacob. Edward vill tacka Jacob för att han 
skyddat Bella under tiden har varit borta. Jacob vägrar tillåta att Bella blir en 
vampyr, men det är inte hans val att göra menar Bella. Edward säger adjö till Jakob 
som blir vred och försöker rycka Bella ifrån honom och säger att Edward inte har 
rätten att bestämma över henne. Edward knuffar iväg Jacob som antar varulvsform 
och är på väg att gå till attack mot Edward. Bella går emellan och säger att de inte 
kan skada varandra utan att skada henne. Jacob är den som ger sig av.  Jacob 
försöker inta en maktposition genom att förbjuda Bella det hon mest av allt vill bli, 
en vampyr. Jacob underkuvar sig ändå Edwards maktposition till slut då han förstår 
att Bella älskar Edward mer än honom och att hon är villig att skada sig själv för att 
de två inte ska döda varandra.

Bella i interaktion med fadersgestalt
I filmerna framgår det att Bella och hennes far inte spenderat mycket tid tillsammans 
under hennes uppväxt, under barndomen har Bella spenderat två veckor under 
somrarna med fadern men under de senaste åren har de inte spenderat någon tid alls 
tillsammans. Därav upplevs fadern som mindre förmanande gentemot Bella, och han 
låter henne i första filmen göra lite mer som hon vill. Dock vill han gärna att hon 
skall umgås mer med jämnåriga och vara mer som alla andra tonåringar. Detta 
tydliggörs i Twilight då han under en middag tillsammans med Bella på den lokala 
syltan uppmanar henne att inte bara sitta hemma under en fredagskväll. I new Moon 
är fadern orolig över Bellas depression och funderar på att skicka tillbaka henne till 
hennes moder, han kommer dock på andra tankar när Bella talar om att hon ska ut 
och shoppa med en tjejkompis och att de ska ha en tjejkväll. Han blir lugnad inte 
bara över att Bella är på väg ur depressionen utan också över att hon för en gång 
skull gör saker som alla andra flickor förväntas göra och tycka om, trots att hon sagt 
att hon hatar att shoppa. Deras relation kompliceras gång på gång genom filmerna då 
Bella måste ljuga för fadern, inte för att såra honom utan för att rädda honom. 
Exempelvis måste Bella i Twilight gömmas och bli beskyddad av familjen Cullen 
vilket gör att hon måste iscensätta att hon inte trivs att bo med fadern och i princip få 
honom att tvivla kring sin fadersroll. I och med det avstånd de redan har i relationen 
så uttrycker fadern inga större förväntningar på henne, förutom förväntningarna som 
visas genom att han vill att hon skall vara en typisk tonårsflicka, men för det mesta 
går hon emot dessa förväntningar. Det fadern uttrycker under New Moon är att Jacob 
är det bästa valet för Bella och han visar stor glädje i och med deras umgänge.  

Bella i interaktion med övriga karaktärer
De karaktärer Bella interagerar med fungerar i mångt och mycket för att framhäva 
Bellas karaktär. Exempelvis när Bella umgås med gruppen hon brukar sitta med i 
skolan framstår hon som den tysta, tänkande och mer vuxna. I jämförelse med 
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tjejerna i gruppen förstärks Bellas pojkflickekaraktär. Detta tydliggörs i Twilight när 
flickorna skall prova klänningar inför balen, de andra står och provar och 
koncentrerar sig helt på utseendet och vem de ska gå med på balen. Bella sitter ner 
med en bok i handen och visar inget intresse för varken klänningar, bal eller deras 
konversation. I New Moon förstärks bilden ytterligare av att Bella inte gillar 
romantiska filmer eller shopping. Hennes flickiga vän Jessica som hon gått på bio 
med klagar oavbrutet på zombiefilmen Bella valt att de ska se, och när Bella blir 
utbjuden på bio av klasskompisen Mike vägrar hon att se en romantisk film. I 
allmänhet är hennes hållning mot de jämnåriga killarna likgiltig och smickras inte av 
den uppvaktningen hon får av dem. En annan förstärkande kvinnlig karaktär är 
Edwards syster Alice, som är väldigt glad och utåtriktad. Hon står som kontrast till 
Bella som är mer introvert och skyr uppmärksamhet. Deras vänskapsrelation 
utvecklas ändå och i New Moon är Alice en av få som Bella förtror sig helt till. Det 
är även Alice som styr ut Bella i feminina kläder, så som balklänningen i Twilight 
och födelsedagsklänningen i New Moon.   

