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Inledning

Stephenie Meyers Twilight och Suzanne Collins' Hunger Games är två serier av ungdomsböcker 

som på kort tid uppnått stor popularitet. Vid en första anblick har de båda serierna inte mycket 

gemensamt; de tillhör olika genrer, utspelar sig i olika tider och behandlar olika teman. Men en sak 

har de gemensamt: triangeldraman. De båda serierna kretsar kring varsin ung kvinnlig protagonist 

som vardera beundras av och på ett eller annat sätt känner sig dragen till två olika män. Dessa 

triangeldraman har inom sina respektive fandoms (gemenskap som uppstår kring ett ömsesidigt 

intresse för exempelvis en bok, TV-serie eller film) genererat känslomässig investering där läsarna 

visar sitt stöd för den pojke de hoppas protagonisten till slut ska välja genom att tillhöra Team Peeta

eller Team Gale (Hunger Games) och Team Jacob eller Team Edward (Twilight).1

Syfte och frågeställningar

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur genus och relationer porträtteras i populära 

moderna ungdomsromaner. Då både Twilight och Hunger Games är bokserier som uppnått stor 

succé bland ungdomar lämpar de sig utmärkt för denna undersökning. Frågeställningarna som 

analysen utgår ifrån är dessa:

• Vilka likheter och olikheter uppvisar de båda trianglarna?

• Vilka normer uppvisar romanerna gällande genus och relationer? 

• Vilken sorts kritik har böckerna fått gällande dessa normer?

Teori & Metod

I analysen av triangelkonstellationerna använder jag mig av Eve Kosofsky Sedgwicks teori om 

male homosocial desire. Vad Sedgwick kallar för “homosocial desire” har inte nödvändigtvis med 

homosexualitet att göra, trots att termen är influerad av begreppet. Homosocial innebär att umgås, 

att socialisera inom könsgränserna. Male homosocial desire blir således driften eller begäret att 

umgås män emellan.2

När Sedgwick skriver om triangelrelationerna fokuserar hon på relationen männen emellan 

1 ”Teams”, Twilight Saga Wiki, [Elektronisk], tillgänglig på http://twilightsaga.wikia.com/wiki/Teams, 2013-04-25 
och ”The Hunger Games”, fanlore.org, [Elektronisk], tillgänglig på 
http://fanlore.org/wiki/The_Hunger_Games#Team_Peeta.2FTeam_Gale, 2013-04-25, under rubriken ”Team 
Peeta/Team Gale”.

2 Eve Kosofsky Sedgwick, Between men: English literature and male homosocial desire, New York 1985, s. 1.
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och utgår därför ofta från ett manligt perspektiv. Naturligtvis uppstår en rivalitet mellan vad 

Sedgwick kallar för de två “aktiva” parterna i triangeldramat. Hon menar att bandet mellan de båda 

rivalerna är lika starkt som det band de har till den som åtrås och i vissa fall väljs objektet för åtrån 

inte på grund av dess kvalitéer utan därför att denna redan åtrås av rivalen.3 Sedgewick 

argumenterar för att mäns relation till varandra går genom kvinnor.4 På så sätt blir kvinnan ett 

“alibi” för männens heterosexualitet på grund av sin relation till kvinnan går de fria från anklagelser

om homosexualitet.5 

Problemet med Sedgwicks teori är att den behandlar kvinnan som ett objekt. Detta går dock 

inte att göra i min analys då kvinnorna i båda fallen är inte bara böckernas huvudpersoner utan även

berättaren av sin egen historia, detta gör dem per automatik till uttalade subjekt. Av den anledningen

väljer jag att komplettera med Ann-Sofie Lönngrens avhandling om erotiska trianglar i August 

Strindbergs verk, då även hon använt sig av Sedgwicks teorier, med skillnaden att hon även 

granskade både männen och kvinnornas könsroller.6 

Det största utrymmet som kvinnorna får i Lönngrens avhandling är därför när de agerar på 

ett sätt som enligt normen bör uppfattas som manligt, vilket ofta även resulterar i att männen intar 

en kvinnlig könsposition. Enkelt förklarat är normen att kvinnan är passiv medan mannen är aktiv, 

något Lönngren exemplifierar med Den Okändes i Till Damaskus I-III (1898-1901) definition av 

kvinnor som något som endast kan älskas och inte själv aktivt älska, den enda som kan älska är 

mannen.7 När kvinnan då tar tag i sin egen sexualitet intar hon en manlig position och när mannen 

avvisar hennes sexuella närmanden intar han en passiv, kvinnlig position.8 Att könsrollerna ställs på 

ända behöver dock inte alltid ske genom sexualiteten, Lönngren beskriver hur kvinnorna i de 

dramer hon analyserar genom att påkläda sina män försöker ta makten över dem.9 Det mest talande 

av dessa exempel är Kerstin som i Leka med elden (1892) sveper sin sjal om den frusne Axel, ett 

traditionellt manligt agerande.10

Men inte heller Lönngren undersöker några trianglar i vilka den kvinnliga parten är ett 

uttalat subjekt. Därför kommer jag, förutom att förhålla mig till dessa teorier, använda mig av 

Yvonne Hirdmans genussystem i mina analyser. Enkelt förklarat vilar genussystemet på två ben; 

3 Sedgwick, 1985, s. 21.
4 Sedgwick, 1985, s. 50.
5 Sedgwick, 1985, s. 82,  s. 99.
6 Ann-Sofie Lönngren, Att röra en värld: en queerteoretisk analys av erotiska trianglar i sex verk av August 

Strindberg, Lund 2007.
7 Lönngren, 2007, s. 216.
8 Lönngren, 2007, s. 99.
9 Lönngren, 2007, s. 152.
10 Lönngren, 2007, s. 129.
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isärhållande och hierarkisering. Isärhållandet går helt enkelt ut på att särskilja det manliga från det 

kvinnliga, detta kan innebära såväl egenskaper som sysslor, yrken och vilka platser man ”bör” 

vistas på.11 De kvinnliga egenskaperna etc. värderas sedan negativt medan de manliga värderas 

positivt, vilket skapar en hierarkisering där mannen är norm.12

I den här uppsatsen används en komparativ metod med fokus på triangelmotivet för att 

jämföra de två romanserierna.

Primärmaterial

Twilight

Twilight (svensk titel: Om jag kunde drömma), den första boken i Stephenie Meyers serie med 

samma titel utkom för första gången år 2005. Uppföljarna New Moon (När jag hör din röst), 

Eclipse (Ljudet av ditt hjärta) och Breaking Dawn (Så länge vi båda andas) utkom år 2006, 2007 

respektive 2008. Samma år hade filmatiseringen av den första boken premiär med Robert Pattinson 

och Kristen Stewart som huvudrollsinnehavare. Även New Moon, Eclipse och Breaking Dawn har 

filmatiserats, den senare som en film i två delar där den sista delen släpptes i november 2012. Till 

Twilight-serien hör även kortromanen The Short Second Life Of Bree Tanner (Bree Tanners andra 

liv), utgiven 2010 och romanutkastet till Midnight Sun, berättelsen från Twilight sedd från Edwards 

perspektiv, som finns tillgängligt på Stephenie Meyers hemsida. Samtliga böcker har utgivits i ett 

flertal utgåvor.

