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Abstract 
The popularity of vampire novels has come and gone over the years. And the romantic 

novels seem more popular than ever before. The male vampire have taken the stereotype 

role as a  sexual object. But what is it that makes the male characters desirable? 

 The vampire genre was developed from defining female vampires as sexual free 

and liberal but with a punishment awaiting them. Now the male side has been given this 

role, but without the punishment. Instead it gets involved with human females and 

promises them true love forever and ever. This disquisition takes a closer look on the 

popular male vampires: Eric Northman from Charlaine Harris Sookie Stackhouse Novels 

and Edward Cullen from Stephenie Meyer’s Twilight Series.  

 Both novels display various sexual norms, two males with different masculinities. 

In Twilight Series society advocates sexual restraint and intercourse for reproduction 

purposes only. While Sookie Stackhouse Novels projects a sexual liberal society where 

homosexuals and heterosexuals are equal in existence and where intercourse is for 

pleasure and everyone’s private right. 

 By using character analysis and critical discourse analysis regarding to the 

displayed state of the society in the novels, the purpose of this disquisition is to analyse 

how Eric Northman's and Edward Cullen's masculinity and sexuality are shaped.  

 

Nyckelord 
Vampyrer, manlighet, sexualitet, Sookie Stackhouse Novels, Twilight Series. 
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1 Inledning 
Kraven på unga är många idag: de ska lyckas i skolan, de ska lyckas socialt, de ska 

lägga grunden för sitt liv. Allt på väldigt kort tid. Träningscenter och kosmetiska 

operationer har ökat markant på senare år, då vi konstant jagar det odödliga, det evigt 

unga.1 Numera är det svårt att urskilja gränserna mellan vad som är verkligt och vad 

som är fiktion. Sexualitet och religion är inte längre de två faktorer som styr vår 

existens eller fyller vårt behov av extas eller hemlighet.2 I stället har media blivit det 

normativa. Vi skapar vår identitet utifrån de mediala bilderna och media lär oss hur vi 

ska vara och bete oss.3 

 Vampyrerna ger oss drömmen om det vi allra helst vill ha: odödligheten. 

Samhället idealiserar ungdomen, och vampyrerna är ”frozen in time”; de är evigt unga 

utan någon ångest för att åldras eller att inte hinna med allt de vill göra.4 Stephenie 

Meyer skriver i Breaking Dawn (2008): ”’Frozen forever at eighteen,’ he whispered. 

’Every woman’s dream come true,’ I teased.”5 Dagens unga flickor växer inte längre 

upp med drömmen om prinsen på den vita springaren, de har glömt Prince Charming, 

nu vill de ha ”a vampire in a shiny silver Volvo”.6 

 Men det är inte enbart odödligheten som lockar hos vampyrerna. Av tradition är 

vampyrmytologin tätt sammankopplad med sexualitet. Under 1800-talet var den 

kvinnliga vampyren en gestaltning av männens hemliga, sexuella drömmar.7 Nu har de 

manliga vampyrerna tagit plats som sexuella objekt i litteraturen. Synen på drömprinsen 

förändras ständigt och numera är det en för evigt ung vampyr som står högst på listan. 

De moderna vampyrromanerna fyller inte bara hyllmeter hos boklådorna utan även vår 

tv-tablå. Nutida filmer och tv-serier som  Twilight Saga (Catherine Hardwicke, David 

Slade, Chris Weitz och Bill Condon 2008-2012), ”True Blood” (Alan Ball, 2008-2014) 

och ”Vampire Diaries” (Julie Plec och Kevin Williamson 2009-) med sina vampyrer 

skapar nya ideal och drömmar om någonting mer utöver det vardagliga. På listor över 

de bästa manliga vampyrerna genom tiderna konkurrerar dagens vampyrer med äldre, 

mer etablerade vampyrer som Graf Orlok i Nosferatu (1922, spelad av Max Schreck), 

                                                
1 Thomas Johansson, The Transformation of Sexuality Gender and Identity in Contemporary Youth 
Culture, Abingdon 2007, s. 109. 
2 Ibid., s. 114. 
3 Ibid., s. 119ff. 
4 Jennifer L. McMahon, “Twilight of an Idol: Our Fatal Attraction to Vampires”, Twilight and 
Philosophy, Rebecca Housel & J. Jeremy Wisnewski (red.), Hoboken New Jersey 2009, s. 195f. 
5 Stephanie Meyer, Breaking Dawn, London 2008, s. 25. 
6 Detta citat och varianter på detta återfinns bland annat som titlar på grupper på facebook etc. 
7 Anna Höglund, Vampyrer, Umeå 2011, s. 145ff.	  
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Bela Lugosis (1931), Christopher Lees (1958) och Gary Oldmans (1992) versioner av 

greve Dracula.8 De nya, mer mänskliga vampyrerna som Eric Northman, Edward 

Cullen, Angel och Spike och bröderna Salvatore återfinns på de första tio platserna. 

Båda romansviterna har rönt stor popularitet, Twilight Series har försäljningssiffror som 

är jämförbara med J.K. Rowlings romaner om Harry Potter (1997-2007).9 

 Alla har en åsikt och aldrig tidigare har fokus på vampyrens karakteristika varit så 

utpräglat som i diskussionen om huvudpersonen i Twilight Series, Edward Cullen, och 

hans avsaknad av huggtänder, att han kan vistas ute i solsken och framför allt: hans 

sexuella avståndstagande. Samtidigt lockas unga kvinnor av Edward, flickor i yngre 

tonåren och även yngre än så, och ber skådespelaren Robert Pattinson att han ska bita 

dem.  

 På den officiella hemsidan thetwilightSaga.com har fans fått svara på frågan 

”Why do you love Edward?” Svar har getts från både tjejer och killar: 

 

”Edward is something every girl wants but shouldn´t have”.  
     Tora 
 

“[…] he is like a night [sic!] in shining armour on steroids, he’s so 
protective, loving romantic. […] I think its [sic!] great that they show that 
you don’t have to look like a Barbie to get the night [sic!] in shining 
armour!”    Lorraine C10 

 

Vid första anblick kan Eric Northman i Sookie Stackhouse Novels verka vara Edwards 

raka motsats.11 Eric är en tusen år gammal viking, med högre ställning inom 

vampyrernas hierarki. Han är en sexuell erövrare utan till synes djupare känslor som 

lever i en mångkulturellt accepterande värld, där social status liksom individualitet är av 

stor vikt. Medan Edward lutar sig mot sin brittiska gentleman är Eric brutal, ett rovdjur 

som går genom eld och vatten för egen vinnings skull, som absolut inte säger nej till en 

sexuell invit. Även han har dragit till sig en omfattande fanclub och från att endast ha 

                                                
8 Lugosi spelade även rollen som greve Dracula på teaterscenen på Broadway, sammanlagt 1 300 
föreställningar och var redan då uppskattad av den kvinnliga delen av publiken. Han begravdes även 
iklädd en slängkappa. Se Katarina Harrison Lindberg, Vampyrens historia, Stockholm 2011, s. 195 och s. 
220.”Top 50 Vampires 2012”, SFX, January 23 2012, http://www.sfx.co.uk/2012/01/23/top-50-vampires-
2012/ (120601). Stefan återfinns på plats 15, Edward på plats 8, Eric på plats 2 och Damon på plats 1. 
9 Höglund, s. 12. 
10 The Twilight Saga, Thetwilightsaga.com (120527). 
11 Romansviten kallas också för The Southern Vampire Mysteries, men jag väljer här att använda den titel 
som står på den utgåva som kommer hänvisas till framöver. Charlaine Harris själv använder sig av båda 
titlarna på sin officiella hemsida charlaineharris.com (120717). 
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varit en bifigur i första säsongen av ”True Blood” har han från säsong två fått en större 

och bestående roll i serien, precis som han fått i böckerna. 

 Publiken vill ha Eric, de skriker efter honom, precis som de skriker efter Edward. 

Vad är det som gör dessa två vampyrer till så sexuellt attraktiva, till två av vår tids mest 

omtalade och omdiskuterade vampyrer, trots sina olikheter? Som kommer att visas är de 

inte revolutionerande på något sätt, deras personlighetsdrag och karakteristika går att 

finna hos tidigare vampyrer. Det som skiljer dagens vampyrer och vampyrromaner från 

de tidigare är att de numera riktar sig mot en mer mainstreampublik än tidigare, och 

därmed väcker större intresse och popularitet hos publiken.12 Däremot är de unika i sitt 

slag: vampyrberättelser genom tiderna återspeglar samtiden utifrån bland annat politiska 

och feministiska perspektiv.13  

 

1.1 Syfte 

De båda romansviterna representerar två olika sexuella perspektiv. I Twilight Series 

(Stephenie Meyer, 2005-2008) återfinns syndfull syn på sexualitet som oacceptabelt 

före äktenskapet medan Sookie Stackhouse Novels (Charlaine Harris, 2001-2013) 

förespråkar en friare syn på sex.14 Sex enbart för fortplantningens skull ställs här mot 

sex för njutningens skull. 

 Syftet med uppsatsen är att utföra en karaktärsanalys av Edward Cullen respektive 

Eric Northman för att redogöra för hur manlighet och manlig sexualitet skildras i 

Twilight Series respektive Sookie Stackhouse Novels. Även en kritisk diskursanalys 

kommer att utföras, där karaktärsanalysen av Edward Cullen och Eric Northman ställs i 

relation till den samhällsdiskurs som de båda verken författats i. Den primära 

frågeställningen är: hur gestaltas Eric Northman och Edward Cullens manlighet och 

sexualitet i romanerna? 

 

1.2 Disposition 
Inledningsvis kommer jag ge en överblick av de två studieobjekten. Kortfattat beskrivs 

berättarna, huvudpersonerna och handlingen. Därefter följer en genomgång av de teorier 

och metodologiska utgångspunkter som jag kommer använda mig av i uppsatsen. 
                                                
12 Höglund, s.11f. 
13 Melissa Ames, ”Twilight Follows Tradition: Analyzing ”biting” critiques of Vampire Narratives for 
their Portrayals of Gender and Sexuality”,Bitten by Twilight,  Melissa A. Click, Jennifer Stevens Aubrey 
& Elizabeth Behm-Morawitch (red.), New York 2010, s. 38. 
14 Ibid.  
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Förutom själva teorierna kommer även en historisk bakgrund till vampyrer och deras 

sexualitet inom litteraturen. 

 Analysen delas upp i två huvuddelar: manlighet och manlig sexualitet. Dessa två 

huvuddelar delas i sin tur upp i mindre beståndsdelar, viktiga för kärleksförhållande 

respektive den sexuella attraktionen. Jag kommer använda mig av textutdrag och 

exempel från romansviterna som grund för teorierna och de metodologiska 

utgångspunkterna. 

 Efter analysens slutkommentarer avslutas uppsatsen med en slutdiskussion och 

sammanfattning.  

 

1.3 Studieobjekten  
Karaktärerna och romansviterna är valda eftersom de enligt min mening återspeglar två 

olika syner på sexualitet och manlighet av idag i vampyrfiktionen, vilket jag avser ge 

stöd för i uppsatsen. Romanerna behandlar sexualiteten på två olika sätt, karaktärerna är 

åtråvärda och de är två helt olika typer av pojkvänner. Det stora utrymme de fått i det 

offentliga rummet gör dem också till de ledande manliga vampyrerna inom modern 

litteratur. De har påverkat inte enbart läsare utan även omgivningen i stor utsträckning, 

och är därmed intressant underlag för denna analys på samma sätt som de fångat 

intresse hos allt från pålästa kritiker och fans till gemene man. 

 Effekten av filmatiseringarna är att serierna och deras karaktärer har blivit 

allmängods; oavsett om man har läst böckerna eller inte har man en åsikt om dem. 

Manusförfattarna har även valt att göra mycket fria tolkningar av böckerna och 

skillnaderna är till viss del väldigt stora. Som exempel kan nämnas att den seriösa 

kärleksrelation som Eric och Sookie inleder inte förekommer i tv-serien, där de enbart 

är sexuella partners under en säsong. Denna uppsats kommer inte ta hänsyn till 

adaptionerna, utan endast analysera böckerna. 

 Vid sidan av romansviterna återfinns noveller och texter relaterade till 

huvudhistorierna. Harris har samlat sina noveller i A Touch of Dead (2009) och även 

varit redaktör för Sookie Stackhouse Companion (2012) som innehåller fakta kring 

Sookie och hennes värld. Båda dessa böcker kommer att användas i analysen, då de 

handlar om noveller som utspelar sig mellan romanerna i huvudsviten. Då de är skrivna 

utifrån samma perspektiv som romanerna medför detta att de bidrar med bredare 

underlag för analysen. Meyers The Short Second Life of Bree Tanner (2010) kommer 

inte att användas här, då den inte har samma berättarperson som i huvudsviten, och då 
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den handlar om en biperson från Twilight Series och inte behandlar Edward mer än 

ytterst indirekt. 

 I uppsatsen kommer ingen teologisk analys att utföras. Faktumet att Meyer är 

troende mormon kommer därmed enbart att beaktas utifrån en kritisk synvinkel i 

slutsatserna, men inte få någon del av själva analysen.  

 Nedan följer sammandrag av romansviterna med fokus på de kärlekshistorier som 

kommer analyseras här. Båda romansviterna är författade av kvinnor med kvinnor i 

berättarrollen. Därmed beskrivs de båda manliga vampyrerna utifrån ett kvinnligt 

perspektiv ur två aspekter: författarens och berättarens, där de senare, berättarna, finner 

sig sexuellt tilldragna av männen. 

 

1.3.1 Twilight Series 
Den 17-åriga berättaren Bella Swan flyttar hem till sin far i Forks, som ligger i norra 

delen av USA. I sitt försök att framställa en Bella som är så normal som möjligt, 

framträder bilden av en ung, sexuellt oerfaren kvinna som gör allt för att förringa sig 

själv och sin betydelse i historien. Berättaren beskriver Bella som normal, blek, klumpig 

och i stort sett helt okapabel till många av de enklaste sakerna man kan företa sig. Helt 

enkelt en kvinna som en snygg karl som Edward inte kan bli förälskad i. Det är inte en 

ärlig bild berättaren gör av Bella, utan hon målar snarare upp den bild som hon antingen 

önskar att Bella skulle vara eller den bild hon tror att läsaren vill att Bella ska vara. 

Någon som läsaren antingen kan känna igen sig i eller känna sig överlägsen. 

 Bella börjar i ny skola och dras här snabbt till den mystiske Edward Cullen. Han 

och hans fyra fostersyskon bor tillsammans med sina fosterföräldrar utanför staden, och 

de beblandar sig inte i någon större utsträckning med de övriga i staden. Edward 

undviker Bella på ett nästan otrevligt och fientligt sätt, men efter att på ett mirakulöst 

sätt räddat Bella från att bli påkörd på skolans parkering börjar de tala med varandra. 

Bella inser att det är någonting annorlunda med Edward, men hon vet inte vad. 

 Bella tar upp kontakten med Jacob Black, en indian som lever i reservatet strax 

utanför Forks. När hon får ta del av indianernas gamla sägner om ”The cold ones” 

börjar Bella komma Edwards hemlighet på spåren. Hon får reda på att han föddes 1901 

i Chicago, men trots detta endast ser ut att vara 17 år gammal.15 

 Edward och hans familj tillhör de goda vampyrerna, de lever uteslutande på 

djurblod. Så länge de inte skadar andra människor kan även deras pakt med indianerna, 

                                                
15 Stephanie Meyer, Twilight, London 2005, s. 251. 
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som visar sig till stor del bestå av hamnskiftare, upprätthållas. Vampyrerna saknar 

huggtänder, och de kan även vistas utomhus i solsken. Dock skiner deras hud som 

diamanter i solskenet, varför de bosatt sig i Forks där solen inte skiner speciellt ofta.  

 Edward blir förälskad i Bella vid första ögonkastet, men han drar sig för att inleda 

ett förhållande med henne, varför han inledningsvis beter sig så otrevligt mot henne. 

Edwards karaktär framställs utifrån Bellas ögon, och det är i relation till henne som man 

kan förstå honom. De är till viss del varandras motpoler samtidigt som hon framställer 

dem båda som två pusselbitar som passar ihop. 

 De inleder ett kärleksförhållande – ett förhållande som endast kan resultera i 

tragedi: Edward kommer se Bella bli gammal och dö ifrån honom. Bella är däremot 

inställd på en annan framtid, en framtid där hon alltid kommer finnas vid Edwards sida: 

att även hon blir vampyr. Edward lever under tron att han saknar en själ och motsätter 

sig därför att Bella ska förvandlas till en vampyr, han vill inte döda Bella och ta hennes 

själ. Men Bellas beslut står fast, och Edward ställer två krav på Bella: hon ska ta 

studenten och de måste gifta sig först. Sexuellt umgänge är det inte heller tal om innan 

äktenskapet, och på bröllopsnatten fullbordas äktenskapet och Bella blir gravid. Det 

foster hon bär på växer fortare än normalt, och trots att det utgör ett hot mot hennes liv 

vägrar hon göra abort. Förlossningen medför hennes död och därmed även hennes 

förvandling till vampyr.  

 

1.3.2 Sookie Stackhouse Novels 
Vampyrerna har efter flera tusen år i skuggorna förkunnat sin existens för 

mänskligheten och deras rättigheter och skyldigheter är reglerade i lag. Vampyrernas 

behov av blod kan nu tillfredsställas genom det syntetiska blod japanerna lyckats 

producera Tru:Blood. USA och flera länder därtill har legaliserat vampyrernas existens 

och deras tidigare hemliga liv och samhällen existerar nu öppet för alla och en var att få 

en inblick i och att få ta del av. 

