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1.0 Introduktion

1.1 Bakgrund
År 2005 gav Stephenie Meyer ut den första boken i Twilight-serien, Om Jag Kunde Drömma,

en roman som tog världen med storm. När vampyren Edward blottar hela sin skepnad som

vampyr och även sin förälskelse för den nyinflyttade osäkra Bella så säger han till henne

“And so the lion fell in love with the lamb”. Citatet är även med i filmadaptionen något som

författaren Stephenie Meyer kämpade för att möjliggöra. Stephenie Meyer menade på att

“and so the lion fell in love with lamb” är ett citat som fansen till romanerna håller så pass

nära att vissa har det tatuerat på sin kropp. Utifrån Meyers ord går det att dra slutsatsen att

Edwards symboliska ord till Bella är ett citat som en del Twilight-fans ser som essentiell.

Eftersom citatet väcker så starka reaktioner från fans att vissa har det skrivet permanent på

sin kropp så väcker det även frågan om vad citatets funktion i romanen är.1 Twilight har inte

endast fått kärlek som leder till tatueringar, bokserien har även fått kritik för att ha en

problematisk genusframställning. Att Edward refererar sig själv till ett starkt maskulint

rovdjur och Bella som ett oskyldigt och svagt djur som ett lamm, kan ha en koppling till

kritiken av romanens genusframställningen.

1.2 Syfte
Syftet med ifrågavarande uppsats är att se hur citatet bidrar till en konstruktion av Edward

och Bellas könsroller i Om Jag Kunde Drömma och Midnattssol.

1.3 Frågeställning
Jag kommer applicera följande frågeställningar för att kunna svara på ovanstående: Hur

återspeglar metaforen om lejonet och lammet karaktärernas könsroller och vad avslöjar det

om Meyers genusframställning?

1.4 Tidigare Forskning
En sammanställning och redogörelse av tidigare forskning om Twilight och hur Edward och

Bellas könsroller är porträtterade. De forskande arbeten som jag har använt mig av för att

1 Murray, Rebecca. 2009-02-08 Interview with 'Twilight' Author Stephenie Meyer
https://web.archive.org/web/20090208142455/http://movies.about.com/od/twilight/a/stephenie-meyer.htm
(hämtad 2022-04-01)
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forma en analys är Emma Agnells uppsats Sadomasochism and compliance in the Twilight

Saga: Female submission and the romance of being loved to death från år 2012 och Mariah

Larssons och Ann Steiners roman Interdisciplinary Approaches To Twilight som är utgiven år

2011.

1.4.1 Sadism och Masochism i Twilight
Genusframställningen i Twilight redogörs i Emma Agnells uppsats Sadomasochism and

compliance in the Twilight Saga: Female submission and the romance of being loved to

death. I uppsatsen klargörs det att Bella är porträtterad utifrån ett könstraditionellt perspektiv

eftersom hon ser till att ta hand om pappans hem där hon både städar och lagar mat, dessutom

är hon framställd som svag, både mentalt och fysiskt. Männen däremot är starka något som

förstärks av deras övernaturliga form, medan de kvinnliga vampyrernas fysiska förmågan inte

är betonad på samma sätt som männen.2 Bella behandlas även utifrån ett könstraditionellt sätt

via att Edward och andra män öppnar dörrar åt henne, drar ut stolen och lånar ut jackor till

henne när hon fryser. Agnell menar på att Bellas osäkerhet över att hon inte är bra nog åt

Edward för hon är klumpig medan han är atletisk, elegant, intressant och mystisk är på sätt

tyder på en hierarki av könen där mannen Edward står över kvinnan, Bella. Osäkerheten ser

Agnell som en form av masochism som även är beroende av Edward för att existera. 3 Hennes

klumpighet och masochistiska beteende menar Agnell på ska förmedla att hon saknar kontroll

över sig själv en kontroll hon söker hos Edward vilket gör hennes fysiskt och psykiskt

beroende av honom, vilket förtydligar att hon står i underkastelse för honom. Edward blir via

Bellas underkastelse en form av sadist via hans symboliska makt över Bella, men även hans

väsen som vampyr försätter honom i en sadistisk position eftersom han vill konsumera Bellas

blod.4 Agnell ser framställningen av Edward som en sympatisk karaktär för att han själv lider

av att han är en ondskefull varelse på grund av sin skepnad, som Stephienie Meyer’s sätt att

göra förövaren till ett offer.5

5 ibid s 11
4 ibid s 9
3 Sadomasochism and compliance in the Twilight Saga Emma Agnell s 8

2 Agnell, Emma. VT 2012. Sadomasochism and compliance in the Twilight Saga: Female submission and the
romance of being loved to death. Halmstad Högskola.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:641945/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2022-04-20) s 7
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1.4.2 Kvinnlig lust, kroppens symbolik och en byronisk hjälte
Twilight har fått kritik för sin traditionella framställning över män och kvinnor något som

Mariah Larsson i hennes forskningsroman Interdisciplinary Approaches To Twilight inte ser

som ett korrekt påstående. Larsson menar på att Twilights framställning är mer komplex än

så, eftersom Bella är den som vill ta initiativ till att vara intim med Edward. Ett citat som

Larsson applicerat från Carrie Anns uppsats Cullen Family Values bemöter ämnet på följande

sätt: “Although Bella is often characterized as Edward’s potential prey - as the ‘lamb’ to his

‘lion’ [...] Meyer has cast her as the predator in their sexual relationship, trying to seduce

Edward on multiple occasions”. Bella som karaktär gör utrymme för att kvinnlig lust ska ta

plats via att låta Edward vara den som vill ansvara för att de avsäger sig från sexuell kontakt,

menar Larsson på.6

Mötet mellan det själsliga och kroppsliga är en stor aspekt av Edwards gestalt, en gestalt som

Taliah Pollack i Interdisciplinary Approaches To Twilight anser följer mallen för en byronisk

hjälte. Denna karaktärstyp är inspirerad av Lord Byrons liv och arbete. En byronisk hjälte är

en romantisk anti-hjälte, som är förförisk, bildad, sofistikerad, men även arrogant och känner

sig tillhöra bortom konformiteten.7 Dessa drag utmärker sig även hos Edward menar Pollack

på. Några markörer för hans byronska hjältegestalt är att han lever rikt i en stor villa med

dyra bilar,  han kan spela piano och dansa vals. Att Edward säger till Bella att han är ett

farligt rovdjur för allt med honom är menat att locka till sig offer. Polack ser hans byronska

personlighet och livsstil som det som Edward menar på ska locka till sig byten. “The byronic

hero can seem calm and cold, but beneath the surface he hides dark passion and can be

compulsive” svårigheten att kunna kontrollera sig för den byronska hjälten återspeglas i

Edward.8 När Bella blir omringad av ett gäng främmande män på stan så hämtar Edward

henne med sin bil och där på plats kan han knappast motstå att skada männen. Pollack ser

hans byronska gestalt som en bakgrund till ovanstående och han har en emotionell kris

genom den första romanen där han skiftar mellan att vilja vara skild från Bella för hennes

säkerhets skull och att vilja vara med henne för att se till så att hon är i säkerhet. Edward

Cullen besitter även skiljaktigheter med en byronisk hjälte, en religiös skiljaktighet. En

8 ibid s 266
7 Interdisciplinary Approaches To Twilight Ann Steiner & Mariah Larsson s 265

6 Larsson, Mariah & Steiner, Ann. 2011. Interdisciplinary approaches to Twilight:

studies in fiction, media and a contemporary cultural experience. Lund: Nordic Academic Press s 65
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byronisk hjälte skulle ge efter för sina behov och ha en komplett avsaknad för avhållsamhet.9

Edwards vilja att vänta med att vara intim tills de ingår äktenskap har enligt Pollack en

koppling till Stephenie Meyer’s mormonska tro. Meyer har bekräftat att det finns mormonska

anslag i Twilight, vilket utformar Edward till en byronisk hjälte fast med kristna

värderingar.10

2.0 Teori och Metod

2.1 Metod
För att kunna observera hur deras relation till sina roller som lejonet och lammet konstruerar

Twilights genusframställning, så behövs båda karaktärernas perspektiv belysas. Om Jag

Kunde Drömma är berättad utifrån en intern fokalisering vilket är Bellas perspektiv, därför är

även Edwards perspektiv essentiellt för att skapa en mer objektiv redogörelse av deras

dynamik och dess påverkan på deras könsroller. Jag kommer därför läsa första romanen i

Twilight-serien, Om Jag Kunde Drömma och Meyers omskrivning av den första boken där

Edward är berättaren, Midnattssol. Min metod är att använda mig av en kvalitativ textanalys

där jag kommer läsa Om Jag Kunde Drömma och Midnattssol med fokus på hur deras roller

som lejonet och lammet framhävs och observera deras roller utifrån ett genusperspektiv.