Från Twilight till Breaking Dawn får läsaren följa den mänskliga protagonisten Bella Swans 

relation till vampyren Edward Cullen – från det första ögonkastet under Bellas första dag på hennes 

nya high school till starten på deras familjebildande strax efter hennes artonde födelsedag, något 

som för Bella betyder att äntligen få förvandlas till vampyr för att kunna spendera evigheten 

tillsammans med Edward. Relationen problematiseras dels av Bellas tendens att dra till sig problem,

särskilt i form av andra vampyrer, dels av att Edwards rovdjursinstinkter och övernaturliga styrka 

skapar en obalans i förhållandet. Dessutom är Bellas bästa vän, varulven Jacob förälskad i henne, 

vilket hade varit problematiskt nog i sig, även om varulvar och vampyrer inte hade varit naturliga 

fiender. Böckerna har även fått kritik för de förlegade könsrollerna, bland annat av Aftonbladets 

recensent Hanna Larsson och SvD:s kulturreporter Per Israelsson.13 I den här uppsatsen använder 

11 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning”, Genushistoria: En 
historiografisk exposé, red. Christina Carlsson Wetterberg, Anna Jansdotter, Lund 2004, s. 117 f.

12 Hirdman, 2004, s. 119.
13 Hanna Larsson, ”Vampyrsaga med gamla könsroller”,  2009-03-23, [Elektronisk], tillgänglig på 
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jag mig av seriens fyra första böcker, då materialet är mycket stort kommer jag dock fokusera på 

några avgörande ögonblick i främst Eclipse och Breaking Dawn, detta för att jag anser dem vara 

representativa för triangelrelationen.

Hunger Games14

Första boken i Hunger Games-trilogin av Suzanne Collins utkom 2008 med titeln The Hunger 

Games (svensk titel: Hungerspelen). Följande år, 2009 och 2010 utkom de resterande delarna: 

Catching Fire (Fatta eld) och Mockingjay (Revolt). Filmatiseringen av första boken hade premiär i 

mars 2012 och premiären för den andra filmen baserad på Hunger Games-trilogin är planerad till 

november 2013.15

Böckerna handlar om Katniss Everdeen, som i början av serien är sexton år gammal. Katniss

lever tillsammans med sin familj bestående av mor och syster i ett dystopiskt Nordamerika, numera 

kallat Panem. Panem är en totalitär stat och ett klassamhälle där Huvudstadens invånare lever i lyx 

och överflöd medan arbetarklassen i de tolv distrikten som omger Huvudstaden knappt har så att de 

överlever dagen. Varje år annordnas ett brutalt spel där två ungdomar mellan 12 och 18 år från varje

distrikt, en pojke och en flicka, tvingas delta. Detta är Hungerspelen och endast en deltagare är 

menad att överleva.

Katniss blir indragen i dessa spel inte bara en utan två gånger, tillsammans med den 

jämnåriga pojken Peeta från samma distrikt. Bakom sig lämnar hon sin svältande familj och hennes 

enda hopp är att be grannpojken Gale ta hand om dem så gott han förmår. Med tiden visar det sig att

Peeta har varit förälskad i Katniss sedan långt innan de kastades in i Hungerspelen tillsammans. 

Trots att Katniss enda avsikt är att överleva Hungerspelen och allra helst även få Peeta med sig 

tillbaka hem, råkar hon helt oavsiktligt tända en gnista ute i distrikten och bli en symbol för den nya

revolutionen mot Huvudstaden. Väl hemma igen upptäcker Katniss dessutom att hennes känslor för 

Gale är mer än bara vänskap. När Katniss nästa gång tvingas in i spelen räddas hon ur dem av 

rebellerna och det blir startskottet för det nya inbördeskriget. Peeta, som även denna gång följt med 

Katniss in i Hungerspelen blir dock kvar i arenan och Huvudstaden utnyttjar detta till sin fördel. De 

hjärntvättar honom och ändrar hans minnen, ändrar hans känslor för Katniss från kärlek till hat.

http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article11718692.ab, 2013-04-17 och Per Israelsson, ”Trist utan sex 
och död”, 2008-10-06, [Elektronisk], tillgänglig på http://www.svd.se/kultur/litteratur/trist-utan-sex-och-
dod_1835095.svd, 2013-04-17

14 I uppsatsen används Hunger Games för att beteckna hela bokserien och The Hunger Games endast när det gäller   
den första boken.
15 Brant, Emma, ”Hunger Games sequel Catching Fire 2013 date confirmed”, 2012-06-14, [Elektronisk],  tillgänglig 

på http://www.bbc.co.uk/newsbeat/18439125, 2013-04-15.
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Precis som i analysen av Twilight kommer jag att fokusera på de händelser jag anser är 

talande för relationerna, här främst från The Hunger Games och Mockingjay.

Tidigare forskning

Om Twilight

Forskningen om Twilight är något mer omfattande än vad som går att redogöra för i den här 

uppsatsen och därför väljer jag att fokusera på den forskning som behandlar ämnet 

(triangelrelationen) på ett relativt objektivt sätt, det vill säga genom att betrakta relationerna utan att

ta ställning till dem (exempelvis genom att spekulera vem Bella ”borde” ha valt). De texter jag 

använder i den här uppsatsen är alltså de texter som jag anser uppfyller dessa krav.

Interdisciplinary approaches to Twilight (red. Mariah Larsson, Ann Steiner) är en antologi, 

där Twilight diskuteras ur ett flertal perspektiv. Genom att i separata texter analysera romanerna, 

dess fandom och marknadsföring erbjuds en tydlig helhetsbild. Här beskriver till exempel Karin 

Lövgren hur relationerna i böckerna problematiseras av bland annat ålder, som inom Twilight-

världen är ett extra komplicerat fenomen, på grund av de övernaturliga omständigheterna.16 Sara 

Kärrholm, Mariah Larsson och Karin Nykvist tar upp objektifieringen av den manliga kroppen som 

sker i Twilight, till skillnad från den kvinnliga objektifiering som vi är mer vana vid i vår kultur.17 

Mariah Larsson och Sara Kärrholm diskuterar även hur den kvinnliga sexualiteten porträtteras och 

vad det innebär att det i det här fallet är mannen som tar på sig ansvaret för bevarandet av oskulden.

I den reviderade och utökade versionen av Anna Höglunds avhandling Vampyrer har 

appendixet ”Älskade vampyr! Unga vuxnas behov av vamyrromanser” tillagts. Där presenterar 

Höglund sin forskning om kvinnors läsande av paranormala romanser. Hon menar att genren fått 

dåligt rykte och betraktas som ”skräplitteratur” bland annat därför att det är övervägande kvinnor 

som läser dessa böcker.  Höglund går även in på frågan om varför unga kvinnor lockas av genren. 