 Berättaren Sookie är en ung servitris i 20-årsåldern på den lokala krogen i den lilla 

staden Bon Temps i Louisiana. Hon är från födseln telepatisk, vilket har gjort hennes 

kärleksliv problematiskt och i det närmaste obefintligt. Genom berättarens ögon 

framträder en Sookie som genomgår karaktärsutveckling genom romanserien. Hon 

börjar som naiv och betydelselös, till att sluta som en kvinna med skinn på näsan, som 

kan ta hand om sig själv och försvara sig till och med mot vampyrer och som får leva ut 

sin sexualitet. Författaren brottas med problematiken i förhållandet berättaren och 

Sookie, och låter därmed berättaren uppvisa stor självdistans och hon kämpar med att ge 
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en så rättvis och ärlig bild av sig själv. Sookie påtalar både sina för- och nackdelar, 

bedömer sin egen kropp, erkänner sina laster och låter ilskan komma fram. Därmed får 

man ta del av hennes innersta sexuella tankar, om än med självdistans och berättade i 

efterhand med facit på hand. 

 En kväll kommer vampyren Bill Compton in på krogen, och Sookie dras 

omgående till honom. Att få träffa en vampyr har länge varit en dröm, och när hon även 

upptäcker att hon inte kan läsa vampyrers tankar trivs hon än bättre i deras sällskap och 

hon inleder ett förhållande med Bill. 

 Bill tar med Sookie till vampyrbaren Fangtasia, som ägs av Bills chef, area 5:s 

sheriff Eric Northman. Eric lägger märke till Sookie och hans sexuella intresse för 

henne tar omedelbart sin början. Vampyrerna visar sig ha en djupt odlad hierarki och 

hedern mellan vampyrerna är hård: en annan vampyrs människa rör man inte utan 

tillåtelse. Sookie vägrar att låta sig behandlas som en ägodel eller ett husdjur; att vinna 

Sookie innebär att vinna hennes hjärta. 

 Den Eric Sookie lär känna är uppbyggd av makt och sexuellt erövrande. Då Eric 

blir utsatt för en förbannelse som medför att han tappar minnet lär Sookie känna en 

annan sida av Eric. Långt från sin bar, sitt ansvarsområde och sitt sheriffskap får en 

mjukare och kärleksfullare Eric plats. De båda inleder ett förhållande som i längden 

leder till ett äktenskap på vampyrernas villkor: ett äktenskap som inte är lagligt 

bindande enligt amerikansk lag men däremot enligt vampyrernas heder. Förhållandet är 

på bådas villkor, där båda slåss för sin gemensamma överlevnad och framtid. 

Förhållandet är inte fokus för seriens framskridande, däremot en del av den. 

 I det lilla samhället Bon Temps finns en inställning om att öppen homosexualitet 

är en vanära för den gemenskap man tillhör och fördomar om AIDS lever kvar och 

liknande inställningar finns även gentemot vampyrer.16 Denna inställning gentemot 

homosexuella delas inte av vampyrerna, vars samhälle präglas av homosexuella och 

bisexuella inslag.17 

 

                                                
16 Charlaine Harris, Living Dead in Dallas, London 2009, s. 12f. 
17 Charlaine Harris, Club Dead, London 2009, s. 171. Vampyrerna är inte rädda för AIDS som än i dag 
ibland kallas för ”bögsmitta”. Då LaFayette, Sookies homosexuelle kollega, blir mördad uttalas en skräck 
för att bli smittad av AIDS utifrån slutsatsen att eftersom LaFayette var öppet homosexuell så har han 
även säkert AIDS (se Harris, Living Dead in Dallas, s.13). Den blodsmitta vampyrerna här är rädda för 
har ingenting med sexuell läggning att göra och kommer heller ej behandlas i denna uppsats. 
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1.4 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
I studien görs karaktärsanalyser av Edward Cullen och Eric Northman med avseende på 

deras manlighet och sexualitet, var och en för sig och i relation till varandra. Analysen 

görs genom närläsning utifrån hur berättarna uppfattar och beskriver dem. Deras 

handlingar och repliker utifrån deras roller som presumtiva eller varandes sexuella 

partners till berättaren hamnar därmed i fokus för karaktärsanalysen. 

 

1.4.1 Narratologiska teorier 
En historia författas utifrån verkligheten; splittrade och osammanhängande delar av 

verkligheten vävs samman av författaren till en enhet.18 Tolkningen görs på samma sätt: 

utifrån verklighetens norm, vilket gör att man i princip kan tala om att läsaren tolkar den 

fiktiva världen på samma sätt som hon tolkar verkligheten.19 

 I enlighet med Shlomith Rimmon-Kenan skapas varje litterär karaktär inom 

texten. De existerar endast som delar av de händelser i texten som för dem vidare och de 

kan därmed inte heller plockas ut ur texten, placeras i verkligheten och behandlas som 

verkliga människor.20  

 Hos var litterär karaktär återfinns egenskaper som framstår som mer eller mindre 

dominerande. Dessa egenskaper gör att karaktären kan placeras i ett specifikt fack, 

vilket gör dem till en typ, så som exempelvis hycklaren, den girige etc.21 

Konstruktionen av karaktären blir en viktig del av läsprocessen, då den kan vara 

avgörande för vilken hållning läsaren ska ha till de olika karaktärerna; ska hon tycka om 

dem, ha medlidande med dem, ta avstånd från dem etc.22 De här aktuella romansviterna 

berättas i jag-form utifrån en bestämd position inom berättelsen, så kallad intern 

fokalisation.23 Berättarna är synliga och deltar i handlingen, det rör sig om så kallad 

homodiegetisk berättelse.24 

 Det förekommer fyra faktorer viktiga för hur rollkaraktärer rekonstrueras: 

upprepningar, likheter, kontraster och konsekvenser av karaktärens beteende.25 

Upprepningar av en karaktärs beteende sätter en etikett på karaktären. Likheter liksom 

                                                
18 Ibid., s. 180. 
19 Lars-Åke Skalin, ”Synen på litterära karaktärer: traditionalister och modernister” i Lars-Åke Skalin 
(red.) Ordet och köttet, Örebro 2003, s. 136. och Skalin, Karaktär och perspektiv Stockholm 1991, s. 39. 
20 Shlomith Rimmon-Kenan, Narrative Fiction, London och New York 1999, s. 31. 
21 Skalin, ”Synen på litterära karaktärer: traditionalister och modernister”  s. 123. 
22 Skalin, Karaktär och perspektiv  s. 26. 
23 Ibid., s. 182. 
24 Lars-Åke Skalin “Narratologi – studiet av berättandets principer” i Bergsten, Staffan (red.) 
Litteraturvetenskap – en inledning, andra upplagan, Lund 2006, s. 182. 
25Rimmon-Kenan, s. 39. 
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kontraster av karaktärens upprepningar ger möjlighet till generaliseringar och 

nyanseringar. Detta medför slutligen konsekvenser som skapar karaktärsdragen.26 I 

denna analys kommer dessa fyra faktorer att appliceras på de sexuella relationerna 

mellan de båda manliga vampyrerna och de båda kvinnliga hjältinnorna. 

 Om man som Skalin väljer att se fiktionens karaktärer som bundna och utvecklade 

i den text de är skapade i, där textens handling hjälper till att ge karaktären dess 

egenskaper, uppstår per automatik en relation mellan de olika karaktärerna. Skalin 

menar att läsaren står textens protagonist närmast, att läsaren eftersträvar protagonistens 

lycka och välgång.27 I de här valda skönlitterära texterna är berättarna protagonisterna, 

och deras antagonister är de manliga vampyrerna som här kommer att analyseras. 

Protagonisternas framtida lycka beror på förhållandet med antagonisterna; strävan efter 

ett lyckligt, sexuellt förhållande genomsyrar romanerna. Som berättare väljer de vilken 

sida av männen som läsarna ska få ta del av. Karaktärsbeskrivningarna blir därmed 

selektiva och partiska då jagets eget förhållande till sexualitet blir både en nyckel och en 

extra dimension till hur hon förhåller sig till männens sexualitet. Den manliga 

sexualiteten blir summan av jagets syn på sig själv och jagets syn på antagonisterna.  

 Inom maskulinitetsforskningen talar Raewyn Connell (Tidigare R.W. Connell) om 

olika typer av relationer relevanta för den sexualitetstematik som återfinns i denna 

analys. Connell hävdar att relationer kan byggas på i princip tre faktorer: makt (kvinnan 

som underordnad mannen), produktionsförhållanden (genusuppdelning i arbetsuppgifter 

etc.) och slutligen katexis (emotionell bindning).28 Då katexis berör känslomässig 

bindning till ett objekt eller en handling är denna faktor här av störst relevans. Att finna 

en annan människa sexuellt attraktiv bygger på känslor, på katexis. Exempelvis gester, 

poser, kläder och blickar kan vara kopplade till specifika kroppar eller kön.29  

 

1.4.2 Kritisk diskursanalys 
Fokus för uppsatsen är de manliga litterära karaktärerna, men även miljön och det 

fiktiva samhälle de lever i spelar en viktig roll för analysen. Liksom i verkligheten finns 

i romanerna en sexuell norm. De manliga vampyrerna och deras sexualitet sätts i 

relation till samhället medelst kontextuell analys. Därmed påvisas diskursens utveckling 

och koppling till det sociohistoriska sammanhang den hör hemma i. 

                                                
26 Ibid., 39f. 
27 Ibid., s. 133ff. 
28 R.W. Connell, Maskuliniteter, Göteborg 1996, s. 97f. 
29 Anja Hirdman, ”’Respect the cook’ Medial maskulinitet: bilder, begär och alienation”, Manlighetens 
omvandlingar, Thomas Johansson (red.), Göteborg 2005, s. 141. 
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 Karaktärsanalyserna sätts in i sitt sociohistoriska sammanhang medelst 

diskursanalys i enlighet med Simon Lindgrens tankar och riktlinjer.30 Text och kontext 

kopplas därmed ihop, och man kan se textens funktion utifrån ett ideologiskt perspektiv. 

Varje text skapas i ett socialt sammanhang och med de språkliga och sociala regler som 

återfinns där. Vid en diskursanalys tas fasta på de regler som finns i det sociala 

sammanhang vari texten har skapats. Texten och samhället kopplas ihop.31  

 Vampyrerna står utanför samhället och deras tidlöshet gör att de inom sin egen 

diskurs kan skapa sin egen manlighet och hegemoni. De besitter krafter och kunskaper 

som inte är förunnade vanliga dödliga och därigenom en makt över andra människor.32  

 Enligt Michael Foucault är diskursen starkt sammankopplat med maktbegreppet, 

då makt genomsyrar alla sociala relationer.33 Utifrån genusmaktordningens perspektiv 

understryks kopplingen mellan  

 med makt. Manlighet ger makt. 

 Utgångspunkten är enligt Foucault att texten formas utifrån den kultur den 

författas inom, vilket medför att makt och maktstrukturer från det verkliga livet 

återspeglas i texten.34 Det som är normen för det ena fiktiva samhället skiljer sig från ett 

annat. Diskursanalysen medför en djupare analys av texterna, där målet är att se orsaker 

och verkningar, och på så sätt finna kopplingar mellan texten i sig och samhällets 

maktkonstruktioner, här utifrån ett socialt och kulturellt perspektiv.35 Diskursanalys 

görs inte på en specifik text, utan på flera inom samma diskurs och blir därför lämplig 

då fler texter och författare är inblandade.36 Den sexualitet som Edward Cullen och Eric 

Northman uppvisar sätts därmed även i relation till annan litteratur inom diskursen. 

 

1.4.3 Manlighetsforskning, genusteori och sexulitetsforskning  
Som utgångspunkt för diskursanalysen används teorier inom manlighetsforskning och 

sexualitet, tillika forskning kring vampyren. Manlighet och sexualitet är en del av det 

socialt konstruerade tillika en del av maktordningen. Connells definition av hegemoni 

och manlighet, “constructed in relation to various subordinated masculinities as well as 

                                                
30 Simon Lindgren, Populärkultur, Malmö 2009, s. 112. 
31 Ibid. 
32 Någon mall eller praxis över vilka övernaturliga krafter en vampyr ska besitta existerar inte, utan detta 
skiftar från författare till författare. 
33 Lindgren, s. 111. 
34 Ibid., s. 125. 
35 Ibid., s. 129. 
36 Ibid., s. 132f. 
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in relation to women” står i fokus.37 Tillsammans med Connell kommer till viss del 

Michael Kimmel och framför allt Thomas Johanssons teorier inom 

manlighetsforskningen ligga som grund för analysen, liksom Foucaults tidigare nämnda 

teorier kring sexualitet och makt. 

 Teorin om män och kvinnor som motpoler är en del av maktbegreppet inom 

genusteorin, och kan härledas hela vägen tillbaka till de gamla grekerna. Oavsett 

tidsepok eller samhälle skapas en genusordning: manligheten konstrueras i relation till 

kvinnligheten.38 Definitionen av manlighet och vad som anses vara manligt skiftar både 

ur nationella och tidsmässiga perspektiv.39 Fortfarande på 1960-talet framfördes teorin 

om typiska manliga och kvinnliga egenskaper: 

 
HAN - Liv, lust, kraft, ande, ren 
HON - Död, mörker, svaghet, materia, oren.40  

 

Mannen ses som hård, torr, ande, förstånd, kontroll, styrka, aktivitet, har förmåga till 

moraliskt omdöme, är att lita på, med exklusiv benägenhet till ett högre tänkande.41 

Genom åren har manlighet primärt associerats med karriär, makt och styrka. 42 Trots de 

förändringar som skett i samhället, ser motsvarande indelning för den stereotypa 

sexualiteten av idag ut som följer: 

 

HAN: Potent, sexuellt aktiv, har kontroll 
HON: Svag, passiv och undergiven.43 

 

Kön och sexualitet blir en fråga om makt, gränser och kontroll. Maktfaktorer baseras på 

hur man ser på sexualiteten i den aktuella tiden eller platsen, vilket gör sexualiteten till 

en produkt av miljö och identitet.44 Detta i sin tur medför att sexualiteten är föränderlig 

över tid.45 Sex är inte längre enkom till för fortplantning inom äktenskapet, liksom 

äktenskapet inte längre är för livet. Den sexuella debuten sker numera oftast före 

                                                
37 Michael Kimmel, ”Global Masculinities: Restoration and Resistance”, 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/rqtr/biblioteca/masculinidad/Global%20Masculinities.pdf 
‘(140202). 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, Malmö 2001, s. 35. 
41 Ibid., s. 48. 
42 Johansson, The Transformation of Sexuality Gender and Identity in Contemporary Youth Culture, s. 35. 
43 Ibid., s. 31. 
44 Ibid., s. 101. 
45 Thomas Johansson & Jari Kuosmanen (red.), Manlighetens många ansikten – fäder, feminister, frisörer 
och andra män, Malmö 2003, s. 244. 
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äktenskapet, och antalet sexpartners under livet ökar. De så kallade perifera sexuella 

böjelserna har blivit mer accepterade och toleransen har ökat. Till exempel har de 

homosexuellas rättigheter ökat de senaste decennierna och HBTQ-individen blivit mer 

synlig. Samtidigt som samhället blir mer och mer öppet och utrymme finns och skapas 

för andra sexuella läggningar och böjelser än den heterosexuella tvåsamheten, finns 

fortfarande den negativa stämpeln kvar och det kostar alltid att gå ut med sin sexualitet, 

och många hyser fortfarande ambivalens och osäkerhet gentemot HBTQ.46 När 

gränserna mellan det normala och det onormala förändras blir många provocerade vilket 

medför våld och intolerans.47 Bilden av kvinnan som passiv och sexuellt förtryckt har 

minskat något och mjukare sexscener i populärkulturen har blivit mycket vanliga inslag, 

vilket man kan se i till exempel ”True Blood”. Detta samtidigt som mannen behåller 

sina gamla, traditionella positioner.48  

 Sexualiseringen av både mäns och kvinnors kroppar har ökat, och även mannen 

har blivit ett sexuellt objekt.49 Män förväntas kunna allt om sex, alltid vilja ha sex och 

de ska ta initiativ och framställs därför som tuff, hård och obeveklig medan kvinnan 

förblir passiv.50 Just de yttre faktorerna som utseende och sexighet blir av yttersta vikt 

för den mediala bilden. Den ideala kroppen exploateras konstant i media och skapar ett 

behov av att ha just en sådan kropp.51 Vid det första mötet är det de fysiska attributen 

som är viktigast; personligheten och de inre kvalitéerna blir primära faktorer först med 

tidens gång.52 

 Samtidigt som de sexuella inslagen inom media blir allt vanligare har den mediala 

mannen ingen egen sexualitet. Det är närvaron av en kvinnas dyrkande av mannen som 

påvisar hans sexuella tilldragelse.53 Könsmaktsordningen blir därmed av stor betydelse; 

mannen ska vara den dominanta och ta initiativ medan kvinnan är den passiva parten. 

