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Abstract

This essay examines the Twilight fandom and the experience of being a fan. Our main purpose is to 

show the fandom culture from the fan’s point of view. This ambition stems from the notion that the 

Twilight fans themselves seldom are addressed and allowed to speak in their own words in regards 

to what it means to be a Twilight fan and how they pratice their fandom. The mediated discourses 

tends to devalue the Twilight fandom and in the end even the Twilight fans themselves. We have 

interviewed five female Twilight fans and in our thematic analysis we have not only answered the 

questions about how they relate to their own consumption process, but also how they construct and 

maintain gender, homosociality and heteronormativity within the fandom. Through our analysis we 

demonstrate how the fans read and watch Twilight and how this act constitutes an identification 

with their own gender and excludes other forms of gender. This is also demonstrated by how the 

fans relate to each other, members of other fandoms and boys. 
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1. Inledning

Den här uppsatsen handlar om Twilighfans. Ämnesvalet kom i grunden från en känsla. Vi har länge 

noterat ett förakt mot denna kultur, både medialt och i sociala sammanhang vi varit i. Föraktet har 

inte bara riktats mot litteraturen och filmerna, utan i förlängningen även mot kulturens utövare. Vår 

känsla har varit att det finns en snedvriden och överdriven bild av Twilightfansen, vilket vi kopplat 

till att de framförallt är unga tjejer. Därför är vår uppsats skriven med ansatsen att få tillbringa tid 

med dessa fans och få bli insläppta i deras närmast könssegregerade rum, och söka förstå hur det 

upplevs av fansen. Inte hur raljerande kritiker,  oroade föräldrar, hånfulla killar  eller bekymrade 

genusvetare tror att det är beskaffat. Några av dessa andras åsikter om Twilight kommer dock att 

figurera genomgående i uppsatsen, men då i relation till hur fansen har talat om dessa åsikter.

Vi har haft turen att få ha träffat fem tjejer och under snart två månaders tid fått studera våra samtal 

med dem. De har varit välkomnande och inkluderande mot oss, och modiga med vad de har vågat 

dela med sig av. Vår uppsats är skriven ur en stor känsla av respekt och välönskan till dessa tjejer. 

Syftet med uppsatsen är att lyfta Twilightfandomen genom att försöka skildra den genom tjejernas 

erfarenheter. Men, då vi är genusvetare har vi inte kunnat bortse från de konstruktioner av genus 

som sker i den homosociala umgängesformen kring Twilight. Därför handlar vår uppsats i stort om 

denna i hög grad homosociala kulturutövning, som vi hoppas att vi har kunnat skildra så respektfullt 

som möjligt.

1.1 Syfte och frågeställningar

Den här uppsatsen har delvis en feministiskt  emancipatoriskt  ansats, vilken är sprunget ur våra 

iakttagelser av hur Twilight med dess fans tenderar att nedvärderas. Vi vill lyfta deras engagemang 

genom att aktualisera fandomen i vår studie. Med denna studie ämnar vi närma oss en förståelse av 

Twilightfandomen  och  vad  det  innebär  att  vara  ett  fan.  Huvudsyftet  är  att  förstå  denna 

kulturkonsumtion och dess sociala akter utifrån tjejernas egna berättelser och erfarenheter. Vidare 

vill  vi  också  analysera  de  inkluderings-  och  uteslutningsmekanismer  som  reglerar 

genuskonstruktionerna i denna homosociala kulturutövning. Detta syfte ämnar vi uppnå genom att 

svara på följande frågeställningar:

¤  Hur  beskriver  Twilightfansen  den  egna  konsumtionen  av  Twilight?  Vilka  relationer  till 

konsumtionen förmedlar de?

¤ Vad och vilka inkluderas i eller utesluts ur Twilightfandomen? Hur är dessa inkluderings- och 

uteslutningsmekanismer en del av homosocialitet och genuskonstruktioner?
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1.2 Bakgrund och definitioner av begrepp

Eftersom Twilight är ett begrepp som omfattar många mediala artefakter och praktiker ämnar vi här 

teckna en bakgrund till vår användning av de grundläggande begreppen för vår studie. Vi inleder 

med att  ge  läsaren  en  bakgrund  till  Twilight.  Sedan definierar  vi  begreppen  konvergens,  fans, 

fandom samt tjejer och killar.

1.2.1 Twilight

Twilightböckerna och filmerna har under 00- och 10-talet blivit stora succéer. De fyra böckerna 

Twilight (2005), New Moon (2006), Eclipse (2007) och Breaking Dawn (2008) av Stephanie Meyer 

och de fem filmerna  Twilight  (2008),  The Twilight Saga: New Moon (2009), The Twilight Saga: 

Eclipse  (2010), The  Twilight  Saga:  Breaking Dawn -   Part  1  (2011) samt The Twilight  Saga: 

Breaking Dawn -   Part  2  (2012)  har  fått  ett  stort  populärkulturellt  genombrott,  vilket  har  gett 

genklang i  allt  från  bloggar,  forum,  fanklubbar,  akademiska  texter  och  inte  minst  i  en  mycket 

hängiven fanskara där många unga tjejer är aktiva.

När  vi  använder  ordet  Twilight  utan  kursivering  menar  vi  den  fandom  som  är  knuten  till 

Twilightkulturen vilken innefattar  alla  böcker  och filmer.  När  vi  talar  om enskilda  filmer eller 

böcker  nämner  vi  dessa  genom  kursivering  av  deras  fulla  engelska  titlar.  Vi  gör  dock  ingen 

urskiljning i citat från andra källor, eftersom vi menar att det där framgår vad som åsyftas.

Twilightböckerna  och  filmerna  har  sprungit  fram ur  genren  paranormal  romance  (övernaturlig 

romans)  som är  en  undergenre  till  romance  (romantik).  Vampyrtemat  härstammar  från  gotiska 

romaner.  Båda  dessa  genrer  kan  förstås  som  kvinnligt  kodade,  och  tangerar  skräck-  och 

actiongenrerna vilka brukar ses som manligt kodade (Larsson & Steiner, 2011, s. 16).

Twilightböckerna och filmerna handlar om tonåriga Bella som flyttar  till  staden Forks där hon 

möter Edward, en vampyr som döljer sin (och sin familjs) identitet. De blir förälskade. Böckerna 

och filmerna centrerar kring de olika faktorer som står i vägen för deras förhållande; kanske främst 

Bellas kompis Jacob som blir förälskad i henne (och är en varulv, vampyrernas dödsfiende) och det 

faktum att Edward är mycket attraherad av Bellas lukt och blod och att han därmed riskerar att döda 

henne när de är intima. Till slut gifter de sig, får ett barn och lever lyckliga, enligt bokens slutord, 

för evigt.

Det är mycket vanligt att en som Twilightfan väljer mellan Edward och Jacob, och ställer sig i olika 
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teamtillhörigheter, beroende på vem en tycker är mest tilldragande, attraktiv, bäst för Bella etc. 

Fenomenet att tillhöra antingen Team Jacob eller Team Edward är etablerat inom fankulturen.

1.2.2 Konvergenskultur, fans och fandom

Med  konvergenskultur  menar  Henry  Jenkins  (2012)  olika  medier  (både  sociala  medier  och 

gammelmedier)  och  hur  information  flödar  mellan  dem  och  korsbefruktar  varandra.  Jenkins 

poängterar  att  de  tidigare  kategoriseringarna  “mediekonsumenter”  och  “medieproducenter”  inte 

längre kan åtskiljas, och att saker inte är så binära som aktör och sändare. I konvergenskulturens 

ljus kan en förstå konsumenter och producenter som “aktörer som interagerar i enlighet med nya 

regler  som  ingen  av  dem  till  fullo  har  begrepp  om.  Men  man  kan  inte  tala  om  jämlikhet. 

Mediebolagen  -  men  även  individer  inom  bolagen  -  besitter  mer  makt  än  den  enskilde 

konsumenten” (s. 15). Vi vill vara tydliga med att även om Twilightfansen tillskansat sig Twilight 

och är synnerligen aktiva i fandomen, och ett av våra syften med denna studie har varit att lyfta 

deras aktörsskap, är de ändå inte jämlika med mediebolagen, som har långt mer makt än de.

“Konsumtion har  blivit  en  kollektiv  process”,  menar  Jenkins  och refererar  till  cyberteoretikern 

Pierre Lévys term kollektiv intelligens (s. 16). Någras bitar av kunskap kan tillsammans med andras 

kunskaper forma en maktfaktor och på så sätt spela roll i medielandskapet och konvergenskulturen. 

I ljuset av detta kan våra informanters fandom förstås besitta en viss sorts makt. 

Christina  Olin-Scheller  (2011)  använder  ett  träffande  begrepp  rörande  fans  aktörskap  med  en 

referens till Henry Jenkins teorier om så kallade prosumers: “For fans of narratives such as Harry 

Potter and Twilight, switching between being consumers and producers, their cultural activities are 

based on already published material  [...].  As prosumers [...]  they not only blur the relationship 

between  consumption  and  production,  they  also  become  part  of  what  Henry  Jenkins  calls 

convergence culture.” (s. 159) Vi förstår fansen som prosumers - en blandning mellan begreppen 

consumers och producers.

1.2.3 Tjejer (och killar)

Anja Hirdman för i Tilltalande bilder (2001) ett resonemang i sin studie om hur kvinnor framställs i 

tidningarna  Veckorevyn och Fib aktuellt  om att  ordet  flicka följer  med konnotationer  som kan 

förstås som naiv, omogen, infantil och i  beroende av andra (s. 71). Fanny Ambjörnsson (2004) 

skriver  även  om  detta  i  I  en  klass  för  sig när  hon  motiverar  sitt  val  av  tonåriga  tjejer  som 

informanter. Hon beskriver hur hon valde ordet tjej då det är hur de själva benämner sig, och att hon 
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inte  ser  sig  vinna  något  på  att  distansera  sig  från  informanterna  med  att  använda  en  annan 

terminologi  (s.  29).  Vi  håller  med Hirdmans och Ambjörnssons  tankar  om ordet  tjej  och  dess 

användning, och kommer själva att kalla våra informanter för tjejer (och killar för killar, då det är 

det  ordet  våra informanter använder).  Däremot vill  vi  förtydliga att  vi  inte tror att  tjejer  är  en 

essentialiserad egen kategori som vi kan säga något om som grupp med vår studie. Vi menar att tjej 

är en genuskonstruktion och en kategori och identitet som våra informanter förhåller sig till. När vi 

talar om tjejer talar vi därmed om genus.

Den feministiska poststrukturalismen och queerteorin har utvecklats i en kritik mot att feminismens 

kunskapssubjekt  -  kvinnan  -  tenderar  att  essentialiseras  och  universialiseras  och  därmed  både 

förstärka bilden av kvinnan som en enhetlig kategori och utelämna en stor grupp kvinnor (Lykke 

2009, s. 114). Vi tror inte att maktrelationer, som genusordningen och genusstrukturer, påverkas 

oberoende  av  andra  maktrelationer.  Vår  förståelse  av  hur  maktrelationer  fungerar  är  en 

intersektionell  förståelse,  där  genus  påverkas  av  klass,  etnicitet,  ras,  funktionsförmåga,  ålder, 

sexualitet etc. (de los Reyes & Mulinari 2005). Dessa kategorier är sociala konstruktioner, precis 

som  genus  och  kön.  Att  vår  uppsats  fokuserar  på  hur  genus  och  sexualitet  görs  bland  unga 

Twilightfans innebär inte att vi menar att dessa är de enda faktorerna som spelar in i hur en kan 

förstå  och  analysera  detta.  Dock  har  vi  inte  haft  utrymme  att  föra  några  samtal  med  våra 

informanter där andra faktorer, makt- eller analysaxlar berörts. Vi vill därför understryka att vår 

uppsats behandlar genuskonstruktioner inom en viss åldersgrupp som gillar Twilight, och inte andra 

analyskategorier. Kanske kunde en intersektionell analys vara något för framtida forskning? 

När vi påtalar ett patriarkat menar vi att män är överordnade kvinnor. Vi menar dock inte att det är 

en  likadan  över-  eller  underordning  för  alla  grupper  av  kvinnor  och  män.  Vår  förståelse  av 

könsmaktsordningen, eller genusordningen, är att denna alltid är beroende av andra maktfaktorer än 

kön. Yvonne Hirdman (2007) beskriver genussystemets två logiker där den första är samhällets 

sociala  uppbyggnad  kring  dikotomin  kvinna/man,  och  den  andra  är  hierkarkin  där  män  utgör 

normen. Vi vill dock poängtera att könsmaktsordningen och patriarkatet tar sig olika uttryck i olika 

sammanhang på olika platser världen över (MacKinnon 2006, s. 13).

1.3 Tidigare forskning

Vi kommer här att måla upp hur vår uppsats relaterar till det forskningsfält vi tangerar. Vår ingång 

till att studera tjejer och den teoretiker som genomgående citeras i uppsatsen är Fanny Ambjörnsson 

(2004) ur hennes avhandling I en klass för sig där hon studerat gymnasietjejer och hur de “gör tjej”. 
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Receptionsstudier, konvergens och kvinnors kulturkonsumtion är stora fält, vilket är varför vi här 

har valt att presentera de som är mest tongivande forskningsmässigt och i relation till vår uppsats. 