Kritiken mot böckerna vilar till stor del på att de som läser dem är totalt okritiska, vilket enligt 

Höglund inte alls stämmer, hon visar istället exempel på unga kvinnor som kritiskt granskar texten 

samtidigt som de njuter av berättelsen.

16 Karin Lövgren, ”The Body Project”, Interdisciplinary approaches to Twilight, Lund 2011, s. 81-96.
17 Sara Kärrholm, ”Loving you is like loving the dead”, s. 29-46, Karin Nykvist, ”The Body Project”,  s. 29-46 och 

Mariah Larsson, ”I know what I saw”, Interdisciplinary approaches to Twilight, Lund 2011, s. 63-80.
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Om Hunger Games

Vad gäller Hunger Games finns ännu inte särskilt mycket forskning, antologin The Hunger Games 

and Philosophy analyserar Hunger Games genom olika filosofiska perspektiv och tar då bland annat

upp triangelrelationen mellan Katniss, Peeta och Gale.

Abigail E. Meyers diskuterar huruvida Katniss' val kan härstamma ur en typ av stoicism, 

medan Abigail Mann föreslår att Katniss väljer Peeta därför att hon värderar hans altruism.18 

Nichoulaus Michaud hävdar att den Peeta Katniss slutligen väljer inte är densamma som hon lär 

känna under Hungerspelen i The Hunger Games och Catching Fire, att Peeta efter Huvudstadens 

mixtrande med hans minnen har genomgått en större personlighetsförändring. Att Katniss ändå 

väljer Peeta menar Michaud beror på att hennes behov av original-Peeta är så stort att den nya Peeta

är bättre än ingen alls.19 Samtliga teorier om varför Katniss slutligen väljer Peeta över Gale utgår 

från att Katniss inte väljer efter sina känslor, utan efter moral och överlevnadsinstinkter. Brian 

McDonald sammanfattar det hela med att citera Gale: ”Katniss will pick whoever she thinks she 

can't survive without.” McDonald menar att Katniss inte skulle kunna överleva själsligen utan 

Peeta, inte därför att hon verkligen älskar honom utan därför att hon genomgått en så pass stor 

personlighetsförändring själv under kriget att Peetas godsinta natur är det enda som kan rädda henne

från sig själv.20

Jessica Miller diskuterar i sin text ”She Has No Idea. The Effect She Can Have” 

könsrollerna i Panem, och menar att de i flera fall skiljer sig från de normer som vi är vana vid idag.

Hon menar att det i Panem inte finns samma gränser mellan könen, där till exempel männen anses 

vara starkare än kvinnorna, som exempel på det tar hon upp det faktum att både pojkar och flickor 

tävlar mot varandra i Hungerspelen (och det är inte givet att det är en pojke som kommer vinna) och

att soldaterna under kriget tillhör båda könen. Det finns alltså inte könsdiskriminering i Panem, 

åtminstone inte på samma sätt som i vårt samhälle, inte heller yrken eller egenskaper delas upp i 

kön.21

18 Abigail Mann, "Competition and Kindness", s. 104-120. och Myers, Abigail, E., "Why Katniss Chooses Peeta",  s. 
134-144,  The Hunger Games and philosophy, Hoboken 2012.

19 Nicolas Michaud, "Who is Peeta Mellark", The Hunger Games and philosophy, Hoboken 2012, s. 193-205.
20 Brian McDonald, "The Final Word on Entertainment",  The Hunger Games and philosophy, Hoboken 2012. s. 8-25.
21 Jessica Miller, ”She Has No Idea. The Effect She Can Have”, The Hunger Games and philosophy, Hoboken 2012, s. 

145-161.
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Analys

Genrebestämning

Twilight-serien och Hunger Games-trilogin är två samtidiga romanserier som på kort tid uppnått 

stor succé, framför allt hos en ung publik. Romanerna innehåller både likheter och olikheter. Till 

exempel utspelar sig Twilight i en nutida, nordamerikansk miljö, med inslag av övernaturliga 

element. I Twilight-universumet existerar både vampyrer och varulvar. Romanerna platsar således i 

fantasygenren, men på grund av dess huvudsakliga romanstema räknas den även till 

vampyrromansen, en subkategori av den romantiska genren. 

Hunger Games-trilogin däremot utspelar sig i en dystopisk framtid, dock fortfarande på den 

nordamerikanska kontinenten. Dess huvudsakliga tema är inte romantiskt, utan den skildrar ett 

lands uppror mot dess totalitära regim. Romanerna passar heller inte inom fantasy-genren då de 

fantastiska element som förekommer alltid kan förklaras med vetenskap, om än en vetenskap långt 

ifrån vad vi i våra dagar är kapabla att utnyttja. The Hunger Games passar därför bäst in i science 

fiction-genren.

Men trots att Hunger Games huvudsakliga tema inte är romantiskt innehåller trilogin ett 

relationsdrama som sträcker sig genom samtliga delar, precis som Twilight. Den mest slående 

likheten mellan dessa två romanseriers relationsdraman är att de båda innehåller tre personer, två 

manliga och en kvinnlig, där kvinnan är bokens protagonist. 

Twilight

Bella och Jacob

Trots att Bella envist hävdar att hennes relation till Jacob är helt platonisk så finns det stunder då till

och med hon själv tvivlar på detta. Strax innan striden med Victoria och hennes nyfödda vampyrer i 

Eclipse kysser hon Jacob i ett desperat försök att övertala honom att inte ta livet av sig och i den 

stunden kan hon inte längre ljuga för sig själv. Hon inser att hon har romantiska känslor även för 

Jacob: ”I was in love with him, but it was not enough to change anything; it was only enough to 

hurt us both more.”22 Bellas kärlek till Edward är fortfarande större än den till Jacob, men det gör 

inte kärleken till Jacob mindre verklig. 

22 Stephenie Meyer, Eclipse [2007], London 2010, s. 469.
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Bellas beskrivning av kyssen mellan henne och Jacob är tre sidor lång och börjar som ett 

desperat försök att övertala Jacob att inte ta livet av sig. Bella anklagar sig själv för att oförlåtligt ha

sårat Jacob och erbjuder sig att flytta så långt bort som möjligt för att göra det lättare för honom. 