Har mannen ingen kvinna bredvid sig kan han inte vara dominant, och därmed kan han 

inte gestaltas som sexuell.54 

                                                
46 Johansson, The Transformation of Sexuality Gender and Identity in Contemporary Youth Culture, s. 15, 
s. 43. 
47 Ibid., s. 107. 
48 Johansson & Kuosmanen (red.), s. 246. 
49 Johansson, Det första könet? – Mansforskning som reflexivt projekt, Lund 2000, s. 105 och Johansson, 
The Transformation of Sexuality Gender and Identity in Contemporary Youth Culture, s. 75. 
50 A Hirdman, s. 143 och Johansson, Det första könet? – Mansforskning som reflexivt projekt s. 36. 
51 Johansson, The Transformation of Sexuality Gender and Identity in Contemporary Youth Culture, s. 
45ff. 
52 Ibid., s. 45. 
53 A Hirdman, s. 151f. 
54 Stevie Jackson,”A Conventional Affair”,  Men’s lives, Michael S. Kimmel & Michael A. Messner 
(red.), Boston 2001, s. 409. 
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 Utvecklingen till dagens mer jämställda samhälle har medfört en ny syn på 

sexualiteten: sex och kärlek behöver nödvändigtvis inte ha någonting med varandra att 

göra. Man behöver inte vara förälskad eller leva i ett fast förhållande för att ha sex, utan 

sex kan has enbart för njutningens skull.55 Den maskulina aspekten på sexualitet är att 

män har sex för sin egen skull, där fokus ligger på orgasmer, flera sexuella partners och 

utforskande av sexualiteten. Samtidigt vinner män status genom att ha sex, medan 

kvinnor förlorar den.56 Här sluts cirkeln; med status följer makt, männens status höjs 

och de cementerar sin grund som den dominanta med sin sexualitet. Sexualitet ger makt 

och makt ger sexualitet. 

 Hur den manliga kroppen uppfattas, beskrivs och visualiseras är ett sätt att 

definiera det manliga, det blir en metod att skapa och reproducera en norm hos 

åskådarna.57 I media är en vanligt förekommande manlighet superhjälten med 

överdriven potens. Mannen som dödar fiender på löpande band och även har en 

outtömlig sexlust, som exempelvis den amerikanske superhjälten Iron Man.58  En annan 

vanlig stereotyp av manligheten är den tysta och hårda mannen, mannen som lärt sig att 

inte gråta och visa känslor.59 Typexempel är Clint Eastwoods klassiska roller som den 

tystlåtne mannen i Sergio Leones spaghettiwesternfilmer. Manligheten ger inget 

utrymme för känslor och känslouttryck, dessa är enkom till för det feminina.60 

Johansson hävdar att den medialiserade sexualiteten numera till stor del har ersatt 

skolans sexualutbildning. Den mediala sexualiteten visas upp i allt från talk shows och 

dokumentärer till filmer och har därmed ett stort inflytande på bilden och uppfattningen 

av sexualiteten.61 Att därför se Edward Cullen och Eric Northman som mediala (om än 

litterära) produkter medför paradoxen att de är produkter av den mediala sexualiteten de 

själva i längden är en del av att skapa. 

 Manlighet har länge setts som likställd med sexuell makt över kvinnor. Mannen 

med sin djuriska och omättliga sexualitet blir ett hot och ett maktutövande.62 Enligt 

Kimmel handlar manlighet inte om att dominera, utan om rädslan att bli dominerad, att 

någon annan ska ha kontroll över dem. Inom den moderna manligheten finns ett stort 

behov av att leva upp till olika ideal. Mannen måste prestera och bevisa sin manlighet, 

                                                
55 Michael Kimmel, The Gendered Society, Oxford 2000, s. 216. 
56 Ibid., s. 221f. 
57 Kekke Stadin, Maktens män bär rött, Stockholm 2010, s. 30. 
58 Johansson, Det första könet? – Mansforskning som reflexivt projekt s. 68. 
59 Ibid., s. 131. 
60 Ibid., s. 144. 
61 Johansson, The Transformation of Sexuality Gender and Identity in Contemporary Youth Culture, s. 8. 
62 Ibid., s. 76. 
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och vill därför ha kontrollen själv, att som man visa sig mjuk och inaktiv visar på 

impotens och ett beroende av andra individer.63 Hegemonin medför att männen bygger 

upp sin manlighet i förhållande till andra män. Liksom kvinnan kan hjälpa till att 

undertrycka denna manlighet kan hon även bli ett hot mot denna skapade manlighet, 

vilket ger ett behov av att säkerställa manligheten gentemot kvinnor, vilket låter sig 

göras med hjälp av maktutövning utifrån genusordningen. 64 

 Inom sexualiteten förekommer maktspel mellan de inblandade parterna.65 

Exempel på detta är ”psykiatrisering av den perversa njutningen”, det avvikande som 

stämplas som sjukdom, som abnormt.66 Var grupp kan utveckla sin egen sexualitet och 

den som har makten fastslår vad som är normalt och vad som bör ”normaliseras.”67 Alla 

måste passa in i ramen, ramen som i sig är ett uttryck för makten. Detta medför att 

maktsystemet är flexibelt och förändringsbart. Vad som är normalt ena dagen kan vara 

onormalt nästa dag.68 George Orwell förde dessa tankar till den mest extrema nivån i 

1984 (1948-49), där normaliseringen även inskränker sig till kläder, tankar, åsikter och 

framför allt till kärleken. Den som inte anpassar sig till det normaliserade blir snabbt 

uppletad och straffad för sina snedsprång och normaliseras genom hjärntvätt. Makten 

upprätthåller sig själv som bäst då alla frivilligt inpassar sig i sina fack och inte gör 

motstånd. Foucault påpekar att ”where there is power, there is resistance.” 69 Motstånd 

är den andra sidan av maktrelationen och därmed ett hot mot den rådande makten. 

 

1.4.4 Forskningsöversikt 
Med hänsyn till antalet år den litterära vampyren har på nacken och den popularitet den 

har uppnått på senare år, finns det idag hyllmeter med forskning av varierande 

inriktning och kvalitet. Den största delen är inriktade mot specifik litteratur inom genren 

eller folkloren, exempelvis Bitten by Twilight av Melissa A. Click (2010) och Twilight 

and Philosophy av Rebecca Housel och J. Jeremy Wisnewski (2009)  Mer heltäckande 

forskning kring vampyren inom litteratur och folklore står framför allt Anna Höglunds 

doktorsavhandling Vampyrer (2011) för. Höglunds fokus på maktimprovisation hos 

vampyren ges härmed återkoppling och komplettering till Foucaults teorier och blir en 

av de ledande teorierna i denna avhandling. 

                                                
63 Ibid., s. 178. 
64 Michael Kimmel, Manhood in America, Oxford 2006, s. 6f och s. 178. 
65 Michael Foucault, Sexualitetens historia band 1 – Viljan att veta, Göteborg 2002, s. 112. 
66 Ibid., s. 113. 
67 Johansson, The Transformation of Sexuality Gender and Identity in Contemporary Youth Culture, s. 87. 
68 Ibid., s. 10. 
69 Ibid., s. 9f. 
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 För att komma vidare med Foucaults idéer om manlighet, makt och sexualitet har 

den svenske manlighetsforskaren Thomas Johansson varit behjälplig, då en stor del av 

hans forskning är inriktad på ungdomar. Han är även en samtida forskare som studerar 

de skiftningar och manlighetsbilder som återfinns i dagens samhälle i västvärlden. Även 

Connell och Kimmel har påverkan på den genusrelaterade delen av analysen. 

 Tillsammans med Höglunds avhandling lägger dessa manlighetsforskare 

fundamentet för analysen av Sookie Stackhouse Novels och Twilight Series. Ytterligare 

forskning och skönlitteratur med vampyrromantik i centrum tillkommer, och kommer 

tas upp på relevant plats i studien.  

 

1.4.5 Historisk bakgrund till analysen av vampyrens sexualitet 
Redan inom folkloren, de muntligt överförda berättelserna om övernaturliga ting, och 

mytologin förekommer både den kvinnliga och den manliga vampyren som sexuell 

varelse. Denna tradition har förts vidare inom populärlitteraturen, i huvudsak under 

slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Inom de mytiska berättelserna, framförallt 

de östeuropeiska, är det vanligt förekommande att vampyrer stiger upp ur sina gravar 

för att förföra eller idka samlag med levande människor.70 Berättelser om vackra 

kvinnliga vampyrer är återkommande, exempelvis grekernas lamior och Malaysias 

langsuyar.71 Likaså finns det många berättelser om förälskade par där ena parten 

förvandlas till en vampyr medan kärleksaffären fortsätter.72 Vampyren har förekommit 

inom de flesta kulturer, och de olika berättelserna och myterna skiljer sig markant åt 

från varandra. Den litterära vampyren kan ses som en vidareutveckling av mytens och 

mycket av det som anses vara en självklar ingrediens i dagens vampyrer går inte att 

återfinna i de gamla myterna.73  

 Vid början av 1900-talet blev vampyren en metafor för bland annat sexuell 

perversion, vilket var ett tacksamt grepp utifrån då ett monster inte kunde förväntas att 

uppträda civiliserat och moraliskt.74 Vampyren gestaltades som en djurisk varelse med 

okontrollerbara sexuella drifter vilket gjorde att den kunde gå emot den rådande 

könsmaktsordningen.75 Vampyrkvinnan blev därmed en ond och negativ förebild som 

alltid straffas i slutet, som en varning för samtidens kvinnor. Hon tar ofta gestalt som 

                                                
70Se t.ex. Harrison Lindberg, s. 62 och s. 63f. 
71 Ibid., s. 32ff och s. 70. 
72 Ibid., s. 137ff. 
73 Paul Barber “Forensic Pathology and the European Vampire”,The Vampire – A Casebook, Alan 
Dundes (red.), Madison 1998, s.113f. 
74 Höglund, s. 201. 
75 Jackson, s. 409 och Höglund, s. 357. 
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femme fatale; utåt sett är en hon en ängel, men under ytan gömmer sig ett monster - en 

kvinna vars åtrå är livsfarlig för beundraren.76 Hon blir Horan och Madonnan i samma 

gestaltning. Förtryckandet av sexualiteten blir, precis som alla andra typer av förtryck, 

ett maktutövande.77 Hon lever upp till den gamla tesen om kvinnan som död, mörker, 

svaghet, materia och oren, så som nämndes tidigare. 

 Under 1700- och 1800-talet var sexualiteten tabu och (officiellt) endast till för 

fortplantning. Det äkta paret som fortplantar sig blir en idealbild, normen. För kyrkan 

har fördömandet och censurerandet av sexualiteten varit en del av deras maktutövande 

över folket. Endast på bordeller och på mentalsjukhus fick man leva ut sina sexuella 

läggningar.78 Befolkningspolitiken uppstod under 1700-talet, och det var först nu man 

började analysera sexualiteten, värdera den och göra den till en ekonomisk-politisk 

sakfråga.79 Sexualiteten och synden blir tätt sammanknippade; man talar inte om sex, 

man har inte sex. Detta medförde ett utrymme för de ”perifera” sexualiteterna inom 

litteraturen.80 I Carmilla (Sheridan Le Fanu, 1872) förför den kvinnliga vampyren sin 

väninna, vampyrens hunger ges utlopp i homoerotisk åtrå som hotar och förändrar de 

sexuella gränserna.81 Det är under slutet av 1700-talet som markis de Sade gör sitt intåg 

på den litterära marknaden med sin erotiska, sado-masochistiska texter. Dessa fick stort 

inflytande trots att de blev förbjudna, men resulterade också i att de Sade fängslades i 

omgångar och dog inspärrad. de Sade är ett typexempel på det maktutövande som följer 

vid för stora brott mot normen. Foucault hävdar att det fanns ett behov under denna tid 

att ”framkalla specifika verkningar på begäret”: 

 

”[…] verkningar som visserligen går ut på behärskning och lösgörelse, men 
också på andlig omvändelse och återvändande till Gud, på en fysisk känsla 
av salig smärta vid att känna frestelsens bett i sin kropp och kärleken som 
motstår den.”82 

 

de Sade uppvisade närheten mellan skräck och sexualitet, hur dessa två kan föras ihop 

till en och samma. I sina texter och genom sitt levnadssätt lekte han med gränserna 

mellan dödlig fara och sexualitet, på liknande sätt som vampyrernas sexualpartner gör. 
                                                
76 Höglund, s. 161f. 
77 Foucault, s. 38. 
78 Ibid., s. 33, 27ff och s. 11. 
79 Ibid., s. 51.  
80 Ibid., s. 62. 
81 Lee Hyun-Jung, ”’One for ever’: Desire, Subjectiving and the Threat of the Object in Sheridan Le 
Fanu’s Carmilla”, Vampires – Myths and Metaphors of Enduring Evil, Day, Peter (red.), Amsterdam 
2006, s. 23. 
82 Foucault, s. 48. 
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För Sookie blir ett bett en del av den sexuella akten, ett bett som lika gärna kan avsluta 

hennes liv. Detta sexuella beteende är accepterat och en naturlig del inom vampyrernas 

värld, men bryter mot alla normer inom människans.  

 Vampyrkvinnan blir ett uttryck för männens erotiska drömmar, sexualiteten som 

ren njutning och inte i fortplantningssyfte. De typiska könsrollerna fick byta plats och 

kvinnan vara dominant och sexuellt erfaren. Den kvinnliga sexualiteten blev, i 

kombination med kreativitet och intelligens, ett farligt vapen gentemot patriarkatet och 

dess makt.83 Typexempel på detta återfinns i Dracula (Bram Stoker, 1897); den sexuellt 

frisinnade Lucy förvandlas till vampyr och förför sina tidigare älskare. Lucy, liksom 

greve Draculas tre hustrur, straffas för sin sexuella frigjordhet så männen avrättar dem.  

Samma inslag av kvinnlig, sexuell frigjordhet återfinns även i ”Les Métamorphoses du 

Vampire” (Charles Baudelaire, 1857) där kvinnan använder hela sin kropp för att 

förföra mannen, och när morgonen kommer har hon förvandlats från mäktig vampyr till 

ett skelett.84 

 Precis som för Lucy och hennes vampyrmedsystrar straffas även denna kvinnliga 

vampyr med döden. De ansågs vara rakt igenom onda och utstrålade både frestelse och 

äckel hos människorna, samtidigt som de till utseende var undersköna, oskuldsfulla och 

änglalika.85 Straffet för vampyrkvinnan blev en varning för samtidens kvinnor: kvinnor 

ska inte vara intellektuella, kreativa eller sexuellt frigjorda, vilket framträder tydligast 

hos de manliga författarna.86 Kvinnan verkade som varnande exempel; hon skulle 

bibehålla sin plats i patriarkatet. Även manliga vampyrer har förfört genom historien. 

Här kan nämnas Lord Ruthven i The Vampire (John Polidori, 1819) och Louis och 

Lestate i Anne Rices The Vampire Chronicles (1976-2003) som förför kvinnor till döds, 

dock utan att bli straffade. 

 Vampyren som litterär gestalt har förändrats genom åren och Anne Rice med 

Interview with a Vampire (1976, första delen i The Vampire Chronicles) ses som en 

brytpunkt och en influens för senare vampyrlitteratur.87 Samtidigt som hon skrev in 

vampyren i det moderna Amerika och dess kulturella hegemoni fokuserade hon 

berättelsen på vampyren som inte var rakt igenom ett monster, utan en varelse som råkat 

                                                
83 Höglund, s. 162ff. 
84 Charles Baudelaire, ”Vampyrens förvandlingar”, Det ondas blommor, Stockholm 1986, övers. Ingvar 
Björkeson, s. 167. 
85 Höglund, s. 163f. 
86 Ibid., s. 165ff. 
87 Ibid., s. 185. 
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ut för en förbannelse. Likaså förde hon in ett romantiskt skimmer kring vampyren.88 

Den manliga vampyren tar nu den kvinnliga vampyrens roll som sexuellt objekt, nu i 

kvinnornas erotiska drömmar.89 Rices manliga vampyr blir därmed raka motsatsen till 

greve Dracula.90 I sina beskrivningar av den manliga vampyren har hon inspirerats av 

äldre vampyrlitteratur - vampyrerna är typiska byronska hjältar, som återfinns i till 

exempel The Vampire.91 De blir här den bad boy som mammor varnar sina döttrar för, 

byronska hjältar som är smarta, modiga och oerhört passionerade inför sina mål.92 

 Vampyren gestaltas inte längre i lika stor utsträckning som en kvinnotjusare som 

söker våldsamma och perifera sexuella upplevelser. Han har blivit en romantiker som 

letar efter den enda kärleken att dela resten av sin existens med.93 Nu urskiljs två 

kategorier av vampyrer: monstervampyren och humanvampyren. Den tidigare 

kännetecknas av att den saknar alla goda egenskaper och hyser ingen empati – den kan 

mörda utan betänkligheter eller dåligt samvete. Humanvampyren däremot är 

monstervampyrens raka motsats, en varelse som till viss del fortfarande är människa, 

med en människas känslor och empati, och som vill finna orsaken till sin existens och 

förstå sig själv. Han slits mellan det han är och det han var.94 Humanvampyren vill 

kontrollera sina sexuella lustar, han är en passionerad romantiker vars kärlek är 

monogam. 