2.2 Teori
För att kunna redogöra hur “and so the lion fell in love with lamb” återspeglar Edward och

Bellas dynamik och deras könsroller i Om Jag Kunde Drömma och Midnattssol kommer det

behövas en teoretisk grund för att konstruera ett analytiskt observerande av de två romanerna.

Som en teoretisk grund för att svara på ovanstående frågeställning kommer jag använda mig

av Gilbert & Gubars verk The Madwoman in the Attic och Tania Modleskis artikel The

Disappearing act: A study of Harlequin romances.

2.2.1 Snövit: patriarkatets ängel
I The Madwoman in the Attic exemplifierar Sandra M. Gilbert och Susan Gubar hur en

patriarkal gestaltning av kvinnor ser ut. Gilbert och Gubar menar på att det finns två

kvinnliga gestalter som är konstruerade utifrån patriarkala strukturer, dessa två arketyper är

ängeln och monstret. Det kvinnliga monstret är en rebell, hon vill inte leva i tystnad och i

10 ibid s 275
9 ibid s 274
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underkastelse och hon avstår inte från att agera, vilket är därför hon gestaltas som ett monster

för hon måste tystas ner. Denna framställning menar Gilbert och Gubar ställs förekommande i

relation till den kvinnliga ängeln, en kvinna som glorifieras för sin brist på agerande.

Kontrasten mellan dessa två kvinnor är huvudkonflikten i Snövit. Protagonisten Snövit har

änglalika drag, hon är ung, blek, passiv, fager och ljuv.11 Snövits skönhet är presenterad som

“white as snow, as red as blood, and as black as the wood of the window frame”, hennes

skönhet är varför hon är i fara, för den monstruösa drottningen ser Snövits skönhet som ett

hot för hennes egna skönhet.12 Kampen om vem som är den skönaste i landet gör den

magiska spegeln till patriarkatets röst. Eftersom spegeln ser inte den rebelliska, galna,

häxliknande drottningen som den skönaste i landet längre, utan det är den lydiga och

oskyldiga Snövit. Det spegeln gör är att ställa två kvinnor mot varandra för att på sätt

tydliggöra vilken sorts kvinna som åtråvärd och vilken som har en avvikande femininitet.

Gilbert och Gubar påpekar att detta är problematiken i sagan om Snövit, eftersom

huvudkonflikten är en kamp om vem som är rätt typ av kvinna och vem som är

bortstötande.13 Snövit definieras som “ the heroine of a life that has no story” av Gilbert och

Gubar medan drottningen “wants a life of ‘significant action,’ by definition an ‘unfeminine’

life”.

Jägaren som drottningen har sänt ut för att döda Snövit representerar enligt Bruno Bettelheim

“the subjugation of the animal, asocial, violent tendencies in a man”. I sagan om Snövit

skonar dock jägaren Snövit från döden, något som Gilbert och Gubar menar på är en rebellisk

handling mot drottningen, en symbol för att han inte tillåter drottningen sätta sig i ett

maktläge över honom. Att han låter Snövit leva förtydligar narrativet att Snövits femininitet

är ideal och drottningens femininitet är en avvikelse.14 Snövits överlevnad gör henne

medveten om hennes oförmåga att försvara sig, för att hitta sin inre kraft bosätter hon sig hos

de sju dvärgarna. Bruno Bettelheim menar på att dvärgarna har inte förmågan till fysiskt

skydda henne men funktionen av dem i Snövits liv är förstärka hennes positiva egenskaper.

De Snövit lär sig av sin tid hos dvärgarna är hushållssysslor. Dessa sysslor påpekar Gilbert

och Gubar ger Snövit följande lärdom: “in serving them she learns essential lessons of

14 ibid s 39
13 ibid s 38
12 The Madwoman In The Attic Sandra M. Gilbert & Susan Gubar s 37

11 Gilbert, Sandra & Gubar, Susan: The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the

Nineteenth-Century Literary Imagination, Second Edition (Nota Bene), Yale University

Press, 2000 (1979) s 36
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service, of selflessness, of domesticity”. Hennes omhändertagande av dvärgarna förstärker

hennes änglalika drag och på så sätt upprätthåller hon ett ideal för femininitet.15

Vid sagans klimax ger drottningen Snövit ett giftigt äpple för att vinna kampen om att vara

den skönaste i landet. Att Snövit tar en tugga av äpplet skapar motsatt effekt från drottningens

förväntningar. Gilber och Gubar menar på att Snövits tugga av äpplet försätter henne i en

position av att bli betraktad, vilket är att hon ligger livlös i en glaskista. Glaskistans inbjudan

till att betrakta Snövit märks av på följande sätt enligt Gilbert och Gubar:

“When the prince first sees Snow White in her coffin, he begs the dwarves to give ‘it’ to him

as a gift. ‘I will honor and prize her as my dearest possession’ [...] Snow White has become

an idealized image of herself”.

På så sätt har Snövit vunnit över drottningen om vem som är den skönaste i landet via att bli

betraktad som en ägodel av prinsen i sin glaskista. 16 Snövit och drottningens slutliga öden

speglar varandra menar Gilbert och Gubar på, Snövit i sin glaskista är “doomed to escape

only through the self-annihilating madness of romantic love”. Drottningen måste dansa på

glödande kol på Snövit och prinsen bröllop vilket innebär att “the queen is doomed to escape

only through self-annihilating madness of her death dance”.17

Att gestalta en kvinna som en idealisk kvinna via att efterlikna henne med en ängel, är en

gestaltningen som sträcker sig även utanför sagan om Snövit. Norman O. Brown ser just

denna gestalt som en manlig författares dröm att konstruera. Det finns en historisk kontext till

Browns påstående, Gilbert och Gubar påpekar att gestalta kvinnor som oskyldiga härstammar

från avbildningen av Jungfru Maria, men sedan 1800-talet har gestalten utvecklats till en

inhemsk ängel.18 Förkroppsligandet av ängeln innebär i ett litterärt sammanhang att den

kvinnliga karaktären är passiv för att vara agerande menar Hans Eichner är maskulint utifrån

änglamotivet. Oskyldigheten som denna kvinna ska besitta går enligt Gilbert och Gubar hand

i hand med att vara “completely void of generative power” och “self-less”.19

19 ibid s 21
18 ibid s 20
17 ibid s 43
16 ibid s 41
15 ibid s 40
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Via att änglamotivet framställs kvinnan som svag, passiv, lydig, självuppoffrande, oskyldig,

kysk, ungdomlig, men dessa faktorer utgör endast en änglalik kvinna om hon är vacker, som i

Snövits fall. Sagan om Snövit dramatiserar och därför även exemplifierar patriarkala

strukturer. Snövit som karaktär är därför en mall för hur en idealkvinna utifrån patriarkatet ser

ut och även en mall för att upptäcka problematiska framställningar av kvinnor i litteratur.