Men Jacob tycks sårad av förslaget och hävdar att även han har sårat henne och att han ska gottgöra 

det genom att låta sig dödas, efter en stunds övertalning går han med på att inte göra någonting för 

att avsiktligt riskera sitt liv om Bella kan övertyga honom om att hon verkligen vill att han ska 

överleva. När Bellas ord inte verkar vara tillräckliga ber hon honom kyssa henne.23 Här är det värt 

att stanna upp ett ögonblick och fråga sig varför Bella ber Jacob kyssa henne snarare än att själv 

kyssa honom – då hon ju vet att kyssen kommer att vara välkommen. En anledning kan vara att 

Bella trots att hon vill övertala Jacob om att komma tillbaka inte vill ge honom falska 

förhoppningar. Bella tillåter Jacob att kyssa henne som en gåva till honom, inte för att hon själv vill 

det. Denna tolkning styrks av att Bella beskriver sitt agerande under den första delen av kyssen som 

”passive resistance”.24 Detta rimmar dock illa med läsningen av Twilight som uppmuntrande av 

unga kvinnors rätt till sin egen sexualitet (se under ”Edward och Bella” nedan). När Bella för att 

blidka Jacob erbjuder honom en kyss gör hon sin kropp till ett objekt, hon visar att det är mannens 

(Jacobs) begär till kvinnan (Bella) som är den överlägsna, vad hon själv egentligen vill spelar 

mindre roll. Jacob vet om att Bella, trots att hon bett honom kyssa henne, är motvillig till det, men 

han gör det ändå. ”I knew he would take advantage of the situation. […] I could feel his anger as his

mouth discovered my passive resistance.”25 Jacob känner sig visserligen säker på att Bella även har 

romantiska känslor för honom, något han trycker på flera gånger innan Bella ens har erkänt det för 

sig själv.26 Ponera dock att Bella aldrig kommer till denna insikt, att Jacob har fel i sitt antagande att

hans känslor skulle vara besvarade. Hans beteende skulle då ses som arrogant, självhävdande och 

självberättigande. Han skulle då ha utnyttjat Bellas platoniska kärlek till honom för att få tillgång 

till hennes kropp och på så sätt få utlösning för sina egna sexuella lustar. Faktum är att detta är vad 

han gör – ända fram till det att Bellas känslor för honom förändras mitt under kyssen, dock först 

efter det att hon med våld försökt frigöra sig från honom.

Karin Lövgren fokuserar i ”Fear of ageing – Negotiating age”, Interdisciplinary approaches 

to Twilight på hur åldrande beskrivs i Twilight-böckerna. Hon menar här att även en åldersskillnad 

på ett eller två år är tillräckligt för att en romantisk relation ska vara omöjlig. Som exempel 

använder hon Bella och Jacobs relation där Bella envist hävdar att hennes kärlek till Jacob är 

23 Meyer, [2007], 2010, s. 463 f.
24 Meyer [2007], 2010, s. 466.
25 Meyer [2007], 2010, s. 466.
26 Meyer [2007], 2010, s. 295, 296, 465 och s. 467.
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densamma som kärleken till ett syskon.27 Detta är även förklaringen till att Bella får så bråttom när 

den födelsedag som kommer göra henne (kroppsligen) ett år äldre än Edward närmar sig, 

åldersskillnaden kommer då vara “quantifiable”.28 Men när Jacob blir varulv accelererar hans 

fysiska åldrande, vilket innebär att han trots att han kronologiskt är yngre än Bella rent fysiskt 

befinner sig i 25-årsåldern.29 Ett annat tillfälle i Twilight-serien då åldersskillnaderna enligt Lövgren

skapar problem är när Jacob i Breaking Dawn präglas på Bella och Edwards dotter Renesmee.30 

Trots att Bella är fullt medveten om att det är något helt ofrivilligt från Jacobs sida och vet om att 

det ibland sker med små barn, att varulvar inte åldras och att den varulv som präglats därför kan 

“vänta på” att barnet ska växa upp till samma ålder, att relationen mellan varulven och människan 

den präglats på åtminstone fram tills dess är helt asexuell, blir hon rasande.31 Lövgren menar att 

Bellas ilska över detta, trots att Jacobs prägling erbjuder en praktisk lösning för honom att stanna i 

familjen och fortsätta vara hennes vän, trots att de som vampyr och varulv bör betrakta varandra 

som fiender, beror på den chockerande åldersskillnaden.32 Detta är dock inte vad Bella fokuserar på 

i boken. Bellas ilska över att Jacob präglats på hennes dotter tycks snarare bero på avundsjuka. 

Trots att Bella endast missat tre dagar av sin dotters liv upplever hon Renesmee som en främling.33 

När Bella sedan får reda på att Jacob präglats på Renesmee emfaserar hon det faktum att Jacob 

präglats på hennes barn: ”I've held her all of one time, and already you think you have some 

moronic wolfy claim to her? She's mine. […] How dare you imprint on my baby?”34 Senare när 

Bella lugnat ned sig, formuleras tanken ännu tydligare: ”How was I supposed to deal with having 

her belong to Jacob when she only barely seemed to belong to me?”35

Om vi utgår att präglingen fungerar på samma sätt för Jacob som för de andra varulvarna, 

till exempel Sam, som  präglades på Emily och omedelbart lämnade sin flickvän Leah så innebär 

detta att när Jacob präglas på Renesmee slutar han samtidigt älska Bella.36 Eller som Jacobs vän 

Quil, som även han präglats på ett litet barn, uttrycker det när Jacob (innan han själv präglats) frågar

om han någonsin funderat på att dejta andra flickor i väntan på att lilla Claire ska växa upp: ”I can't 

imagine. I just don't … see anyone that way. I don't notice girls anymore, you know. I don't see their

27 Lövgren, 2011 s. 83.
28 Lövgren, 2011, s. 89.
29 Meyer [2007], 2010, s. 108.
30 Prägling är ett fenomen där en individ utvecklar ett starkt band till en annan. I Twilight är detta fenomen kopplat till 

varulvarna och förväntas leda till ett romantiskt förhållande.
31 Meyer [2007], 2010, s. 109, 156 och Stephenie Meyer, Breaking Dawn [2008], London 2010, s. 414 f.
32 Lövgren, 2011, s. 88.
33 Meyer [2008], 2010, s. 368, 369, 393.
34 Meyer [2008], 2010, s. 415.
35 Meyer [2008], 2010, s. 425.
36 Meyer [2007], 2010, s. 109.

9



faces.”37 Men Bellas känslor borde inte förändras i och med att Jacob präglas på hennes dotter, lika 

lite som Leahs känslor för Sam inte förändrades när han präglades på Emily.38 Men när Bella får se 

Jacob för första gången sedan hon blivit vampyr, innan hon fått veta någonting om Jacobs prägling, 

blir hon lättad över hur okomplicerad deras vänskap återigen känns.39 Under graviditeten har Bella 

känt ett behov av att ha Jacob nära, någonting som han förklarar med att det var Renesmees känslor 

hon kände, att hon redan som ofödd hörde ihop med Jacob.40 Bella är alltså lättad över att Jacob 

visar sig ha förlåtit henne för att ha valt Edward istället för honom och att den starka dragning som 

hon kände till honom under graviditeten är borta, men det hon kände när hon kysste Jacob innan 

striden i Eclipse diskuteras inte. Har de känslorna svalnat eller beror en liten del av ilskan över 

Jacobs prägling på att hon nu inte bara måste dela Renesmee med Jacob utan även att hon tvingas 

dela Jacob med Renesmee? Bellas reflektioner över Jacobs påstående att detta är precis vad hon 

ville – att hon och Jacob skulle vara som en familj – antyder att denna tolkning inte är helt otrolig: 

”But it didn't feel like how I'd wanted it. Not exactly. […] I only remembered wishing that Jacob 

were my brother so that we could love each other without any confusion or pain. Family. But I'd 

never factored a daughter into the equation.”41 detta kan tolkas som att Bella önskat att kärleken 

mellan henne och Jacob skulle vara enklare och mindre smärtsam, men fortfarande någonting som 

var bara mellan henne och Jacob. Med Jacob som bror skulle Bella fortfarande vara den viktigaste 

kvinnan i hans liv, men med Jacob som svärson kommer kärleken mellan dem alltid ha ett 

mellanled; Renesmee.