Edward i interaktion med övriga karaktärer
Genom Bellas feminina tjejkompisar förstärks karaktären Edward som en attraktiv 
och charmig kille. Inte genom en direkt interaktion men med viskningar om hans 
tilltalande yttre och fnittranden när han är i närheten. Då Edward träffar Bellas far är 
han en artig gentleman som lovar att ta hand om Bella och se till att hon kommer 
hem i tid. Han framstår som den som följer reglerna till punkt och pricka men efter 
händelserna i New Moon får han istället gömma sig från fadern. I relation till sin 
egen fadersgestalt Carlisle är han den underordnade som accepterar dennes givna 
auktoritet. Gentemot sina syskon framstår han som den tysta och lite tillbakadragna.  

Jacob i interaktion med övriga karaktärer
Till en början i New Moon ses Jacobs relation till sina jämnåriga stammedlemmar 
som lättsam och pojkaktig, de retas och brottas lite lätt med varandra.  Efter Jacobs 
förvandling finns fortfarande den retliga relationen kvar men i och med att de alla nu 
har förmågan att släppa loss sina djuriska sidor får denna relation större 
konsekvenser. Efter förvandlingen upptas Jacob i flocken som består av unga, halvt 
avklädda muskulösa pojkar, där han måste underställa sig alfahannens vilja och 
regler, vilket han gör. I relation till eventuella romantiska hot som kommer mellan 
Jacob och Bella har han nära att ta till sin aggressiva djuriska sida. Gentemot 
filmernas vampyrer råder samma attityd, främst i interaktion med Edward.   

Karaktärsanalys Bella
Bella framstår som en rebellisk karaktär i relation till Edward, Jacob och sin far som 
alla tre står för ett sorts kontrollerande av hennes handlingar där hennes far är intimt 
förknippad med lagen både i egenskap av far och även som stadens sheriff. 
Tillsammans med Edward accepterar hon inte att han är ett monster, hon vill ständigt 
påpeka att han aldrig skulle skada henne och hon uppvisas som godtrogen, vilket 
även är fallet med Jacob. I Twilight uppvisar hon en brist i sin självbild då hon som 
oftast ser ner på sig själv, i första mötet med Edward tror hon att det är hon som 
luktar illa och att han tar avstånd på grund av det. När Edward berättar att han kan 
läsa allas tankar utom hennes utgår hon återigen att det är henne det är fel på. I New 
Moon missbrukas hennes dåliga självbild av Edward, då hon för en gång skull inte 
antar att det är henne det är fel på när han ämnar lämna henne vilket ger en 
regression tillbaka till hennes gamla mönster som tydliggörs i slutet då hon påpekar 
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att hon inte är värd att älskas för hon är människa, hon är ingenting värd. Bella visar 
att hon behöver en manlig karaktär som bekräftar hennes värde. Efter Edward lämnat 
henne får Jacob stå för bekräftelsen genom sin kärlek för henne. Hon känner sig 
levande i hans sällskap och påpekar för Jacob att hon är i behov av honom. Bella 
uppvisas inte som en typisk sexig och glamorös karaktär, hon visar tydligt att hon är 
obekväm med festliga tillställningar, uppmärksamhet och har inget intresse för 
pråliga balkklänningar. Dock visas det precis som Tasker (1998) menar att 
pojkflickan i slutet iför sig en mer feminin klädnad. Bella gör gång på gång 
överträdelser för förväntningarna kring den feminina karaktären med sin pojkiga 
framtoning, sitt nyfunna intresse för motorcyklar och att hon inte är intresserad av 
det som förväntas av henne, så som romantiska filmer och shopping. Samtidigt rör 
hon sig inom genusordningen då hon är förhållandevis passiv i relation till Edward 
då han gärna tar kommandot när de är tillsammans, det är alltid han som kör bilen de 
åker i, även om det är hennes bil. Det är Edward som tvingar med henne på balen 
trots hennes motvilja och det är han som aktivt visar sina förmågor, även om hon har 
förmågan att omöjliggöra hans tankeläsning är det ändå en passiv förmåga. I relation 
till Jacob är hon mer aktiv i beslutsfattande, till exempel är det hon som inleder deras 
vänskapsrelation då hon införskaffat motorcyklarna.  