2.2.2 Kärlekens könsroller
Tania Modleski artikel The Disappearing act: A study of Harlequin romances från år 1980

redogör hur framställningen av könsroller ser ut i de ökända kärleksromanerna publicerade

under bokförlaget Harlequin. Hur Twilight är omtalat påminner om synen på Harlequin

romaner, de både har ett rykte av att vara bristande i kvalité, men samtidigt även väldigt

framgångsrika på bokmarknaden. Romanerna är skrivna för en kvinnlig publik och skapta av

kvinnor. “Feminine selflessness” är ett motiv som Modleski i sin artikel menar på

kännetecknar den kvinnliga protagonisten i Harlequin romaner. Målet för protagonisten är att

finna lycka och processen för protagonisten att uppnå detta målet innebär enligt Modleski att

hjältinnan måste uppoffra sin stolthet och nästan sitt liv. Modleski ser därför framställning av

den osjälviska kvinnan som ett verktyg för kvinnan att förlora sig själv för kärlekens skull för

att på så sätt finna lyckan. Hjältinnans resa till lycka menar Modleski ska ge följande effekt

på läsaren: “ the dynamics of the reading process will show that the reader is encouraged to

participate in and actively desire feminine self-betrayal”.20

Det finns en gemensam struktur i Harlequin romanerna där vissa motiv, karaktärsdrag och

händelser är ytterst förekommande. Kvinnan i romanen är för det mesta oerfaren, ung och har

inte en hög socioekonomisk status vilket ställs i kontrast till mannen i romanerna, som

förekommande är förmögen, erfaren, stilig, stark och är äldre än protagonisten, och oftast

över 10 år äldre. Modleski anser att dessa karaktärsdrag bidrar till samma form av dynamik

mellan karaktärerna, vilket är att mannen oftast har ett cyniskt, hånfullt och fientligt beteende

mot kvinnan. Mannens beteende skapar en förvirring hos protagonisten, men mot slutet av

20 Modleski, Tania. (1980). The Disappearing act: A study of Harlequin romances. Signs Vol. 5, no 3. The
University Of Chicago Press.
http://ludwig.lub.lu.se/login?url=https://www.jstor.org/stable/3173584 (hämtad 2022-04-05) s 1
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romanerna är detta beteende från mannen tolkat som ett missförstånd och han besvarar

hennes kärlek.21 Mystiken kring mannens beteende är det som formar honom till en romantisk

gestalt och inte hans karaktärsdrag. Modleski menar på att läsaren kan läsa av mannens

beteende som ett resultat av hans intensiva kärlek för protagonisten eftersom läsaren vet att

mannen kommer bekänna sina känslor för henne. “The reader can attribute the hero’s

expressions of hostility and derision to his inability to admit, perhaps even to himself, how

much the sight of the woman [...] inflames his passion”, fientligheten och hånfullheten blir

därför en form av kärleksgest. Modleski ser mannens nedsättande attityd mot kvinnan som en

konstruktion av Harlequin romanerna att framställa mannens brutalitet som en kärleksakt och

inte som brutal.22

Den kvinnliga oskyldigheten som även förekommer i Harlequin romanerna har en sexuell

anspelning. Modleski poängterar att protagonisten försätts i situationer “where she can work

on the male’s sexual desires and yet not be held responsible for the ‘consequences’. De medel

som romanerna vanligtvis använder sig av för att framställa kvinnan på ovanstående vis är att

försätta protagonisten i en situation där hon är sjuk eller medvetslös. Detta menar Modleski

på ska då vara situationer som lockar mannen för kvinnan behöver i dessa situationer

antingen ha pyjamas på sig eller bli avklädd av mannen. I ett utdrag från romanen Hold Me

Captive (1976) är protagonisten medvetslös och i genomblöta kläder, mannen klär av henne

och låter henne sova hos honom. Vid ett senare tillfälle avslöjar han för henne “You were

unconscious, but I thought I’d never seen anything so lovely, so desirable”. Kvinnan i

Harlequin romanerna ska på sätt omedvetet bjuda in mannen till att se henne ur hans

lustfyllda lins, vilket återigen bidrar till en romantisering av mannens våld och som i detta

fallet är ett övergrepp.23

3.0 Analys

3.1 Isabella Swans individualitet
För att kunna se hur Bellas roll som lammet till lejonet har skapats och förstå hur det

påverkar deras dynamik så behöver även hennes liv utanför kärleksrelationen redogöras. I

Om Jag Kunde Drömma får vi en inblick i hur Bellas liv var innan hon träffade Edward. I

majoriteten av kapitel ett får vi följa Bellas flytt från hennes mammas hem i Phoenix till

23 ibid s 10
22 ibid s 5
21 The Disappearing act: A study of Harlequin romances Tania Modleski s 3
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hennes pappas hus i Forks, en flytt som hon egentligen inte vill göra.24 Inför hennes första

dag på Forks High School oroar hon sig för hur det kommer vara att gå på en skola med

väldigt få antal elever och om detta kommer bidra till att hon kommer dra till sig

uppmärksamhet som nytillkommen elev och uppfattas som “Underlig. Annorlunda”. Bellas

rädsla för att uppfattas som underlig härstammar från osäkerhet över att hon inte uppfyller

mallen för hur en tjej från det soliga Phoenix ska se ut. Hon beskriver att en tjej från Phoenix

ska vara “solbränd, sportig och [en] blond volleybollspelare eller kanske cheerleader”. Bella

ser sig själv vara det motsatta för att hon är blek, brunhårig, smal men inte på ett atletiskt vis

och för klumpig för att idrotta.25 Det är inte bara att hon inte följer normen för en Phoenix tjej

som oroar sig för hon medger även för sig själv att hon aldrig har lyckats få en bra

anknytning till någon förut. Inte ens hennes mamma som hon mer kontakt med än någon

annan. Hennes anknytningsproblem ser Bella som ett tecken på att hon ser världen på ett sätt

som ingen annan gör, men hon oroar sig även för att hennes anknytningsproblem kanske

innebär att hon har “ett glapp i hjärnan”.26 Via Bellas oro inför skoldagen så presenterar

Stephenie Meyer Bellas inre och hennes missnöje för sitt liv.

På Bellas första lektion väljer hon strategiskt att sätta sig längst bak eftersom då är det svårare

att bli uttittad av sina klasskamrater, men när hon inser att hennes klasskompis tittar på henne

så tyr hon sig till att kolla igenom den tilldelade litteraturlistan som är fylld av titlar hon

redan har läst.27 Vid detta tillfälle exemplifierar Bella till läsaren vad hennes gestalt utan

Edward är: en blyg och osäker tjej som använder skönlitterär läsning som en verklighetsflykt.

När läsaren får sätta sig in i Bellas vardag klargörs det att tiden som hon inte spenderar på att

vara med Edward eller vara i skolan, spenderas via läsning. Hennes intresse kan vid tillfällen

bidra till att hon väljer sitt intresse för böcker före sina vänner. Ett tillfälle då det detta sker är

när Bella är med sina tjejkompisar Angela och Jessica när dem letar efter balklänningar, en

bal som Bella till varje pris vill undvika på grund av att hon inte kan dansa på grund av

hennes klumpighet.28 Ann Steiner i Interdisciplinary Approaches To Twilight sammanfattar

Bellas stund med sina vänner på följande sätt “The feminized activity of clothes shopping is

not for Bella, yet another mark of her difference. Instead, she goes to the bookstore alone”. 29

29 Interdisciplinary Approaches To Twilight Ann Steiner & Mariah Larsson s 197
28 ibid s 159
27 ibis s 45
26 ibid s 41
25 Om Jag Kunde Drömma Stephenie Meyer s 40
24 Meyer, Stephenie. 2009. Om Jag Kunde Drömma. sjunde upplagan. Stockholm: B. Wahlström. s 35
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Funktionen av hennes skönlitterära intresse ska här markera att hon inte är som andra tjejer i

hennes ålder och ska på sätt framställa hennes individualitet.

Hennes läsning har stundvis även som funktion att visa på att hon är duktig när det kommer

till skolarbete. En del av hennes vardag som inte involverar Edward är i den första Twilight

boken att hon spenderar övervägande tid på en uppsats om Shakespeares Macbeth. En pjäs

hon redan har läst sedan tidigare men väljer att läsa om för nöjets skull och hennes gnista för

uppsatsskrivandet utmärker sig när hon även väljer att lyssna på Macbeth medan hon kör

bil.30 Bellas intresse för böcker framhäver även hennes inre romantiker detta tydliggörs när

hon läser ur sin samling av Jane Austen romaner vilket resulterar till att hon börjar tänka på

Edward.31 Ann Steiner menar på att funktionen av Bellas läsning är att markera hennes

intellekt och på sätt visa hur hon står ut från mängden i Forks.32

Trots att Bella ska presenteras som en unik tonårstjej på grund av hennes uppskattning av

skönlitterär läsning så förblir hennes intellektuella sida endast en presentation och inte en

gestaltning av vem hon är. Läsaren vet om att hon tar sina studier på allvar och tycker om

skönlitteratur, men läsaren får inte veta hur hennes studier och läsning påverkar hennes

tankegångar. Faktumet att Bella är en duktig elev, men aldrig nämner vad hennes mål med

studierna är och hur hon hoppas på att livet efter hennes examen ska se ut, vilket gör hennes

unika kvalité mer ytlig. Att hon saknar en riktning i livet och sällan reflekterar utifrån sina

intellektuella intressen kan ha som funktion att visa på att Bella lever med en tomhet. Hon

gör saker för att hon ska, men hennes inre tomhet hindrar henne från att se potentialen med

det hon gör. Saknaden av mening bakom hennes intressen utformar hennes läsning till en

försvarsmekanism över hennes tomhetskänslor. Tomheten som gör att hennes liv saknar

mening kan återkopplas till Edward, för det är inte förrän han blir en del av hennes liv då hon

har ett mål med sin framtid, vilket är att hon ska förbli hans förevigt, som en vampyr.