 Liktydigt för båda typerna av vampyrer är att de präglas av utanförskap. De står 

utanför samhället, de skiljer sig från mänskligheten och står bredvid.95 Samtidigt som de 

är outsiders, så är de på väg in i samhället, de anpassar sig till mänskligheten och efter 

den. Båda typerna av vampyrer beskrivs ofta som en självupptagen varelse som drivs av 

vrede, lust och hunger, egenskaper som de slåss med för att få att passa in i 

mänskligheten.96 

                                                
88 Ibid, s. 335. 
89 Ibid, s. 413.  
90 Den litteräre greve Dracula skiljer sig radikalt åt från de nyare filminspelningarna, där den byronske 
hjälten har gjort sitt intrång i gestaltandet av greven. 
91 Harrison Lindberg, s. 151. 
92 Abigail E. Myers “Edward Cullen and Bella Swan: Byronic and Feminist Heroes--- or not”,Twilight 
and Philosophy, Rebecca Housel & Jeremy J. Wisnewski, (red.), Hoboken, New Jersey 2009, s. 148 och 
s. 154f. 
93 Höglund, s. 406 och s. 358. 
94 Ibid., s. 337ff. 
95 Ibid., s. 398. 
96 Brendan Shea, “To Bite or Not to Bite: Twilight, Immortality and the Meaning och Life”, Twilight and 
Philosophy, Rebecca Housel & Jeremy J. Wisnewski, (red.), Hoboken, New Jersey 2009, s. 90. 
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 Att äta kan ses som en sensuell handling: vi njuter med flera av våra sinnen.97 

Vampyrernas sätt att mätta sin hunger, att suga blod från sina offer, beskrivs ofta som 

en erotisk handling; det sugs ofta från hals och ljumske, två vanliga erogena zoner. 

Vampyrism förekommer idag som fetisch, och klassificeras av vissa sammanslutningar 

som subgenre inom BDSM.98 I Guilty Pleasures (Laurell K. Hamilton, 1993) beskrivs 

kvinnan som precis fått blod suget ifrån sig med “Her eyes held that lazy fullness that 

sex gives.”99 Även i Vampire Diaries (L.J. Smith, 1991-2011) har fasta tagits på denna 

sexuella koppling: 

 

Just short of swooning, with little shivers going through her, and little cries 
that he tried to stop with his own mouth, he kissed her. And then, because it 
was Time, and because the shivers were starting to have a painful edge to 
them, and Elena’s breath was coming so quick and hard when he let her 
breathe that he really was afraid that she might pass out, he solemnly used 
his own fingernail to open a vein in his neck for her. 
[…] 
 And so they slowly spiraled up in the moonlight, the white 
nightgown sometimes wrapping itself round his black-clad legs until they 
reached the top of the trees, living and standing but dead. 
 It was a very solemn, very private ceremony of their own, […]100 

 

I både Sookie Stackhouse Novels och Twilight Series spelar vampyrernas grupperingar 

stor roll. Om man ser till forskningen för könsspecifika gruppbildningar i unga år ses 

stora skillnader mellan män och kvinnor.101 Unga män organiserar sig i hierarkiskt 

ordnade gäng i den offentliga sfären medan kvinnor organiserar sig mer utifrån vänskap, 

de umgås i den privata sfären.102 För männen finns inget utrymme för svaghet eller 

skörhet inom maskuliniteten.103 

 Male bonding, maktkamper, hierarki och gängkultur är viktiga faktorer för den 

manliga homosocialiteten. Kvinnan spelar endast en perifer roll, hon servar männen och 

agerar hjälpreda. Hon har inte en självklar eller oberoende roll i gruppen. I den 

                                                
97 George A. Dunn, “You look Good Enough to Eat: Love, Madness, and the Food Analogy”, Twilight 
and Philosophy, Rebecca Housel & Jeremy J. Wisnewski, (red.), Hoboken, New Jersey 2009, s. 9. 
98 Se t.ex. den svenska nätverket ”Darkside” darkside.se eller ”Wikipedia” 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paraphilias (130126). 
99 Laurell K.Hamilton, Guilty Pleasures, New York 2002, s.16. 
100 L.J. Smith Vampire Diaries: The Return + Nightfall, London 2009, s. 138f. 
101 Med unga menas fortsättningsvis åldersgruppen 17-18 år enligt studie i Johansson, The 
Transformation of Sexuality Gender and Identity in Contemporary Youth Culture, s. 39. 
102 Ibid., s. 22f. 
103 Ibid., s. 31. 



  
 

20 

androgyna subkulturen däremot, deltar män och kvinnor på samma villkor. Kvinnorna 

hjälper till att forma gruppen och de är högt uppskattade.104 

 Inom den klassiska vampyrtraditionen beskrivs vampyren oftast som en 

outsider.105 Exempel på detta återfinns i Dracula, där vampyrerna omnämns som 

”things”. Van Helsing kallar vampyren Lucy för ”a foul thing.”106 Hon är inte längre en 

varelse i hans ögon, hon har blivit en sak, någonting annat utöver det mänskliga. Av 

naturen avviker de från det samhälle som de lever i, eller bredvid. Den moderna 

civilisationen bjuder inte på utrymme för det rent djuriska beteendet, utan rovdjuren blir 

outsiders. Greve Dracula blev ett hot mot det civiliserade Storbritannien, på samma sätt 

som dessa rovdjur blir ett hot mot den civilisation som de rör sig i.107 

 I den moderna fiktionen där vampyren har en mer uttalad roll i samhället, blir 

deras makt tydligare. Deras styrka och odödlighet gör dem till de mäktiga varelser 

människan fruktar och därmed ger makt. I Kate Lockes trilogi God Save the Queen 

(2012-2013) blir vampyrerna aristokraterna, de adliga och kungliga, de som 

symboliserar den uråldriga och odödliga makten. 

 

2 Analys  
Nedan följer en analys av de båda romansviterna utifrån de metoder och teorier som 

presenterats ovan. Analysen delas in i de två kategorierna Manlighet och Manlig 

sexualitet. 

 

2.1 Manlighet 
Den hegemoniska maskuliniteten hos vampyrerna i Sookie Stackhouse Novels kan 

förstås utifrån Kimmels teorier och Connells tidigare nämnda definition. Denna 

maskulinitet värderas högt; den blir ett praktiskt uttryckssätt som låter män dominera 

över kvinnor samtidigt som den är som starkast i förhållande till heterosexuella 

kvinnor.108 Liknande drag återfinns i Twilight Series där mansnormen är det fysiska 

arbetet och dominans över kvinnan. Dessa män måste alltid leva upp till två av tre av de 

                                                
104 Ibid., s. 84 och s. 32. 
105 Stacey Abbott, “Embracing the Metropolis: Urban Vampires in American Cinema of the 1980s and 
90s”, Vampires – Myths and Metaphors of Enduring Evil, Day, Peter (red.), Amsterdam 2006, s. 126. 
106 Bram Stoker, Dracula, Malmö 2013, s. 190. 
107 Höglund, s. 246. 
108 R.W. Connell & J.W. Messerschmidt, “Hegemonic Masculinity – Rethinking the Concept”, Gender & 
Society, December 2005 vol. 19 no. 6 s. 829-859, http://gas.sagepub.com/content/19/6/829.short 
(140202). 
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faktorer Johansson satte upp för manlighet: de är potenta och har kontroll. De är inte 

sexuellt aktiva, vilket i stället är avgörande för Sookie Stackhouse Novels. 

 Vampyrerna har satt sig själva över de dödliga och de ser sina mänskliga sexuella 

partners som sina egendomar.109 De har levt utanför, dolda för mänskligheten, och har 

skapat en egen hierarki som efter legaliseringen lever vidare bredvid samhällets 

struktur, med enbart nödvändiga anpassningar gjorda. Denna hierarki är ett 

avståndstagande från samhället, ett uttryck för de outsiders vampyrerna har varit, och 

kommer att fortsätta vara. I viss mån har vampyrer samma rättigheter och skyldigheter 

som människor; de ska vara registrerade, betala skatt etc., men de står även utanför 

mänsklighetens regler och de får inte gifta sig med en människa. 

 Makten inom hierarkin är mycket sträng: har en vampyr fått order uppifrån har 

den inget val – den måste lyda.110 Det finns inget utrymme för svaghet utan här råder 

naturens lagar: den som inte följer spelets regler eller kan försvara sig förpassas till 

”The true death”. De få kvinnliga vampyrerna spelar biroller, som Erics ”dotter” Pam 

som är Erics högra hand, den som får ordna det han själv inte ämnar ta hand om: 

uppgifter av lättare slag. Detta medan Cullens har byggt sin gemenskap på ömsesidig 

vänskap och kärlek, där alla deltar på samma villkor, allas åsikter väger lika tungt och 

alla är med och skapar gemenskapen. Att en person älskar en annan kan räcka för att 

denna person ska bli en del av gemenskapen och Bella välkomnas trots de ekonomiska 

och akademiska skillnaderna familjerna emellan.111 Jämställdhet mellan könen och 

avsaknad av stereotypa könsroller präglar Cullens, exempelvis är Rosaline den bästa 

mekanikern.112 I kontrast till Cullens står härskarna i vampyrvärlden: släkten Volturi. 

De har byggt upp sin klan och sin makt med hjälp av skräck och tortyrlika 

bestraffningsmetoder, samma metoder som de använder för att behålla vampyrsläktet 

civiliserat och hemligt för omvärlden.113 

 Den makt vampyrerna kan ha tänkt besitta i sitt tidigare liv, som vanliga dödliga, 

tar de inte med sig in i vampyrlivet i Sookie Stackhouse Novels. Exempelvis agerar ”The 

man from Memphis”  numera som hantlangare och springpojke under namnet Bubba 

                                                
109 Harris, Living Dead in Dallas, s. 23. 
110 Charlaine Harris, Definitely Dead, London 2009, s. 215. 
111 Andrew Terjesen & Jenny Terjesen, ”Carlisle: more compassionate than a speeding bullet?”, Twilight 
and Philosophy, Rebecca Housel & J. Jeremy Wisnewski (red.), Hoboken, New Jersey 2009, s. 58. och 
Rebecca Housel, “The ‘Real’ Danger – fact vs. Fiction for the Girl Audience”, Twilight and Philosophy, 
Rebecca Housel & J. Jeremy Wisnewski (red.), Hoboken, New Jersey 2009, s. 187. 
112 Bonnie Mann, “Vampire Love: The Second Sex Negotiates the Twenty-First Century”, Twilight and 
Philosophy, Rebecca Housel & J. Jeremy Wisnewski (red.), Hoboken, New Jersey 2009, s. 141. 
113 Terjesen & Terjesen, s. 58.  
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och Alexei Romanov står lågt i rang och anses umbärlig.114 Undantag från detta är Vlad 

Tepes, vars status och makt som trolig vampyr enbart ökar med åren.115 

 

2.1.1 Den beskyddande manligheten 
Att inleda ett förhållande är ingenting vare sig Eric eller Edward söker efter. De är båda 

vana vid att leva sina egna liv, utan en respektive att ta hänsyn till. Förändringen när de 

går in i sina förhållanden blir till viss del markant. Edward blir mer mänsklig i sitt 

förhållande med Bella och han är beredd att uppoffra mycket för hennes skull.116 

Edwards utveckling i förhållandet med Bella påvisar inte enbart tesen att karaktären 

skapas i texten, utan även att den utvecklas i texten: det är i relation till Bella läsaren lär 

känna Edward och hans karaktär. 

 Unga män känner sig som mest maskulina när de får ta hand om, försvara eller 

köpa saker till en kvinna.117 Erics kropp står emot skador i en helt annan utsträckning än 

Sookies och liksom Edward använder han sig av den för att rädda sin älskade. Detta gör 

dem till hjältar som inte riskerar någonting alls ur en fysisk aspekt då de räddar sina 

älskade. Viss risk utsätter de sig för vid dessa räddningsinsatser ur samhällelig och 

politisk aspekt; Edward riskerar att hans stora hemlighet, att han är vampyr, kan 

offentliggöras, och Eric riskerar den makt han har genom att visa att han hyser känslor 

för en människa. Som hjälte går de emot sin ställning som vampyrer: de är inte längre 

endast rovdjur utan även beskyddare.118 

 Eftersom de inte riskerar någonting förminskas hjältestatusen. Insatserna är därför 

något som kan krävas eller förväntas av dem.119 Härmed är de manliga vampyrerna 

snabba till att beskydda kvinnorna, trots att det inte är deras ansvar. Kvinnorna har inte 

bett om att bli beskyddade. Att ställa upp som den evige beskyddaren gör att de ser sig 

själva som behövda av kvinnorna, och ger dem en möjlighet att få agera som så 

odödliga och starka som de är. Det är ett påtvingat beskyddande männen ägnar sig åt, 

vilket medför att de omedvetet omyndigförklarar kvinnorna.  

                                                
114 ”Mannen från Memphis” är Elvis Presley, även om hans namn aldrig nämns genom romansviten. 
Dock framgår det att han var sångare och han hörs vid enstaka tillfället sjunga på gamla Presley-låtar, och 
Victoria Koski ”A Guide to the World of Sookie Stackhouse”, The Sookie Stackhouse Companion, 
Charlaine Harris (red.), London 2012, s. 394. 
115 Charlaine Harris, ”Dracula Night”  A Touch Of Dead, London 2009. 
116 Stephanie Meyer, Eclipse, London 2007, s. 235 och s. 442. 
117 Johansson, The Transformation of Sexuality Gender and Identity in Contemporary Youth Culture,  s. 
81. 
118 Carrie Anne Platt “Cullen Family Values: Gender and Sexual Politics in the Twilight Series”, Bitten by 
Twilight, Melissa A. Click, Jennifer Stevens Aubrey & Elizabeth Behm-Morawitch (red.), New York 
2010, s. 72. 
119 Shea, s. 85f. 
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 Edward bryter mot normen för skapande av sin maskulinitet då han låter sig själv 

få vara svag, någonting som är accepterat hos Cullens. I kontrast till detta anser Bella att 

Edward är duktig på allt.120 Edward uppträder som det stora samvetet. Om han inte kan 

skydda Bella mot utomstående faror tar han på sig allt ansvar, uttrycker sig som skyldig 

till allt.121 Han är en gammalmodig hjälte som ska skydda den värnlösa, sköra jungfrun 

mot hot och monster.122 Han strävar konstant efter att ha kontroll. 

 Denna typ av hjältemodsinsatser är återkommande i samtida vampyrromaner som 

Vampire Diaries, där Stefan med knytnävarna går loss på Tyler som försöker våldföra 

sig på Elena. Detta sker samtidigt som Stefan skanderar att ”a gentleman doesn’t force 

his company on anyone”.123 Stefan blir hjälten som tar hand om Elena, men utan att 

söka någon form av hjältestatus. 

 Beskyddandet och räddandet är en upprepning i Edwards beteende, detta oavsett 

om det är yttre faror som hotar Bella eller om det är hennes inre demoner: hennes 

sexuella lust och begär.124 Detta beteende kan också ses som ett maktutövande.125 

Edward utnyttjar alla maktmedel för att beskydda Bella, med tankeläsningen som första 

medlet. Det är han som bestämmer om Bella behöver räddas eller inte, med konsekvens 

att hon behöver försvara sin egen bestämmanderätt. Som berättaren påpekar döljer 

Edward ofta saker för Bella, vilket han gör ”För hennes eget bästa”.  

 Enligt berättaren verkar Eric å sin sida aldrig ljuga för Sookie. Han är snarare 

nästan smärtsamt ärlig, även om han aldrig medvetet sårat Sookie. Han verkar inte anse 

henne mogen att känna till sanningen eller att själv få ta del av verkligheten eller få ta 

någon form av aktiv roll i beslutsfattandet vad som ska göras. Istället ser han till att hon 

lever i en skyddad värld. 