Inom  fältet  Twilight  och  vampyrer  har  vi  haft  stor  nytta  av  Larsson  &  Steiner  (red.)  (2011) 

Interdisciplinary approaches to Twilight,  som är en antologi med texter av akademiker från flera 

olika  discipliner  som  tar  sig  an  Twilight.  Anna  Höglunds  (2011)  avhandling  Vampyrer:  en 

kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet  tecknar 

en  bild  av  vampyrgestalten  genom  tiderna,  och  även  då  som  kvinnligt  kodad  lågkultur,  och 

innehåller  även  en  egen  studie  av  Twilightfans  på  nätet.  Dessa  tre  böcker  ovan  förekommer 

genomgående i hela vår uppsats.

En ytterligare förståelse av vampyrgestalten i populärkultur, samt kvinnors konsumtion av den, har 

vi  fått  från  Milly  Williamson  (2005)  Lure  of  the  Vampire.  Inom  forskning  av  kvinnors 

kulturkonsumtion och hur den ofta förstås som lågkultur är även Janice Radways (1984) Reading 

the romance: women, patriarchy, and popular literature  och Ien Angs (1985)  Watching Dallas: 

soap opera and the melodramatic imagination framstående. De handlar om kvinnors konsumtion av 

romancegenren respektive teveserien Dallas, men är inte böcker som vidare figurerar i vår uppsats 

eftersom dessa undersökningar har prioriterats bort då vi har övervägt deras relevans i relation till 

uppsatsens storlek.  Williamsons, Radways och Angs verk förstår vi även som tongivande för vårt 

forskningsfält  och ser att  de nyare böckerna vi  har läst  ofta nämner och förhåller sig till  dessa 

studier. 

Vidare har vi läst Ann Werners (2009) avhandling Smittsamt: en kulturstudie av musikbruk bland 

tonårstjejer om unga tjejers musikkonsumtion och deras formande av genusidentitet och har haft 

stor användning av den i relation till utformandet av vår metod. Vi har även haft stor nytta av Rita 

Felskis (2008) Uses of Literature, som vi har använt för att förstå hur läsning tar läsaren i besittning. 

För  att  förstå  hur  fans  och  konvergenskultur  fungerar  har  vi  läst  Henry  Jenkins  (2012) 

Konvergenskulturen: där gamla och nya medier kolliderar.

1.4 Teori

Här tar vi upp våra teoretiska utgångspunkter för vår analys. Vi inleder med att ytterligare definiera 

genusbegreppet, dess relation till heteronormativitet och hur dessa samspelar med homosocialitet. 

Därefter kommer vi att förklara hur vi analyserar konsumtionsprocessen av Twilight, i termer av 

läs- och filmuppevelser med tyngd på förtrollning och identifikation. Dessa konsumtionsprocesser 

förstås utifrån vår teoretiska utgångspunkt av genus och heteronormativitet.  Samtliga analytiska 
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utgångspunkter kan vi tillämpa för att blottlägga de processer som skapar genus.

1.4.1 Genusbegrepp och identitet

I vårt inledningsavsnitt har vi redan förklarat hur vi förhåller oss till och använder begreppet “tjej”, 

men vill här mer ingående redogöra för hur vi analytiskt behandlar genus och kön. Vi läser “genus” 

och “kön” med samma innebörd, vilket är varför vi inte kommer att göra skillnad på dessa begrepp i 

fortsättningen.  Om det  inte  finns  en  teoretisk  poäng  med  att  skilja  dem åt  kommer  vi  därför 

konsekvent att skriva genus eller kön. Vi menar att begreppen är två oseparerbara beteckningar, 

eftersom de avspeglar samma sociala konstruktion. Vi avvisar idén om kön som två binära stabila 

kategorier (Butler 2011).

I vår uppsats kan vi undersöka hur Twilight skapas i och skapar ett upprepande av genus. Likt 

Fanny Ambjörsson (2004) i  I en klass för sig, kan vi titta på “de relationer, riktningar, begär och 

umgängesformer genom vilka vissa personer blir tjejer” (s 16). Frågan hur vissa personer blir tjejer 

är för stor för vår uppsats, men däremot kan vi svara på hur genuskonstruktionerna som utgör tjej 

figurerar  i  vårt  empiriska  material  och  hur  dessa  genuskonstruktioner  utgör  en  del  av 

Twilightfandomens sociala sammanhang. Hur tjejer gör genus skapar en förståelse för Twilight.

Vi tror att genus skapas inom ett heteronormativt ramverk, vilket vi också förstår genom Judith 

Butlers (2011) teorier. Butlers queerteoretiska definition av genus, där genuskonstruktion och den 

heterosexuella matrisen är centrala begrepp, är den definition vi funnit tillämpbar för vårt material. 

Dessa kan hjälpa oss att skapa en förståelse av vad som sker när informanterna definierar sig själva 

i sina läsnings- och filmupplevelser, i relation till andra fans, till oss och till andra icke-fans - det 

vill säga i inkluderings- och uteslutningsmekanismer.

Butler förklarar att begripliga genus är de som “upprättar och upprätthåller en viss koherens och 

kontinuitet mellan kön, genus, begär och sexuellt beteende” (s. 68). Kroppen och könet existerar 

inte  utan  dess  genus,  och  det  väntade  genuset  skapar  en  väntad  heterosexualitet.  Detta  är  den 

heterosexuella matrisen, som är central i förståelsen av hur idén om hur två binära kön skapas: 

Den inre koherensen eller enheten hos vart och ett av dessa två genus, man och kvinna, kräver  

alltså  en  både  stabil  och  motsatsbaserad  heterosexualitet.  Denna  etablerade  heterosexualitet  

både  förutsätter  och  skapar  entydighet  hos  var  och  en  av  de  genuspräglade  termer  som  

begränsar genusmöjligheterna till ett binärt motsatssystem. Detta genusbegrepp utgår inte bara  
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från antagandet om en orsaksrelation mellan kön, genus och begär, utan låter också förstå att  

begäret speglar eller uttrycker genuset och att genuset speglar eller uttrycker könet.” (s. 74-75)

Den “begripliga” genusframställningen präglas således av en heteronormativitet som kan definieras 

som  de  “institutioner,  lagar,  strukturer,  relationer  och  handlingar  som  upprätthåller 

heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt och allomfattande; som bidrar till att en viss sorts 

heterosexuellt liv framstår som det enda åtråvärda och lyckade sättet att leva” (Ambjörnsson 2004, 

s. 15).

Vi tror inte att människor formas på ett enhetligt sätt. När vi berör genusskapande och de processer 

som omger  detta,  menar  vi  att  dessa  processer  visar  hur  föränderligt  och  komplext  begreppet 

identitet är. Vi har heller aldrig velat göra anspråk på att kunna säga något om hur en tjej, eller våra 

informanters identiteter,  formas.  Dock utgör dessa genuskonstruktioner en del  i  detta komplexa 

identitetsskapande. Hammarén & Johansson (2009) menar att identiteter är relationella. De skapas 

alltid i relation till något annat, till det en inte är (s. 90). När vi senare talar om hur våra informanter 

läser och tittar på Twilight med en identifikation, utgör denna förståelse av identitet en grund för 

hur vi förstår identifikation i konsumtionsprocessen.

1.4.2 Homosocialitet 

Anja Hirdman (2001) talar om homosocialitet, ett band mellan samkönade personer i sin avhandling 

Tilltalande bilder: genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt,  där en definition 

av  begreppet  torde  vara  hur  relationer  mellan  personer  av  samma  kön  fungerar  inne-  och 

uteslutande och identifierande (s. 19-20). Fanny Ambjörnsson resonerar kring hur homosocialiteten 

kan te sig för tjejer: 

Det handlar om hur man, för att bli begriplig och igenkännbar som tjej, måste röra sig inom en  

heteronormativ  ordning,  där  både  homosocialitet  […]  och  heterosexualitet  framstår  som  

centrala  och  avgörande  komponenter.  Enligt  detta  synsätt  måste  både  vänskapsband  och  

sexuella  begär  förstås  som  sociala  system  av  normer,  värderingar,  begränsningar  och  

regleringar. Gemensamt utgör dessa vad jag vill kalla en heteronormativ begärsmarknad inom 

vilken relationer organiseras och hierarkiseras och vars effekt blir skapandet av genusbestämda  

kroppar och identiteter. (Ambjörnsson 2004, s 106)

Vi menar att homosocialitet är en del av genuskonstruktionerna vi undersöker. Genom att analysera 
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hur  fansen  konsumerar  Twilight  socialt  kan  vi  undersöka  hur  dessa  sociala  praktiker  är 

homosociala, det vill säga fungerar inkluderande och uteslutande. Det är delvis i det inomfansliga 

talet vi kan finna inkluderingsmekanismer, men i detta tal figurerar också vad som utesluts. Vi kan 

också undersöka de explicita uteslutningsmekanismerna, vilka kan ge oss en förståelse för hur den 

homosociala praktiken genererar genuskonstruktioner. Genuskonstruktionerna figurerar inte bara i 

processen av “att göra tjej”, utan en del i denna är även vart detta genus förväntas rikta sitt begär. 

Att  analysera  en  begärsriktning  ger  oss  därav  också  svar  på  vilka  som  inne-  eller  utesluts  i 

Twilightfandomen, och hur detta  är  tätt  kopplat  till  genuskonstruktioner.  Gemensamt kan dessa 

processer svara mot vad som sker i konstruktionen av att vara ett fan inom Twilightfandomen, det 

vill säga vilka utrymmen det finns för olika identiteter och vilka av dessa som framstår som mest 

begripliga eller normerande. Homosocialitet, genuskonstruktioner och heteronormativitet förstår vi 

därmed som tätt sammankopplade.

1.4.3 Konsumtionsprocesser

Här tar vi upp de teorier vi använder för att analysera hur våra informanter konsumerar böcker och 

film. Det  finns givetvis flera  sätt  att  analysera läsning på,  men vad vi  fokuserar på är  fansens 

upplevelser  av  läsning  och  filmtittande  i  form  av  hur  de  relaterar  till  historien.  Dessa  teorier 

kommer vi också använda för att söka förstå hur fansen beskriver sin konsumtion i relation till de 

bilder som finns av densamma.

Rita Felski (2008) presenterar i Uses of Literature ett antal olika begrepp att förhålla sig till när en 

förklarar skönlitterär läsning. Hon talar bland annat om enchantment, att bli trollbunden, förtrollad 

av litteratur. Felski har följande beskrivning av tillståndet enchantment: “Not only your autonomy 

but your sense of agency is under siege. You have little control of your response; you turn the pages 

compulsively,  you  gaze  fixedly  at  the  screen  like  a  sleepwalker.  [...]  You  are  mesmerized, 

hypnotized, possesed.” (s. 55) Det här tillståndet av förtrollning av läsning är en analytisk term som 

vi också kommer att applicera på filmtittande. Att en läser och tittar på film med en sådan stark 

fysisk trollbindning förstår vi även genom vad M. Green et al. (2008) beskriver i “Transportation 

Across  Media”.  De  menar  att  läsning  och  filmtittande  kan  ge  en  känslan  av  att  transporteras 

(transportation) från sin egen fysiska position och tidsuppfattning och istället fullständigt fokusera 

på  världen  i  historien.  Vi  menar  att  begreppen  kan  hjälpa  oss  att  förklara  våra  informanters 

upplevelser av sin Twilightkonsumtion.

Felski  menar  vidare  att  denna  trollbindning  är  något  illa  ansett  av  litteraturkritiker  och 
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litteraturvetare, vilka menar att en ska läsa med distans och koncentrera sig på språk snarare än 

känslor.  Felski  identifierar  denna  förtrollning  som  något  som  kvinnor  anses  drabbas  av,  som 

exempelvis Emma Bovarys kärleksromaner som ger henne orealistiska förhoppningar på sig själv 

och livet (så kallad bovarism) i  Madame Bovary av Gustave Flaubert från 1856. Att bli förtrollad 

anses vara något farligt, och i synnerhet för kvinnor som inte tros besitta samma typer av försvar 

och distans mot förtrollande kultur och de idéer de för med sig på samma sätt som män gör (s. 51-

55). 

Vidare hämtar vi  begreppet recognition från Felski.  Recognition definierar hon som känslan av 

något som är bekant men inte fullt utforskat; en känsla en är medveten om kommer att utforskas och 

bli mer känd: “Something that may have been sensed in a vague, diffuse, or semi-conscious way 

now takes on a distinct shape, is amplified, heightened, or made newly visible. [...] Something that 

exists outside of me inspires a revised or altered sense of who I am.” (s. 25) Termen kommer vi att 

använda när vi analyserar våra informanters identifikation med huvudkaraktären Bella. När vi talar 

om identifikation i läsningen analyserar vi således hur våra informanter upplever historien genom 

huvudpersonens  ögon.  Detta  kopplar  vi  till  vår  förståelse  av  hur  genus  (och identitet)  skapas. 

Eftersom genus skapas relationellt, kan vi analysera hur genus skapas i relation till genom vilken 

blick en läser Twilight.