Karaktärsanalys Edward
Edward som är typisk humanvampyr enligt Höglunds (2009) beskrivning slits mellan 
sin blodtörst som står för hans mörka sida, och med den humana sidan som vägrar 
dricka människoblod. Han är dock en artig gentleman som i båda filmerna gör allt 
för att skydda Bella, även om det i New Moon inte går som han tänkt. Edward vill 
inte förlora sin kontroll han har över dessa sidor och representationen rör sig mellan 
binärerna monster och människa. Problematiken kring Edwards karaktär rör sig som 
oftast kring att han inte får förlora denna kontroll som är en yttring för maskulinitet 
(Neale, 1999), när han är med Bella, och samtidigt kontrollerar han även hennes 
handlingar då han exempelvis manar henne till passivitet under första kyssen. Dock 
innebär även hans mänskliga sidor problem i relationen till Bella då han vägrar 
henne det hon helst av allt vill, nämligen att bli som honom. Just den här 
vampyrkaraktären stämmer överrens med den förändrade bilden av vampyren då han 
inte påverkas av det traditionella stoff som tidigare varit ett problem för vampyrerna. 
Det enda problem han har med solen är att han glittrar, vilket i sig gör honom mer 
vacker men hans vampyrism blir synliggjord. Edward uppvisas tydligt som filmernas 
hjälte, även om det är mest tydligt i Twilight då han gång på gång räddar Bella från 
utomkommande hot. I New Moon sker räddningen först och främst genom att 
Edward försöker rädda Bella undan det faktum att han är ett monster, och även från 
att Bella vill bli ett monster, vilket han i alla fall själv ser vampyrskapet som.

Som tidigare nämnts ses Edward som en av de attraktivaste killarna i skolan. Han 
står för filmens hegemoniska maskulinitet med yttringar av 90-talsmannen, men 
genom hans kontrollbehov som inte stämmer överrens med en stereotyp 90-talsman 
kan det hävdas att han är en representation av den postmoderna mannen (Genz & 
Brabon, 2009). Han rör sig inom en rad olika områden och även om en del fokus 
ligger på hans övermänskliga styrka så framhävs det mer att han är vacker, intelligent 
och kultiverad. Även om han uppvisar en otrolig styrka ligger fokus ändå inte på 
hans kropp som muskelmassa. 
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Karaktärsanalys Jacob
I Twilight visas sällan Jacob över huvudtaget, och när han väl är med är det i 
egenskap av den bilkunniga pojken som legitimerar sin vänskap med Bella genom att 
de lekt tillsammans som barn. I New Moon får Jacob ett större utrymme Efter att 
Edward har lämnat Bella. Innan sin förvandling är han en gladlynt och bekymmers-
lös pojke. Gradvis förändras Jacobs karaktär, först genom Bellas kommentarer kring 
hans fysiska förändring och sedan till sitt beteende då han blir mer aggressiv. Jacob 
representeras genom monstret som varulv där även han styrs av problematiken kring 
självkontroll. Dock har han ingen törst efter blod, men han får istället kämpa med 
sina aggressioner som kan utlösa det skoningslösa monster varulven förknippas med 
(Krzywinska, 2006). Efter förvandlingen läggs fokus mer på hans fysik då han sällan 
har något på överkroppen. Hans relation till Bella förändras också då han blir mer 
förmanande och kontrollerande gentemot henne. Detta visas exempelvis då han vill 
hindra henne från att gå in i sitt eget hus och i slutscenen då han vägrar låta henne bli 
vampyr. Jacobs maskulinitet representeras av den nakna muskulösa kroppen vilket vi 
ser som att karaktären tas tillbaka till bodybuilderidealet med fokus på kropp, 
aggression och kontroll, som enligt Tasker (1993) var rådande under åttiotalet. Detta 
kan kopplas samman till det ociviliserade som monstret får stå för, och även den råa 
maskulina sexualiteten som varulven traditionellt stått för. Vidare finns även den 
etniska aspekten då Jacob tillhör den lokala indianstammen som kan tolkas som det 
ociviliserade, i opposition till de övriga karaktärerna som kan ses som representanter 
för det civiliserade (Krzywinska, 2006). Jacobs karaktär kretsar mestadels kring 
oppositionerna monster och människa, och i likhet med Edward är det 
självkontrollen av monstersidan som blir ett problem, exempelvis när han säger till 
Bella att han kan komma att göra henne illa om han blir arg.