Att hennes studier och skönlitterära intresse är en försvarsmekanism för tomheten hon känner

förtydligas via att porträtteringen av Bellas skönlitterära läsning upphör efter hon och Edward

blir ett par. Läsningen var hennes undanflykt från sina anknytningsproblem, läsningen

distraherade henne på så sätt från att konfrontera osäkerheten av att inte passa in. Hennes

32 Interdisciplinary Approaches To Twilight Ann Steiner & Mariah Larsson s 197
31 Om Jag Kunde Drömma Stephenie Meyer s 152
30 Om Jag Kunde Drömma Stephenie Meyer s 122
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osäkerhet över att knyta ann med människor är som mest relevant vid början av hennes

historia, dessa osäkra tankegångar råder inte när Edward är en del av hennes liv. Bellas

osäkerhet upphör aldrig i romanen, men det skiftar fokus från att vara baserad på att hon

känner sig fördömd till att vara ensam, till att vara osäker över att hon inte är bra nog för

Edward. Osäkerheten över anknytningsproblemen upphör samtidigt som hennes läsning.

Läsningen har därför en koppling till hennes tomhet och funktionen av att läsningen upphör

är att markera att Edward fyller ett tomrum hos henne.

Det finns ett samband med Bellas unika kvalité och Edwards, detta sambandet är hennes

gammalmodighet. Bella är bortkopplad från hennes samtida populärkultur, hon läser litteratur

från romantiken och renässansen, hon har en stark uppskattning för klassisk musik vilket

överraskar Edward när hon nämner att Claude Debussy är hennes favorit.33 Edwards skepnad

som vampyr gör honom i sin natur gammalmodig och på sätt blir deras gemensamma

egenskap en grund till deras samhörighet och har även som funktion att rättfärdiga Edwards

kärlek för henne. Bellas liv utanför Edward är därför inte en gestalt för vem hon är utan

istället ett verktyg för att etablera henne som Edwards partner. I Bellas presentation är hennes

låga självförtroende oundvikligt för läsaren, en osäkerhet som härstammar från att hon är för

annorlunda från andra tjejer. Det visar sig att Bellas nonkonformitet vilket är hennes

bortkoppling från hennes samtid och hur hon skiljer sig från sina klasskamrater, är just de

aspekter som gör Bella till Edwards. Ovanstående faktorer gör därför att Bella som karaktär

är passiv eftersom hennes identitet är vem hon är till mannen i hennes liv och inte vem hon är

för sig själv.

3.2 Första anblicken av lejonet och lammet
I Midnattsol får läsaren ta del av berättelsen av den första Twilightboken fast utifrån Edwards

perspektiv. Edwards narrativ startar via att han liknar att gå i high school som skärselden och

han konstaterar att på så vis är high school ett sätt för honom att få bot för sina synder.

Öppningen klargör på så sätt Edwards monstruösa gestalt via Edwards religiöst laddade

påstående som presenterar att han är en man i behov av att få sin själ renad. Den monstruösa

gestalten förstärks via att Edwards kraft av att läsa andras tankar presenteras i romanens

öppning.34 Det som eleverna i skolan tänker, finner Edward inget intresse vid, han ser deras

tankar som ytliga och simpla. Specifikt eleven Jessica som sedan blir Bellas vän, hennes

34 Meyer, Stephenie. 2020. Midnattssol. Första svenska upplagan. Stockholm: B. Wahlström. s 7
33 ibid s 118
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tankar ser Edward som ett störningsmoment.35 Edward hör att hans klasskamrater tänker på

att en ny elev i skolan har anlänt, vilket är Bella, detta gör att det hans krafter bygger upp

momentum för Bellas entré. I korridoren möts han av “ett par stora, chokladbruna

människoögon som satt i ett blekt, hjärtformat ansikte” vilket är Bella. Redan vid första

ögonkastet markerar hans Bellas oskyldiga mänskliga natur genom att beskriva hennes ögon

som mänskliga och att de är stora kan liknas med att vara uttrycksfull och ung. Det finns även

romantiska undertoner i hans första intryck via att beskriva hennes ansikte som hjärtformat

och ögonen som chokladfärgade.36 Vid hans första anblick är beskrivningen av Bellas ögon

frekvent. Här är funktionen inte enbart att etablera attraktion utan även för att fördjupa

läsaren inom magin i romanens universum, för Edward kan läsa allas tankar förutom Bellas

och fokuset på hennes ögon förstärker mystiken om Bella för Edward och mystiken för

läsarna om magins funktion. Trots att han inte kan läsa hennes tankar ser han vissa aspekter

av Bella som en självklarhet, just hennes blyghet är en av dem “Jag kunde med lätthet se att

det var jobbigt för henne att sitta där, att prata med främlingar, att stå i centrum”. Han

poängterar även att hon har en rynka ovanför pannan “som hon verkade omedveten om”,

mystiken om vem Bella är bjuder in Edward till att vilja definiera vem hon är.

Att Edward vill definiera aspekter av Bella som hans innovation presenterar hans fascination

och attraktion för henne, men det presenterar även hans behov av dominans över Bella, vilket

står till grund för hans resterande handlingar i romanen. När Edward observerar Bella vid

första anblick ser han att hon pratar med Jessica vilket då väcker ett behov hos honom av att

vilja separera dem från varandra och på så sätt skydda Bella från Jessica. Edward ser Jessica

som en ordinär tonårstjej med tankar som han ser saknar djup, att han vill stoppa deras samtal

med varandra visar på så sätt att han ser Bellas femininitet som frånkopplad från hennes

jämnåriga via hennes mystik. Behovet av att sära Bella från Jessica härstammar från hans

vilja av att skydda Bellas identitet från att formas till en identitet som han finner repulsiv.

Hans vilja av beskydda Bellas identitet övergår till ett annat behov när han observerar hennes

hud, ett vampyriskt behov. Edwards törst förstärks av att se hur hennes bleka hud framhäver

hennes pulserande blodådror.37 Deras dynamik som lejonet och lammet får sitt startskott när

Bella sätter sig bredvid Edward på en biologilektion. När Edward känner hennes lukt blir han

37 ibid s 17
36 ibid s 7
35 Midnattssol Stephenie Meyer s 3
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överväldigad av hennes mänskliga essens, han känner hur den mänsklighet han hade

återfunnit under sina år i avsägelse av mänskligt blod nu är över. “Jag var ett rovdjur. Hon var

mitt byte. [...] hennes blod hade den ljuvligaste doft jag känt på över åttio år”, här markerar

Meyer, Edwards groteska och dominanta natur. Meyer förtydligar den groteska och

kroppsliga aspekten av Edward via att läsaren får ta del av hur hans muskler spänner sig, hur

strupen bränns, munnen blir torr och utsöndrar gift på grund av hans törst för Bella.38 Hans

törst gestaltar hans innersta väsen som rovdjur, men denna gestalt är även en representation

för hans lust för henne, en lust som går hand i hand med hans sexuella och monstruösa lust.

Bellas hud är en del av gestaltningen av Edwards törst, hennes hud liknas med en inbjudan

för Edward att få utlopp för sin lust. Funktionen av att framhäva Bellas hud är främst för att

huden ger honom åtkomst till hennes blod, men fokuset på hennes hud har även en

sexuelladdning. Hennes hud är Edwards åtrå för henne vilket klargörs när Edward tänker

“sätta tänderna i den där vackra, tunna och genomskinliga huden för att komma åt det varma,

våta, pulserande…” hans beskrivning har sexuella undertoner.39 Edwards roll av att vara ett

rovdjur blir på sätt mer än bara en liknelse för att han är en vampyr, utan även som en

dominant man med starka sexuella drifter, som gör en kvinna i Bellas situation till ett sexuellt

byte.