Vi har hämtat vår förståelse av konsumtionsprocessen från Anna Höglund (2011). I sin avhandling 

Vampyrer  har hon studerat  Twilightfans på internetforum, hur  de talar och förhåller  sig till  sin 

fandom. Hon säger: “[D]et existerar en tydlig tendens att beskriva unga kvinnor som oförmögna att 

läsa kritiskt och skilja fiktion från verklighet. Min forskning tyder dock på motsatsen. Den visar att 

unga kvinnor läser aktivt och reflekterande. De sållar ofta bort det de inte tycker om och tar fasta på 

det de uppskattar och som kan stärka dem i en eller annan mening.“ (s.420) 

Igenkänningsprocessen,  känsloförnimmelserna,  transportationen,  identifikationen  och 

trollbindningen utgör tillsammans den brygga från vilken vår analys tar avstamp. För att analysera 

konsumtionsprocessen kommer vi också att tala om hur denna innefattar en kvinnlig blick. Simon 

Lindgren  (2009)  sammanfattar  i  Populärkultur filmteoretikern  Laura  Mulveys  begrepp  “den 

manliga blicken” (the male gaze). Hon menar att den manliga blicken innebär att film, och för all 

del  populärkultur  i  stort,  är  anpassad  till  en  manlig  publik  och  därför  ger  representationer  av 

kvinnor skapade efter den manliga betraktaren. Män betraktar och har kontroll, kvinnor betraktas 

och  kontrolleras,  och  på  detta  sätt  upprätthålls  och  återskapas  patriarkal  makt  (s.  170-175).  I 
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Twilight är  blicken istället  företrädelsevis kvinnlig och objektifierar Edward och Jacob. Mariah 

Larsson (2011) poängterar i “‘I know what I saw’: the female gaze and the male object of desire” att 

den manliga blicken, den traditionella, faktiskt är omvänd i Twilight. Här är det Bella som har point  

of  view, som har  tolkningsföreträde.  Teorin  är  tillämpbar  i  en  analys  av  hur  våra  informanter 

konsumerar Twilight, och vi kommer att diskutera hur den kvinnliga blicken utgör en del av hur 

tjejerna diskuterar karaktärena i Twilight. 

1.5 Empiri och metod

Harding (2004b) förklarar hur öppenheten med att kunskapen produceras från en viss position, att 

vetenskapen är situerad, ger en möjlighet att uttala sig om lokala företeelser som i sin tur kan säga 

något om världens beskaffenhet. Vetenskapen blir på så sätt ”less false”. Haraway (2004) beskriver: 

”The science question in feminism is […] the joining of partial views and halting voices into a 

collective subject position that promises a vision of the means of ongoing finite embodiment, of 

living within limits and contradictions, i.e., of views from somewhere.” (s. 93)

Att inte redogöra för inom vilka gränser som forskningen har skapats är enligt Donna Haraway ett 

gudstrick,  utan  ”accountability”,  utan  moraliskt-politiskt  ansvar.  Vi  vill  undvika  den  allseende 

gudsblicken, som härstammar från den positivistiska tron på objektiv kunskap (s.  92,  87,  samt 

Harding 2004a, s. 132). Diana Mulinari (2005) belyser också hur forskarens egna biografi påverkar 

tillträdet  till  studiefältet.  Ett  medel  för  att  förstå  sina  möjligheter  och  begränsningar  i 

kunskapsproduktionen är  att  behandla kunskap som situerad (s.  116-117).  Att  här  beskriva  vår 

metod ingående är ett försök från vår sida att göra vår forskning mer ansvarsfull, då vi i inspiration 

från denna feministiska epistemologi menar att kunskap påverkas av forskaren, metoden och våra 

egna utgångspunkter (Haraway 2004, s. 97). Nedan följer därför en redogörelse för insamlandet av 

vårt  material,  vår  intervjuteknik  och  slutligen  vår  analysmetod.  Genomgående  vill  vi 

konceptualisera våra informanter som kunskapsbärande subjekt, samt förhålla oss till vår relation 

till våra informanter.

1.5.1 Kvalitativa intervjuer och urval

Eftersom vår  ingång har  varit  viljan  att  belysa  fansens egna  aktörsskap fann vi  att  kvalitativa 

intervjuer vore det bästa sättet att låta fansen själva tala om sina upplevelser av Twilight. Vår empiri 

har kommit att  bestå av intervjuer med fem Twilightintresserade tjejer i  tonåren.  Som vi redan 

skrivit  om benämningen “tjej”  menar  vi  inte  att  tjejer  i  tonåren  är  en  egen kategori,  utan  vår 

avgränsning till att intervjua just dem beror på att det är dessa unga tjejer som vi till stor del har 
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upplevt figurerat i media. Motivet har varit  att nyansera den mediala bilden, men främst för att lyfta 

tjejernas egna erfarenheter av sin fandom. I en kvalitativ studie med fokus på innehållsanalys är det 

inte heller representativiteten från vissa grupper som nödvändigtvis är det relevanta (Bryman 2011, 

s. 433). De första gångerna vi omnämner våra informanter i analysen presenteras de med sin ålder. 

Vi har inte analyserat eventuella skillnader i deras uttalanden utifrån deras åldrar i analysen, men 

vill vara öppna med dessa så att läsaren får det tydligt för sig att dessa skulle kunna spela in i hur 

informanterna tilltalar oss.

Vi har använt oss av ett målstyrt urval för att hitta våra informanter. Det innebär att vi aktivt sökt 

efter tjejer i tonåren som är Twilightfans (Bryman 2011, s. 392). En av tjejerna snappade upp vår 

efterfrågan efter fans på Facebook, men hon är också den enda som vi inte haft  gemensamma 

bekanta med. En nackdel med att insamla egen empiri är att det är tidskrävande och det tog enligt 

oss lite för lång tid innan vi hade möjlighet att sätta tänderna i att börja analysera allt material. Vi 

menar dock att tidsaspekten väger upp det faktiskt unika material vi fått.

1.5.2 Intervjumetod och etik

Vi har lagt upp intervjuerna på ett semi-strukturerat vis, med vissa nyckelfrågor och teman som vi 

har velat prata med informanterna om. Vi har haft metoden solidarisk intervju som ledsagare, vilken 

förespråkar  att  intervjun inte  ska bestå  av rigida frågeställningar,  utan mer vara ett  tillfälle  för 

informanten att tala fritt och belysa olika delar i hennes liv som hon vill tala om, med ett dialogiskt 

samtal som ideal (Davies & Esseveld 1989, s. 28-30, Bryman 2011, s. 213).

Vad vi främst velat ta vara på i metoden har varit att sträva efter att ha ett icke-hierarkiskt samtal, 

samtidigt  som vi velat  ha i ständig åtanke att  intervjuerna kommer att  innehålla hierarkier som 

kommer vara svåra att motarbeta, då vi som forskare besitter en maktposition (Davies och Esseveld, 

s.  23-27).  Vi  har  velat  försöka  motarbeta  subjekt-objektrelationen  mellan  oss  forskare  och 

informanterna. Vi ser detta som ett etiskt ställniningstagande från vår sida som forskare; vi har haft 

målet att intervjutillfällena ska vara samtal där informanterna får känna sig sedda och lyssnade på, 

och inte dömda uppifrån av oss som forskare.

Endast en av intervjuerna är genomförd på ett café, där vi bjöd på fika. De andra fyra intervjuerna är 

genomförda över video- och ljudsamtal via Skype, då det varit för stora geografiska avstånd mellan 

oss och informanterna. Ibland har vi alla haft videokameran på, ibland har informanten bara sett oss 

och  ibland  har  bara  vi  sett  informanten.  Vi  inser  att  detta  eventuellt  kan  ha  inneburit  att 

11



informanterna inte känt sig lika bekväma eller förtroliga med oss som de kanske hade gjort om vi 

hade setts  öga mot  öga,  men att  detta är  något  som ändå vägs upp av möjligheten att  få hålla 

intervjuer med dessa personer överhuvudtaget, vilket inte hade varit möjligt utan Skype.

Vi har haft väldigt roliga och givande samtal med våra informanter. Efter intervjuerna har vi känt 

oss upplyfta och glada över att vi har fått möjlighet att prata med de här tjejerna. Vid tillfällen har vi 

själva blivit insvepta i en exaltering över hur kul det är att se på Twilight. Framförallt var detta en 

ny upplevelse för Tove, som innan inte varit nämnvärt Twilightgillande. Att vi efter intervjuerna 

varit uppspelta och själva diskuterat när vi  kan ha nästa Twilightkväll  är talande för hur vi  har 

bondat med våra informanter. I efterhand har vi diskuterat huruvida gemenskapen kan ha inneburit 

att vi inte har ställt lika utmanande frågor, men tvärt om har vi noterat att bondingen snarare har 

gjort det lättare för oss att komma in på djupare samtalsämnen under intervjuerna. Men ibland har 

våra informanter påpekat skillnaden i hur vi ser på samhället, mot hur de gör: “Ni är ju lite äldre, så 

ni tänker ju mer hur det är med, hur det är med genus. [...] Så tänker man ju inte när man är fjorton, 

femton. Då är det ju bara det här vem är jag, jo men jag tycker om honom, att han är snyggast typ.” 

(Katarina)

Aspekten av hur tjejerna uppfattar, eller inte uppfattar genus, är något som påmint oss om att vi inte 

alltid kan bonda med dem, och att de är medvetna om att vi besitter ett visst kapital. Detta har vi 

fört med oss i analysen, där vi absolut inte vill uppfattas som att vi bedömer tjejerna och deras 

personer (se även Ambjörnsson 2004, s. 28 för en diskussion om detta).

Vidare har vi upplyst informanterna om att de kan dra sig ur när de vill, att de inte behöver svara på 

alla frågor och att de kan få läsa våra transkriberingar i efterhand (Bryman 2011, s. 212). Innan 

genomförd  intervju  har  vi  dessutom fått  underskrifter  om samtycke  från  målsman  till  de  fyra 

informanter som var under arton, samt från informanterna själva. På samtyckesformuläret har vi 

presenterat syftet med vår uppsats, informerat om att det endast är vi som tar del av de fullständiga 

transkriberingarna och inspelningarna,  att  all  persondata  kommer att  avkodas samt hur och hur 

länge vår data kommer att sparas (vilket vi uppgav var prelimärt juni 2013). Dessa underskrifter 

förvaras i ett kassaskåp (Hermerén (red.) 2011 s. 43-44). Målsmännen och informanterna fick också 

ett följebrev med samma information och våra kontaktuppgifter som de uppmanades att spara.

1.5.3 Metod för analys; tematisk analys och diskursiva perspektiv

Vi hoppas att vår redogörelse hittills gett läsaren en bild av vår egen positionering och vår bild av 

12



situerad vetenskap. Metoden vi slutligen kommit fram till att använda efter dessa förhållningssätt är 

en tematisk analys,  på vilken vi  sedan lagt  ett  diskursivt  perspektiv.  Först  vill  vi  gå in på den 

diskussion vi har haft som har lett fram till vårt val av analysmetod. 

Vi hade en massmedial förförståelse av Twilight som vi i början av vårt samarbete talade mycket 

om. Vi har dock inte velat aktualisera denna omvärldens diskurs om Twilight, utan att fansen själva 

har påtalat det. Vi är av uppfattningen att alla rum där tjejer är själva och skapar relationer till 

omvärlden, varandra och sig själva, till stor del är dolda rum som patriarkatet söker att destablisera 

och misskreditera genom att skapa en förståelse av dessa rum och tjejer som hysteriska, svärmiska 

etc.  Därför  blir  det  intressant  att  förstå  rummen  och  aktörerna  i  dem  utan  en  patriarkal  och 

moraliserande förförståelse och ansats. Vi har fått komma in i det här rummet och vill förstå och 

visa det som det ter sig för fansen i rummet.

Utifrån detta har vi diskuterat metoden vi vill använda för vår analys, och denna diskussion har 

handlat om möjligheten att kombinera aktörsskap och poststrukturalism. Den stora frågan för oss 

har varit huruvida vi ska tillämpa en renodlad diskursanalys, och om den går att kombinera med 

vårt  emancipatoriska  syfte  att  lyfta  våra  informanters  aktörsskap.  Feministiska  emancipatoriska 

forskingpraktikers gemensamma utgångspunkter härstammar från den feministiska empirismen vars 

syfte  har  varit  och  är  att  synliggöra  kvinnors  erfarenheter,  könsmaktordning  och  kritisera  den 

vetenskapstradition där mannen har blivit norm (Lykke 2009, s. 130-131).

Sociologen Sara Eldén (2009) har i sin avhandling Konsten att lyckas som par valt att kombinera en 

diskursanalys med en narrativ analys för att komma åt informanternas aktörskap. Eldén menar att 

diskursanalysens textfokusering innebär att den enskilda aktörens mening med ett uttalande inte är 

“lika relevant som själva uttalandet i  sig” (s. 74). Det är med avstamp i kritiken av feministisk 

emancipatorisk forskning från det poststrukturalistiska hållet och vice versa som hon kommer fram 

till att en kombinerad metod är den givna för hennes syfte.

Joan Scott har kritiserat hur de emancipatoriska utgångspunkterna har lett till ett essentialiserande 

av erfarenhet, eftersom de grupper forskaren studerar och de begrepp som används i studier av 

dessa gruppers erfarenheter  framstår  som universiella och endimensionella  (Eldén 2009,  s.  73). 

Scott menar att agentskap inte borde konceptualiseras som ett agentskap hos en autonom individ, 

utan istället som en diskursiv effekt förankrad i den specifika kontexten, det vill säga i den rådande 

samhällsideologin. Enligt henne görs individens erfarenheter till karakteristika, och de samhälleliga, 
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materiella, ekonomiska och sociala relationer som genererar rådande diskurser döljs (Scott 1990, 

Widerberg 1995, s. 149-150).