 Det är endast då Edward är i närheten som Bella befinner sig i fara, och de största 

farorna utsätts hon för på grund av sitt umgänge med familjen Cullen.126 Framför allt är 

det hennes sexuella begär till Edward, ett sexuellt begär som är besvarat, som utsätter 

henne för den största faran. Han uppvisar en oerhörd självkontroll, som han enligt sig 

själv hela tiden måste jobba med, men att avstå sexuellt umgänge med Bella är för 

Edward en utmaning, någonting han får konstant kämpa med. De når en 

                                                
120 Meyer, Twilight, s. 263. 
121 Meyer, New Moon, London 2006, s. 447f. 
122 Platt, s. 72. 
123 L.J. Smith, Vampire Diaries: The Awakening + The Struggle, London 2009, s. 83f. 
124 Platt, s. 72. 
125 Foucault, s. 38. 
126 Philip Puszczalowski, “Space, Time, and Vampire Ontology”, Twilight and Philosophy, Rebecca 
Housel & J. Jeremy Wisnewski (red.), Hoboken, New Jersey 2009, s. 226. 
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överenskommelse: sexuellt umgänge först efter bröllopet, men innan Bella förvandlas 

till vampyr.127 

 Tillfällen då vampyrerna har möjlighet att rädda sina älskade nästintill avlöser 

varandra. Sookie levde ett lugnt småstadsliv långt från faror och monster fram tills hon 

börjar umgås med vampyrer. Därefter utsätts hon ofta för fara och fysisk skada, så till 

den grad att hon avger som nyårslöfte: ”I just hope to not be beaten up.”128 

 Vid en skottlossning skyddar Eric Sookie med sin egen kropp, men han riskerar 

inte att bli allvarligt skadad själv. Samtidigt som han exponerar hela sin kropp för 

Sookie döljer han inte att han blivit sexuellt upphetsad av att lägga sig ovanpå Sookie: 

”Incredibly, he was excited. He smiled at me. ’I knew I’d get on top of you somehow’, 

he said.”129 Det är nu som hon och Eric kysser varandra för första gången. Sookie 

klassificerar Eric som ”the master of the art of kissing” och hon erkänner att hon njuter 

av det.130 Att även Eric njuter av att kyssa Sookie förmedlar berättaren med all önskvärd 

tydlighet, då de kommer till sin andra kyss då Eric är iklädd ett par åtsittande lycra-

tights.131 

 För Eric är kontrasterna en viktig del för hans beskyddande av Sookie: han 

respekterar hennes åsikter och hennes vilja, även om detta kan leda till att hon utsätts 

för alldeles för stor fara. Erics insats som gentlemannamässig hjälte håller i sig, och vid 

det tillfälle då han behöver bära Sookie då hon är på väg att svimma, definierar hon 

detta som ”(…) a very Scarlett and Rhett moment.”132 Räddningsinsatsen i sig övergår 

till en romantisk upplevelse, och hjälten blir romantiserad. Beskyddandet av Sookie blir 

med tiden mer än en sexuell flirt för Eric. Eric blir genuint orolig för Sookie då hon 

utsätts för faror han inte är säker på att hon kan hantera, så orolig så det suddar ut hans 

svartsjuka.133 Han har även en mer omhändertagande sida och han framstår som rädd för 

gråtande kvinnor. Detta samtidigt som han på ett väldigt omhändertagande och 

medmänskligt sätt hjälper Sookie att komma in på sitt hotellrum och även erbjuder sig 

att hjälpa henne ned i badkaret. Denna omtänksamhet spetsas dock med kommentaren: 

”I’ll bet you are a treat, naked.”134 

 
                                                
127 Ibid., s. 280 och s. 398ff. 
128 Charlaine Harris, Dead to the World, London 2009, s.15. 
129 Harris, Living Dead in Dallas, s. 201. 
130 Ibid., s. 204. 
131 Ibid., s. 241. 
132 Harris, From Dead to Worse, London 2009, s. 318. 
133 Charlaine Harris, “’Small-Town Wedding’” i The Sookie Stackhouse Companion, Charlaine Harris 
(red.), London 2012, s. 27. 
134 Harris, Living Dead in Dallas, s. 177. 
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2.1.2 Manlig makt och maktlöshet 
Som tidigare nämnts stod vampyren per tradition som hot mot civilisationen och 

borgerligheten. Edward har under lång tid av sitt vampyrliv slagits med sin mer djuriska 

drift, och vid tidpunkten för romansvitens utspelande är han nästan ett mönster av 

borgerlig självkontroll. Inledningsvis har han problem med att kontrollera sina behov, 

han är otrevlig och anser alltid att han vet bäst.135 Detta ändras med berättelsens gång, 

och han uppvisar i längden inga problem med att behålla sitt lugn. Den inneboende 

våldsamhet han bär på hämmas av hans kärlek till Bella. Han lägger medvetet band på 

sina mer våldsamma sidor och därmed övervinner han sina själviska och destruktiva 

sidor. Samma kamp om självkontroll och mot våldsamhet ses i maktkampen mellan 

Cullens och Volturi: Cullens icke-våldsamma protest mot de brutala Volturi kan liknas 

vid Gandhi.136 

 Skillnaden i maktförhållandet mellan Edward och Bella syns tidigt redan i 

inledningen av deras förhållande. Han är av naturen rovdjuret och hon dess byte: 

 

”’And so the lion fell in love with the lamb…’ 
[…] 
‘What a stupid lamb’”137 

 

Edward uppvisar ett stort intresse för Bella, hennes liv, hennes smak och intressen och 

för hennes familj – han är en god lyssnare.138 Bella upplever detta positivt. Kvinnor 

använder språket för att skapa just samhörighet, medan män använder det för att befästa 

sin makt.139 Ju mer Edward frågar om Bella och hennes liv, desto mer får han veta och 

därmed utökas hans makt över henne. Detta går hand i hand med teorierna om 

vampyrens maktimprovisation: ”(vampyren) känner sitt offer och vet hur han skall gå 

till väga för att få henne att ge sig till honom av egen fri vilja.”140 För greve Dracula är 

teorin uttalad: ”Enter freely and of your own free will!”141 För Edward är det en 

underliggande tanke. 

 Till viss del kan Edward ses behandla Bella som ett litet barn. Han låter henne 

dansa på hans fötter, på samma sätt som man gör med barn som inte kan stegen.142 

                                                
135 McMahon, s. 162. 
136 Terjesen & Terjesen, s. 59. 
137 Meyer, Twilight, s. 240. 
138 Ibid., s. 200f. 
139 Johansson, Det första könet? – Mansforskning som reflexivt projekt s. 136. 
140 Höglund, s. 362. 
141 Stoker, s. 19. 
142 Meyer, Twilight., s. 425. 
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Genom detta tilltag låter Edward Bella, trots att hon har en gipsad fot, få vara en del av 

gemenskapen. Hon påpekar själv att hon anser att Edward och Jacob behandlar henne 

som ett skilsmässobarn utan egen vilja.143 I samband med bröllopet mellan Edward och 

Bella sänder Edward ett brev till Jacob där han tackar för allt, inklusive för Bella.144 

Även efter att hon förvandlats till vampyr är han skeptisk till att hon kan ta hand om sig 

själv och bestämmer över huvudet på henne.145 

 I födelsedagspresent får Bella den vaggsång Edward har skrivit till henne och som 

han sjunger för henne om kvällarna innan hon somnar i hans armar.146 Det är genom 

Bellas berättarögon läsaren får ta del av Edward som tröstar och tar hand om Bella efter 

att hon räddat honom från Volturi.147  

 Platon hävdade att den makt en person besitter återspeglar hans riktiga karaktär.148 

I Sookies beskrivningar framträder Eric ofta som en person med mycket makt, och inte 

enbart utifrån sin maktposition, utan makt som personlighet: “Naturally, Eric was in the 

power chair” och “his presence dominating it” (rummet, min anm.), samtidigt som hans 

utseende beskrivs som “gorgeous and dangerous”.149 Hans maktposition lämnar inget 

utrymme för uttryck av känslor eller omtanke. Sådant är ett tecken på svaghet, även om 

det är någon annan som visar detta för honom. Första gången Sookie stiftar bekantskap 

med Eric beskriver hon honom enligt följande: 

 

The vampire he’d indicated was handsome, in fact, radiant; blond and 
blue-eyed, tall and broad shouldered. He was wearing boots, jeans, and a 
vest. Period. Kind of like the guys on the cover of romance books. He 
scared me to death.150 

 

Inledningsvis hyser Sookie negativa känslor mot Eric; hon önskar honom fullständigt 

död.151 Hon anser honom vara hjärtlös inför det maktspel han spelar och som till stor del 

går ut på att få makt och övertag över andra människor.152 Erics utseende är en del av 

den maktposition han innehar och den manlighet han symboliserar, inte den vampyr han 

                                                
143 Meyer, Eclipse, s. 209. 
144 Ibid., s. 557. 
145 Meyer, Breaking Dawn, London 2008, s. 370. 
146 Meyer, New Moon, s. 43 och Meyer, Eclipse, s. 234. 
147 Ibid., s. 436. 
148 Peter S. Fosl & Eli Fosl, ”Vampire-dämmerung: What can Twilight Tell Us About God?”, Twilight 
and Philosophy, Rebecca Housel & J. Jeremy Wisnewskib(red.), Hoboken, New Jersey, 2009, s. 94. 
149 Charlaine Harris, Dead Until Dark, London 2009, s. 224 och s. 223 och Harris, Living Dead in Dallas, 
s. 230. 
150 Harris, Dead Until Dark, s. 119. 
151 Ibid., s. 250. 
152 Ibid., s. 253. 
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är. Foucault hävdade att manlighet ger makt, men här ses förhållandet spela åt båda 

hållen: Erics manlighet ges utifrån hans maktposition, samtidigt som det är hans 

manlighet som ger honom makten. Han är en av de äldste av vampyrerna, den hårda, 

kalla maskulina vampyren som kan ses leva upp till den vikingakultur som han föddes i. 

Sookie återkommer ofta till Erics status som viking: ”Eric, tall and broad, looks exactly 

like what he is, a former Viking.”153 För Sookie blir ”viking” ett epitet, en beskrivning 

av Eric: “The blond vampire” och ”the big Viking vampire.”154 Berättaren påpekar att 

denna Viking vampire, som kan åstadkomma ”puppy dog eyes”, om än ytterst sällan.155 

 Vikingen har genom alla tider symboliserat styrka, mod och frihetslängtan. Han är 

vild och farlig med sin animaliska sexualitet och går emot borgerlighetens strävan efter 

självkontroll.156 Först runt 2000-talet kombinerades synen på den stora och starka 

vikingen med narcissismen, självkontrollen och den självspeglande manligheten.157 

Även om vikingen inte är en svensk skapelse utan en nordisk, härstammar den mediala 

bilden av den svenska mannen ur vikingamyten. Den svenska mannen är välbyggd, 

blond och blåögd, gärna med bar bringa, har fast blick och kort skägg och är trygg och 

oändligt lojal.158 Harris är amerikan och ser Sverige och svenskheten utifrån ett 

amerikanskt perspektiv. Traditionellt sett har svenskarna alltid ansetts vara ytterst 

liberala när man ser till sexuella värderingar, läggningar etc.159 

 Cullens utger sig för att vara en familj, vilket gör fadern till auktoritet utåt. Men 

inom familjen råder snarare någon form demokrati; familjeråd hålls för att komma fram 

till beslut i många allvarliga frågor. De agerar tillsammans, utan att ha en utpräglad 

ledare. Till största delen använder Edward sin tankeläsning till att göra gott, att skydda 

sina nära och kära, men han drar sig inte för att utnyttja denna egenskap för att 

manipulera folk eller få utökad makt över dem.160 

 Deras demokrati tar inte hänsyn till ålder eller kön. Att familjen inte styrs av ett 

patriarkat syns tydligt i grälet om Bella ska genomföra abort eller inte. Grovt sätt kan 

man se att männen är för abort, kvinnorna emot. Denna åsiktsfördelning bör inte ses ur 

ett genusperspektiv, utan ifrån Bellas synvinkel. Det är kvinnorna som respekterar 
                                                
153 Harris, Living Dead in Dallas, s. 35. 
154 Harris, Dead Until Dark, s. 228 och s. 215. 
155 Harris, Dead to the World, s. 27. 
156 Stadin, s. 35f. 
157 Ibid., s. 46. 
158 Ibid., s. 29 och s. 27. 
159 Johansson, The Transformation of Sexuality Gender and Identity in Contemporary Youth Culture,  s. 
39. 
160 Eric Silverman, ”Mind Reading and Morality: The Moral Hazards of being Edward”, Twilight and 
Philosophy, Rebecca Housel & J. Jeremy Wisnewski (red.), Hoboken, New Jersey 2009, s. 97 och Meyer, 
Twilight, s.1 76. 
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Bellas beslut att föda barnet, och mot hennes beslut står männen maktlösa.161 Det 

maktspel Foucault hävdar förekommer inom sexualiteten ställs här på sin spets när de 

inblandade parterna tar hjälp av familjen för att vinna sin ställning. Det är inte enbart 

utifrån Bellas synvinkel i berättelsen som denna episod ska tolkas, utan även utifrån 

Bellas roll som berättare. 

 Samma spel ses hos Eric och Sookie, där Sookie inte spelar en aktiv roll. Som en 

av de äldsta har Eric varit med och utformat den maskulina stereotypen, han har satt 

normen och påvisat vikten av att inte vara svag. Men i förhållandet till Sookie blir hans 

maskulinitet och makt inom vampyrhierarkin en svaghet: han kan inte samtidigt vara 

sheriff och den man som Sookie vill ha och som han vill vara med henne. Han är van att 

få vem han vill ha och han njuter av den makt han har både som sheriff, sexuellt aktiv 

man och som vampyr.162 Med Sookie möter han motstånd, vilket skapar en katt- och 

råttalek dem emellan. Han är tydlig i sin sexuella attraktion till henne och kan inte låta 

bli att komma med inviter i tid och otid: ”I really don’t care why you have sex with me, 

as long as you do it.”163 Både med ord och med handling försöker han förföra henne, 

och han påvisar sin maktposition för att framstå som mer attraktiv. Även om Sookie 

känner sexuell attraktion, är det först när Eric tappar minnet och slutar spela ett spel 

med henne som hon faller för honom.164  Hans makt är socialt konstruerad, och han är 

beredd att avsäga sig sitt sheriffskap och därmed all makt för Sookies skull, och i stället 

leva ett mer vanligt liv. Han ser inte sin manlighet försvinna om han blir dominerad, så 

som Kimmel talar om, även om obalansen i hans och Sookies maktspel gör honom 

ordentligt frustrerad. Hans manlighet kommer i gungning, om man med Kimmel menar 

att manlighet inte handlar om att dominera, utan om rädslan att inte bli dominerad, 

rädslan för att någon annan ska ha kontroll över dem. Den enda person han vågar söka 

stöd hos under minnesförlusten är Sookie. Han sitter vid hennes fötter, lutar sig mot 

hennes ben och hoppas på att hon ska hjälpa honom, kanske till och med rädda honom 

från de faror amnesin utsätter honom för.165 Han uppvisar sin impotens genom att visa 

sig svag och inaktiv. 

 Som odödliga med övernaturliga krafter blir vampyrernas maktlöshet en stark 

kontrast till deras normala position. Framför allt handlar det om maktlösheten inför 

mänsklighetens sociala regler och levnadssätt. Inför sina älskade kan Edward och Eric 

                                                
161 Meyer, Breaking Dawn, s. 158ff. 
162 Jackson, s. 408. 
163 Harris, Club Dead, s. 173. 
164 Charlaine Harris, All Together Dead, London 2009, s. 76. 
165 Harris, Dead to the World, s. 46. 
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inte föra sig på det sätt som förväntas av dem., de saknar fallenhet för kallprat och 

diskussioner om vädret. Att Eric inte heller kan använda sig av sina vampyregenskaper 

för att övertala människor, liksom han inte heller kan tortera dem, gör honom 

frustrerad.166  Som vampyr kan Eric inte gå in i ett hus där han inte har blivit inbjuden 

och inbjudan kan även dras tillbaka. Detta medför maktspel mellan Eric och Sookie: vill 

hon inte ha in Eric i huset så bjuder hon inte in honom, och han får stå utanför och böna 

och be, något han inte är van vid och inte är bekväm med. Hon njuter av det lika mycket 

som han vantrivs och hatar det.167 

 

2.1.3 Makt och förhållanden 
Vart förhållande bygger på ett inre maktbalans, unikt för varje förhållande. Edward har 

möjlighet att ge Bella allt hon vill ha, från materiella ting till odödlighet. Men sak kan 

han aldrig ge henne; han kan aldrig ge henne liv och värme, han kan inte ens hålla 

henne varm när det snöar och är kallt.168 

 Eric har problem med sin självbehärskning, han kan inte alltid behärska sina 

impulser och sin styrka, även om han skadar eller gör illa Sookie.169 Detta är en del av 

den image han har byggt upp kring sig själv, som en bad guy. Han har blivit den hårda 

chefen och karriäristen som lika gärna kan använda hårda ord i sina förhandlingar som 

våld. Han har på så sätt skapat ett rykte om sig själv, som inger respekt och skräck hos 

de som inte står på hans sida, och därmed utökas hans makt över omgivningen. 

 Professionellt är Eric den typ av man som Sookie utan att tveka vänder sig till då 

hon får ett lik på halsen och behöver få det nedgrävt utan att någon får reda på det eller 

använder det emot henne.170 Privat ger han presenter och ersätter det han förstör med 

dyrare saker.171 Den mjukare sidan blir den dominanta under minnesförlusten, men även 

efter att han har fått tillbaka sitt minne anförtror han sig åt Sookie. Han delar sitt livs 

historia med henne och anförtror sig till henne.172 

 Berättarna påtalar ofta att de båda vampyrerna besitter makt på ett sådant sätt att 

man får anta att berättarna, flickvännerna, uppskattar detta. Det är en självklarhet från 

vampyrernas sida att ha denna makt, någonting de är ytterst bekväma med och som de 

utnyttjar för att kunna skydda sina flickvänner. Den makt de har över de dödliga 

                                                
166 Harris, Living Dead in Dallas, s. 175. 
167 Harris, Definitely Dead, s. 89. 
168 Meyer, Eclipse, s. 434. 
169 Harris, Dead as a Doornail, London 2009, s. 172. 
170 Harris, Dead to the World, s. 288. 
171 Ibid., s. 321. 
172 Charlaine Harris, Dead and Gone, London 2009, s. 86f. 
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kvinnorna genom att vara rovdjur och i stort sett odödliga, utnyttjas inte heller, även om 

kvinnorna inledningsvis känner sig rädda för dem. Någon form av maktmissbruk 

uppvisas inte, även om Eric från och till kan vara på gränsen till detta. Erics makt 

påtalas på två olika sätt: det ena genom den direkta makten han besitter, den andra 

genom hans kropp och hans kroppsspråk. Läsaren lär känna Eric genom båda, och 

maktattributen, så som hans längd och hållning, liksom hans ögon, återkommer genom 

hela romansviten. Den stora kontrasten till Erics makt är hans minnesförlust, då all makt 

tas ifrån honom. Även Sookies närhet gör honom till viss del maktlös. Båda dessa 

kontraster medför samma sak: att han inte kan behålla sin makt och samtidigt vara den 

pojkvän han vill vara åt Sookie. Hans avsaknad av makt förtar däremot inte hans 

manlighet. I Sookies ögon förblir han lika manlig, med eller utan makt. Avsaknaden av 

den makt han har som sheriff gör honom till en människa. Han blir sårbar, känslig och 

mer medveten om sin omgivning och det liv han lever. 

 Maktlösheten ger vampyrerna en mer känslig sida, en sida där kvinnorna inte är 

rädda för dem. Denna sida är attraktiv för kvinnorna, de får här en möjlighet att ta hand 

om rovdjuren, få känna sig behövda. 