6.5 Jämförande analys

Kvinnliga Huvudkaraktärer
Representationen av de kvinnliga huvudkaraktärerna tar sin början i stereotypen 
pojkflickan, men de yttrar sig på olika sätt. Selene är till exempel mer förknippad 
med sin auktoritära fadersgestalt. Medan Bellas karaktär inte är lika intimt associerad 
med sin fadersgestalt, men blir pojkflickan ändå på grund av sin fysiska yttring samt 
ointresset för det i filmen givna feminina intressen vilka hennes väninnor är och 
vilka fadern önskar att Bella var. 

Selene är den mer aktiva hjältinnan och därigenom den tydliga protagonisten, vilket 
Bella också är men hennes hjältinneroll är mindre tydlig. I Underworld-serien är det 
Selene som får rädda den manliga karaktären flertalet gånger, men även hon blir 
räddad av honom. I Twilight-serien är det tvärtom då Bella är den som flertalet 
gånger blir räddad av två manliga karaktärer men får även utföra egna 
räddningsaktioner. Hon har dock mestadels en passiv framtoning.  Medan Selene, 
som är en vampyr skjuter sig genom filmen och genomför sina räddningsaktioner 
med vapnen dragna så är Bellas fysiska närvaro tillräcklig för att rädda Edward 
undan döden.  

Selene växer ifrån sin pojkflickeroll genom dödandet av sin far samt genom 
sexualakten och intar rollen som den bitska hjältinnan medan Bella får vara kvar i sin 
roll som pojkflicka men rör sig mellan att vara ett romantiskt intresse och ett sexuellt 
objekt. Exempelvis visar det romantiska intresset sig då hon blir uppvaktad av både 
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Edward och Jacob, och det sexuella objektet då hon står under James kontroll i 
Twilights slutscen och då hon under första kyssen tar kommandot över Edward. 

Manliga Huvudkaraktärer
De tre manliga huvudkaraktärer som lyfts genom filmerna har alla olika yttringar. 
Edward är den civiliserade gentlemannen som intresseras av kultiverade ämnen som 
klassisk musik och litteratur. Han är även den beskyddande och kontrollerande 
mannen i sin relation till Bella. Jacob i sin tur står för den mindre civiliserade 
muskulöse tekniskt kunnande mannen som uppvisar aggressivitet och ett 
kontrollbehov av Bella. Michael däremot står mer som en yttring av hur den 
kvinnliga karaktären förut representerats genom film, hans funktion är en 
differentiering till hjältinnan och är ett objekt för betraktande. Även om han i 
Evolution blir mer aktiv står han ändå alltid i skuggan av den kvinnliga 
huvudkaraktären. 