Det  är  i  dessa  diskussioner  Eldén  har  landat  i  sitt  val  att  kombinera  narrativ  analys  och 

diskursanalys. En narrativ analys förklarar hon som att den belyser det aktiva subjektets skapande i 

kontexten hen befinner sig i och att denna därmed upprätthåller ett aktörsskap (Eldén 2009, s. 73-

76).

Det är utifrån denna diskussion vi har bestämt oss för ansatsen att genom en empiristyrd tematisk 

analys försöka nå ett aktörsskap, men där vi genom att anlägga ett diskursivt perspektiv på denna 

kan  påtala  maktrelationer  i  termer  av  diskurser  och  motstånd.  Därmed  undviker  vi  även  ett 

erfarenhetsessentialserande.

Rent  konkret  innebär  det  här  att  vi  inte  inlett  med  att  fokusera  på  språket,  utan  istället  på 

informanternas egna meningar med sina uttalanden, vilket vi har gjort genom en tematisk analys. 

Det finns egentligen ingen specificerad form av tematisk analys (Bryman 2011, s. 530). Därför vill 

vi  redogöra  för  hur  vi  har  gått  till  väga  då  vi  har  tillämpat  en  tematisk  analys  på  vårt 

intervjumaterial.  Våra  transkriberingar  har  varit  ordagranna,  och  i  dessa  har  vi  även antecknat 

skratt,  tvekanden,  tystnader  och  utrop.  Att  transkribera  intervjuerna  är  ett  sätt  att  lära  känna 

materialet väl och vi har var för sig och tillsammans läst transkriberingarna samtidigt som vi lyssnat 

på  intervjuerna  igen  (s.  430).  När  vi  sedan  har  lagt  in  intervjuerna  i  det  kvalitativa 

databehandlingsprogrammet Nvivo har vår noggranna genomläsning fortsatt.  I Nvivo har vi  lätt 

kunnat markera citat vilka vi sorterat in i teman, eller noder. Genom att gå in i noderna har dessa 

citat blivit överskådliga. Dessutom har vi lätt kunnat gå tillbaka till transkriberingen och se i vilket 

sammanhang ett citat är hämtat från, vilket hjälpt oss att inte komma bort från den ursprungliga 

meningen i ett yttrande (Widerberg 2002, s. 147).

De teman vi har hittat har baserats på att vi letat efter repetitioner av ämnen, där vi har varit extra 

känsliga för  likheter  och skillnader  i  citaten.  Vi  har  också  skapat  teman utifrån återkommande 

uttryck, speciellt lokala uttryck som använts på ett för oss obekant sätt (Bryman 2011, s. 528-529). 

Vi har således haft ett empirinära förhållningssätt i  vår studie (Widerberg 2002, s 144-145). De 

teman vi har hittat har skapats efter hand, då vi har upptäckt dem i transkriberingarna. Dessa teman 

har vi sedan samlat under olika rubriker, som kommit att ugöra den första skissen för vår analys. 

Dessa rubriker har vi  sedan undersökt för att se hur de relaterar till  varandra, och vi  har hittat 
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mönster  i  våra  informanters  utsagor  (s.  151).  Det  är  i  denna slutprocess  vårt  diskursanalytiska 

perspektiv har kommit att figurera.

Det är när vi analyserar hur våra informanter positionerar sig i förhållande till Twilight, andra fans 

och andra  människor  som vi  ser  dessa  ställningstaganden som skapade i  relation till  diskurser. 

Genom att se de kluster av definitioner och positioner som är sammanhängande menar vi att vi kan 

säga något om vilka övergripande diskurser som figurerar i vårt material (Widerberg 2002, s. 156-

157, 167). Eftersom vår tonvikt fortarande har legat på den tematiska analysen har vår diskursanalys 

varit begränsad till att analysera de teman vi har funnit mest centrala (s. 175). Det diskursiva är 

således snarare ett perspektiv, än en renodlad diskursanalys. Vi använder det diskursiva perspektivet 

för att studera vilka rådande hegemonier som figurerar i våra informanters identitetskonstruktioner 

(Bergström & Boréus 2005, s. 357). Mer konkret innebär det att det diskursiva perspektivet kan 

hjälpa  oss  att  analysera  hur  våra  informanter  relaterar  till  genuskonstruktioner  och  hur  den 

diskursen upprepas eller motarbetas. Vilka former den tar i vår empiri analyserar vi genom att titta 

på  vad  våra  informanter  lyfter  fram  i  relation  till  sammanhangen  i  Twilight,  samt  i  deras 

språkanvändning. Diskursbegreppet innebär således för oss att det har att göra med en social praktik 

som knyter an till konventioner i samhället (Bergström & Boréus 2005, s. 18). Vi kommer att kunna 

tala om vilka diskurser som existerar i vårt material, och vårt resultat kommer därmed ha genererats 

utifrån ett urval av flera tänkbara beskrivningar (Bryman 2011, s. 475).
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2. Analys

I sökandet efter svaren till våra frågeställningar har vi identifierat olika teman, som vi presenterar i 

två kapitel i den här analysen. I kapitlen kommer vi, med hjälp av informanternas utsagor, att måla 

upp en bild som underbygger vår analys. Vi kommer att visa hur fansens erfarenheter av Twilight är 

starka då deras konsumtion kan förstås som en form av trollbindning och hur detta genereras av att 

de identifierar sig med huvudpersonen. Vidare kommer vi visa hur Twilight utgör en homosocial 

praktik, där genuset tjej görs begripligt i relation till berättelsen, killar och andra fans. Till stor del 

kommer vi att visa hur inkluderings- och uteslutningsmekanismer formar den homosociala kultur 

Twilight utgör.

I  det  första  kapitlet,  Fansens  praktiker,  kommer  vi  att  analysera  hur  fansen  benämner  sin 

konsumtion, och kommer med hjälp av termerna enchantment och transportation förklara hur deras 

förtrollning av Twilight fungerar och hur detta sker delvis genom läsningen ur Bellas ögon, samt 

hur och varför de positionerar sig bort från Justin Bieberfansen. Vidare kommer vi att gå in på den 

sociala och rumsliga konsumtionskontexten, det vill säga på vilka sätt en umgås och möts inom 

fandomen.

I  det  andra  kapitlet,  Inkluderings-  och  uteslutningsmekanismer,  kommer  vi  att  visa  på  hur 

teamväljandet är homosociala praktiker vilka innefattar ett sexualiserande tal om Edward och Jacob 

och att detta innefattar ett väntat heterosexuellt begär, där genuskonstruktionen av “tjej” på samma 

gång upprätthålls  och  återskapas.  Sedan kommer vi  att  fortsätta  analysen av inkluderings-  och 

uteslutningsmekanismer, men med fokus på hur fansen talar om killfans och killar som inte gillar 

Twilight. Där kommer vi att analysera vilka genus- och sexualitetsprocesser som innefattas i talet 

om och från dessa killar.

2.1 Fansens praktiker

Här kommer vi först att diskutera vad som är förtrollande i Twilight genom att analysera hur våra 

informanter beskriver hur det känns att läsa och se på filmerna, och underbygga detta med deras 

läsning och filmtittande genom Bellas ögon, med hälp av termerna recognition, transportation och 

enchantment. Sedan visar vi hur de implicit förhåller sig till den kritik som ofta har riktats mot 

denna förtrollning - en kritik som menat att kvinnlig kulturkonsumtion är okritisk, svärmisk och 

könstypisk, och hur fansen i sitt förhållningssätt till den kritiken positionerar sig bort från en grupp 

fans som de förstår som mer svärmiska än dem, nämligen Justin Bieberfansen. Därefter kommer vi 

att visa hur en konsumerar Twilight med vänner och i sällskap av andra, i  form av filmkvällar, 
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biobesök och Twilightevent,  det  vill  säga  den sociala  och rumsliga konsumtionskontexten.  Här 

kommer vi att visa hur och varför den gemensamma konsumtionen upplevs som en viktig del av 

fandomen och en del i en konvergenskultur, på samma gång som den egna konsumtionen utgör en 

social akt.

2.1.1 “Så tänkte jag, jag måste andas, verkligen” - Att vara förtrollad av Twilight
“Hjärtat slog jättemycket. Och jag satt där och bara ...” Anja låter tungan hänga flämtande ut ur  

munnen och hon fortsätter i djupa andningar: “Så tänkte jag, jag måste andas, verkligen. Jag  

stoppade in en godis för då måste man ju tugga lite, så satt jag och så här bara...” Hon sitter  

med huvudet på sned, munnen öppen och stirrar intensivt uppåt på den imaginära bioduken. Vi  

skrattar tillsammans. Anja fortsätter: “Jag blev så inne i filmen. Den börjar man ju gråta i.” 

Anja, 16 år, beskriver för oss hur det var att se sista filmen The Twilight Saga: Breaking Dawn  

- Part 2 på bio.

Twilightfanet  Anja  sätter  fingret  på  en  central  punkt  som  går  igen  hos  våra  informanter;  en 

kroppslig relation och reaktion på att konsumera Twilight. Vare sig det handlar om att läsa böckerna 

eller se filmerna vittnar de tonårstjejer vi har intervjuat om att bandet till Twilight är mycket starkt, 

och att de vid många tillfällen har funnit sig trollbundna, absorberade av filmerna och böckerna. 

Amira,  15 år,  säger skrattande i  början av vårt  videosamtal att  hon har läst  böckerna “typ 500 

gånger”. När hon gick i sjuan var hon ett av de första fansen i sin umgängeskrets. Nu går hon i nian 

och ser tillbaka på perioden: “När jag hade min Twilightperiod var jag riktigt konstig och pratade 

bara om det.” Hon skrattar, och vi skrattar. “Jag var lite halvgalen, jag erkänner!” 

Likt Amira talar Katarina, 19 år, om hur Twilightengagemanget var som störst när hon var yngre. 

Katarina talar också om sitt  fanskap i  dåtid:  “Jag kan ju fortfarande gå runt och tycka att  den 

världen är helt fantastisk och verkligen tänka mig in i om det finns vampyrer. För på något sätt så 

blev det så verkligt, på grund av att man läste böckerna så mycket. Och det blev en del av ens 

vardag.” 

Katarina, Amira och även Sara, 15 år, har läst böckerna otaliga gånger, och läste om dem i en 

cyklisk process. Anja och Klara, 15 år, föredrar att kolla på filmerna, både för sig själva och med 

vänner. Alla berättar att de ser filmerna och läser böckerna om och om igen. Katarina menar att 

innan hon läste Twilight kunde hon inte förstå vad folk menade när de talade om att böcker kunde 
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vara bra. Hon hade helt enkelt inte läst en bra bok innan Twilight, och böckerna fick henne att förstå 

litteratur som något givande, och förtrollande. Katarina säger: 

För jag har ju läst böckerna så många gånger så att jag typ skäms över det när folk frågar. Jag  

var inne i en period i mitt liv då jag verkligen bara läste dem hela tiden. Jag vet inte varför, men  

jag gjorde det och jag kunde läsa bitar och hoppa och allting sånt. Jag tror att jag har läst dem  

24 gånger var. Jag har aldrig läst några böcker så många gånger. Det är liksom helt sjukt.

Anja beskriver att hon njuter av filmerna på egen hand, och att det tröstar henne om hon är ledsen 

eller  deppig,  att  det  känns mysigt,  att det  ger henne en känsla av välbehag och trygghet att  se 

filmerna. Detta visar på att informanterna som kollar på filmerna hellre än böckerna, även gör detta 

på egen hand och inte bara i sällskap av vänner.

Precis som Anja är Sara också mitt uppe i sitt Twilightintresse. Hon har en speciell bokhylla för 

Twilightböckerna  på  sitt  rum.  Hon  beskriver,  likt  Anja  gör  om  filmerna,  känslan  av  att  läsa 

böckerna som humörshöjande och uppslukande: “När jag läser böckerna kommer jag verkligen in i 

det och jag kan typ glömma bort allting annat. De är så spännande och jag blir helt enkelt glad.”

Klaras, Amiras, Katarinas, Anjas och Saras berättelser om förtrollning förekommer genomgående i 

intervjuerna; en förtrollning i form av den kroppsliga reaktionen av att träda in i Twilightvärlden 

och vara där i flera timmar av läsning eller tittande. Tänk igen på det inledande citatet från Anja, när 

hon stirrar på bioduken utan att vara förmögen att tugga godisen i munnen. I denna känsla finns en 

förtrollning (enchantment), som är så pass intensiv att den tar fysiska uttryck (Felski 2008). Det står 

klart att Twilightintresset tjejerna har tar dem bort från sitt sammanhang och ner i den amerikanska 

staden Forks där Bella bor. Detta härleder vi till begreppet transportation (M. Green et al. 2008). 

Denna  angenäma  känsla,  som i  synnerhet  kan  vara  en  fysisk  förnimmelse,  är  något  som alla 

informanterna upplever när de läser eller tittar på Twilight, och torde vara en bidragande orsak till 

fansens stora, och cykliska Twilightkonsumtion. Det här för oss vidare till en annan del av den 

förtrollande läsningen, nämligen fansens identifikation med Bella, som vi menar är sammanflätad 

med den djupa läs- och filmupplevelsen.