 För Edward är inte makten i sig en viktig egenskap för hans manlighet, det är 

bristen på maktlöshet som är viktig. Han söker konstant att behålla makten över dem 

han älskar och gentemot de faror som hotar dem. Bella blir ett hot mot detta, hon blir 

kontrasten till detta karaktärsdrag: hon gör honom maktlös. Tillsammans med den 

jämställdhet och demokrati som råder i Cullens hushåll förtas hans makt. Avsaknaden 

av makt blir ett hot mot hans manlighet, och han får ta till nästa maktmedel: pengar. 

Genom pengarna får han makt över Bella: han köper bilar, flygresor, smycken, allt för 

att binda henne till sig. 

 Även Eric ägnar sig åt att köpa saker till Sookie. Den underliggande orsaken är 

dock den motsatta: Eric gör det inte för att bli tackad eller uppskattad, han gör det för att 

visa tacksamhet och uppskattning, vilket är väldigt tydligt då han aldrig överlämnar 

gåvorna själv och inte alltid berättar att det är han som betalar räkningen. 

 

2.2 Manlig sexualitet   
Sookies liv i Bon Temps och dess omgivning präglas av det mångkulturella och det 

toleranta gentemot olika sexuella läggningar. Den normativa manligheten behöver inte 

vara heterosexuell, även om manlighet till stor del bedöms utifrån sexuell erfarenhet. I 

Forks omges Bella enbart av den heterosexuella kärleken; all annan form av kärlek lyser 



  
 

31 

med sin totala frånvaro. Den normativa manligheten med återhållsamhet och trohet är 

den rådande normen i Forks, liksom i indianreservatet och i vampyrernas värld. 

 

2.2.1 Vampyrernas sexualitet och potens 
Vampyrerna runt Sookie är sexuella varelser och åldern tar ut sin rätt för vampyrerna – 

ju äldre desto starkare och bättre i sängen.173 Blodet ger dem en sexuell spänning, och 

deras utfällda huggtänder är ett tecken på antingen ilska eller hunger efter blod eller 

sex.174 Uttrycket ”love bite” används som omskrivning för de bett som vampyrerna ger 

de människor de har sexuellt umgänge med, och som ökar njutningen för framför allt 

vampyren men även människan.175 Detta är inte någon ny företeelse för Sookie 

Stackhouse Novels, utan går att härleda tillbaka till Kama Sutra, en närmare 2000 år 

gammal indisk bok om sexuellt umgänge mellan man och kvinna, som en höjning av 

den sexuella njutningen. Inom Kama Sutra talas det om olika typer av bett som kan 

utföras under den sexuella akten, och var på kroppen dessa ska göras.176 

 Det är föraktat att tillhöra de människor som umgås frekvent med vampyrer just 

för att få bli bitna och ge sitt blod, så kallade fangbangers. Samma fenomen återfinns i 

exempelvis Vampire Academy (Richelle Meade, 2008–2010), här kallade för blood 

whores, och i Laurell K. Hamiltons romansvit om vampyrjägaren Anita Blake (2002–) 

kallas de freaks.177 I Kate Lockes God Save the Queen (2012) är den sexuella 

njutningen att få blod suget från sin kropp så stor att det leder till erektion, även vid 

våldsamma överfall.178  

 Inställningen till sex återspeglas i hur de båda männen närmar sig sina kvinnor. 

Eric är medveten om sin sexuella utstrålning och kvinnors attraktion för honom, ett 

faktum som han inte försöker dölja bakom falsk blygsamhet. Hans maskulinitet byggs i 

stort sett upp enbart utifrån hans utseende och hans respektingivande gestalt. 

Maskuliniteten utgår från den manliga kroppen.179 Som en del i sin marknadsföring gör 

Fangtasia en kalender där Eric utser sig själv till ”Mr. January”: 

 

[...] his right hand gripped the robe tossed on the bed, so the white fur rose 
just high enough to cover his kit ’n’ kaboodle. His body was turned just 

                                                
173 Se t.ex. Harris, Dead Until Dark, s. 123. 
174 Harris, Living Dead in Dallas, s. 22ff. 
175 Harris, Dead Until Dark,, s. 72. 
176  Se t.ex. Anna Hooper, Lilla Kamasutra, Stockholm 2005, s. 68. 
177 Richelle Meade, Frostbite, London 2008, s. 81 och Hamilton,  s. 111. 
178 Kate Locke, God Save the Queen, London 2012, s. 24. 
179 Connell, Maskuliniteter, s. 69. 
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slightly so flaunt the curve of his world-class butt. A light trail of dark 
blond hair pointed to south of his navel. It practically screamed, “Carrying 
concealed!”180 

 

Sookies reaktion över kalenderbilden låter inte vänta på sig: 

 

 I happened to know that Eric’s pistol was more of a .357 Magnum 
than a snub-rose. 
 Somehow I’d never gotten past looking at January.181 

 

Även om den omedelbara sexuella upphetsningen mestadels orsakas av utseende och 

attribut, så är det inte dessa som väcker Sookies kärlek till Eric. Här spelar hans 

egenskaper den stora rollen.  

 Edward däremot märker inte hur hans utseende påverkar och förför kvinnor i sin 

omgivning.182 Att hans kropp gör Bella sexuellt upphetsad framkommer vid enstaka 

tillfällen i romansviten, men får sin kulmen under deras bröllopsnatt, då de båda badar 

nakna utanför ön.183 

 Båda berättarna väljer här att lyfta fram de fysiska, sexuella reaktionerna och 

attributen. Berättarnas aktiva val att delge läsarna denna intima information får ses som 

ett tecken på att dessa delar av det sexuella är av vikt för dem. 

 Att visa sig vara impotent är en stor skräck för mannen. Potensen är en viktig 

faktor för skapandet av manligheten, och då inte enbart den sexuella potensen, utan att 

vara potent i alla lägen, som far, som pojkvän, som kompis etc.184 Redan de gamla 

grekerna ansåg sperman vara länken mellan kropp och själ och därmed en högre grad av 

manlighet. I mer modern tid har sperman ersatts av testosteron.185 I de moderna 

vampyrromanerna framställs vampyrer som potenta erövrare med okontrollerbara lustar 

och begär, och de saknar därmed samvete.186 Detta ställs i stark kontrast till Edward 

som anser sig sakna själ, men däremot visar han sig ha sperma – han kan skapa nytt liv. 

Han avsäger sig all form av sexuellt umgänge med Bella så länge hon är levande 

människa då han är rädd för att ska skada henne. Detta gör honom impotent på ett av de 

viktigaste områdena för manligheten: sexualiteten. Samtidigt visar han sig vara oerhört 
                                                
180 Harris, Definitely Dead, s. 34. 
181 Ibid. 
182 Meyer, Twilight, s. 145f. 
183 Meyer, Breaking Dawn, s. 77ff. 
184 Johansson, The Transformation of Sexuality Gender and Identity in Contemporary Youth Culture,  s. 
76. 
185 Y Hirdman, s. 48ff. 
186 Höglund, s. 357. 
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potent: vid det enda samlag de har då Bella fortfarande är levande människa gör han 

henne gravid. 

 Även vampyrerna i Sookie Stackhouse Novels producerar sperma vid sexuellt 

umgänge.187 Huruvida dessa vampyrer kan producera barn eller inte tillsammans med 

människor framgår inte i novellerna. Det är en problematik som inte tas upp, och inte 

heller behandlas en eventuell längtan efter barn hos Sookie. Eric fick sex barn innan han 

förvandlades till vampyr, och var därmed potent i sitt tidigare liv.188 

 

2.2.2 Utseende och fysik 
I de omedelbara beskrivningarna av de båda vampyrerna spelar utseendet stor roll. Som 

läsare får man veta exakt hur de ser ut, allt återgivet genom berättarens ögon. 

Beskrivningarna av Edward stannar vid det fysiska utseendet och hans övriga 

egenskaper kommer i andra hand, om de ens kommer fram. Även om Erics fysik och 

utseende påpekas kontinuerligt genom romansviten, så varieras dessa beskrivningar 

med hans personliga egenskaper, känslor han ger uttryck för etc. Just utseendet beskrivs 

mestadels utifrån en sexuell aspekt. Sookie påpekar hans utseende och fysiska attribut 

som en motivering till att var och en, inte enbart hon, känner sig sexuellt dragen till 

honom. Bellas beskrivning av Edward kommer mer fragmentariskt. Första gången hon 

ser honom sitter han tillsammans med sina syskon, och hon noterar att sällskapet inte 

verkar passa in:  

 

They didn’t look anything alike. […] The last was lanky, less bulky, with 
untidy, bronze-colored hair. He was more boyish than the others, […]. 
 
And yet, they were all exactly alike. Every one of them was chalky pale, the 
palest of all the students living in this sunless town. Paler than me, the 
albino. They all had very dark eyes despite the range in hair tones. They also 
had dark shadows under those eyes – purplish, bruiselike shadows. As if 
they were all suffering from a sleepless night, or almost done recovering 
from a broken nose. Though their noses, all their features, were straight, 
perfect, angular.  
 But all this is not why I couldn´t look away. 
 I stared because their faces, so different, so similar, were all 
devastatingly, inhumanly beautiful.189 

 

                                                
187 Harris, Dead in the Family, London 2010, s. 84. 
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Bellas första intryck av Edward, tillika det berättaren aktivt väljer att först förmedla till 

läsaren, är inskränkt till hans utseende. Berättaren gör Edward från början till ett objekt. 

Hon gör inga reflektioner kring personlighetsdrag eller liknande, utan romansviten 

igenom får vi endast lära känna honom till utseende, inte till inre kvalitéer. Edward blir 

endast en kropp, en vacker och blek kropp. Hon gör honom till ett objekt, och det är 

detta objekts utseende som gör att hon finner honom sexuellt attraktiv. Hon, liksom 

stora delar av den kvinnliga omgivningen, finner allt hos honom attraktivt, till och med 

hans röst.190 Edward blir inte attraktiv av egen kraft, utan i förhållande till Bella. Detta 

överensstämmer med Johanssons tes om att unga av idag först lägger vikt vid de fysiska 

attributen.191 Dock fallerar Bella i nästa steg i tesen: att personlighet och inre kvalitéer 

ska bli viktigast med tiden. 

 Samtidigt som det är ytan, utseendet som Bella och hennes omgivning ständigt 

återkommer till när Edward kommer på tal, så försvarar Bella Edward; hon påtalar att 

det finns mer bakom ytan, att Edward inte enbart är en vacker kropp.192 Denna 

beskrivning är jämförbar med Interview with a Vampire: 

 

The vampire was utterly white and smooth, as if he were sculptured from 
bleached bone, and his face was as seemingly inanimate as a statue, except 
for two brilliant green eyes that looked down at the boy intently like flames 
in a skull. But then the vampire smiled almost whistfully, and the smooth 
white substance of his face moved with the infinity flexible but minimal 
lines of a cartoon.193 

 

Edward beskrivs som lång, blek, vacker och mysterisk, samma attribut som tillskrivs 

den traditionella, byronska hjälten. Precis som den byronska hjälten har han en 

hemlighet – han är vampyr - och han berättar också hur farlig han är.194 Redan tidigt i 

deras vänskap påpekar Edward för Bella att det bästa vore om de aldrig hade träffats, att 

de inte pratat med varann och allra minst att de umgås.195 

 Edward tillhör de vampyrer som Anne Rice banade väg för och som har mycket 

gemensamt med den byronske hjälten: den adlige och stilige hjälten som samtidigt är en 

                                                
190 Ibid., s. 23. 
191 Johansson, The Transformation of Sexuality Gender and Identity in Contemporary Youth Culture, s. 
45. 
192 Ibid., s. 178. 
193 Anne Rice, Interview with a Vampire, New York 2007, s. 4. 
194 Myers, Twilight  s. 147. och s. 155. 
195 Ibid,,, s. 64. 
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plågad varelse, som har drabbats av en förbannelse och som förgör alla han älskar.196 

Själva namnet framhäver detta, då han är döpt efter Edward Ferrars i Jane Austens 

Sense and Sensibility (1811) och Edward Rochester i Charlotte Brontës Jane Eyre 

(1847), båda två kända byronska hjältar.197 

 Till skillnad från Sookie är Bella inte medveten om att det är en vampyr hon 

beskriver. I de första beskrivningarna av Edward och hans syskon återfinns flera 

ledtrådar om deras egentliga tillstånd: de är bleka med mörka, djupt sittande ögon som 

nästan påminner om ett skeletts. Hon beskriver dem som ”inhumanly beautiful” och 

något senare samma dag beskriver hon Edwards blick som ”if looks could kill,” en blick 

som gör att ”I felt a thrill of genuine fear.”198 

 Den enda likheten mellan beskrivningarna av Eric och Edward är att båda 

skrämmer livet ur hjältinnorna. Beskrivningen av Edward med sin blekhet och sina 

svarta ögon påminner mer om en farlig person än Eric som liknas vid omslaget på att 

Harlekin-roman. Hos Eric är det någonting i personligheten, någonting som inte har 

med det direkta utseendet att göra, som skrämmer Sookie. 

 

2.2.3 Kärleksförhållandet 
Utmärkande för båda romansviterna är närvaron av den erotiska triangeln: två män som 

slåss om en och samma kvinna.199 Detta är ett återkommande drag i vampyrromanerna 

som återfinns till exempelvis i Vampire Chronicles där Lestat och Armand slåss om 

Louis och i Dracula med Lucy och hennes tre friare, men likaså i samtida fiktion: Elena 

med Stefan och Damon (Vampire Diaries) Buffy med Angel och Spike (”Buffy, the 

Vampire Slayer, 1997-2003, Josh Whedon), Rose med Dmitri, Mason och Adrian 

(Vampire Academy, Richelle Meade, 2007-2010). Bella har Edward och Jacob som 

slåss om hennes kärlek, Sookie har Bill, Eric och fler allt eftersom romanerna fortlöper. 

I denna konkurrens måste männen säkerställa sin maskulinitet. Ägandeskap, pengar och 

den gemensamma sexualiteten blir viktiga faktorer för de båda vampyrerna i jakten på 

sina älskade. 

 De båda männen har något olika infallsvinklar in i förhållandet, Edward som mer 

avståndstagande och känslosam och Eric som erövrare. Edward framträder som den 

jämställde mannen, men samtidigt som den beskyddande. Eric däremot verkar som den 

mer styrande mannen, med anor från en tusen år gammal genusordning. Detta visar sig 
                                                
196 Höglund,  s. 336. 
197 Myers, s. 147. 
198 Meyer, Twilight, s. 21 och s. 24. 
199 Ken Gelder, Reading the Vampire, London 2001, s. 113. 



  
 

36 

efter hand vara precis tvärtom. Edward är den totalt styrande i sitt förhållande med 

Bella. För att Bella ska kunna få igenom sin vilja måste hon söka stöd hos Edwards 

familjemedlemmar.200 Eric däremot lyssnar mycket på Sookie, vill ha hennes åsikter 

och förslag på lösningar inför de problem de ställs inför. Han vet att hon kan ta hand om 

sig själv, och han hyser stort förtroende och tillit till hennes vilja, förslag och 

önskningar.201  

 Båda berättarna drar slutsatser om personligheten utifrån utseendet, som i längden 

visar sig vara felaktiga. Dessa slutsatser uppfattas av läsaren som en sanning som med 

berättelsens gång kommer motsägas av själva gestaltningen. 

 Bella och Edward blir förälskade i varandra mer eller mindre vid första 

ögonkastet. Därigenom försvinner de första stegen av attraktionen, ”base-level 

attraction”, som tillkommer i inledningen av ett nytt förhållande, även om en del av 

osäkerheten inför den andres känslor återfinns. 202 Att Edward gör klart för Bella att det 

bästa vore om de två inte var vänner går hårt åt Bella som blir mycket sårad av denna 

kommentar och tror att hennes kärlek till honom är obesvarad.203 Liksom Carmilla 

anser han sig ha funnit den rätta, den enda som finns för honom: ”You are mine, you 

shall be mine, you and I are one forever.”204 

 Redan första gången Eric träffar Sookie inser han hur mycket han åtrår henne. 

Genom berättarens ögon får läsaren följa en attraktion som från början är rent sexuell 

men som med tiden går över i starka känslor. Detta erkänner han inte förrän han tappar 

minnet. Den förtrollning som läggs över Eric så att han tappar minnet, medför att han 

ska bege sig till den som står hans hjärta närmast: Sookie.205 Under minnesförlusten 

lägger han stor vikt vid de ömsesidiga känslorna. Lika mycket som han klargör för 

Sookie hur mycket han åtrår och tycker om henne, lika mycket vill han ha bekräftat 

tillbaka att hon känner samma sak.206 Han är den som först för känslor och åtrå på tal. 