Edward och Bella

När Bella betraktar Edward tar hon in hans uppenbarelse bit för bit. Hon betraktar hans torso, haka, 

hans muskulösa armar. Karin Nykvist menar att Bella betraktar honom, medveten om att kroppen 

erbjuder ett slags socialt kapital, där Edwards uppenbarligen är mycket högre än hennes eget.42 

Även detta blir därför en motivering för Bella att själv att bli vampyr. Hon vill ha Edward lika 

mycket som hon vill vara som honom.43 Detta blir Bellas ursprungliga drivkraft till att vilja 

genomgå förvandlingen till att bli vampyr.

Objektifieringen av Edward vänder visserligen på de traditionella könsrollerna och gör 

honom till objekt medan Bella blir det betraktande subjektet. Detta skulle kunna ge Bella en viss 

37 Meyer [2008], 2010, s. 142.
38 Meyer [2007], 2010 s. 110, 553.
39 Meyer [2008], 2010, s. 400 f.
40 Meyer [2008], 2010, s. 416.
41 Meyer [2008], 2010, s. 424.
42 Nykvist, 2011, s. 36.
43 Nykvist, 2011, s. 38.
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makt över Edward, men hon underminerar den genom att samtidigt objektifiera sig själv och (innan 

förvandlingen till vampyr) värdera Edwards kropp och utseende högre än sitt eget. Detta kan ha sin 

förklaring i att Bella är skriven som någon unga flickor ska kunna känna igen sig i.44 Bella är, enligt 

egen utsago, inte mycket att se på, klumpig och har dessutom problem med det sociala samspelet, 

samtidigt blir hon så fort hon kommer till Forks omringad av manliga beundrare.45 Att Bellas 

dragningskraft inte endast gäller Edward och Jacob påminns läsaren om så sent som i Eclipse.46 

Bella beskrivs både som omedveten och medveten om detta, vilket problematiserar läsningen, det 

skulle kunna tolkas som ett meddelande till dem som identifierar sig med Bella att de brister de ser 

hos sig själva för andra är omärkbara. Samtidigt handlar det om en kvinna som ständigt får bekräftat

för sig att hon är romantiskt och sexuellt åtrådd. Fokus läggs då återigen på mannen som subjekt 

och kvinnan som objekt.

Kärrholm fäster i ”Loving you is like loving the dead” sin uppmärksamhet vid Bellas 

intresse för hudfärg. Bella påpekar själv hur hennes hud är “färglös”.47Hon sägs idealisera både 

Edwards och hans vampyrsyskons vita hud och Jacobs rödbruna. Kärrholm menar att Bellas bleka 

och färglösa hud får henne att känna sig ofullständig, för att bli hel måste hon “fylla på” med färg. 

Bellas val mellan Edward och Jacob symboliserar därför hennes val mellan dessa hudtoner. Skulle 

hon välja Jacob skulle hennes hudfärg förbli densamma och därför är det enda val hon kan göra att 

stanna hos Edward för att bli vampyr och få en vampyrs vita hud.48 Detta är visserligen att ta det till 

det extrema, men det ligger mycket i att Bellas val att bli vampyr har med fåfänga att göra, som 

även Karin Nykvist visar i sin text “The body project”.49 Kärrholm menar dock inte på något sätt att 

detta är Bellas enda skäl till att vilja bli vampyr. Hon visar bland annat hur Bella beskriver en vilja 

att kunna ta hand om sig själv och inte hela tiden behöva förlita sig på att Edward ska rädda henne. 

Hon vill bli hans jämlike.50 

Mariah Larsson skriver i sin text ”I know what I saw”, Interdisciplinary approaches to 

Twilight om hur Bella porträtteras som ett sexuellt rovdjur, då det är hon som hela tiden försöker ta 

hennes och Edwards fysiska relation ett steg längre. Ansvaret för att bevara oskulden, som 

traditionellt brukar tillfalla kvinnan, läggs därför nu på mannen.51 Jag anser dock att detta faktum 

inte utesluter att de värderingar som försvaras är patriarkala, då det inte är sin egen oskuld utan 

44 Anna Höglund, Vampyrer: en kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-
talet, [Rev., utök. version], Umeå 2011, s. 428 f.

45 Stephenie Meyer, Twilight [2005], London 2010, s. 9, 58 ff.
46 Meyer [2007], 2010, s. 394 f.
47 Kärrholm, 2011, s. 53 f.
48 Kärrholm, 2011, s. 55.
49 Nykvist, 2011, s. 29 ff.
50 Kärrholm, 2011, s. 56.
51 Larsson, 2011, s. 65.
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Bellas som Edward försöker bevara.52 Denna oskuld är dessutom dubbel i Bellas fall, då Edward 

även försöker övertala Bella att inte bli vampyr. Skälet för detta sägs vara att Edward inte tror att 

vampyrer har någon själ, men det faktum att han ändå går med på att göra Bella till vampyr på 

villkoret att hon går med på att gifta sig med honom - samma villkor som gäller för samlaget - 

förstärker tolkningen att det är Bellas oskuld han vill bevara. Förlusten av oskulden jämställs 

därmed med förlusten av själen. Den tolkningen förstärks dessutom av Bellas och Edwards avtal där

Edward går med på att göra henne till vampyr först efter att de gift sig.53 

Bellas oskuld blir ytterligare en anledning för Edward att skydda henne och ytterligare en 

omständighet som gör Bella till mindre än Edwards jämlike. Huruvida Edward själv är oskuld eller 

inte avslöjas aldrig i böckerna, vilket ger uppfattningen att Edwards oskuld är oviktig, det är Bella 

som måste vara oskuld vid giftermålet. Bella hamnar alltså i underläge både på grund av sin art 