2.1.2 “Det skulle kunna hända vem som helst.” - Att identifiera sig med Bella

De  flesta  av  informanterna  menar  att  de  identifierar  sig  med  Bella  -  det  vill  säga  upplever 

berättelsen genom hennes ögon under läsning och filmtittande. Katarina, 19 år, går så långt som att 
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mena att en identifikation med Bella är anledningen till att så många tjejer gillar Twilight: 

Det skulle kunna hända vem som helst. Att det är den här flickan som ingen riktigt ser, ingen  

riktigt  förstår,  det  är  den  mystiska  flickan  som alla  liksom… När  man är  tretton,  fjorton,  

femton, alla känner sig som att det inte är någon som förstår en. [...] Då vill man ju ändå tänka  

att det finns en sån kille ute i världen som också kommer förstå dig när han träffar dig. Så  

kommer alla bitar falla på plats... Vilket det gör för henne [Bella].

Denna förväntning Katarina menar att boken förmedlar, att det ska komma en kille som ska finna en 

och förstå en och komplettera en, ser vi som en förväntning kopplad till tjejernas genus. Det är helt i 

enlighet  med en  hegemonisk berättelse  om drömprinsen som Katarina  utvecklar  dessa  skäl  till 

varför så många tjejer uppskattar Twilight. Detta är även något som Christina Olin-Scheller (2011) 

kommer fram till i sin studie av kvinnliga Twliightfans i “I want Twilight information to grow in 

my head”, där hon analyserar vad det innebär att vara ett fan. “[B]eing a Twilight fan is tied to the 

reproduction of traditional gender roles, with the girl courted and taken care of by the boy, who is 

dangerous and full of secrets and yet a handsome and protective gentleman.” (s. 164) Genuset “tjej” 

skapas i föreställningen om hur kärlek ska uppkomma, där kärleken förklarar genuset, men också är 

en följd av identifikationen med föreställningen om det egna genuset.

Amira är den enda informanten som inte ser sig själv i Bella. Hon tycker att Bella är lite “seg och 

lugn”, och säger att hon själv kanske är lite annorlunda från andra fans för att hon inte identifierar 

sig med Bella. Vi kommer senare i analysen återkomma till  det faktum att Amira kallar sig för 

feminist och gör flera feministiska analyser av Twilight och dess fandom under intervjuns gång. 

Detta, att hon inte identifierar sig med Bella på det genustypiska sättet Katarina menar att många av 

fansen  gör,  är  intressant.  Det  kan  vara  Amiras  medvetenhet  om  könsmaktsordning  och 

genuspraktiker som gör att hon inte i lika hög grad identifierar sina drömmar med den traditionellt 

kvinnliga drömmen om en man som ska upptäcka, förstå och rädda en. 

Anna Höglund (2011) talar om vissa återkommande mönster i vampyrromansen i sin avhandling 

Vampyrer. Hon menar att det finns ett antal punkter inom identifikationen med huvudpersonen som 

skulle kunna bidra till tjejernas intresse. Detta blir intressant att redogöra för i vår uppsats, och ger 

ett alternativ till endast en könsstereotyp identifikation med Bella som skulle gå ut på att vilja ha 

samma  typ  av  bekräftelse  från  “drömprinsen”.  Bland  annat  menar  Höglund  att  den  kvinnliga 

huvudpersonen är övergiven (i Bellas fall har hennes föräldrar skilt sig och hon bor med sin far som 
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hon har svårt att ha känslomässig kontakt med). Även att huvudpersonen känner sig som en outsider 

- i Twilight illustrerat av hur Bella upplever att hon är alldaglig, tråkig och har svårt att känna sig 

nära besläktad med sina vänner. Dessa två aspekter, att känna sig övergiven och som en outsider 

menar Höglund säger något om hur det är att vara ung tjej i dagens samhälle, och inte minst därför 

något att vilja söka efter i litteratur och film (s. 426-429). Kanske är det faktum att Sara och Anja 

känner sig glada och väl till mods när de ser på/läser Twilight inte bara ett utslag av att se en tjej få 

drömprinsen, utan att en också blir bekräftad i de mest basala av oroskänslor; att inte känna sig 

ensam i att uppleva sig övergiven och som en outsider.

Sara säger också att det ibland känns som att en är Bella när en läser, men tror att det kan bero på att 

boken är skriven i jag-form. Detta, att böckerna och filmerna berättas ur Bellas ögon är något vi 

återkommer till i nästa kapitel där vi argumenterar för att Twilightfilmerna har en så kallad kvinnlig 

blick, istället för den traditionellt manliga - vilket innebär att Bella inte blir objektifierad, utan att 

Edward och Jacob istället  blir  det.  Att  detta skapar en närhetskänsla till  Bella för de kvinnliga 

fansen, och inte minst en lust att få vara i en värld där kvinnan - och i förlängningen även en själv 

som kvinna som tittar på filmen - inte objektifieras, torde även vara ett skäl till att se filmerna. Det 

vill säga få vara i en (för vår tid) ovanlig värld utan en manlig blick. Att böckerna är skrivna i jag-

form där fokalisatorn är Bella är naturligtvis också ett sätt för tjejerna att känna identifikation med 

Bella, inte minst då de förstår världen utifrån hennes ögon och ord.

Att identifiera sig med Bella och de känslor hon upplever menar vi kan vara ett av skälen till att 

våra informanter läser och ser på Twilight med så stor behållning och starka känslor. Men kanske 

finns det något utanför ramen av en omedelbar identifikation med det en redan vet om sig själv som 

kan bidra till detta? Kanske upplever våra förhållandevis unga informanter inte bara identifikation 

utan också recognition i sin Twilightkonsumtion; en känsla som kanske ännu inte är fullt utforskad 

(Felski 2008, s. 25). Och att detta får en att vilja fortsätta läsa, att undersöka vad som ligger i denna 

känsla som manifesterats i Twilight och i Bella. 

Även  Höglunds  (2011)  forskning  styrker  vad  vi  redan  påtalat;  tjejerna  läser  i  en 

igenkänningsprocess  där  de  också  kan  stärkas  av  och  ta  till  vara  på  känslorna  konsumtionen 

genererar. Höglunds forskning är som sagt skapad i en motbevisning av idén om kvinnors läsning 

som okritisk, farlig och oreflekterande. Vad vi nu vill påtala är det intressanta i att våra informanter 

alla aktualiserar talet om farligheten i att bli förtrollad, vilket då återskapar deras egna läsning och 

filmtittande till att vara lite “halvgalet” och “småknäppt”. I sin begreppsanvändning visar alla upp 
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en implicit  medvetenhet  om att  deras läsning och filmtittande inte är särskilt  fördelaktig då de 

identifierar denna läs- och filmlust som avvikande, småknäpp och halvgalen. Vi vet inte om de 

använder termerna när de talar med varandra, men att de beskriver sig själva så när de intervjuas av 

oss  vuxna  akademiker  illustrerar  att  de  är  medvetna  om  att  det  finns  sammanhang  då  deras 

konsumtionsmönster  tenderar  att  nedvärderas,  och  det  verkar  som  att  de  har  tagit  sig  an 

mediediskursen  vi  har  påtalat.  Denna  högkonsumtion  tenderar  alltså  att  beskrivas  med  olika 

synonymer till skam och galenskap. Men enligt dem finns några andra fans som är ännu mer galna 

och knäppa, nämligen Justin Beiberfansen. 

2.1.3 “Det där med att de går runt i tröjor, att de är så kära...” - Att positionera sig bort från 

Beliebers

Det här är också en form av identitetsdiskussion, eftersom informanterna talar om vad de är, och 

inte  är.  De benämner  genomgående så  kallade  Beliebers  (fans till  den  unga popstjärnan Justin 

Bieber) som galna. I sina beskrivningar av galenhet understryker flera av fansen att de själva ändå 

inte är så galna, jämfört med Beliebers. Fyra av dem har tagit upp Justin Bieber-fans som exempel 

på när fans är “lite för mycket”.

Katarina kritiserar Bieberfansen för att de, till skillnad från de Twilightfans hon själv umgåtts med, 

är för utåtagerande och barnsliga, och att hon, när hon var i samma ålder som Bieberfansen, agerade 

mer återhållsamt: 

De skrattar man ju också åt på något sätt. Det där med att de går runt i tröjor, att de är så kära,  

de ska ha autografer, alla filmer, de ska ha fakta. Alltså de går in i det så helt och har en sån stor  

bubbla [...] Och det är väl ändå det folk tror att man har för sig om man är Twilightfan, att man  

har tröjorna och allting liksom.

Det här med att “gå runt med tröjor”, som Katarina talar om, kan ses som uttryck för sin fandom, 

både av Twilight- och Bieberfans. Genom Katarinas tal föreslås en förståelse av tröjorna som en 

symbol för att visa upp sitt fanskap för andra, att demonstrera det i dagliga livet. Hon menar att hon 

inte gjorde det som Twilightfan; att de höll sina känslor för sig själva, och att Bieberfansen är de 

som  inte  lägger  lock  på  sina  känslor  utan  har  tröjor  på  sig.  Det  som  folk  verkar  tro  om 

Twilightfansen är enligt henne inte sant, utan är något som Bieberfansen gör. Det är Bieberfansen 

som i  Katarinas  resonemang  ska  förstås  som utåtagerande;  de  är  fast  i  en  känslosam bubbla. 

Twilightfansen ska förstås som tvärtom; måttfulla och mindre demonstrativa.
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Amira är inne på samma spår. Hon menar att Bieberfansen hetsar varandra till att kunna så mycket 

som möjligt om Bieber för att bedömas som riktiga fans. Twilightfansen anser hon däremot ha mer 

svängrum, och de behöver inte kunna demonstrera lika mycket fakta. “Jag tycker inte att det är som 

med Beliebers, som tror på Justin Bieber så här ‘åh nej, du kan inte vad hans moster heter, du är 

ingen riktig Belieber.’ Utan om någon säger så här: ‘Jag är ett Twilightfan’ även fast man inte kan 

namnet på alla, så tycker jag inte att det spelar roll.”

Det är viktigt för informanterna att understryka att Bieberfansen är de som är “för mycket”, det är 

de som är värre än Twilightfansen. Varför gör då våra informanter så här, positionernar sig bort från 

Bieberfansen? Kan det vara så att det ligger dem till gagn att identifiera några som är värre än hur 

de själva uppfattas av omvärlden, som har synen på att kvinnor läser på ett oreflekterande och besatt 

vis? Att tala om och konstruera Bieberfansen på detta vis, som mer av allt det som kan uppfattas 

negativt om Twilightfansen, ger Twilightfansen en högre status. 

Dock  vill  vi  understryka  den  ödmjuka  tonen  hos  våra  informanter.  Även  om de  uttrycker  att 

Bieberfansen är mer övdrivna än Twilightfansen är de noga med att poängtera att det är positivt att 

vara ett fan, eftersom de tycker att det är fint att vara passionerad över något.

Amira kommer med en analys om varför det är ocoolt att gilla Justin Bieber, och i förlängningen 

även Twilight. “Om det är många tjejer som gillar något så blir det lite töntigt. Man kan ju ta yrken 

till exempel. Så snabbt det blev många utbildade tjejer som var lärare, så sjönk lönen, vilket är helt 

hemskt egentligen.” Amira menar att det tjejer gillar blir töntigt, och ju mer töntigt (och olönsamt) 

desto fler tjejer som ägnar sig åt det. Detta talar Höglund (2011) om i  Vampyrer,  och hänvisar till 

filmvetaren Lisa Bodes (2010) studier av Twilightrecensioner som visar på att det finns en tendens 

att kritisera Twilight på ett förolämpande sätt. Hon visar i sin analys hur det är vanligt att tala om 

Twilight som att Twilight smutsar ner tonårstjejen, och att tonårstjejen smutsar ner Twilight. Det 

sker en växelverkan där det tjejer gillar nedvärderas, och där tjejer nedvärderas på grund av vad de 

gillar.  Återigen  är  det  Amira  som  har  en  samhällelig  analys,  och  hennes  citat  illustrerar 

mekanismerna  i  bedömningarna  av  tjejers  kulturkonsumtion,  som  vi  beskrivit  tidigare  i  detta 

kapitel.

2.1.4 “Man sitter där för att man måste” - Den sociala och rumsliga konsumtionskontexten 

De flesta av informanterna begränsar sin kommunikation om Twilight till sin vänkrets. Att läsa och 

se på film, även själv, är sociala akter som ofta följs av diskussioner om handling och karaktärer. 
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Men en kan även göra andra saker än att  konsumera dessa medier.  Sara har tidigare tillbringat 

mycket  tid  på  det  största  svenska  Twilightforumet  twilightsweden.se,  och  Anja  följer  flera 

Twilightfans  på  Instagram.  Som  Christina  Olin-Scheller  (2011)  talar  om  “I  want  Twilight 

information  to  grow in  my  head”  är  det  lätt  att  tro  att  konvergenskulturer  innebär  att  fansen 

kommunicerar  sitt  intresse  och kunskap över  nätet  och  med ett  stort  antal  människor  på  olika 

geografiska platser. Men i själva verket, poängterar hon (vilket vi även ser hos våra informanter), 

pågår  fansens  kommunikation  och  utbyte  av  kunskaper  och  material  om  Twilight  inom  den 

personliga vänkretsen, och syftar till  att stärka vänskapsband till  de vänner de har runt sig som 

också är fans.