Fokus på alla tre karaktärer i filmerna ligger bland annat på deras fysiska styrka, 
vilken visas på olika sätt. Edwards styrka visas genom handlingar han utför och blir 
ett problem i sin relation till Bella om han tappar kontrollen. Jacobs fysiska styrka 
visas visuellt genom hans fysiska yttring i form av svällande muskler. Detta är även 
fallet med Michael men då bara när han framträder i sin monstruösa gestalt. 
Jacob och Edward är mestadels aktiva karaktärer medan Michael främst framstår 
som mer passiv. Det alla tre kämpar med är självkontroll. Michael får inte förlora sin 
kontroll för då ger han sig på människor, Edward får inte förlora sin kontroll 
gentemot Bella för då kan han skada henne, likaså är fallet med Jacob. I och med 
sina styrkor har de alla en given maktposition, men denna kan lätt rubbas när det är 
fråga om kontroll.  
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATS
Utifrån vår analys av filmernas huvudkaraktärer och vilka representationer av 
maskulinitet och femininitet de förmedlar kan vi dra vissa generella slutsatser i 
besvarandet av våra frågeställningar. 
Representationerna av det maskulina rörande de manliga huvudkaraktärerna rör sig 
vanligen mellan bilden av 80-talsmannen, 90-talsmannen och en manlig 
motsvarighet till den tidigare kvinnliga funktionen som biroll, men då ingen helt 
passar in i ramen för dessa maskuliniteter kan vi anta att alla representerar den 
postmoderna mannen. Ändå går det att utkristallisera åttiotalsidealet utifrån Jacob 
efter hans förändring i New Moon med mycket fokus på den bara muskulösa 
överkroppen, en svårkontrollerad aggression och en vilja att kontrollera Bellas 
handlingar. Ändå är han väldigt beskyddande och omhändertagande om henne, vilket 
han har gemensamt med Edward och vilket Michael även visar kring Selene. Edward 
faller mer inom ramen för 90-talsmannen då känslorna i mångt och mycket får styra 
karaktären och fokuset som ändå ligger på hans yttre gör det inte i form av en 
koncentration på den nakna kroppen. Det är mer stil än muskler, även fast han är 
otroligt stark. Michaels muskulösa bringa visas mest i Evolution då han får ta en 
något mer aktiv roll i jämförelse med Underworld då han främst följer Selenes 
initiativ. Selene är i båda filmerna väldigt aktiv och kan därav framstå som 
maskuliniserad, dels genom att hon står för den stereotypa pojkflickan och dels för 
att hon är en vampyr, alltså en form av monster vilket vi vill hävda står för 
komplexiteten i maskuliniteten i alla fyra filmerna. Monstret skall kontrolleras, det 
står för en aggressiv maskulinitet. Selene som monster däremot är vagt framträdande 
då det inte presenteras någon större problematik kring henne som monster. Även om 
Bella inte är någon form av monster så har hon ändå en relation till 
monsteryttringarna då hon själv vill bli ett monster och att hon ständigt sätter sin 
tilltro till Jacob och Edward, hon litar på att deras självkontroll skall vara tillräcklig. 
Vidare framstår Bella som en rebellisk karaktär, hon utsätts ofta av kontroll av sina 
manliga beundrare som hon för det mesta bryter mot, samtidigt som hennes karaktär 
visar upp en dålig självbild. För att Bella skall finna sig till freds med sig själv 
behöver hon en man vid sin sida, först Edward, senare Jacob slutligen och tillbaka till 
Edward.