Bellas roll som ett byte förmedlas även i Bellas första anblick av Edward i Om Jag Kunde

drömma. Attraktion hos Bella utmärker sig när hon får se honom för första gången “Jag

sneglade på den vackre pojken. [...] Hans perfekta läppar rörde sig”. Att hon uppmärksammar

hans läppar etablerar hennes romantiska attraktion till honom, med tanke på munnens

symboliska sexuella undertoner. När Edward gör entré går han jämsides med sina

vampyrsyskon, en entré som gör Bella fascinerad över deras omänskliga skönhet vilket

bjuder in henne till ett samtal med Jessica om vilka de är. 40 Deras entré är som att tiden har

stannat för eleverna och all uppmärksamhet sätts på dem vilket får dem att framställas som

skolans kunglighet. Betraktandet av Edwards yttre försätter honom på ett ytligt plan som en

prins, med sina uppmärksamhetsväckande perfekta drag. När Bella anländer till sin

biologilektion ser hon att Edward stirrar på henne med en blick hon beskriver som “fientligt,

ursinnigt” och hon benämner hans ögonfärg som kolsvarta. Att Edwards ögon beskrivs som

kolsvarta och fientliga, skapar en kontrast till hur Edward beskriver Bellas bruna ögon.

40 Om Jag Kunde Drömma Stephenie Meyer s 49
39 ibid s 26
38 ibid s 20
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Edwards bruna ögon förknippas med något hårt som kol medan Bellas ögon associeras till

choklad som är mjukt och sött.41 Under deras lektion tillsammans kan inte Bella undgå att

observera Edwards aggressiva energi. “Jag satt och väntade på att hans knutna näve skulle

slappna av” beskrivningen av den knutna näven gör Edwards ilska skräckinjagande. Denna

skräckinjagande gestalt förstärks av att Bella tänker på frasen “om blickar kunde döda” när

hon sneglar på honom i klassrummet.42

Utifrån Bellas perspektiv i Om Jag Kunde Drömma är även Edwards gestalt likt ett rovdjur.

Beskrivningen av att Edwards kropp är som fastfrusen i en spänd och aggressiv position och

dessutom inte kan släppa blicken framhäver hans kroppsliga rovdjurs gestalt. Även fast Bella

inte får ta del av Edwards tankar så framkommer samma gestaltning av honom som i Första

Anblicken i Midnattssol. Den enda skildringen som inte framkommer i Bellas

introduktionskapitel är Edwards inre konflikt kring hans lust för henne. I Bellas kapitel är

Edward endast en vacker man med monstruösa karaktärsdrag. Båda introduktions kapitlen

anspelar på en mystik kring den andra karaktären, Edward riktar sin uppmärksamhet till Bella

för hon är immun mot hans tankeläsarkrafter och därför är hon unik i hans ögon. Likaså har

Bella ett behov av att veta vad Edward tänker på, eftersom hans vackra yttre och monstruösa

beteende är en mystisk kontrast för henne. Dessutom anspelar det första kapitlet i båda

romanerna på deras dynamik som rovdjur och byte. Edward presenteras som ett lejon med

hans dominans och hunger för bytet och Bella som ett lamm med hennes vita hy,

ungdomlighet och hennes underläge i situationen.

3.3 Den självuppoffrande protagonisten
Stephenie Meyer i en intervju från 22 Augusti 2020 fick frågan om hur det kommer sig att

Edward är den karaktären som genomgår den tydligaste karaktärsutvecklingen och hur hon

därav ser på Bella som karaktär. Författaren för bokserien förklarar att Edward måste

utvecklas eftersom han måste överkomma sin ondska medan Bellas godhet gör att hennes

utveckling inte behöver vara lika markant. “She is just unshakeable. Like ‘I want this, I’m

going after it.’ [...] Yes you should not get that caught up in a boy. If it’s a fantasy creature

that doesn't really exist, go right ahead”. 43Meyer benämner inte vad Bellas starka vilja är

43 Youtube. 2020-08-22. Stephenie Meyer on the Remeber Twilight? Podcast.
https://www.youtube.com/watch?v=EJno93x1JFE&t=308s (hämtad 2022-04-20) 23:00 minuter - 24:00 minuter

42 Om Jag Kunde Drömma Stephenie Meyer s 52
41 Om Jag Kunde Drömma Stephenie Meyer s 51

16

https://www.youtube.com/watch?v=EJno93x1JFE&t=308s


vilket gör det underförstått att viljan är ett liv med Edward. En vilja som är det detsamma

som viljan hos de kvinnliga protagonisterna i Harlequin romanerna, vilket är att få sitt

lyckliga slut med mannen. Harlequin romanerna ger inte utrymme för att den kvinnliga

protagonisten ska ha en aktiv vilja som inte inkluderar mannen eller mannens värld, denna

brist på en vilja utanför kärlekens sfär gör att hon måste genomgå vad Modleski benämner

som “feminine betrayal”. Bellas självuppoffrande instinkter exemplifieras bland annat när

hon säger till Edward “Jag är här, vilket i princip innebär att jag hellre dör än är utan dig”.

Meyer bekräftar i intervjun att Bella besitter en vilja att offra sig för Edward, men om hon

hade haft denna självuppoffrande kärlek till Edward om han var mänsklig då menar Meyer på

att det hade varit ifrågasättande. Anledningen till Bellas brist på en markant

karaktärsutveckling är för att Meyer ser henne som en karaktär som har ett tydligt mål vilket

är ett lyckligt slut med Edward, på så sätt ser Meyer inte ett behov av att låta Bellas karaktär

ta form utanför ramen av målet om att ha Edward vid sin sida. Målet för att finna lycklig

kärlek hos Edward är en resa för Bella som har en gemensam struktur med de

självuppoffrande protagonisterna resa i Harlequinromaner.

Handlingen i Om Jag Kunde Drömma startar när Bella träffar den cyniska Edward som tidigt

ger ett intryck av att ha en hög socioekonomisk status med hans dyra bil och hans utseende

som är hyllat av eleverna på skolan. Vid hennes första interaktion med Edward beskriver hon

hans ögon som fientliga och hon upplever att hans beteende mot henne är så pass nedlåtande

och hånfullt att hon har svårt för att hålla inne tårarna. Bellas första intryck av Edward

efterliknar den nedlåtande behandlingen som de förmögna männen i Harlequinromaner

utsätter kvinnan för som ett sätt att maskera sin kärlek för henne. Åldersskillnaden mellan

mannen och kvinnan i Harlequinböckerna är ytterst markant i Twilight då åldersskillnaden är

en essentiell aspekt av handlingen, eftersom Edward är ett helt århundrade äldre än Bella.

Denna Harlequinmallen som Twilight upprätthåller, försätter kvinnan i underkastelse

eftersom har står över henne på ett socioekonomiskt plan och även på ett kroppsligt plan där i

Twilights fall Edward besitter en perfekt kropp. Modleskis sammanfattar kvinnans resa på

följande vis: “The heroine of the novels can achieve happiness only by undergoing a complex

process of self-subversion, sacrificing her [...] ‘pride’ and nearly-her life” en sammanfattning

som även återspeglar Bella.44 Deras första möte försätter henne inte bara i en position av att

vara ett byte för Edward utan även henne i en sårbar position för hennes ego. Bella spenderar

44 The Disappearing act: A study of Harlequin romances Tania Modleski s 1
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sin tid efter deras första lektion på att ligga sömnlös om natten och spekulera om vad hon

hade gjort som skapade en sån reaktion hos honom. Bella erkänner att hon fasar inför att se

honom i skolan för att möta hans “bisarrt fientliga blickar”.45 På deras nästa biologilektion

tillsammans presenterar Edward sig själv för Bella och ger ett vänligt intryck vilket skapar en

stark förvirring hos henne så att hon frågar sig själv om hon har inbillat sig alltihop.46 Starten

på deras relation påverkar Bellas självförtroende, men de är en del av resan för att hon ska få

sitt lyckliga slut med Edward. Precis som att Harlequin protagonisterna måste uppoffra sin

stolthet på grund av mannens nedlåtande attityd. Hin måste även Bella få sitt beteende och sin

verklighetsuppfattning ifrågasatt och dessutom få ett försämrat självförtroende. Denna

förnedringsfasen är en fas i deras relation som likt i Harlequin romanerna bör ske för att

framställa mannen som mystisk och därav skapa ett intryck hos kvinnan och läsarna. Precis

som i Harlequinromanerna avslöjas mannens fientliga fasad till att bara vara en maskering för

hans starka attraktion till henne. Modleski menar på att denna fasen framställer mannens

brutalitet som ett agerande av kärlek, vilket i Twilights fall är utmärkande eftersom Edwards

omedelbara attraktion grundades i den brutala lusten till att tömma Bella på blod.