Sara beskriver att Twilight har haft stor betydelse för henne för att fandomen även har gett henne 

fler vänner. Bland annat har hon lärt känna en bekant bättre genom att de gick på ett Twilightevent i 

Stockholm  där  skådespelarna  Robert  Pattinson  (Edward)  och  Ashley  Greene  (Alice,  som  är 

Edwards  syster  i  filmen)  medverkade.  Amira  berättar  om  en  kompis  som  hon  “blev  galen 

tillsammans med”, och att deras intresse spred sig inom deras vänkrets: “Vi fick liksom alla att bli 

halvgalna,  helt  plötsligt.”  Katarina  beskriver  en  liknande  typ  av  vänskap  sprungen  ur 

Twilightintresset, med den vän som först introducerade henne till Twilightböckerna: “Jag hade en 

tjej i min klass, vi har helt galna. Vi läste böckerna på rasterna och var tvungen att prata om varje 

kapitel för att få ut massa grejer och sånt. Det var hon som fick in mig på böckerna. [...] Och då blev 

jag helt galen. Det var ju en sommar vi gick runt och tänkte på vad fantastiskt det hade varit att vara 

vampyr.” Det Katarina säger om att de pratade om varenda kapitel visar på att läsningen också den 

är  en  social  akt,  där  en  visserligen  läser  själv,  men  gärna  och  ofta  diskuterar  böckerna  med 

kompisar.

Att se på filmerna med sina vänner är dessutom ett sätt att umgås. Klara beskriver förberedelsen 

inför att gå på Twilightbio med kompisarna, då de har maraton innan: ”Det kanske är lite jobbi... 

många timmar att sitta och titta, men det är mysigt att umgås och titta. Ettan kan vara lite trög, men 

de andra är bra tycker jag. Vi snackar nog väldigt mycket [när vi tittar på film]. Vi diskuterar liksom 

allt som händer hela tiden.” Intressant för vår studie är hur Klara erkänner att det ibland är lite segt 

att se filmerna på rad, men ändå tycks hon vilja titta på dem med sina vänner. Själva upplevelsen 

med filmkväll, samtalen och myset, med kompisarna tycks övervinna eventuella tråkiga och sega 

partier  i  filmerna.  Detta  visar  på  att  det  är  viktigt  att  titta  på  det  här  sättet  tillsammans,  och 

bortseendet från den egna eventuella tröttheten understryker detta. 
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Även  Sara  beskriver  Twilightfilmkvällar  med  sina  vänner.  Då  har  de  haft  filmmaraton,  spelat 

Twilightspel och ätit mat tillsammans. Anja beskriver hur hon går över till sin Twilightintresserade 

vän och har “Twilightkvällar”. Oftast brukar föräldrarna inte vara hemma, och de släcker lamporna 

och tänder ljus. Flera av informanterna poängterar att se på Twilightfilmerna tillsammans med sina 

vänner  är  något  mysigt  och  speciellt.  En  ritualiserar  det  genom att  som Anja  och  Sara  göra 

teverummet mysigt, laga god mat etc. Det är en aktivitet som kräver förberedelse, om inte annat än 

att öppna en chipspåse och tända ett ljus, för att nå rätt stämning, den mysiga stämningen. Det står 

tydligt att filmkvällarna konstrueras genom en process av att exempelvis planera att föräldrarna är 

borta, tända ljus och laga mat, vilket visar på att detta är viktigt, och inget som sker utan eftertanke 

och viss planering. Twilightspelet Sara och vänner spelar påminner oss också om att det finns flera 

olika  flytande  medier  i  en  konvergenskultur  (Jenkins  2012).  Dessutom  är  ritualiserandet  av 

Twilightkvällarna  en  manifestering  av  hur  konvergens  och homosociala  praktiker  korsbefruktar 

varandra, genom att det inte bara är en filmvisning - det är ett umgänge mellan tjejer. Vad samtalen 

handlar om, och hur  dessa utgör en homosocial  genusakt  kommer vi  gå in närmare på i  nästa 

kapitel. Men redan här vill vi exemplifiera hur det finns en homosocial stämning i biosalongerna, 

vilken förmedlas genom utrop och stämning i publiken.

Alla informanterna har sett Twilight på bio. Vissa av dem har även varit på Twilightpremiärer. I 

likhet med filmkvällar där informanterna ser filmerna med sina kompisar verkar även biokvällarna 

vara något mysigt och speciellt, men också ett tillfälle för fansen att mötas och bli exalterade över 

den nya filmen de ska se. Att gå på bio sker inte i vardagen, utan är något som informanterna 

tenderar att beskriva som något som föregås av planering och till exempel uthämtande av biljetter 

flera dagar innan själva visningen. Katarina säger: 

Vi har alltid varit sex tjejer som går tillsammans. Och då måste man hämta ut dem en lördag typ  

klockan sex två veckor innan. Så hämtar man ut biljetterna och då är det massa folk där. Typ  

mammor med sina flickor och så är det lite äldre människor och så är typ artonåringar där och  

så var det alltid en massa trettonåringar som bara: “Jaaa! Woppa! Jaa!” Och sen så när man  

kommer på natten kanske en vecka senare så är alla upprymda. Det blir typ tyst direkt i salen  

för alla är väldigt, väldigt spända. Det är en stämning av att det är bara vi här och vi förstår  

Twilight. Man sitter inte där för att man inte har något annat att göra eller för att man bara  

“amen vi ser en film typ”. Utan man sitter där för att man vill sitta där. Och man sitter där för att  

man måste. För att man vill vara först med att se den.

Linda: Hur skulle du beskriva stämningen och så där på premiärer i salongen och hur man beter  

sig och så?
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Katarina: Åh, det är alltid mycket flickskratt som tjuter över salongen och alla tycker att det är  

fantastiskt. Det mest fantastiska är när man ser antingen Edward eller Jacob första gången och  

alla skriker. Alla bara: ”Jaaaa!” Och typ första gången man får se deras mage så är det typ så  

här: ”Jaaa!” Och den första kyssen, det är helt, helt obeskrivbart. Man bara ”Jaaa!” Fantastiskt.  

Stämningen  är  ju  het...  Det  är  ju  en  eufori  i  rummet.  Man  kan  ju  knappt  vänta  liksom.  

Fantastiskt.

När Katarina talar om flickskratt, trettonåringar som tjuter ”jaa, woppa!” konstruerar hon ett rum 

där kvinnor är verbala och tar plats. Detta visar på hur genus görs i Twilightfandomen; benämningar 

om flickor, tjejer och flickskratt visar på den homosociala gemenskapen som också utgör och skapar 

vad det innebär att  vara  en tjej.  En tjej  som gillar  Twilight.  I  homosocialiteten ingår också en 

gemensam exaltering över Edward och Jacobs kroppar. Detta kommer vi  att gå djupare in på i 

kapitel två.

Precis som Katarina, menar Anja att det är en speciell känsla i biosalongen, för att en som fan vet 

att det sitter andra fans i salongen som en känner sig besläktad med: “Men det är kul att veta att man 

har en sak gemensamt med alla liksom, att alla gillar, eller nästan alla antagligen. När man går på en 

vanlig bio, så vet man ju inte hur den är liksom.” Det är ett tillfälle att känna sig besläktad med ett 

rum av människor, att få tillhöra ett sammanhang uppbyggt av många fans.

Amira påtalar att det är väldigt mycket tonårstjejer på biovisningar av Twilight. Hon håller inte med 

Katarinas tal  om förtjusta skrik och suckar, utan menar att det  är ungefär som att  se en vanlig 

biofilm. Men hon nyanserar detta genom att poängtera att detta troligen beror på att hon bor i en 

liten stad, där det inte finns så många fans som går på Twilight. Upplevelsen skiljer sig åt beroende 

på städernas storlek. Stadsstorleken och därmed frekvensen av fans påverkar bioupplevelsen, och 

den fysiska spänningen, ljudvolymen, känslan av gemenskap. Ju fler främlingar som också gillar 

Twilight, desto större känsla av gemenskap och fysisk förnimmelse av känslor och gemenskap. 

Sara som vi omnämnt var på Twilighteventet bor i en medelstor svensk stad och åkte till Stockholm 

för att delta i detta. Hennes upplevelse tillsammans med hundratals fans illustrerar den rumsliga 

betydelsen av en storstad, och hur den kan samla fans på samma plats. Hon säger att det var häftigt: 

“Det var många som skrek. Jag skrek också till en början, men sen så hade de med en intervju, och 

då ville jag gärna lyssna men så fort de öppnade munnen så var det fler, eller väldigt många som 

skrek.”
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Klara berättar om en annan anledning till att gå på bio och se Twilight; nämligen att tekniken är 

bättre och detta höjer filmupplevelsen. Informanterna är inte enbart  positiva till  biovisningar av 

Twilight på grund av stämningen och mötet med andra fans, utan är också ute efter skarp bild och 

surroundljud. Likt filmkvällarna är det något annat än själva tittandet på filmen som Klara menar är 

det intressanta, det är upplevelsen. Må den bestå av diskussioner med vänner hemma i tevesoffan, 

eller perfekt sorrundljud och skarp bild i biosalongen.

2.2 Inkluderings- och uteslutningsmekanismer

När vi har velat se hur Twilightfandomen fungerar i förhållande till begreppet homosocialitet har vi 

märkt  att  en  djupare  dykning  ner  i  praktiken  att  välja  team  är  illustrativt  för  hur  inne-  och 

uteslutningsmekanismer tar sig uttryck. Flera av informanterna har med stor nyfikenhet frågat oss 

vilka team (Jacob eller Edward) vi är, när teamväljandet kommit på tal. Det verkar vara en viktig 

funktion i fandomen att etablera vilket team en är för att därifrån gå vidare till specificerade frågor 

och samtalsämnen om teamet/fandomen.

Detta följande kapitel om homosocialtet inom Twilightfandomen kommer att behandla hur fansen 

interagerar med och positionerar sig inför varandra och i relation till andra fans när de väljer mellan 

Team Jacob och Team Edward; hur de därmed ständigt återskapar en heterosexuell begärscirkel där 

fansen förväntas uttrycka och uttrycker ett heterosexuellt begär riktat mot de två killarna, genom sin 

läsning ur den kvinnliga huvudpersonens perspektiv.

I teamdiskussionerna sexualiserar fansen till stor del Edward och Jacob, på samma gång som de 

bekräftar och skapar det egna genuset och förstärker en förväntad genusakt och ett heterosexuellt 

begär  hos  andra  tjejer.  Analysen  kommer  vi  att  styrka  med  hjälp  av  Anja  Hirdmans 

homosocialitetsbegrepp, vilket innefattar en analys av inkluderings- och uteslutningsmekanismer i 

relationer mellan samkönade personer, Butlers heterosexuella matris, samt Ambjörnssons analys av 

vad  som sker  “tjejer  emellan”.  Det  är  med  med  termer  av  homosocialitetens  inkludering  och 

uteslutning vi förstår praktiken kring att välja team.

I  de  tre  avsnitt  om  killar  som  följer  kommer  vi  att  fortsätta  analysen  av  inkluderings-  och 

uteslutningsmekanismer, men med fokus på hur fansen talar om killfans och killar som inte gillar 

Twilight. Här kommer vi att analysera vilka genus- och sexualitetsprocesser som innefattas i talet 

om och från dessa killar.
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2.2.1 “Han ser verkligen ut som marmor” - Att välja kille; välja team

En del av inlevelsen i läsningen och i filmerna är, som vi har visat,  en läsning ur Bellas ögon. 

Utifrån denna läsning följer också tanken på att välja ett team, att heja på en av killarna som kämpar 

om Bellas gunst. Även Amira, som sagt att hon inte alltid läser genom Bellas ögon, säger ändå att 

när hon läser böcker så finns det: ”en person som jag vill liksom huvudpersonen ska hamna med. 

Om det är den personen jag gillar. Men, det ska inte vara för viktigt. Så för mig var det lite löjligt 

[att välja team] eftersom jag tyckte att historien ändå är skriven. Jag vet vad som kommer hända, 

det är redan bestämt”. Kanske är det här ett tecken på att teamtillhörighetsdiskussionerna kommit 

att  växa  och bli  en  så  stor  gren  i  fandomen  just  när  konvergenskulturen  växt.  När  färre  läste 

böckerna  hade  de  kanske  inte  samma  behov  av  att  uttrycka  en  individualitet  och  visa 

ställningstaganden vilket vi menar att teamväljandet delvis innebär.

Fansen diskuterar  teamtillhörigheter  i  olika  toner  och med olika  engagemang,  men vad vi  har 

noterat  i  väljandet  är  den,  till  stor  del  givna,  tonen av  ett  heterosexuellt  riktat  begär.  Katarina 

uttrycker ett självklart engagemang i teamtillgörighet. När vi frågar henne om team är något hon 

och hennes fankompisar brukar prata om svarar hon exalterat: 

JA! Såklart! Det är ju självklart att vi har. Alltså jag älskar ju Edward. För att jag tycker att han  

är så fin. Men jag gillar Jacob också. Att det är något exotiskt över honom. Men jag är nog ett  

riktigt Team Edward egentligen. För att jag tycker att han är så fantastisk. Alltså han är väldigt  

fit.  Jag  har  tänkt  på  det,  han  är  ju  vältränad,  han  har  väldigt  marmorerad  kropp.  Han ser  

verkligen ut som marmor typ. Det tycker jag. Han är så… Mm.

Att Katarina beskriver Edwards kropp som marmor, vilket drar tankarna till en staty, visar på hur 

objektifierande talet om killarna tenderar att ta sig uttryck. En staty formad som en kropp är ytterst 

ett objekt, till för beskådan. 