 Det blodsband som skapas mellan Eric och Sookie medför att han känner av 

hennes känslor. Han vet när hon lider, och han gör allt för att hjälpa henne ur sådana 

situationer. Kan han inte hjälpa henne, lider han med henne, ber om ursäkt för sina 

                                                
200 Meyer, New Moon, s. 469. 
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202 Tricia Clasen, “Taking a Bite out of Love: The Myth of Romantic Love in the Twilight Series”, Bitten 
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York 2006, s. 118. 
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tillkortakommanden.207 Men när kärleken dem emellan växer sig större, först och främst 

Erics kärlek till Sookie, lider han med henne, inte av blodsband utan just av kärlek.208 

 Det sexuella umgänget dem emellan skapar starka band från Erics sida, vars 

tusenåriga tradition gör sig påmind “You should be mine. I have slept with you, I have 

cared for you, I have… assisted you financially.”209 Utåt sett är ägandet viktigt för 

honom. Han vill att Sookie ska vara hans och ingen annans. Han vill få visa upp henne, 

få visa att hon tillhör honom och att de är ett par. 210 Inom förhållandet är de mer 

jämställda. Att hon älskar honom är den bekräftelse hos henne som han söker. 211  

 Edward hyser osäkerhet beträffande Bellas känslor och vilja att alltid leva med 

honom. Oavsett vad hon säger till honom motargumenterar han, som om hon inte vet 

sitt eget bästa. Bella blir tvungen att hjälpa Edward, bedyra sin kärlek för att säkerställa 

hans manlighet i förhållande till Jacob. Det blir därmed viktigt för Edward att han får 

gifta sig med Bella, att få visa för världen ”that you belong to me and no one else.”212 

Han kan till och med acceptera att hon även älskar Jacob, så länge han vet att Bella 

enbart är hans, och att det enbart är honom hon vill leva med.213 

 Även om ägandet är av stor betydelse för de båda männen, vill kvinnorna synas i 

deras sällskap. Att ha deras uppmärksamhet och deras uppskattning ger dem 

automatiskt högre status för omgivningen. Att få ha Eric som sällskap på ett bröllop blir 

för Sookie viktigt: ”That would be great! That would transform me from ’poor Sookie 

who hasn’t even ever been engaged’ to ’Sookie who brought the gorgeous guy to the 

wedding.’”214 Samma statusökning gäller för Bella. Att gå tillsammans med Edward, 

med hans arm om hennes axlar, genom skolan får alla att vända sig om.215  

 

2.2.4 Det sexuella förhållandet 
Edward kämpar konstant mellan vad som är rätt och vad han vill.216 Denna kamp för 

han med sig in i sängkammaren, och skjuter deras sexuella samvaro på framtiden. De 

lever utifrån så kallad “Love ideology” vilket innebär att kärlek legitimerar sexuellt 

umgänge och är en tankegång som har en stark position i ungas sexliv idag. Därmed blir 
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samlaget synonymt med kärleken.217  Därför bestämmer han att de ska vänta med 

sexuellt umgänge till efter deras bröllop och helst även till efter att hon har förvandlats 

till vampyr. Han vet att sexuellt umgänge dem emellan kan bli förödande i och med 

hans omätliga styrka kontra hennes dödliga kropp – det blir en fråga om liv och död.218 

Han är lika uppfylld av att skydda hennes oskuld som han är av att skydda hennes liv.219 

Bellas sexualitet ses som okontrollerbar, och som man är det Edwards uppgift att 

försvara hennes dygd. Han har även lättare att kontrollera sina egna lustar.220 Vad Bella 

själv känner och vill spelar ingen roll i sammanhanget; Edwards vilja och åsikter är det 

styrande vad gäller det sexuella umgänget i deras förhållande. Då deras bröllopsnatt 

infinner sig, blir han en väldigt öm och kärleksfull älskare. Eftersom han är så rädd för 

att skada Bella läser han av varje emotionell smärta eller njutning med en extraordinär 

noggrannhet och känslighet, den förmåga han besitter genom att han är vampyr.221 

Läsaren får ta del av före och efter, själva den sexuella akten saknas. Läsaren får också 

ta del av den förödelse som Edward har åstadkommit och själv fylla i luckorna och 

försöka se den sexuella akten. Efter andra gången de har sex visar hans omtänksamhet 

nya sidor: han påpekar att han inte skadat Bella.222 Det blir en påminnelse om hans 

farlighet och ett påpekande om att han kan tygla sig själv och sina lustar. 

 Första gången Edward och Bella till synes har sexuellt umgänge efter att hon har 

blivit vampyr är beskrivningarna ytterst kyska. Läsaren får veta att de kysser varann, 

och att hon sedan fylls av vetskapen att hon aldrig kan få nog, att hon bara vill ha mer, 

och att hon aldrig kommer bli för trött för att fortsätta.223 Läsaren är inte helt säker på 

att ett samlag faktiskt äger rum, eller om det endast är kyssarna som Bella talar om. 

Denna beskrivning står i skarp kontrast till beskrivningarna av när de har samlag på 

bröllopsresan. Även om beskrivningarna även där är mer romantiserade, så framgår det 

sexuella umgänget tydligt, inte minst då Bella upptäcker att hon är gravid kort tid 

därefter. 

 Mayer har valt att citera Shakespeares Romeo and Juliet (1595-1596) i 

inledningen till New Moon. Båda handlar de om den omöjliga kärleken, kärleken mellan 

två personer från vitt skilda familjer som inte borde beblanda sig med varandra, och där 
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båda släkterna motsätter sig kärlekshistorien. Men likheterna är större än så: båda 

historierna präglas av kärlek vid första ögonkastet men likväl av kommunikation: 

genom kommunikationen lär de känna varandra, förstå varandra och bli lyckliga ihop. 

Det sexuella kommer i andra hand. Deras kommunikation låter dem hålla varandra i 

handen, hångla och skämta, vilket medför att det sexuella avståndstagandet blir 

sexuellt.224 Blodlust beskrivs i samma termer som sexuell upphetsning, Edward säger 

själv att han åtrår Bellas blod lika mycket som hennes kropp. Då han lägger sin mun 

mot hennes hals och blodådror blir de båda sexuellt upphetsade.225 Likheten mellan 

sexuell lusta och blodlust kan även ses i bristen på sexuellt umgänge: lika mycket som 

Edward motstår att ha sexuellt umgänge med Bella, lika mycket motstår han att dricka 

blod från en människa. I början av sitt liv som vampyr gjorde han avkall från detta löfte: 

han dödade och drack blod från människor, dock endast de syndfulla och onda.226 Om 

sina tidigare sexuella erfarenheter talar han inte om – han bekänner att han har dödat, 

men han uttalar sig inte om sin eventuella oskuld. 

 Likheten mellan blodlusten och den sexuella lusten ställs på sin spets då Edward 

och Bella har sexuellt umgänge på bröllopsnatten. Precis som att för stor blodförlust kan 

leda till döden, så leder Bellas sexuella lusta till hennes död. I Sookie Stackhouse Novels 

finns kopplingen mellan blod och sexualitet. Vid bröllop mellan två vampyrer utbyts 

blod och bara lukten av mensblod är ordentligt sexuellt upphetsande för vampyrerna.227 

 Den jämförelse mellan Twilight Series och Romeo and Juliet som Meyer själv 

gör, inbegriper även att Edward inte är oskuld, att han i alla fall har haft minst en 

flickvän sen tidigare, möjligtvis flera. Romeo hade sin Rosaline, men vem Edward hade 

får vi inte veta, liksom vi inte får veta om någon av dem hade fler än så. Dock talar han 

om att hans oskuld är allt han har kvar, efter allt ont han har gjort.228  

 På samma sätt som blodlust likställs med sexuell lusta, likställs kärleken med 

livet. Edward fastslår tidigt, att om Bella dör så kan han inte leva vidare.229 När Edward 

lämnar Bella i New Moon gör han det med orden ”It will be as if I’d never existed,” och 

hon summerar separationen med ”Love, life, meaning... over.”230 Först när Edward 
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övergett Bella skapar hon  ett stort intresse för livsfarliga aktiviteter, exempelvis den 

cliff diving Jacob och hans flock ägnar sig åt.231 

 Eric hyser en stor trygghet i sin egen kropp och sin egen sexualitet. Exempelvis 

uppvisar han inga problem med att agera bisexuell på en orgie, iklädd byxor av lycra 

som inte lämnar mycket åt fantasin. Han njuter snarast av att visa upp sig på detta sätt 

för Sookie.232 Han flirtar även öppet med en homosexuell vampyr för att få sin vilja 

igenom, och under sin första tid som vampyr hade han ett sexuellt förhållande med sin 

skapare.233 Erics skapare är gammal romare, uppväxt runt år 0 i ett samhälle där 

sexuella förhållanden mellan äldre och yngre män ansågs vara normalt. Att definiera sig 

som bisexuell medför att man gör sig själv till odefinierbar: man är inte vare sig det ena 

eller det andra, och man kan fortsätta vara en del av det heterosexuella samhället.234 

Därför bryter inte Eric mot de normer han själv varit med att sätta upp. Trots sina tusen 

år på nacken och trots att han har sett alla modetrender, har han inte heller fallit offer för 

oskrivna skönhetsideal för kvinnor: ”You silly women, shaving your body hair.”235 

 Erics exakta sexuella tillhörighet framgår inte. Att han uppskattar att ha sexuella 

relationer med kvinnor, även om det mest är sporadiska sådana, framgår omedelbart, 

och är det enda som är relevant för romanens fortskridande och Erics position i den. 

Han kan lika gärna vara bisexuell som heterosexuell, inte ens hans tidigare sexuella 

förhållande med sin skapare motsäger detta. Huruvida han har en bisexuell sida framgår 

inte, endast en antydan om att han inte känner sig obekväm med att agera bisexuell. 

Hans sexuella läggning är irrelevant i sammanhanget, då kännedom om hans sexuella 

tillhörighet inte medför någonting till historien i sig eller Sookies dragning till honom. 

Oavsett var han hamnar på den sexuella skalan så hamnar han inom de normgränser 

som återfinns i Bon Temps fiktiva värld. 

 Vampyrkulturen i Sookie Stackhouse Novels är mer sexuellt medveten än i 

Twilight Series: sexualitet är en normal del av livet, någonting alla borde få uppleva och 

njuta av och experimentera med. Att inte vara heterosexuell är inte ett problem. Detta 

återspeglar sig i Erics natur och på det sätt som Sookie ser på honom. I Twilight Series 

är inställningen den rakt motsatta, sexualitet talas det inte om. Detta gäller hela 

samhället, både inom det mänskliga och det övermänskliga. Först efter äktenskapet 
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diskuteras sex öppet inom familjen Cullen, men fortfarande med omskrivningar och 

endast med ”normal” heterosexualitet i åtanke. Att inte tala om sex sträcker sig så långt 

att Edward inte vill diskutera sitt tidigare sexuella liv och sina erfarenheter, det är ett 

ämne som inte berörs över huvud taget.  

 

2.2.5 Uttryck för kärlek och tillgivenhet  
Bella och Sookie inleder sina relationer från två olika håll: för Sookie börjar det hela 

med sex, medan det för Bella är ett mer kyskt förhållande hon befinner sig i, där 

Edward inte godkänner sex förrän på bröllopsnatten. ”It’s hard to resist Eric” fastslår 

Bill när han får reda på Sookies och Erics förhållande.236 Sookie själv konstaterar ”I 

think any heterosexual woman would feel arush of pleasure at the sight of Eric.”237 

 Innan Eric och Sookie blir ett par, under den tid då Eric hyser mycket varma 

känslor för Sookie, märker omgivningen av Erics förändring, och så länge Erics känslor 

för Sookie inte är besvarade påverkas även de. Han kämpar med de känslor han har för 

henne, känslor han inte är van vid att ha, och han är inte längre lika sorgfri som han 

brukar vara. Han kan inte släppa Sookie, fast hon träffar en ny pojkvän.238 Eric går från 

känslokall ledare till att uttrycka sina känslor, även om de till stor del uttrycks utifrån ett 

egoistiskt perspektiv.  

 Förhållandet med Sookie medför att han talar om hur lycklig hon har gjort honom. 

Tillika är det han som vill diskutera deras förhållande, inte tvärtom, som är det vanliga 

greppet inom populärkulturen.239  

 Det är först efter att de inlett sin relation som Edward visar för Bella hur han 

verkligen ser ut, då han utsätts för solens strålar. Hon beskriver honom som ”A perfect 

statue (...) glittering like chrystal.”240  Den i solljus skimrande vampyrhuden återfinns 

hos Rice vampyrer, som i citatet ovan, då Louis utsätts för ljuset utifrån fönstret. I 

Twilight Series blir vampyren en vackrare version av den levande människan. Hela 

kroppen blir vackrare, mer fulländad, som en perfekt vit marmorstaty skulpterad utifrån 

den levande människa vampyren en gång var. Vampyren blir vackrare på samma sätt 

som Lucy då hon förvandlas till vampyr i Dracula och beskrivs av Van Helsing: ”If 

possible, more radiantly, beautiful than ever.”241 
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 Båda vampyrerna ger dyra presenter till sina flickvänner, även om mottagandet 

inte alltid är så varmt som de har önskat. Det är gåvorna som inte kostar någonting, som 

kommer direkt från hjärtat, som spelar roll. Som exempelvis den hjärtformade 

berlocken i kristall Edward ger till Bella som motvikt till den present hon fått Jacob. 

Den kostar honom ingenting, då han har ärvt den av sin mor.242 Eric däremot lägger ned 

mer pengar på sina presenter till Sookie. Det är presenter han vet att hon behöver, 

ersättning för sådant som har gått sönder eller som hon inte har råd med själv.243 

Edward är konstnärligt lagd och uttrycker sina känslor genom konsten. Han spelar 

piano, komponerar musik och har ett stort litterärt intresse. Han skriver bland annat en 

vaggsång till Bella som han ger till henne på hennes födelsedag.244 Här ses drag från de 

kreativa vampyrkvinnor som förekom hos författare under skräckromantiken, som 

exempelvis Joseph Sheridan Le Fanu och Edgar Allan Poe.245 Erics eventuella talanger 

och färdigheter framgår inte, fokus ligger på honom som person. 

 Edward uttrycker sina känslor mycket tydligt och gärna fysiskt, han är mannen 

som finns kvar i sängen morgonen efteråt.246 Han står för de mjuka smekningarna, och 

det finns ingenting brutalt eller hetsigt i hur han rör vid Bella; till och med deras första 

kyss är långsam och utforskande. Bellas reaktion på deras första kyss liknas vid en 

orgasm, så våldsam att han anser att hon blev drogad av deras kyss och inte vill låta 

henne köra hem själv.247 

 Eric är inledningsvis, före förhållandet med Sookie, mer känslokall, och det är 

tydligt att han anser att känslor inte hör ihop med manlighet: ”’I don’t like having 

feelings.’”248 För att han ska kunna ha känslor för en annan varelse anser han själv att 

det måste finnas en underliggande orsak. 249 Det sexuella är för honom som en katt- och 

råttalek. Han tar alltid tillfället i akt att leverera en sexuell invit med sina insinuerande 

kommentarer: ”I’m always ready for action,” en inställning och vana som förändras 

efter att han och Sookie inlett sitt förhållande. 250 Då behövs inte längre inviter och 

insinuerande kommentarer. Däremot uppskattar hon inte flertalet av hans egenskaper, 

som exempelvis hans rappa repliker och sexuella inviter, inte heller hans arrogans eller 

hans uppvisande av makt.  
                                                
242 Meyer, Eclipse, s. 389. 
243 Se  t.ex. Harris, Dead to the World, s. 321. 
244 Meyer, New Moon, s. 43. 
245 Höglund, s. 345. 
246 Meyer, Twilight, s. 273. 
247 Ibid., s. 241ff. 
248 Harris, Club Dead, s. 187. 
249 Harris, Definitely Dead, s. 282. 
250 Ibid., s. 281. 
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2.2.6 Den goda och onda sexualiteten 
Eric är öppen med sin sexuella erfarenhet och bakgrund. Hans sexuella erfarenheter blir 

upprepningar av hans karaktärsdrag, som kontrasteras av troheten till Sookie och deras 

kärleksförhållande. Han talar inte i någon större utsträckning om sina sexuella 

erfarenheter, och det finns inget behov av detta, då hans sexuella erfarenheter är allmänt 

kända, nästintill ökända. Edward döljer sina erfarenheter, och hans sätt att aldrig komma 

in på ämnet blir utmärkande för hans karaktär. Han blir därmed mer mystisk, mer farlig, 

på gränsen till impotent som älskare. 

 Hans sexuella erfarenheter är inte relevanta för historieutvecklingen eller för 

Edwards och Bellas förhållande, då deras gemensamma sexuella debut är det som står i 

fokus. Deras beslut att inte ha sexuellt umgänge före äktenskapet grundar sig inte på en 

syn om att vara oskuld vid bröllopet, utan om att Edward vill ”göra rätt” utifrån sina 

hundra år gamla värderingar och uppfostran. Att han anspelar på att han inte kan 

behärska sig och är rädd för att skada Bella ger en hint om att han har ett aktivt sexliv 

bakom sig, någonting som troligtvis inte slutade bra sett ur ett fysiskt perspektiv. Detta 

är någonting han inte talar om, utan han målar hellre upp sig som mer eller mindre 

oskuldsfull, som om Bella är den kvinna han har väntat på hela sitt långa liv, inte enbart 

som flickvän och hustru, utan även som sexualpartner. 

 Meyer utvecklar den klassiska berättartekniken att använda vampyrers och 

kvinnors sexualitet som ett varnande exempel för samtidens läsare. Här ger den sexuella 

samvaron frukt: Bella blir gravid. Genom sitt beslut att behålla barnet får Bella lida 

fysiskt, medan Edward lider psykiskt. Han upplever maktlösheten; hans försök att få 

Bella att genomföra en abort har inte fått något genomslag, och han kan inte göra 

någonting för att stoppa Bellas lidande. Detta blir hans straff för att han gett efter för 

sina djuriska lustar. Sexualitet och fortplantning blir tätt sammankopplade, och 

understryks av att det enbart är det sexuella umgänget som resulterar i graviditeten som 

beskrivs. Edward är ett omen, precis som de kvinnliga vampyrerna en gång var – inte 

människor utan monster. 