Det vi kan se i förändringen av representationen av Bella är att hon börjar som en 
väldigt klumpig och tillbakadragen karaktär. I slutet av Twilight är hon ett hjälplöst 
offer utan medel att ta sig ur situationen och måste således räddas av Edward. I new 
Moon är det slutligen Bella som aktivt med livet som insats tar sig an att rädda 
Edward och även ställer sig mellan honom och Jacob för att förhindra en samman-
drabbning dem emellan. I övrigt förändras representationen av Bella då hon då hon i 
New Moon odlar ett intresse för motorcyklar, vilka hon ämnar använda i sin jakt på 
adrenalinkickar. Vi vill säga att hon blir mer risktagande i och med detta. Generellt 
förändras inte representationen av Bella som pojkflickan märkbart genom filmerna. 
Som vi ser det så förändras inte representationen av Edwards karaktär nämnvärt 
under filmernas gång. Det centrala är alltid motsatsförhållandet mellan hans 
mänskliga sida och vampyrsidan, som kompliceras av kärleken han har för Bella. 
Han uppvisar samma yttringar av maskulinitet genom båda filmerna. Jacob är 
däremot den karaktären i Twilight-serien vars representation förändras mer tydligt. 
Från att vara den bekymmerslösa pojken och barndomsvännen till Bella i Twilight 
och i början av New Moon, där han mer går på Bellas initiativtaganden till att bli en 
förmanande, kontrollerande och aggressiv i sin maskulinitetsyttring. Det här 
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förstärks av den fysiska förändringen och det fokus som läggs på den muskulösa 
nakna överkroppen. 

I Underworld-serien vill vi påstå att Selene går från en mer maskuliniserad och hård 
karaktär då hon dödat den enda hon tydligt visat känslor inför till att visa fler 
feminina yttringar ihop med Michael. Detta tydliggörs i kärleksscenen där kamerans 
placering tydliggör en manlig position av tittaren som enbart får se Selenes njutning 
som i opposition blir feminin. Dessutom var det Michael som tog initiativet till 
samlaget, och i Evolutions slutscen får vi se Selene fälla en tår varpå Michael går 
fram till henne och tar initiativet till en kyss. Jämfört med slutscenen i Underworld 
där Selene ger honom en snabb blick och sedan går iväg, så ser vi en känslomässig 
förändring hos Selene. I takt med detta får Michael en mer maskulin framtoning i 
opposition till Selene som mer feminin. Men är Michael inte i monsterform är det 
hon som står för de maskulina dragen. Vi vill hävda att Selenes maskulinitet vilar på 
hennes känslomässiga distans till Michael, där de tillfällen då hon är sårbar har dock 
Michael tillfälle att placera sig i en maktposition. 

Representationen av maskulinitet och femininitet skiljer sig mellan de båda 
filmserierna och samtidigt inom varje film, förändringar i representationen går också 
att finna. Detta kan ha sin grund i att det rör sig om olika genrer trots att de berör 
samma tema, nämligen vampyrer och det okontrollerbara monstret. Gemensamt för 
vampyrerna är att de kan klassas som humanvampyrerna Höglund (2009) skisserar. 
Edward slåss mot sin blodtörst vilken hindrar honom och Bella från att vara intima, 
han är ytterst kultiverad, vacker och intelligent samt att han tagit avstånd från att 
dricka människoblod. Selenes vampyrskap är dock inte så framträdande i 
Underworld-serien mer än att hon har tagit avstånd från dödandet av människor, men 
i övrigt presenteras vampyrerna som civiliserade i motsats till varulvarna som är 
ociviliserade. 

Den feminina representationen i Underworld kan ses som starkare i förhållande till 
den i Twilight då den kvinnliga huvudkaraktären antar mer maskulina egenskaper 
och håller som oftast en eller två pistoler redo att avfyras. Selene är undergiven sin 
far men bryter mot denna och skaffar sig en egen auktoritet till skillnad från Bella 
söker hon ej någon ny maskulin karaktär att underordna sig, dock blir hon mer 
feminiserad i form av de känsloyttringar hon visar mot Michael. Frågan är om vi här 
ser en förändring av den feminina karaktären då dennes styrka och målmedvetenhet 
inte måste legitimeras genom en egen maskulinitet som Tasker (1998) hävdar. Något 
ytterligare gemensamt mellan Bella och Selene är att de båda är yttringar för 
stereotypen pojkflickan, men på olika sätt. Båda är protagonister i filmerna och 
frågan som väcks är om detta är en rådande representation av femininitet i hos 
kvinnliga hjältinnor, en sorts hegemonisk femininitet. 