Anja gör snabbt klart för oss att hon är Team Jacob, och att New Moon är hennes favoritfilm för att 

han klipper sitt långa hår och är utan tröja i stora delar av filmen. Hon säger att hon är Team Jacob 

för att: “Han är ju väldigt snygg så… Hon [Bella] behöver ju inte göra någonting för att få leva med 

honom eller så. Bli vampyr, eller förändra sitt liv eller någonting. Så det tycker jag är bra. Sen är 

han väldigt söt också.”

I citaten ovan uttrycker både Katarina och Anja heterosexuella begär till Edward respektive Jacob. 

27



Jacob är det bästa valet för Bella enligt Anja, och i förlängningen även för Anja själv, då hon ofta 

identifierar sig med Bella. Det Anja påtalar är hur Bella måste anpassa större delen av sitt liv efter 

vampyrlivet, vilket innebär en stor uppoffring där hon i princip måste överge sin familj. Det här ser 

vi som en form av det indivudalitetsuttryck och ställningstagande som teamväljandet innebär. Anja 

säger något om sina egna värderingar genom att säga vad hon tycker är bra för Bella.

Linda (uppsatsförfattaren), som är ett tidigare Twilightfan, talar ofta med informanterna med dessa 

sexualiserande och objektifierande undertoner, likt de Katarina har använt, som en del av Lindas 

erfarenheter  av  fandomen och  dess  uttrycks-  och  umgängesformer.  När  vi  talar  om team med 

Katarina är  hon väldigt  intresserad av att  veta  vilka team vi  är,  och utgår  ifrån att  även Tove 

(uppsatsförfattaren) är med i ett team och därmed har ett heterosexuellt begär riktad mot Edward 

eller Jacob. Katarina vet att Tove inte ännu har sett de sista filmerna där Bella och Edward har sex 

för första gången, och utgår ifrån att Tove kommer att njuta av de scenerna:

Linda: Fast om jag ska välja mellan Jacob och Edward gillar jag nog Edward mest. För jag  

tycker han är snyggare, såhär i filmerna.

Katarina: Ja! Han är jävligt snygg. Framförallt i sista filmen, det kommer du också få se Tove!  

Han är skitsnygg. När de... Ja när de... [har sex] Det är så vackert.

Detta är också illustrativt i kommentaren hos Katarina, då hon vänder sig till Tove och förväntar sig 

att Tove ska uppskatta sexscenen mellan Bella och Jacob lika mycket som Katarina och Linda gjort. 

Det finns ett förgivettaget heterosexuellt riktat begär, som också bedöms utifrån genus. Katarinas 

utvärdering understryker detta:

Nu kommer jag verkligen dra linjer, men om jag skulle säga en tjej som är väldig mån om sitt  

utseende, så skulle jag nog säga att det är vanligare att man är Team Jacob. För han är vältränad  

och  brun  och  snygg.  Och  lite  fräsch  typ.  Inte  för  att  vara  sån,  men  om man  är  lite  mer  

intelligent, eller läser lite mer och förstår verkligen vad Edward menar, så tror jag att det är  

vanligare man är Team Edward. Jag bara hårddrar det.

Citatet  illustrerar  hur  direkt  teamväljandet  är  kopplat  till  genus,  femininitet  och  väntad 

heterosexualitet. Genus blir synligt i tjejers feminina uttryck som att vara ”mån om sitt utseende”, 

och det är utifrån denna femininitet som tjejerna väntas åtrå den ena killen mer än den andra. Men 

det är också här det heterosexuella begäret förutsätts och hårddras. Det är i beskrivningarna av hur 
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vissa tjejer är som det blir tydligt hur genus är något som görs. Och det är här tydligt hur den 

“begripliga” tjejen och hennes genusframställning präglas av en heteronormativitet (Butler 2011, s. 

68, 219). Ambjörnsson (2004) noterar också hur tjejer tenderar att vara vana vid att ”röra sig inom 

en ordning där prat om pojkvänner är högintressant”, och att detta prat också ”utgjorde en sorts 

spegel genom vilken tjejerna blev synliga just som tjejer” (s. 109-110). Vi vill också mena att våra 

informanters ställningstaganden också avspeglar deras egna värderingar av vad som är viktigt för att 

vara (göra) tjej. Att Tove också förväntas kunna gilla det heterosexuella, utan att Katarina vet något 

om hennes  sexuella  läggning,  illustrerar  hur  homosocialiteten  spelar  in  i  teamdiskussionerna.  I 

Katarinas kommentar förutsätts det heterosexuella begäret, och andra sexuella läggningar tenderar 

att uteslutas. Ambjörnsson skriver att ”den heteronormativa begärsmarknad inom vilken tjejerna 

skapar  genus  förutsätter  att  de  behärskar  att  navigera  mellan  två  huvudsakliga  relationer,  de 

homosociala och de heterosexuella. Dessa relationer både speglar och skapar dem som just tjejer”. I 

och  med  detta  osynliggörs  också  andra  möjligheter  av  att  vara  tjej  på  (s.  138).  Detta  sätt  att 

bestämma teamtillhörighet är en genusakt med en “koherens och kontinuitet mellan kön, genus, 

begär och sexuellt beteende” (Butler 2011, s. 68). 

Ytterligare en aspekt som också Ambjörnsson tar upp är hur tjejerna utvärderat sin ”killtyp” och 

talade om killar som om de vore objekt. Detta ser hon delvis som en kommentar till hur killar tänks 

prata om tjejer utifrån deras utseenden (s. 114-115). Detta kan vi också se hos våra informanter; på 

samma gång som deras sexualiserande till stor del kanske kan komma från böckernas och filmernas 

motstånd mot ”the male gaze”, där Twilight istället har en kvinnlig blick (Larsson 2011). Tjejernas 

diskussioner om teamen är förvisso heteronormativa, men med Ambjörnsson menar vi att deras tal 

kan betraktas som en kommenterar till hur killar tänks prata om tjejer, och på samma gång ett sätt 

att skapa den alternativa kvinnliga blicken (Ambjörnsson 2004 s. 114-115).

Dock, när Linda försöker föra Edward och Jacob, och deras kroppar, på tal får vi ingen särskild 

respons från Sara. Vi vill lyfta detta för att nyansera detta förgivettagna objektifierande tal och här 

kort reflektera över hur vi själva har upprätthållit detta sexualiserande tal, och vad för inverkan det 

kan ha haft på våra informanter. Kanske har de känt sig manade att följa vårt tal och själva tala om 

Edward och Jacob på detta sätt? Eller har det istället varit en form av symbios och växelverkan, där 

deras tal har inspirerat vårt som har inspirerat deras etc. Även om Sara ändå talar om Edward i 

romantiska ordalag finns inte samma objektifiering som vi uppfattat hos de andra tjejerna. Och 

frågan är om vi inte med den frågan varit med och premierat en viss bild av femininitet inför henne, 

eller om den istället gett henne en annan aspekt av vad en kan gilla hos killar. Detta är omöjligt för 
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oss att svara på, men i vår ambition att hålla denna studie transparent vill vi ändå erbjuda läsaren en 

reflektion.

Att Amira positionerar sig som feminist och inte heller bryr sig om att välja team visar på en annan 

möjlighet att skapa genus i Twilightfandomen. En måste inte vara lika engagerad i killarna, vilket 

öppnar  upp  för  andra  möjligheter  att  göra  genus  på.  En  sista  nyansering  i  vår  analys  av 

teamväljandet är att även om de olika informanterna är med i olika team, eller utan team, är de 

överens  om  att  Bella  ändå  väljer  rätt  när  hon  till  slut  gifter  sig  med  Edward.  Poängen  med 

teamväljandet är inte att ändra berättelsen, men klart står att fansen förväntas uttrycka och uttrycker 

mer begär mot  den ena killen än den andra,  och att  det  är  dessa killar  som ska åtrås.  Vi ville 

problematisera detta och frågade våra informanter om det gick att ställa sig utanför detta och istället 

välja att vara Team Bella, det vill säga att heja på Bella och vara intresserad av hennes utveckling i 

historien, oavsett vilken kille hon väljer. Anja svarar blixtsnabbt: ”Nej! Man vill ju ha dem för sig 

själv! Man är ju henne under filmen liksom!”

När vi utvecklar vad vi menar, att en kan heja på Bella, utan att påtala att detta skulle innebära ett 

riktat begär mot henne, är de flesta positiva till detta, och säger att de inte har tänkt så tidigare. Det 

är  som  svar  på  den  här  frågan  som  vi  får  kommentaren  om  oss,  som  vi  tagit  upp  i  vår 

metoddiskussion redan. Katarina säger att hon tycker att Team Bella-idén låter bra, men hon tror att 

vi kanske tänker så för att vi är äldre än hon och är genusvetare. Katarina förklarar därmed för oss 

hur ålder också är förknippat med väntad åtrå. Hon utesluter att unga tjejer tänker på det sättet. Det 

här  illustrerar  åter  hur  Team Jacob  och  Team Edward  utgör  en  stor  del  av  Twilightfandomen 

eftersom vi vänligt men bestämt får höra från våra informanter att vi gör lite fel när vi väljer Team 

Bella. Det är inte på det sättet fandomen fungerar för dem, och Katarina påtalar hur det är svårare 

att bryta mot rådande sexualitetsnormer inom den här homosociala fandomen som ung.

Amira,  som  säger  att  hon  är  feminist  och  kommer  med  många  feministiska  analyser  under 

intervjuns  gång,  gör  ofta  annorlunda  läsningar  av  Twilight  och  har  annorlunda  hållningar  till 

fandomen jämfört  med de  andra  informanterna.  Det  faktum att  Amira  är  feminist  och  därmed 

uppvisar en form av motstånd mot fandomen och dess för givet tagna tal om team, andra fans etc, 

bidrar till hennes många feministiska analyser hon delger oss under samtalet. Inte bara kritiserar 

hon den könsbinära, heterosexuella uppdelningen kring de olika teamen, utan för också fram kritik 

till exempel mot att män generellt ser ner på kultur som konsumeras av kvinnor. Amira är den enda 

informanten som är bekant med våra Team Bella-tankegångar och hon tror att det nog är vanligt att 
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en är Team Bella, men att de nog inte syns lika mycket, eftersom de som är Team Edward eller 

Team Jacob tenderar att vara väldigt verbala. Det här visar på hur det kan vara svårt att gå emot 

begärsnormen inom fandomen. Kanske kan det också vara en del i att göra sig begriplig som tjej att 

välja någon av killarna. Möjligen är det dessutom den givna kvinnliga blicken på killarna som har 

förhindrat våra informanter från att utforska tanken på att killarna inte är så viktiga.

2.2.2 Erfarenheten av killar som gillar Twilight

I följande tre avsnitt kommer vi att fortsätta analysen av inkluderings- och uteslutningsmekanismer. 

Vi kommer att koncentrera oss på icke-fiktionella killar i olika former, hur fansen tilltalar, upplever 

och kategoriserar dem. De killar som deltar i Twilightfandomen tenderar att misstänkliggöras, på 

samma gång som tanken på ett killfan tilltalar informanterna. Från detta kommer vi att analysera 

hur killarna essentialiseras och tillskrivs en maskulin kollektiv kunskapsbank.

När vi frågar Katarina om det var några killar på Twilightpremiären säger hon att det var två killar 

där: 

Inte för att man är sån men de verkade inte vara homosexuella heller, så de var inte där för att…  

Det såg ut som att de skulle ragga på tjejer typ. På något sätt visa att ‘Vi tycker också om  

Twilight, ska vi bli ihop?’. Det var liksom bara de som var där, och så brukar det vara någon  

kille som går med en flickvän typ.

Homosexuella killar anses kunna gilla Twilight, men är det en heterosexuell kille misstänks han 

vara på premiären för att träffa tjejer. Heterosexuella killar förväntas därmed inte gilla Twilight på 

samma sätt som heterosexuella tjejer gör. Antagandet belyser också uteslutandet av homosexuella 

tjejer. En förväntas se Twilight för att en åtrår killarna i filmen, och detta förutsätter ett begripligt 

genus i form av detta riktade begär mot killar. En heterosexuell kille som ser filmen förutsätts vara 

där för att hans flickvän gillar filmen, och har därför också ett genus som gör sig begripligt inom 

heteronormen.

En liknande misstänkssamhet riktar Katarina mot en kille i klassen som sa att han gillade Twilight: 

Hon tror att att killen bara sa att han gillade det, men att det var oklart om han faktiskt gjorde det. 

Katarina antyder att han kanske bara ville vara med i hennes kompisgäng, och att han ändå var 

“speciell”. Den här killen misstänks säga att han gillar Twilight för att få vara med och umgås, och 

hans egna ord misstros.
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Sara är den enda av våra informanter som känner en kille som också gillar Twilight utan att bli 

misstrodd.  Han  är  med  och  kollar  på  filmer  och  diskuterar  med  henne  och  hennes  vänner. 

Uppenbarligen upplever inte alla fans samma binäritet mellan könen inför Twilightfandomen. Vi 

vill därför inte på något sätt förstärka killar som en motpol, och här får Saras icke-upplevelse av 

detta illustera hur misstänkliggörandet mot killfans inte på något vis är definitivt eller generellt. Vi 

kan dock konstatera att erfarenheten av att inte känna killar som gillar Twilight, vilket de fyra andra 

informanterna inte gör, utgör en del av hur Twilightkulturen är homosocial.