(människa till Edwards vampyr) och sitt kön (kvinna till Edwards man). Denna typ av hedersnorm 

förstärks i läsningen när Bella och Edward diskuterar möjligheten till samlag medan Bella 

fortfarande är mänsklig. Till en början säger Edward bestämt nej, med argumentet att Bella är för 

bräcklig och att han skulle kunna råka döda henne. Efter en stunds övertalning går han dock med på

det, trots riskerna, med villkoret att det ska ske först efter bröllopet.54

Kärrholm granskar även kritiken mot de könsstereotyper som förekommer i Twilight och 

kommenterar att Bellas kamp för att kringgå de traditionella könsrollerna är en drivande kraft i 

narrativet. Och trots att Edward upprätthåller gamla och förlegade värderingar där kvinnan är något 

som måste skyddas av mannen avtar denna attityd när Bella själv blir vampyr. Hon blir då dessutom

fri att bejaka sin sexualitet utan några negativa konsekvenser.55 Detta är dock först efter att Bella 

förlorat sin dubbla oskuld och därmed överkommit den underlägsenhet hon hade gentemot Edward 

vad gäller arttillhörighet (som nybliven vampyr är hon till och med fysiskt starkare än honom och 

med sin nya ”vampyrförmåga” har hon större möjlighet att skydda Edward från skada än han 

någonsin hade att skydda henne).56 Edwards beskyddarinstinkt sitter dock fortfarande i när han tar 

med Bella ut för att jaga, vilket tyder på att maktskillnaderna i förhållandet ännu inte helt 

utplånats.57

52 Meyer [2007], 2010, s. 402.
53 Stephenie Meyer, New Moon (2006), London 2010, s. 477 f.
54 Meyer [2007], 2010, s. 395 f.
55 Kärrholm, 2011, s. 60.
56 Meyer [2008], 2010, s. 362 f, 673 f.
57 Meyer [2008], 2010, s. 391.
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Jacob och Edward

Ett tema som Nykvist tar upp är natur mot kultur. Nykvist menar att i grunden står Edward för 

kultur, för civilisationen medan Jacob står för naturen. Bella symboliserar balansen mellan dessa 

två, trots att hon själv, i egenskap av kvinna, hör till naturen.58 Att Bella utgör en bro mellan Edward

och Jacob, även på ett mindre symboliskt plan, är tydligt. I och med att vampyrer och varulvar är 

naturliga fiender utvecklas en lite annorlunda vinkel av Sedgwicks male homosocial desire. Bella 

blir inte en ursäkt för de båda männen att umgås, hon är orsaken till det och båda männen är 

motvilliga. Jacob visar sig vara mer ovillig än Edward, som för Bellas skull anstränger sig att 

åtminstone bete sig civiliserat.  

I och med deras naturliga fiendskap är det lätt att tänka sig att Jacob, enligt Sedgwicks 

modell, förälskar sig i Bella på grund av hennes relation med rivalen Edward. Men tecken på Jacobs

känslor för Bella finns där redan innan hans förvandling till varulv och även om Cullen-familjen 

inte är särskilt populär bland hans vänner verkar Jacob själv inte ta myterna om dem på särskilt stort

allvar.59 Edward och Jacobs förhållande är en komplicerad historia som börjar med rivaliteten över 

Bella och efter bröllopet övergår i någonting som, åtminstone från Edwards sida liknar vänskap för 

att sedan problematiseras av Jacobs prägling på Renesmee.

Vid ett tillfälle får Edward och Jacob tillfälle att diskutera deras respektive relation till Bella.

Till en börjar retar Jacob upp Edward (som kan läsa tankar) genom att tänka något opassande, 

förmodligen om Bella. Edward går sedan med på att svara på Jacobs frågor och Jacob frågar om 

inte också Edward egentligen är fruktansvärt svartsjuk, trots att han inte visar det lika mycket som 

Jacob själv gör. Edward svarar att visst är han svartsjuk, men det skulle bara skada att visa det för 

Bella.60 Detta kan mycket väl vara en av de bidragande anledningarna till att Bella så småningom 

slutligen väljer Edward – därför att han inte försöker tvinga henne att välja. Edward sätter Bellas 

lycka framför sin egen, han är beredd att ge upp Bella om det skulle innebära att hon får ett lyckligt 

liv. Trots det är han även medveten om hur mycket det skulle skada Bella om han lämnade henne 

mot hennes vilja, vilket han redan har försökt en gång.61 Jacob däremot är mer självisk. Trots att han

envist hävdar att Bella älskar även honom är han orolig att hon inte själv vet om det och erkänner 

att han använder sig av allt han kan för att få henne att välja honom.62

Det faktum att Edward är beredd att offra sin egen lycka för Bellas är en bra förklaring till 

58 Nykvist, 2011, s. 40.
59 Meyer [2005], 2010, s. 106 f.
60 Meyer [2007], 2010, s. 439 f. 
61 Meyer [2007], 2010, s. 444.
62 Meyer [2007], 2010, s. 440.
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varför han är så mycket mer benägen att komma överens med Jacob än vad Jacob är. Edward inser 

hur mycket Bella bryr sig om Jacob och trots att Edward inte gillar det vill hon ha även Jacob i sitt 

liv. Jacob, som anser sig vara i underläge, är dock inte förmögen att dölja sin förbittring. Edward 

kan till och med vara genuint glad över att Bella även har Jacob som tar hand om henne när han 

själv av olika anledningar inte är förmögen till det.63 Under Bellas graviditet ökar hans positiva 

känslor för Jacob och strax innan Bellas förlossning erkänner Edward att han tänker på Jacob som 

en bror, trots att han är medveten om hur mycket Jacob själv hatar honom.64 

Läsaren får aldrig veta hurdan Edwards omedelbara reaktion på Jacobs prägling på 

Renesmee, men han uppvisar en tydlig irritation över det.65 När Edward kommenterar saken säger 

han att han förstår det, men tydliggör samtidigt att det inte betyder att han tycker om det.66 Trots att 

Jacobs prägling tillfälligt ger sken av att skapat ytterligare en konflikt mellan Jacob och Edward 

löser sig den nya konflikten över Renesmee bra mycket fortare än konflikten över Bella gjorde. 

Innan romanens slut kallar Edward nämligen Jacob både för broder och son.67 Det hela slutar alltså 

med att inte bara Bella utan även Renesmee agerar förmedlare för att Edward och Jacobs 

homosociala vänskap ska kunna utvecklas.

Normer och värderingar

Anna Höglund går till försvar för de till stor del kvinnliga Twilight och vampyrromans-fans. Hon 

menar att de starka negativa reaktionerna mot dessa kulturbrukare handlar om ett maktspel som 

pågår på flera kulturella och sociala fält samtidigt.68 Vampyrromansen är en subgenre till den 

romantiska genren, med andra ord så kallad “kvinnolitteratur” som under historiens gång har fått 

kritik för att vara “dålig” litteratur. De unga Twilight-fansen förutsätts läsa utan reflektion, även 

detta är något vi kan se historiskt sett har drabbat “kvinnolitteraturen”.69 Att åtminstone en del av 

kritiken baseras på det enkla faktum att det är främst unga kvinnor som konsumerar denna typ av 

litteratur tycktes tydlig när 15-årsgräns sattes på filmatiseringen av Twilight-seriens andra bok, New

Moon. Motiveringen var att skildringen av Bellas hjärtesorg kunde “medföra risk för psykisk skada”

när filmen Predators [2010], som innehåller både fysiskt och psykiskt våld fick 11-årsgräns. 