I romanen utsätts även Bella för livsfara flertal gånger något som är en essentiell del av

processen att bli djupt förälskade i Edward. Det första tillfälle då Bella utsätts för fara är när

en elev på skolan av misstag kör sin bil mot henne, men Edwards vampyrkrafter stoppar bilen

från att ge henne någon skada. Denna händelse utmanar dock Bellas verklighetsuppfattning

igen för när hon konfronterar honom om att han måste besitta övernaturliga krafter för att ha

kunnat stoppa bilen påstår Edward “du har slagit dig i huvudet. Du vet inte vad du pratar

om”.47 Ett ytterligare tillfälle då Edward räddar Bellas liv är när en grupp män försökte

förgripa sig på henne, men återigen förblir hon oskadd för Edward kör förbi oväntat på

samma gata och för in Bella i sin bil. Romanens klimax anspelar också på att Bella måste

skyddas av Edward från fara, faran är en blodtörstande vampyr vid namn James. När Bella

har blivit tillfångatagen av James biter han henne i ett försök till att konsumera hennes blod

något som Edward och hans familj förhindrar. För att Bellas hälsa inte ska vara i fara för

bettet så suger Edward ut giftet från bettet och på sätt räddar Bella. Om Jag Kunde Drömma

avslutas med att Edward tar med Bella motvilligt till skolans bal där hon frivilligt väljer att

riskera sitt liv via att be Edward att förvandla henne till en vampyr. Edward räddar hennes liv

47 Om Jag Kunde Drömma Stephenie Meyer s 85
46 Om Jag Kunde Drömma Stephenie Meyer s 67
45 Om Jag Kunde Drömma Stephenie Meyer s 56
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ytterligare via att vägra låta henne förlora sitt mänskliga liv och istället för att bita hennes

hals kysser han den.

3.4 Det heliga lammet
Bellas vilja till självuppoffring är en egenskap som har ett samband till hennes gestalt som ett

lamm. Ett lamm är ett offerdjur och utifrån biblisk tolkning besitter ett lamm en symbolik för

självuppoffring. Hymnen Agnus Dei som på svenska översätts till O Guds Lamm som sjungs

under nattvarden48, är en personifikation av Jesus vilket gör lammet till en Jesusgestalt i

hymnen. Bella är inte en gestalt av Jesus, men hennes självuppoffring är en egenskap som

Jesus gestaltas med. Under en nattvard ska vin drickas vilket representerar Jesus blod och ett

av syftena är att minnas och hylla Jesus självuppoffring. Sambandet mellan blod och

självuppoffring är en essentiell del av Twilights dramaturgi och även utformningen av Bellas

karaktär. Hon är ett byte precis som ett lamm och hennes skydd från Edwards

tankeläsarkrafter försätter även henne i en övermänsklig position, läsaren och Edward vet att

hon besitter en obesvarad kvalité som gör henne immun och på sätt gör henne till “den

utvalde”. Bellas roll av att vara den utvalde, Twilights dramaturgiska frälsare, bidrar till att

hennes blod är lockande för Edward, men även heligt. Edwards kärlek för Bella gör honom

till beskyddaren av hennes blod, vilket går i linje med att han räddar hennes liv flertal gånger

och suger ut vampyren James gift som skapades i Bellas blod för att låta hennes blod förbli

orört och på sätt upprätthålla hennes roll som Twilights frälsare.

3.5 Lejonets symbolik och dess inverkan på Edward
Likaså så som att lammet besitter en kristen symbolik så är även lejonet ett förekommande

motiv i kristendomen. Lejonet ses förena naturens dubbla natur, liv - död, gott - ont,

gudomligt - mänskligt. Med andra ord är lejonet en symbol för människan och livets

komplexitet49. Vid Edwards första anblick av Bella framhävs denna dubbla natur. Edwards

monstruösa drifter gestaltar inte honom som en antagonist, istället presenteras Edward som

en form av antihjälte. En hjälte med moraliska brister, men som ändå ska väcka betraktarens

sympati. Att Edward är en vampyr hindrar honom från att anta en hjältegestalt eftersom hans

mordiska drifter gör honom till ett ondskefullt väsen. Hans monstruösa form ställs mot hans

framställning som en drömprins, denna kamp mellan rollen att vara monstret och prinsen

49 Svenska kyrkan Lejonet mellan gudomligt och mänskligt.
https://lundsdomkyrka.se/manniskor-berattar/lejonet-mellan-gudomligt-och-manskligt/ (hämtad 2022-5-01)

48 Kyrkohandboken Agnus Dei (o Guds Lamn). https://kyrkohandboken.fi/gt/gtb.pd (hämtad 2022-05-01) s 45
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presenteras även i Edwards första anblick av Bella. Kampen mellan rollerna framträder när

Edwards törst väcks av Bellas lukt, han vill både fly därifrån för att upprätthålla sin avsägelse

från mänskligt blod och agera på sitt ondskefulla begär. Han upprätthåller sin roll som en

antihjälte via att ställas för ett moraliskt dilemma som har sin grund i brist på moral. Vilket är

valet mellan att “mörda den oskyldiga flickan” på plats och på sätt mörda resterande av

personerna i klassrummet eller skydda resterande via vänta tills Bella har lämnat klassrummet

för att släcka törsten.50 Att han dessutom benämner Bella som oskyldig ger effekten av att

Edward är ett offer för sin skepnad och bör få läsarens förståelse eftersom han vet att hans

begär är fel. Det monstruösa begäret har även ett samband med hans prinsgestalt eftersom

begäret väcker empati hos Edward för Bella, “Hon skulle aldrig behöva skyddas från

någonting som hon behövde skyddas från mig”, han ser sig själv som monstret som måste

besegras för att skydda den oskyldiga flickan.51 När Edward och Bellas ögon möts i

klassrummet beskriver han hennes ögon likt som ögonen på ett byte för ett rovdjur, ögonen är

skrämda. I stunden beskriver han “Blodet färgade hennes kinder” anspelningen på hennes

blod och hud försätter likaså som de skrämda ögonen, henne i en visuell gestalt som ett byte,

vilket presenterar henne som lejonets lamm. När lektionen är över konstaterar Edward “Hon

räddades från döden. Jag, för en kort stund, från att bli den mardrömslika varelse jag fruktade

och avskydde” vilket förtydligar för läsaren att Edward vill motverka sin ondska och han vill

att Bella ska vara i säkerhet.52 Edwards behov av att skydda Bella från honom är på ett sätt

som en form av hjältedåd likt en sagoprins som räddar prinsessan från monstret.

Denna moraliska komplexiteten skapar en inre konflikt hos Edward som följer med honom

genom hela Midnattssol. Edward ser sig som ett monster för Bella, men även som hennes

beskyddare vilket resulterar i att han förföljer henne när hon besöker Port Angeles för att

kunna gripa in om hon utsätts för fara. Denna vilja till att låta henne förbli oskadd resulterar i

att han bryter sig in i hennes hem, för att vaka och observera när Bella sover. “Jag kunde döda

varenda spindel i hennes hem [...] stoppa varenda bil som kom närmare henne än en

kilometer, men ingenting skulle få mig att bli någonting annat än det jag var”.53Edwards syn

på sig själv förmedlar hans dubbla natur han vill vara god - skydda Bella, men är i naturen

ond på grund av hans lust för hennes blod.