Eftersom  fansen  har  pratat  så  mycket  om  hur  de  och  deras  tjejkompisar  umgås  genom  sitt 

Twilightintresse  och inte  heller  känner  killar  som gillar  Twilight  har  vi  frågat:  ”Hur  skulle  du 

reagera om du träffade en kille som var lika fan som du?” Informanterna framhåller då att det hade 

varit roligt och spännande om killar skulle vara Twilightfans. Flera av dem menar att killfansen 

hade kunnat förstå Edward och Jacobs motiv och beteende där infomanterna själva förstår Bellas, 

och de tillsammans hade kunnat ha ett nyanserat utbyte om historien. Anja tänker sig också att en 

kille skulle kunna vara Team Bella, vilket hon ställer mot att hon som tjej aktivt valt Team Jacob 

och vi tolkar det därför som att hon menar att killen som gillar Twilight skulle känna begär till Bella 

på ett liknande sätt som hon känner begär till Jacob. Klara säger också att hon hade tyckt att det var 

roligt att träffa en kille som är ett Twilightfan: 

Det är väl roligt att kunna diskutera och sånt med någon annan än tjejer liksom som bara: ‘A,  

Jacob är så snygg’ typ. [...] Han kanske inte förstår riktigt, han kanske undrar lite hur Bella  

tänker. Eftersom han kanske inte varit i en sån situation, då kanske jag kan diskutera det med  

honom eller liksom, säga våra synpunkter på det.

Föreställningen om vad en kunde ha för utbyte med en kille som är Twilightfan bekräftar könen 

som binära poler, vilka båda har ett heterosexuellt riktat begär. Killar tänks kunna relatera till andra 

killar i berättelsen, och tjejerna kan förklara för killarna hur ”vi tjejer” läser Twilight. Det finns en 

förväntning att killar läser på ett annat sätt, trots att fansen redan innan konstaterat att det är ur 

Bellas ögon Twilightsagan utspelar sig. I påståendet ligger också en tro på en maskulin kunskapsbas 

där en kille förväntas förstå hur andra, i det här fallet fiktionella, killar resonerar. Åter aktualiseras 

också bilden av att tjejer läser och förstår Twilight på samma sätt som andra tjejer, vilket illustreras 

i  citatet  från  Klara:  “säga  våra  [tjejernas]  synpunkter  på  det”.  Här  sker  det  en  genusakt  som 

innefattar en essentialisering av könen. Killar (heterosexuella) förväntas läsa Twilight på ett annat 

sätt än (heterosexuella) tjejer.
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Vi finner det intressant att det finns en diskrepans mellan hur killar som säger att de gillar Twilight 

föreställs  och  hur  ett  tänkt  killfan  föreställs.  Killarna  som faktiskt  säger  att  de  gillar  Twilight 

misstänkliggörs då de inte passar in i informanternas bild av vad en gillar med Twilight, och på 

samma gång existerar en idé om en maskulin motpol till vad tjejer gillar med Twilight. Kanske är 

det den homosociala umgängesformen kring Twilight som leder till att när killar väl försöker få 

tillgång till gemenskapen förblir de misstänkliggjorda. Amira säger: “För det mesta är det så klart 

tjejer som är the fans.” Detta blir både en iakttagelse och en utgångspunkt för varför killars intresse 

misstros.

2.2.3 … och som inte gillar Twilight

Här  kommer  vi  att  ta  upp  fansens  analyser  av  varför  killar  inte  gillar  Twilight,  samt  deras 

erfarenheter av killar som förlöjligar och hånar Twilight. På frågan om hur det skulle vara om en 

kille  gillade  Twilight  säger  Amira  inget  om utbytet  hon kunde ha  med honom (som de  andra 

informanterna gjorde), istället pratar hon om hur det skulle vara för honom:

Jag tror det är lite obekvämt. Om jag bara tänker inom gemenskapen alltså inom fansen, så blir  

det kanske inte så jobbigt. Men jag tror det blir lite jobbigt när man säger till andra att man  

gillar Twilight. Och då får man liksom skit. Jag menar jag är tjej, och folk förväntar sig att jag  

ska ändå gilla det, för jag gillar att läsa och så. Och folk ser ner på mig ändå. Så jag bara tänker  

när det är en kille är det nog mycket jobbigare. [...] Är han väldigt självsäker och så tror jag inte  

att det hade varit några problem. Men annars kanske det är lite pinsamt för då kanske de andra  

tycker att han är lite mer bögig.

Amira har en analys som kan förklara varför så få killar gillar Twilight. Kanske är det på grund av 

att det finns ett större motstånd för en kille att vara Twilightfan? Amira säger att hon som tjej är van 

vid att folk ser ner på henne, men att en killes ovana vid detta skulle göra det jobbigare för honom i 

bedömningar från omvärlden.

Anja tror att det är romansen och Bellas kval över att välja Edward eller Jacob som gör att killar 

tycker att det är för mycket drama och tröttnar. Hon tror att det beror på att det är en “tjejfilm”, 

vilket  hon förklarar som: “Kärlek.  Romantik.  Killar  utan tröjor.” Detta är åter igen en form av 

genusskapande. En liknande genusakt sker när Klara förklarar att hon tror att det är mer tjejer som 

gillar Twilight för att The Twilight Saga berättas ur Bellas perspektiv och att tjejer kan ”koppla det 

lite mer till hur vi känner” och att det kanske är annorlunda för killar. 
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Hon tror också att det för killar kanske inte är coolt att gilla Twilight i killgäng. ”Det är mycket av 

killarna i min klass som bryr sig om vad andra tycker och ska vara macho.” Här påtalar Klara hur 

killar tycker att de ska vara på ett visst maskulint sätt. Amira djuplodar analysen genom att använda 

ordet förväntning:

Amira: Som kille förväntas man inte vara lika känslosam.

Linda: Varför tror du att det är så då? Att de inte förväntas vara lika känslosamma?

Amira: Men det är väl vårt samhälle som liksom, man får förväntningar och sånt. Vilket är  

väldigt dåligt egentligen. Men, det är bara så.

Tjejerna är medvetna om könsroller och de olika sätt killar och tjejer tenderar att bete sig på. Det är 

Amira som uttrycker att hon tycker att det är dåligt, vilket visar på ett ifrågasättande och utmanande 

av genusnormerna.

2.2.4 … för att det är ”bögigt”

När vi berättat för fansen att vi upplevt att Twilight fått en del negativ kritik har vi frågat om de 

själva sett eller upplevt det någon gång. Vi ställde frågan för att de kanske också hade sett hur 

Twilight nedvärderas medialt, men istället svarade alla att det är killar i klassen eller i samma ålder 

som brukar uttala sig negativt om Twilight.

Begreppet “bögigt” eller “vad bög du är” om Twilight och att gilla Twilight figurerar i flera av 

citaten där tjejerna pratar om hur andra, främst killar, uttrycker ogillande om Twilight. Vi frågar 

Amira vad det innebär att något är bögigt: “Skulle jag använda det [ordet] skulle jag använda det 

som homosexuellt, att någon gillar samma kön. Men när folk använder det mot mig så är det lite 

mer att man menar något lite fjolligt, lite löjligt, alltså lite mer feminint.”

De andra informanterna vittnar också om att ordet “bög” i de nedsättande uttalandena inte syftar på 

homosexuell  som i  sexuell  läggning,  utan betyder “fjolligt”  eller  “töntigt”  och på samma gång 

feminint och “löjligt”. Ordet brukas i sammanhangen inte för sexuella praktiker eller preferenser, 

utan har tagit steget till att vara ett nedsättande skällsord för saker som tjejer gillar, i det här fallet 

Twilight. Ordet blir snarare en antites till heterosexuella maskulina företeelser, och allt killar inte 

(kan/får/vill) tillåts gilla blir därför bögigt. Och när Twilight kallas för “bögigt” aktualiseras det 

tjejer gillar som något killar absolut inte får gilla, trots att den heterosexuella tjejkultur Twilight lite 

grovt kan benämnas som inte kan vara manligt homosexuell, det vill säga bögig. 
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Begreppet ”bög” som det lägsta, som en antites till det maskulina med hög status kan förstås genom 

R.W. Conells (2008) begrepp hegemonisk maskulinitet. Det finns en stor mängd genuspraktiker i 

det  västerländska  samhället  där  vissa  maskuliniteter,  som heterosexuella,  vita  eller  medelklass, 

överordnas maskuliniteter som homosexuella, färgade eller arbetarklass (s. 115-116). Vi menar att 

denna  graderingsskala  återfinns  i  hur  begreppet  “bög”  används  i  citaten,  men  det  finns  flera 

aspekter: 

Den  homosexuella  maskuliniteten  är  den  mest  iögonfallande,  men  den  är  inte  den  enda  

underordnade maskuliniteten.  Vissa heterosexuella män och pojkar är också utestängda från  

legitmitetscirkeln. Processen markeras av en rik flora av smädelser: mes, sillmjölke, tönt, klant,  

morsgris,  fegis,  ynkrygg,  mammas  gosse,  nolla  osv.  Även  här  är  det  uppenbart  att  det  är  

femininitet som utgör grunden för det symboliska nedsolkandet. (Connell 2008, s 116-117)

Vi menar att citatet är illustrativt för vår analys av hur begreppet ”bög” används som en nedsättande 

term om Twilight. “Bög” är på samma gång det lägre homosexuella, och den lägre femininiteten i 

hierarkin.  I  informanternas utsagor  verkar  begreppet  till  och  med ha  övergått  till  att  användas 

nedsättande  på  just  det  feminina  Twilightintresset,  varför  begreppet  korresponderar  med  de 

smädelser Connell  exemplifierar med. Twilight  avslås som “bögig” för att  killarna inte  innehar 

försthetsposition i den. Detta vill vi underbygga med Anjas exempel på vad en killfilm är, där hon 

tar exempel från en film hon har sett många gånger: “American Pie. Och det är bara tjejer, tuttar och 

rumpa. [...] Men alltså ‘hallå vad är det som är så speciellt, det är liksom bara en tjej’! Men det är 

väl speciellt, hon är ju så här jättesnygg såklart.”

Anjas analys har varit att tjejer gillar Twilight bland annat för de snygga killarna, medan killar gillar 

att se American Pie med snygga tjejer. Återigen kan vi här tala om befrielsen med den kvinnliga 

blicken, eftersom Anja uttrycker en ovilja mot filmer som berättas ur den manliga blicken. Men där 

Anja som tjej är van vid att se filmer där kvinnor sexualiseras och män har en försthetsposition kan 

killar som är ovana vid motsatsen (att som kille se filmer med kvinnlig blick) vilja slå Twilight ifrån 

sig genom att förolämpa den med en av de allra lägsta formerna av maskulinitet; nämligen “bögigt”. 

För att knyta ihop med analysen i början av dessa avsnitt om erfarenheten av killar kan vi konstatera 

att  det  nu  förefaller  mer  förståeligt  att  tjejerna  misstänkliggör  killarna  eftersom  alla  våra 

informanter har erfarenheter av att det är just killar som uttrycker sig nedvärderande om Twilight.
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3. Sammanfattning 

Med denna studie har vi ämnat närma oss en förståelse av Twilightfandomen och vad det innebär att 

vara ett fan. Huvudsyftet har varit att förstå denna kulturkonsumtion och dess sociala akter utifrån 

fansens  egna  berättelser  och  erfarenheter.  Vi  har  också  analyserat  de  inkluderings-  och 

uteslutningsmekanismer som reglerar genuskonstruktionerna i denna homosociala kulturutövning. 

Det har vi gjort genom att svara på följande frågeställningar:

¤  Hur  beskriver  Twilightfansen  den  egna  konsumtionen  av  Twilight?  Vilka  relationer  till 

konsumtionen förmedlar de?

¤ Vad och vilka inkluderas i eller utesluts ur Twilightfandomen? Hur är dessa inkluderings- och 

uteslutningsmekanismer en del av homosocialitet och genuskonstruktioner?

Med hjälp av teorier om konsumtionsprocesser har vi visat hur våra informanters fandom innefattar 

en upplevelse som kan liknas vid en trollbindning. Fansens relationer till Twilight innebär reflektion 

och relaterande till det egna livet. Vi har även visat hur den ensamma konsumtionen utgör en form 

av social akt, och de faktiska umgängesformer som omger Twilight. Dessa umgängesformer har vi 

analyserat som homosociala praktiker, där sättet våra informanter diskuterat team fungerat inne- och 

uteslutande. Det heterosexuella i det homosociala har vi också härlett till att läsning och filmtittande 

till stor del sker genom Bellas ögon, i en identifikation med henne. Vi har också visat att sättet 

Twilightfandomen är homosocial och heterosexuell är tätt sammankopplat med genus, eller hur våra 

fans positionerar  sig  och gör  “tjej”.  Vidare har dessa inne-  och uteslutningsmekanismer av hur 

fandomen går  till  inneburit  ett  misstänkliggörande mot  att  andra  genus  skulle  kunna uppskatta 

Twilight på samma sätt som tjejer gör. Och ett avståndstagande från Bieberfans vilket inneburit ett 

aktualiserande av mediediskursen. Det har vi även visat genom att analysera att tjejerna tror att om 

killar skulle gilla Twilight skulle de göra det på ett annat, mer maskulint kodat sätt. Slutligen har vi 

påtalat att sättet Twilight kallas för “bögigt” innebär både en uteslutningsmekanism av och från 

killar, på samma gång som det bekräftat vår bild av Twilight som en kulturkonsumtion med lägre 

status på grund av att Twilight är feminint kodat.
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