Skillnaden var att Predators riktade sig till en manlig publik.70

63 Meyer [2007], 2010, s. 431, 441.
64 Meyer [2008], 2010, s. 313.
65 Meyer [2008], 2010, s. 377, 400, 419, 428.
66 Meyer [2008], 2010, s. 413.
67 Meyer [2008], 2010, s. 671.
68 Höglund,  2011, s. 414.
69 Höglund, 2011, s. 416, 419.
70 Höglund, 2011, s. 420.
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Ett annat tillfälle då den “manliga” kulturens privilegium visat sig var under Comic Con i 

San Diego 2009 där en panel tillägnades New Moon. Evenemanget lockade en ström kvinnliga 

deltagare till det annars mansdominerade konventet. De trogna konventsdeltagarna bestämde sig då 

för att protestera med plakat på vilka man kunde läsa “Twilight ruined Comic Con”. I skriverierna 

kring händelsen kom sedan Comic Cons (manliga) stamgäster att benämnas som intellektuella 

medan Twilight-fansen kallades för twitards - en sammandragning av orden “Twilight” och 

“retard”.71

Bland kritiken mot Twilight är den rörande Bella och Edwards relation bland den vanligaste. 

Edward har ett uppenbart kontrollbehov vad det gäller Bella och förhållandet uppvisar många 

tecken på medberoende. Den hårdaste kritiken går så långt som att kalla Edward för 

kvinnomisshandlare, där han slutligen, under förlösningen av deras gemensamma barn, dödar 

henne. Kritikerna menar att flickorna som läser dessa böcker kommer romantisera bilden av detta 

förhållande och när de själva börjar leta efter “sin Edward” riskerar de att sluta i en relation med en 

sociopatisk kvinnomisshandlare.72

Höglunds forskning visar dock att de unga kvinnorna läser aktivt och reflekterande. 

Flickorna som ingått i hennes undersökning har med all önskvärd tydlighet visat att de kan skilja på 

fiktion och verklighet. De drag som gör Edward till en så våldsam figur i böckerna är alla beroende 

av det faktum att han är vampyr och vampyrer finns inte i verkligheten - därför skulle inte heller de 

egenskaperna bli särskilt attraktiva i någon annan kontext än den fiktiva romanen. Flickorna i 

Höglunds undersökning hävdar också alla bestämt att de aldrig skulle acceptera att en man slog 

dem. De ställer sig även kritiska till andra element av Twilight-berättelsen, exempelvis uttrycks en 

frustration över Bellas ständiga idealiserande av Edward, ord som “omogen” och “enerverande” 

används. Att flickorna fortfarande kan njuta av allt det andra som romanerna har att erbjuda beror 

på att de läser selektivt - de väljer helt enkelt bort att lägga någon större vikt vid Bellas 

undergivenhet.73

Twilight har även fått kritik för sina stereotypa könsroller och konservativa värderingar. Men

även här visar fansen prov på kritiskt läsande då de skriver sina egna fan fictions där man ofta 

ifrågasätter den heterosexuella normen som förekommer i böckerna.74

Men om Twilight-fansen nu kan se allt detta som kritikerna pekar på, vad är det då som 

genererar denna upphetsning inför böckerna? Höglund menar att böckerna innehåller ett flertal 

element som tilltalar dagens unga kvinnor, eftersom de kan relatera till dem. Kärnan till detta menar

71 Höglund, 2011, s. 425 f.
72 Höglund, 2011, s. 418.
73 Höglund, 2011, s. 420 f.
74 Höglund, 2011, s. 422.
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hon är den konsumtionskultur som vi lever med idag, en kultur som ställer många krav på oss som 

individer men som mycket få människor faktiskt lever upp till. Vampyrromansens protagonister 

framställs ofta som en aning udda jämfört med “alla andra”, någonting som alla de som inte 

upplever att de passar in i konsumtionskulturens norm med lätthet kan relatera till.75

Hunger Games

Peeta och Katniss

Abigail E. Meyers diskuterar i ”Competition and Kindness” huruvida Katniss är en stoiker eller 

inte. Stoicism förklaras som en filosofi där det moraliskt riktiga går före allt. En äkta stoiker låter 

sig heller inte fästas vid vare sig materiella egendomar eller andra människor.76 Meyers menar att i 

jämförelse med hur landet Panem styrs från Huvudstaden - där personlig njutning och materiella 

egendomar värderas långt högre än empati och altruism - verkar stoicismen vara det bättre 

alternativet, särskilt för den fattiga arbetarklassen ute i distrikten.77 Hon undersöker även hur väl 

Katniss' agerande överensstämmer med stoicismens värderingar. 

Meyers menar att Katniss starka känsla för moral och hennes tendenser att tänka på andra 

före sig själv - som när Katniss under hungerspelen bekymrar sig mer för sin familjs överlevnad än 

sin egen - och hennes ointresse för materiella egendomar visar på en stoisk ståndpunkt.78 Men teorin

om Katniss stoiska läggning fungerar inte riktigt hela vägen, hon är inte förmögen att leva utan 

känslomässiga band till andra människor. Detta exemplifierar Meyers med den “begravning” som 

Katniss anordnar under hungerspelen som hyllning till flickan Rue, trots att detta framkallar 

Huvudstadens vrede och att det slutligen är systern Prims död som får Katniss att vända Gale 

ryggen, då hon anser honom vara orsaken till hennes död. 

Meyers tar även upp Katniss känslor för Peeta som exempel. Hon menar att Katniss ovilja 

att döda honom beror på hennes emotionella band till honom och att det är därför hon då hellre tar 

livet av sig tillsammans med honom än dödar honom för att kunna återvända hem.79 Det finns dock 

andra sätt att tolka Katniss handlingar i slutet av hungerspelen på som har mer att göra med hennes 

moral. Som Meyers senare påpekar är bevarandet av oskyldigt liv en av hennes starkaste principer, 

enligt Meyers är detta anledningen till att Katniss också slutligen väljer Peeta; att välja Gale skulle 

75 Höglund, 2011, s. 428, 430, 432.
76 Myers, 2012.
77 Myers, 2012
78 Myers, 2012.
79 Myers, 2012.
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betyda att hon förrådde denna princip.80 Eftersom Peeta inte bara har låtit bli att skada henne under 

hungerspelen utan även dedikerat sin tid där till att se till att Katniss skulle vara den som överlevde 

räknas han i hög grad som ett oskyldigt liv.81 Katniss är därmed inte förmögen att döda honom utan 

att svika sina egna ideal och är då hellre villig att dö än göra detta. 