53 ibid s 154
52 ibid s 28
51 Midnattssol Stephenie Meyer s 30
50 Midnattssol Stephenie Meyer s 28
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Hans moraliskt laddade identitetskris visualiseras i omslaget för Midnattssol som är insidan

av ett granatäpple. När Edward bjuder Bella på middag efter att han har räddat henne från en

grupp män så slår en tanke hos Edward: Bella är Persefone som håller i ett granatäpple och

han själv är hades som på grund av sin förälskelse fördömer henne till ett liv i underjorden. I

den grekiska mytologin lurar Hades Persefone till att stanna via att få henne äta granatäpplet

vilket gör att hon aldrig kan återvända för hon har ätit de dödas mat. 54 Liknelsen mellan

Edward och Hades belyser att Edward ser sig som Bellas förövare, hon är hans fördömda

byte, lejonet som har ögonen i siktet på lammet. Citatet “så lejonet förälskade sig i lammet”

menar Mariah Larsson på refererar till “the christian notion that in paradise carnivorous

animals will live peacfully with their prey”.55 Detta skapar ett ytterligare lager till liknelsen

om granatäpplet, Edward vet om att han är Bellas förövare, men han önskar att förövaren och

offret kan leva i ett paradis tillsammans.

3.6 Twilights ängel
Lammet besitter endast inte en symbolik för offring utan är även en symbol för oskuld, vilket

är kopplat till att ett lamm är ett barn och har även färgen vit, som innebär oskuld. I sagan om

Snövit är Snövit en patriarkal ängel något som Gilbert och Gubar menar på visualiseras via

att hennes oskyldighet sätter henne i fara för den monstruösa som är bortom oskyldig. Sagan

ger en röst åt patriarkatets ideal, Snövit besitter en ideal femininitet. Hon är passiv, i behov av

att bli räddad av män vilket är jägaren och prinsen och dessutom baseras hennes

karaktärsutveckling på att hon utför traditionella feminina handlingar åt de sju dvärgarna,

vilket är att göra hushållssysslor åt dem. Ovanstående återspeglar även Bella via hennes

passiva gestalt, behov av att bli räddad upprepade gånger och som Agnell påpekade i sin

uppsats så ger Bella sig själv ansvaret att städa och laga mat åt sin pappa.56 Även Bellas

visuella gestalt har ett samband med Snövit, de har båda mörkt hår, vit hy och färgen röd

förknippas med dem båda, Snövit för hennes läppar och Edwards visualisering av Bella

betonar ofta hennes röda blod som utmärker sig på grund av hennes bleka hy. Änglamotivet

omfamnar även Bella likaså som Snövit, i Midnattssol uppmärksammas hennes änglalika

oskyldighet och godhet av Edward flertal gånger. Vid ett tillfälle när Bella berättar om varför

hon flyttade till Forks konstaterar Edward att Bella är osjälvisk och hon är inte som andra för

56 Sadomasochism and compliance in the Twilight Saga Emma Agnell s 1
55 Interdisciplinary Approaches To Twilight Ann Steiner & Mariah Larsson s 64
54 ibid 262
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hon prioriterar inte sina behov före, ett konstaterande han ser som lösningen på gåtan om vem

Bella är.57 Efter att Edward avlyssnar ett samtal Bella har med sina vänner där hon stöttar

Eriks intresse för comic con som resten ser som töntigt så drar Edward en ytterligare slutsats

om vem Bella är: “Snäll och blygsam och osjälvisk och tapper - hon var genomgod”.58 Bella

ses även på ett liknande sätt av hennes kompis Jakob som också är förälskad i henne, han ser

Bella som den snällaste han känner.59

I Harlequin romaner är en del av den kvinnliga gestalten oskyldighet och situationer där de

blir sexualiserade av mannen ska betona deras oskyldighet. Ett exempel på en sådan situation

är när den kvinnliga protagonisten sover och samtidigt blir omedvetet observerad av mannen.

En sådan situation blir Bella utsatt för just ovanstående i Om Jag Kunde Drömma. När Bella

bjuder in Edward till sitt rum för första gången inser hon att han har varit där förut. “Jag var

nyfiken på dig. [...] Vad ska jag annars göra på nätterna?” Edwards orsak till hans kvällsbesök

ser Bella som smickrande.60 I Midnattssol när Edward för första gången observerar Bella när

hon sover erkänner han för sig själv att han tidigare inte såg hennes skönhet, men när han ser

henne sova konstaterar han att “Nu tycktes den [vara] uppenbar”. “Ansiktet var avslappnat,

de fylliga läpparna lätt särade - fick hennes skönhet mig att tappa andan”.61 Hennes sovande

tillstånd gör att Edward inser att “Under resten av min oändliga existens skulle jag älska den

här bräckliga människoflickan”, en insikt som framhäver Bellas lammgestalt, hon är ung och

måste därför skyddas mot faror på grund av hennes oskyldighet och bräcklighet.62 Edwards

starka intryck av den sovande Bella efterliknar när mannen i Harlequin romanen Hold Me

Captive erkänner att synen av den medvetslösa protagonisten var det mest åtråvärda han har

sett.63 Romanens titel anspelar på Edwards observerande eftersom hans vampyrkrafter

motverkar honom från att sova. Edward ser på Bellas sömn som hennes ett framhävande av

hennes åtråvärda mänskliga essens.

Romantiseringen av den sovande kvinnan är likaså förekommande i Snövit. Efter att Snövit

tagit ett bett av det giftiga äpplet, fördöms hon till ett medvetslöst tillstånd i en glaskista och

det enda som kan rädda henne är en kyss av sin sanna kärlek. Gilbert och Gubar ser Snövits

63 The Disappearing act: A study of Harlequin romances Tania Modleski s 10
62 Midnattssol Stephenie Meyer s 156
61 Midnattssol Stephenie Meyer s 153
60 Om Jag Kunde Drömma Stephenie Meyer s 274
59 ibid s 902
58 Midnattssol Stephenie Meyer s 131
57 Midnattssol Stephenie Meyer s 65
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tillstånd som en glorifiering av hennes oskyldighet och passiva personlighet och själva

glaskistan bjuder in till att observera dessa drag hos Snövit. När prinsen upptäcker Snövit i

kistan refererar han till hennes som ett objekt, en ägodel som han vill ha och värna om.64

Precis som att Snövits skönhet blir uppmärksammad när hon ligger medvetslös i kistan så blir

likaså Bellas skönhet  i hennes omedvetna tillstånd och i Midnattssol är observationen av den

sovande Bella då som hennes skönhet uppenbarar sig, enligt Edward. Snövits glaskista

representerar att Snövit är “doomed to escape only through the self-annihilating madness of

romantic love”65 likt som att protagonisten öde i Harlequin romanerna är att uppoffra sig för

mannens kärlek. Detta öde stämmer in på Bella, men i bellas fall kan kärleken för Edward

riskera hennes liv. Edward är det giftiga röda äpplet, han placerar henne i en metaforisk

glaskista där han observerar hennes oskyldiga skönhet där hennes öde för att få ett lyckligt

slut innebär att få en kyss från sin sanna kärlek, vilket även är Edward. Sagan om Snövit gör

anslag även på omslaget för Om Jag Kunde Drömma vilket är ett par bleka händer som håller

i ett rött äpple.

Snövits anslag på Twilight är även framstående i Edward och Bellas relation. I sagan om

Snövit är huvudkonflikten kampen mellan ängeln med en ideal femininitet och monstret vars

femininitet är avvikande. Huvudkonflikten i första Twilight boken anspelar på ängel och

monster motivet, ängeln Bella förälskar sig i monstret Edward. I Twilights fall är det inte en

kamp om kvinnlighet, men deras kärleksrelation framhäver Bellas femininitet i ett liknande

mönster som Snövit. Precis som att Snövit blir räddad av jägaren och prinsen på grund av

hennes änglalika drag, så blir Bella beskyddad och räddad av Edward utifrån samma meriter

som Snövit. Bellas tydligaste vilja är att Edward ska förvandla henne till en vampyr vilket

Edward slutet av i Om Jag Kunde Drömma ifrågasätter “Är det vad du drömmer om? Att bli

ett monster?”.66 Likaså vill Edward att dem avsäger sig från att vara intima för att hans

monstruösa kropp riskerar att skada henne. Edwards vilja till avhållsamhet följer de

patriarkala strukturerna i Snövit. På så sätt att Edward vill inte förvandla Bella till en vampyr,

för han vill inte att hon ska bli ett monster som honom, istället vill han att hennes liv ska vara

fritt från mörker.67 Via att Edward avsäger sig från sina behov för att inte besudla hennes ljus,

hennes mänskliga oskuld för att förlora sin änglalika roll för att bli ett monster. Bellas lust

67 Midnattssol Stephenie Meyer s 912
66 Om Jag Kunde Drömma Stephenie Meyer s 442
65 The Madwoman In The Attic Sandra M. Gilbert & Susan Gubar s 43
64 The Madwoman In The Attic Sandra M. Gilbert & Susan Gubar s 41
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hyllas på sätt inte av Edward, men hennes lust avsäger inte hennes änglagestalt så länge hon

förblir orörd av honom.