 Hos Harris går inte detta berättararv att finna i samma utsträckning eller som 

avskräckande exempel. Här återfinns inga varnande exempel på vad som händer om 

man tar för lättvindigt på sexualiteten, däremot en ständig påminnelse att sexuellt 

umgänge per automatik mycket väl kan medför någon form av känsloyttring. Känslor 

sätts på spel, och risken för att såra någon annan är stor om ett sexuellt förhållande 

inleds.  
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2.3 Avslutande kommentarer 
Romansviterna visar på två olika aspekter av den heterosexuella sexualiteten. I Twilight 

Series verkar den heterosexuella sexualiteten inte enbart som norm, det är den enda 

rådande formen av sexualitet. Det är svårt att se detta som en återspegling av 

verkligheten, utan här skulle jag vilja hävda att Meyers idealsyn på sexualitet 

återspeglas i romanen, berättat genom Bellas ögon, något som går att leda tillbaka till 

hennes mormonska tro. Författaren och berättaren blir därmed svåra att särskilja, 

samtidigt som kritik mot samhället inte existerar. Jag ser berättarperspektivet som ett 

alibi för författaren att okritiskt få framföra sina egna åsikter och moraliska 

betänkligheter. 

 För Harris berättarperson Sookie finns det inga begränsningar för sexualiteten. 

Flertalet av de vanligaste böjelserna och läggningarna finns representerade i Sookie 

Stackhouse Novels, där ömsesidig respekt och vilja väger tyngre än de sexuella 

preferenserna. Till skillnad från Meyer framförs kritik och betänkligheter kring olika 

sexuella beteenden, och ingen läggning framställs som den enda rätta, utan Sookie 

påtalar att var och en får leva som den vill, så länge man är lycklig. Avsaknaden av 

moraliskt rättesnöre och agenda gör att det är lättare att se skillnad på författare och 

berättare, då karaktärerna och sexualiteten får leva ett eget liv. 

 Trots att Sookie själv enbart ägnar sig åt den heterosexuella tvåsamheten, så ser 

hon med stor öppenhet och acceptans på sexualiteten som finns i hennes omgivning. För 

henne är det viktigaste att andra är lyckliga, oavsett hur eller med vem de väljer att leva. 

Även Bella har valt den heterosexuella tvåsamheten som sin livslinje, och hon väljer att 

återge sin berättelse och sin omgivning utifrån detta, inte som norm, utan som det enda 

existerande. Hos henne finns varken öppenhet, acceptans eller dömande. Det är utifrån 

dessa premisser deras syn på den manliga sexualiteten startar, vilket återspeglas i hur de 

berättar om och beskriver sina älskade. 

 Medan den ena romanen endast beskriver sexualitet för fortplantnings skull 

berättar den andra om sexuella orgier i vrede, ära och som hyllning liksom sexuellt 

umgänge sprunget ur ren åtrå. Männen blir objekten för dessa beskrivningar, objekten 

för åtrån och lusten. De blir objektifierade på olika sätt både utifrån berättarpositionerna 

men även för att passa in i fiktionens sammanhang. Rimmon-Kenans tanke om 

karaktärer som en del av den text de skapats i blir väldigt tydlig: de båda männen är 

normen i sina texter – berättarna skiljer sig åt, och därmed även texterna, inte 
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karaktärerna i sig. Detta ger också grund för Connells tes om att manlighet och 

sexualitet är socialt konstruerade och narratologiskt framhävda. Samtidigt spelar de 

exakt samma roller: den manliga vampyren som går från att vara singel till att bli 

berättarens pojkvän, sexuell partner och äkta make. Att vara sexuellt aktiv blir för 

Edward samma sak som att tappa kontrollen helt – både över sig själv och omgivningen, 

vilket går emot Johanssons tes om att mannen ska vara både sexuellt aktiv och i 

kontroll. 

 Som outsiders bjuder dessa vampyrer på någonting som det civiliserade samhället 

inte kan bjuda på: det djuriska beteendet. Ägande, förhållande och äktenskap blir ett sätt 

att förhålla sig till andra människor, att visa för andra människor att man hör ihop. För 

vampyrerna som outsiders innebär detta att de tar ett steg in i omgivningen, att bli en del 

av samhället i sin relation till sin kvinna, en människa. 

 Däremot blir de aldrig outsiders utifrån de normer som finns i de båda fiktiva 

samhällena. Fantasyn som genre ger möjlighet för författaren att gå utanför samhällets 

ramar och oskrivna regler. Författarna väljer att hålla sig inom de givna ramarna, de 

utmanar aldrig omgivningen genom att gå för långt. Som Foucault påpekade kan normer 

mellan olika fiktiva samhällen skilja sig åt på drastiska sätt, vilket är väldigt tydligt om 

man jämför Bon Temps med Forks.  Eric hade aldrig accepterats i Forks och vice versa. 

Men på rätt plats står de båda för det normala.  

 

3 Avslutning  
 

3.1 Slutdiskussion   
Eric och Edward blir tillsammans en form av manlig reinkarnation av det klassiska 

begreppet Horan och Madonnan. De blir varandras motsatser, där Eric blir Horan med 

sin både breda och långa sexuella erfarenhet och Edward Madonnan med sin outtalade 

erfarenhet med fokus på den gemensamma sexuella debuten med sin maka. Eric står för 

snabba kommentarer med sexuella undertoner medan Edward gör allt som står i hans 

makt för att hålla Bellas tankar så långt som möjligt ifrån sex. Det är Edward som 

nobbar samtidigt som Eric är den som blir nobbad. 

 Den karaktärsutveckling Eric genomgår från tillfälliga sexuella kontakter till fast 

förhållande, är ett återkommande tema inom dagens populärkultur, och framför allt 

inom TV-seriernas värld. Eric är inte ensam om denna karaktärsutveckling i Sookie 

Stackhouse Novels, då även Sookies bror Jason genomgår denna förändring. I säsong 
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fyra av TV-serien Vampire Diaries ses Damon Salvatore söka det fasta 

kärleksförhållandet tillsammans med Bella, och Barney Stinson i den mindre 

vampyrpräglade komediserien How I met Your Mother (2005-2014) går från att 

konstant leta efter nya one night-stands till att gifta sig. Dessa serier har sin motpol i det 

fasta förhållandet, med många år på nacken och som inbegriper ett fåtal, om ens någon, 

sexuell partner innan detta förhållande ingicks. Det fasta och långvariga förhållandet ses 

ofta som en förebild, där männen med de tillfälliga, sexuella kontakterna ses som vilsna 

i verkligheten och utan mål. 

 De manliga vampyrerna har i dessa moderna vampyrromaner blivit idealbilden för 

den manliga sexuella partnern, med de sexuella utsvävningar som tidigare lades på de 

kvinnliga vampyrerna, allt återberättat genom kvinnornas ögon. Dock är idealbilderna 

här motpoler till varandra: den kyska Edward som vill vänta med sexuellt umgänge till 

bröllopsnatten och Eric som anser att sexualitet ska njutas av här och nu. Tillsammans 

väger de upp varandra, skapar en mer rimlig bild av hur sexualiteten ser ut för dagens 

ungdomar. Edwards ständiga problematik med att vilja, men inte böra, återspeglas i dem 

båda och åt båda hållen. Väntar man med samlag till efter bröllopet får man vänta ytterst 

länge på någonting man verkligen får njuta av. Men samtidigt, detta samlag kan leda till 

en oönskad graviditet, vilket det inte gör om man leker med sexualiteten på det sätt Eric 

gör. 

 En aspekt som inte tagits upp i denna uppsats, då den faller utanför 

frågeställningen hur manlighet och sexualitet gestaltas men som ändå kan ses relevant 

för fenomenet moderna vampyrromanser, är hur de manliga vampyrerna går från 

outsiders till att välja den ”normala” kvinnan, och genom sitt val göra henne till en 

speciell kvinna i den sociala konstruktionen. Just att kvinnorna kan ses som ”normala” 

går att härleda tillbaka till berättarpositionerna: det är kvinnorna själva som berättar och 

därmed väljer att framställa sig själva som just normala, på samma sätt som de väljer att 

framställa männen som objekt. Sookie försöker förvisso vara mer normal än vad hon 

känner sig, hon påtalar att hon är endast en servitris, men hennes telepati gör henne 

speciell. Hon utvecklas med textens gång, och hon ser med tiden sig själv som en unik 

människa, på det sätt som gör alla människor unika: inte annorlunda eller konstiga, utan 

enbart sig själva. 

 Edward Cullen och Eric Northman har det gemensamt att de båda två påverkar sin 

omgivning på så sätt att alla vänder sig om efter dem, alla tjejer vill ha dem. Det är 

framför allt deras utseende som medför denna reaktion hos omgivningen, men även 
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Edwards status som outsider gör sitt till, liksom Erics maktposition. Att vistas i deras 

sällskap höjer per automatik statusen, att vara deras flickvänner ännu mer. De är båda 

männen som alla kvinnorna vill ha, dock inte nödvändigtvis sexuellt, utan man vill vara 

vid deras sida, få vara accepterad och omtyckt av dessa män. Man vill bli sedd i deras 

sällskap.  

 Det är utifrån sina hjärtans röster som de väljer sina kvinnor. Det är kvinnorna 

som blir valda här, inte männen. Kvinnorna blir utvalda och upplockade ur massan, och 

blir därmed speciella. Männen väljer inte heller den mest populära tjejen, någon ”prom 

queen”, de väljer de som deras hjärta valt ut åt dem, vilket i båda fallen är kvinnor som 

inte riktigt passar in i sin omgivning: Bella som den klumpiga, nyinflyttade flickan, 

Sookie som kan läsa folks tankar. Så som det är med dagens moderna vampyrer lägger 

dessa två inte någon större vikt vid ytan hos de människor de väljer, utan söker, precis 

som Johansson hävdar, efter de inre kvalitéerna. 

 

3.2 Sammanfattning  
I Twilight Series återfinns endast den strikt heterosexuella sexualiteten. Ingen annan 

form av sexualitet förekommer, och det antyds inte att det skulle kunna existera någon 

annan form av sexualitet. Detta gäller även fetischer och andra sexuella varianter som 

kan anses rymmas inom den heterosexuella sexualiteten. Det är en gammalmodig och 

kristen syn på kärlek som Bella väljer att återge. 

 Tesen att var karaktär skapas i sin egen text blir ytterst påtaglig för Edward 

Cullen. Inledningsvis existerar han inte som så mycket mer än en snygg yta, som en 

blek och ouppnåelig staty. I och med att han inleder ett förhållande med Bella får han 

olika egenskaper och karaktärsdrag som inte existerade innan. Han blir lite av en 

drömpojkvän gjord i lera, där drag efter drag skapas allteftersom förhållandet 

framskrider. Oavsett hur negativa hans egenskaper kan tyckas för läsaren, så accepteras 

de med värme och kärlek av Bella. Berättaren älskar Edward och beskriver honom 

genom kärlekens förlåtande ögon. Hon vill att han ska vara perfekt och att alla andra ska 

se hur perfekt han är. Detta säger mer om berättaren och berättarperspektivet än om 

Edward i sig: han är inte perfekt, utan det är berättaren som gör honom sån. Edward hör 

med sin gammalmodiga fostran, höga moral och överbeskyddande instinkt inte hemma i 

dagens samhälle, däremot i det samhälle som han skapades i under början av 1900-talet. 

Som en blandning av ett varnande exempel, den kristne äkta mannen och den som står 

för brödfödan för han tankarna tillbaka till äldre ideal, inte till de män man finner bland 
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dagens artonåringar. Han är den känslige byronska hjälten som enbart blir attraktiv i 

förhållande till en kvinna. Berättaren utmålar sig själv som allt annat än perfekt, som 

kvinnan som behöver en man som tar hand om henne. Liksom den mediale mannen blir 

Edward utan sexualitet fram till det ögonblick då han har en kvinna bredvid sig. 

Berättaren passiviserar Bella och behåller därmed den rådande könsmaktordningen med 

Edwards historia och ursprung som alibi. 

 Sammanfattningsvis kan Edward Cullen beskrivas som den känslige och mystiske 

outsidern på skolan, han som alla vänder sig om för, men som ingen vet någonting om 

mer än att han har ett mycket tilltalande utseende. Han är beskyddande på gränsen till 

att bli en stalker, och han vill alltid skydda sina nära och kära och ge dem en trygg 

värld. Det är han som styr i förhållandet, han som bestämmer hur saker och ting ska 

skötas eller genomföras, inklusive på det sexuella planet, utan att ta hänsyn till vad 

flickvännen, som han ser som ett oförståndigt barn, har för åsikter eller vilja. 

 Edward och Bella går in i sitt kärleksförhållande med livet som insats. De är 

beredda att dö för den andres skull, de är villiga att dö om de förlorar den andres kärlek. 

Bilden av en modern Romeo och Julia växer konstant och blir hållbar med en 

vampyrisk Romeo. I och med förhållandet med Edward förvandlas Bella från en 

oskuldsfull tonåring till en romantisk, suicidal kvinna.  

 Edward och Bellas förhållande bygger till viss del på makt, men trots detta är det 

katexis, den emotionella bindningen, som är rådande inom förhållandet. Själva makten 

föds ur katexisen, där Edward utifrån sina känslor för Bella har behov av total makt 

över Bella. Han menar att detta är för hennes eget bästa, eftersom han inte anser henne 

vara kapabel att ta hand om sig själv, då hon, i sina egna ögon, är en klumpig person 

som lätt skadar sig och hamnar i olyckor. Äktenskapet utifrån ett ägandeperspektiv ger 

honom än mer rätt till detta maktutövande. Genom att förringa sig själv och anse sig 

vara okapabel, omyndigförklarar hon sig själv och legaliserar Edwards förmyndarskap.  

 Den fiktiva världen i Twilight Series präglas av heterosexualitet. Normen är hård, 

utan ens en antydan till avsteg. Det är kärnfamiljen med mannen som försörjare som 

präglar detta samhälle bestående av den moderna civilisationens människor, indianernas 

mer jordnära reservat, vampyrer och hamnskiftare rakt igenom. Att vampyrerna, liksom 

indianstammen, ses som outsiders påverkar inte deras inställning till sexualiteten. 

Kärlek och sexualitet är tätt sammanknippade i en form av kristen idealsyn. Det är först 

när Edward och Bella har gift sig, som omgivningen med Emmet i spetsen kommer med 
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sexuella anspelningar. Läsaren får inte ta del av den sexuella akten. Att ett samlag 

genomförts framkommer enbart genom Bellas graviditet. 

  

 Den sexualitet som presenteras i Sookie Stackhouse Novels ger en enhetlig bild av 

den sexualitet som återfinns i samhället i stort idag. Det lilla samhället Bon Temps blir 

som en miniatyr av verkligheten på det sexuella planet där även vampyrernas värld 

präglas av olika sexuella preferenser och läggningar. Det som saknas här är de fasta 

förhållandena, om sådana existerar är enbart den ena parten vampyr. 

 Eric Northman kan sammanfattas som en fysiskt attraktiv, sexuellt erfaren man 

med mindre erfarenheter inom förhållanden och känslor. Samtidigt som han är arrogant 

och självsäker i sin manlighet och med den makt han besitter, står han för den fria och 

ohämmade sexualiteten. Han dömer ingen utifrån deras sexuella preferenser och 

accepterar alla former av läggningar. Detta är de karaktärsdrag som han har redan innan 

Sookie träffar honom, och som han för med sig in i berättelsen och som förstärks av 

texten. Genom förhållandet med Sookie genomgår han en karaktärsförändring från den 

känslokalle erövraren till den kärleksfulle och förstående pojkvännen som lyssnar på 

flickvännen, lägger vikt och värde vid hennes åsikter och vilja och tillsammans med 

henne kommer fram till beslut. Han blir på så sätt en verkligare människa än Edward, 

om än till viss del en drömbild: pojkvännen som förvandlas till det bättre, det varmare 

och mer mänskliga genom förhållandet. Men han är fortfarande sig själv, han får enbart 

fler nyanser och dimensioner, ett större djup. 

 Det förhållande Eric och Sookie inleder med varandra bygger helt och fullt ut på 

katexis. Det är känslorna som för dem samman, som binder dem. Denna 

sammankoppling understryks även av det blodsband som finns dem emellan. 

 Eric växer i Sookies ögon genom romansviten. Från att hon kommenterar möten 

med Eric med ”I made a face in the mirror” till att hon inleder ett förhållande med 

honom och vill dela vardagliga ting med honom.251 Likaså går han från mannen som 

endast är intresserad av tillfälliga sexuella förbindelser till att ha ett stadigt förhållande 

med Sookie. 

 Den största förändringen ligger i den period då Eric tappar minnet. Det är en tid 

då han visar en mjukare och mer osäker sida av sig själv, då Sookie får ta hand om 

honom och värna om honom. Osäkerheten går aldrig ut över hans egen sexualitet. Men 

kärleken till Eric går inte över för att han får tillbaka minnet och återgår till att vara en 

                                                
251 Harris, Living Dead in Dallas, s. 23. 
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bad boy med makt, snarare tvärtom. Insikten och glimten av en mjukare människa 

bakom det hårda skalet blir en lockande aspekt för Sookie. Han slår inte fast en specifik 

sexuell läggning, det är för honom irrelevant. Eric blir en dubbelnatur; han blir en bad 

boy med varmt hjärta och känslor. Han visar att idealmannen i media faktiskt kan vara 

känslosam, kan vara en riktig människa och inte enbart ett sexuellt objekt. Samtidigt 

som vikingen alltid finns kvar i hans hjärta.
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