Gällande den hegemoniska maskuliniteten (Fagerström & Nilson, 2008) kring 
representationen av de manliga huvudkaraktärerna menar vi att Edward står för 
denna idealtyp. Detta genom att det är den karaktär av de manliga som vi främst får 
följa och det är till slut han som tar hem spelet och är den som Bella väljer. Jacob 
skulle kunna stå för en hegemonisk maskulinitet men då det finns en 
dominansordning kring maskuliniteter blir Jacob underordnad därför att han är den 
som lämnar Bella i Edwards händer, även om detta sker med stor motvillighet.  Då vi 
i Underworld-serien inte får någon större inblick i karaktären Michael finns det då 
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inte mycket för betraktaren att identifiera sig med, och han kan inte hävda sin 
dominans mer än som monster, i vilken form han är ickeverbal. Definitionen av de 
olika yttringarna kring maskulinitet blir problematiska då alla till synes kan härledas 
till den postmoderna mannen, vilken har förmånen att kunna införliva alla sorters 
maskuliniteter. Men utifrån den hegemoniska maskuliniteten kan vi se drag som skall 
eftersträvas och uppskattas. Vi har då Edward som är ett ouppnåeligt ideal utseende 
och beteendemässigt.   

Film som är ett medie genom vilket genus kan skapas enligt Connell (2009) når ut 
till en stor mängd människor, främst unga människor gällande filmera som 
undersökts i denna uppsats. Av detta ser vi det som av stor vikt att studera 
representationerna och komma fram till vad de skulle kunna förmedla till mottagaren 
som ser filmerna, då filmkaraktärerna enligt Wallenberg (2008) står för en ideal 
genusbild. För att återknyta till inledningen så ses åtminstone Twilight-filmerna av 
en stor och ung publik, och detta märks ute i skolorna. Även om målet inte varit att 
komma fram till hur representationerna av det feminina och maskulina hos manliga 
respektive kvinnliga huvudkaraktärer påverkar människor har de ändå en viktig 
funktion i individens konstruktion av genus och genusmaktsordningen, framtida 
studier kring detta kan vara av intresse. Selene som står för idealet i Underworld-
serien är enligt sin karaktär mer riktad mot en manlig publik (Tasker 1993). 
Intressant är då att bilden av maskulinitet som förmedlas till unga flickor via 
Twilight-serien är en sådan i maktposition och bilden av femininitet förmedlad 
genom Underworld-serien är även denna i maktposition.  Bilden som ges av det 
motsatta könet till mottagaren förmedlar en kraftfullare genusyttring än karaktären 
pojkar respektive flickor antas identifiera sig med.  

Slutligen kan vi se en tydlig humanisering av vampyren som tidigare varit ett 
monster. Och även om den blivit av med vissa svagheter så som solallergi finns där 
ändå andra centrala delar som blir till svagheter så som kärlek, ömhet och tillit. 
Kanske är det dessa svagheter som gör det möjligt för publiken att relatera desto mer 
till karaktären och därigenom identifiera sig med den i skapande av genus.  
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BILAGA 1
Observationsschema
Yttringar av binära oppositioner Monster – Människa

Civiliserad - Ociviliserad
Kvinna - Man
Stark – Svag
Sanning - Lögn
Lydig - Rebellisk
Kontrollerad - okontrollerad

Fysiska yttringar Utseende 

Attribut (kläder, vapen etc.)

Manlig 
huvudkaraktär i 
interaktion

med motsatt kön Kvinnlig huvudkaraktär
Kvinnliga biroller

med samma kön Fadersgestalt
Manliga biroller

Kvinnlig 
huvudkaraktär i 
interaktion

med motsatt kön Manlig huvudkaraktär
Fadersgestalt
Manliga biroller

med samma kön Kvinnliga biroller
Övriga betydelse-
bärande element

Bildutsnitt