4.0 Avslutande Diskussion
Sammanfattningsvis “Så lejonet förälskade sig i lammet”68 är ett citat som representerar Bella

och Edwards kärleksrelation och även deras individuella roller i Om Jag Kunde och Drömma

Midnattssol. Symboliken av lejonet jämsides med lammet anspelar på relationen till det

överlägsna rovdjuret och dess underlägsna byte. Denna anspelning återspeglar även Edwards

överlägsenhet över Bella. Edward är överlägsen för att han är ett rovdjur något som han själv

påpekar till Bella: “Jag är världens bästa rovdjur, eller hur? Allt hos mig lockar dig”.69 På ett

fysiskt plan gestaltas Edward som rovdjuret lejonet som har fått syn på sitt byte. Denna

gestaltning tydliggörs vid Edwards och Bellas första anblick av varandra, där Edwards kropp

förbereder sig inför att sätta tänderna i bytet Bella, via att hans muskler spänner sig och

kroppen utsöndrar gift.70 Den kroppsliga överlägsenheten som Edward besitter anser Agnell

följer en konventionell mansgestalt eftersom Edward är betydligt starkare än någon kvinna i

romanen och framförallt starkare än Bella.71 Precis som att Edward förkroppsligar lejonet

med sin rovdjursinstinkt och fysiska överlägsenhet så förkroppsligar Bella lammet. Bellas

stora osäkerhet är över hennes icke atletiska kropp som även är klumpig. Meyers

framställningen av Bellas kropp efterliknar Bella, ett lamm är fysiskt underlägsen och på

grund av sin unga ålder saknar kroppen en stabil motorik. Ett lamm symboliserar även

uppoffring via att både representera jesus och användas som ett offringsdjur i ritualer.

Uppoffringen förkroppsligar Bella via att hennes blod är den dramatiska röda tråden i

Twilight, hennes blod lockar Edward och för att kunna leva ett evigt liv med honom måste

hennes blod och på sätt hennes mänsklighet offras. Relationen till deras kroppar är bunden till

traditionella könsroller, Edwards fysik är överlägsen kvinnan som är beroende av hjälp från

den starka mannen. Vilket betonas via att Bella aldrig tar sig själv ur livsfara på egen hand

utan behöver Edwards räddning.

Att Bella symboliseras med just det oskuldsfulla lammet framhäver de som Gilbert och

Gubar menar på att änglagestalten gör, vilket är att benämna en sorts femininitet som ideal.

71 Sadomasochism and compliance in the Twilight Saga Emma Agnell s 7
70 Midnattssol Stephenie Meyer s 20
69 Om Jag Kunde Drömma Stephenie Meyer s 250
68 Om Jag Kunde Drömma Stephenie Meyer s 258

24



Likaså som Snövit, presenteras Bellas liv som “the heroine of a life that has no story”72,

hennes enda vilja är att offra sig för Edward och hennes intresse som tidigare i Om Jag

Kunde Drömma definierade henne upphör när hon blir Edwards partner. Att bella är en passiv

protagonist som är psykiskt och fysiskt beroende av Edward,73 framför att en kvinna är

ofullständig utan en mans kärlek. Vilket går i linje med Modleskis artikel om

genusframställningen i de könstraditionella kärleksromanerna av förlaget Harlequin.

Lammets oskuldsfulla betydelse är en markör för de som Edward finner åtråvärt med Bella.

Han ser Bella som en oskyldig människa, vilket kan bero på att hon är den enda människan

han inte kan läsa av tankarna, på så sätt kan han projicera änglagestalten på Bella.

Klasskamraten Jessicas tankar ses som ett störningsmoment och Jessica är det motsatta från

Bella. Hon är känslostyrd, pratsam och har starka viljor, något som romanen framställer som

negativt via att både Edward och Bella ser henne som lägre stående.

Edward vill skydda och bevara Bellas oskuld, via att vaka över henne och även avsäga sig

från att agera på sin lust för hennes blod och kropp. För att hennes änglalika femininitet inte

ska fördärvas och förvandla henne till ett monster som honom. Mariah Larsson i

Interdisciplinary Approaches To Twilight, menar på att Twilight ger en röst åt den kvinnliga

lusten, detta visar sig vara det motsatta via att applicera Gilbert och Gubars teori till Twilight.

Änglamotivets teori framhäver Edward som Twilights röst för patriarkatet på grund av hans

syn av Bella. Precis som att prinsen i Snövit ser på Snövit med patriarkala ögon via att

benämna henne som en “possession”74 så ser även Edward med samma ögon, vilket framgår

när han efterliknar Harlequins mansgestalt via att objektifierar Bella när hon är i ett

omedvetet tillstånd.

Baserat på karaktärernas egenskaper förstärks denna traditionella genuskonstruktion via att

Bella är en passiv och självuppoffrande protagonist. Hon är en Snövitgestalt, en patriarkal

ängel, som till skillnad från drottningens monstergestalt avsäger sig viljan från att ha “a life

of ‘significant action”.75 Bella har tagit en tugga av det giftiga äpplet, vilket är edward och

detta försätter henne i glaskistan där hon objektifieras av prinsen Edward för hennes änglalika

oskyldighet och som resulterar i att hennes öde är att förlora sig själv för att få prinsens eviga

kärlek. Ett öde som även reflekteras i de könstraditionella kärleksromanerna av förlaget

75 The Madwoman In The Attic Sandra M. Gilbert & Susan Gubar s 39
74 The Madwoman In The Attic Sandra M. Gilbert & Susan Gubar s 41
73 Sadomasochism and compliance in the Twilight Saga Emma Agnell s 8
72 The Madwoman In The Attic Sandra M. Gilbert & Susan Gubar s 39
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Harlequin. En självuppoffrande vilja som Modleski menar på är en essentiell aspekt av de

kvinnliga protagonisterna i romanerna. Meyers genusframställning efterliknar Harlequins

även vid framställningen av mannen. Taliah Pollack i Interdisciplinary Approaches To

Twilight definierar Edwards mansgestalt som en form av byronisk hjälte, en mansgestalt som

framträder även i Harlequins romaner. Denna man konstrasterar till den oskyldiga

protagonisten och är en man vars markör är dominans, denna gestalt framhävs via Edwards

vampyrväsen. Den byronska hjältens moraliska kompass är komplex, vilket hör ihop med

lejonets symbolik av naturens dubbelhet. Lejonets symbolik sammanväver Edwards roll som

en förövare som vill tömma Bella på blod och som hennes beskyddare. Han är monstret, men

även prinsen som ska skydda prinsessan från monstret. Att Meyer har valt ett granatäpple

som omslaget för Midnattssol, klargör hennes medvetenhet om Edwards likhet med Hades,

en man vars lust för kvinnan försätter henne i en kamp mellan liv och död.

Båda karaktärernas könsroller anspelar på den traditionella synen av att kvinnan står under

mannen och dramaturgin i Twilight är en illustration av om förövaren, lejonet, kan leva i ett

paradis med offret, lammet. “And so the lion fell in love with the lamb” är ett citat som går i

linje med förlaget Harlequins romantisering av mannens brutalitet. Resultatet av

frågeställningen är att citatet upprätthåller en patriarkal bild av hur en ideal maskulinitet och

femininitet är och romantiserar de våldsamma undertonerna av deras möte. Lammet är en

hyllning av att en kvinna ska vara eller förbli passiv, oskyldig och självuppoffrande. Lejonet

är en hyllning av en destruktiv maskulinitet och dess egenskaper av att vara aggressiv,

våldsam, dominant och på gränsen till kontrollerande. Meyer genusframställning framhäver

och romantiserar dessa patriarkala ideal.
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