Katniss tycks ha både medvetna och omedvetna anledningar till att vilja rädda Peeta, trots att

han är sjuk och och skadad. Så länge Peeta är skadad är han mer problem än nytta när Katniss 

ständigt måste skydda både honom och sig själv. Katniss visste dock att han var skadad när hon 

bestämde sig för att leta upp honom, hon visste att det kunde innebära problem, men bestämde sig 

ändå för att alliera sig med honom, efteråt har hon till och med själv svårt att förstå varför.82 När hon

bestämde sig för att leta upp Peeta lät det dock annorlunda. När spelledarna annonserar att det har 

skett en regeländring där båda deltagarna från ett distrikt kan vinna om de blir de två sista 

överlevande är hennes tanke att både hon och Peeta har en chans att överleva.83 Hon rationaliserar 

beslutet för sig själv med att ”it just makes sense to protect each other” och det faktum att om någon

av dem skulle döda den andra nu skulle de bli utstötta vid återkomsten till distriktet.84 Men när hon 

tänker tillbaka på det menar hon att det hon gjorde var instinkt: ”I'm just going to have to trust that 

whatever instinct sent me to find him was a good one.”85 Katniss väljer här att se på instinkten som 

intuition. Hon antar att instinkten är någonting som kommer (försöka) hjälpa henne att överleva. 

Men som utomstående är det lätt att läsa in affektion i det Katniss själv väljer att kalla för instinkt. 

Katniss avslöjar även denna affektion då hon inte kan låta bli att skrika Peetas namn så snart hon 

förstår innebörden av Hungerspelens nya regel.86 Det är tydligt att det inte bara är på grund av 

överlevnadsinstinkt eller av moraliska skäl som Katniss söker upp den skadade Peeta. Det faktum 

att Katniss har svårt att erkänna detta för sig själv leder en gärna till att tro att dessa känslor är mer 

av den romantiska än den vänskapliga varieteten.

Katniss ser kärlekshistorian mellan henne och Peeta som ren strategi och under hela första 

boken slår henne aldrig tanken att Peetas känslor kan vara äkta. Peeta utnyttjar detta under 

Hungerspelen och påminner henne skämtsamt om att kyssa honom.87 När hon väl gör det är det 

impulsivt för att få honom att sluta prata, det är hennes första kyss, men det finns ingen känsla i 

den: ”It's the first time I've ever kissed a boy, which should make some sort of impression, I guess, 

80 Myers, 2012.
81 Suzanne Collins, The Hunger Games [2008], London 2011, s. 300.
82 Collins [2008], 2011, s. 319.
83 Collins [2008], 2011, s. 295 f.
84 Collins [2008], 2011, s. 299.
85 Collins [2008], 2011, s. 319.
86 Collins [2008], 2011, s. 296.
87 Collins [2008], 2011, s. 306, 312.
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but all I can register is how unnaturally hot his lips are from the fever.”88 När hon sedan fortsätter 

spela den förälskade flickan drar hon sig till minnes sina föräldrars sätt mot varandra och försöker 

härma sin mamma.89 När Peeta återgäldar hennes beröring funderar hon över var han kan ha fått sin 

inspiration ifrån, eftersom hon inte anser det troligt att hans föräldrar har ett särskilt lyckligt 

äktenskap.90 Inte ens när hon börjar slappna av och uppfattar beröringen som mer naturlig är hon 

ens i närheten av att fundera på om Peetas känslor kan vara äkta och än mindre att reflektera över 

sina egna känslor för honom. Detta stämmer med Meyers teori om Katniss som stoiker, då hon trots 

att hon inte helt kan göra sig av med emotionella band till andra människor förpassar dem till sitt 

undermedvetna. Det Katniss värderar i sitt samspel med människor, och i synnerhet med Peeta är 

hur de kan hjälpa henne att överleva, samtidigt som hon hjälper dem.

När Brian McDonald skriver om Katniss’ val mellan Peeta och Gale resonerar han som så 

många andra kring citatet av Gale: “Katniss will pick whoever she thinks she can’t survive 

without.” Och som många andra resonerar han att anledningen till att Katniss inte tycker sig kunna 

överleva utan Peeta är att han ska rädda henne själsligen. I trilogins sista del går Katniss igenom en 

skrämmande personlighetsförändring där hennes önskan att döda Snow blir till besatthet. När 

revolutionen är över inser Katniss vilket monster hon har blivit, eller som McDonald uttrycker det: 

“she experiences a quasi-recognition [...] I say quasi- because she seems to partly hide her 

recognition of what she has become under a general feeling about humanity.” Av denna anledning 

kan hon inte välja Gale, som är lika korrumperad som hon själv.91 Detta är en intressant tanke men 

den förutsätter också att Peeta och Gale är de enda val som Katniss har. Att endast en man kan rädda

Katniss från sig själv och från sin mörka sida. Men i själva verket har Katniss ett tredje val: hon 

skulle kunna välja sig själv. Om det nu är så att hon har kommit till insikt med vad hon har gjort och

vad hon har blivit, efter allt hon gått igenom, behöver hon verkligen en man som sveper in i slutet 

och räddar henne?

Nicolas Michaud menar att den Peeta som Huvudstaden återlämnar till Katniss inte är 

densamma som hon kände. Han menar att de ändringar som gjorts i hanns minnen är för stora för att

han ska kunna sägas vara samma person som han var tidigare. För detta påstående tar han stöd i 

John Lockes (1632-1704) filosofi, där han menar att en person utgörs av sina minnen.92

Att Katniss ändå väljer Peeta och fotrsätter kämpa för att rädda honom trots att han nu 

försöker mörda henne menar Michaud beror på att hon behöver original-Peeta så mycket att den 

88 Collins [2008], 2011, s. 315 f.
89 Collins [2008], 2011, s. 316 f.
90 Collins [2008], 2011, s. 320. 
91 McDonald, 2012.
92 Michaud, 2012.
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nya, mordiska Peeta är bättre än ingenting alls.93 Michaud har visserligen en poäng i detta, men 

glömmer ha i åtanke att även den nya Peeta visar sig ha förmågan att förändras. Genom att låta 

Katniss bekräfta vad som verkligen hänt eller inte i leken “Real or not real” lär han sig sakta men 

säkert att skilja ut de falska minnena från de sanna. Kanske visar detta även på hur det inte är endast

våra minnen som bestämmer vem vi är utan även våra egenskaper och Peetas målmedvetenhet och 

framför allt godhet är någonting som Huvudstaden aldrig lyckades ta ifrån honom. 

Katniss och Gale

Abigail Mann är inne på att Katniss val av Peeta har med altruistiska egenskaper att göra, men hon 

börjar från en annorlunda utgångspunkt. Hon menar att Gale varit nära att vinna Katniss’ hjärta, han

har hjälpt henne att ta hand om hennes familj och i gengäld har hon hjälpt honom att ta hand om 

hans. Mann menar även att Gale själv var medveten om att det var detta som var hans chans att få 

vara tillsammans med Katniss. Det är tydligt att Gale inte hjälper Katniss endast av altruistiska skäl 

utan han får också själv ut någonting av samarbetet. Men Mann anmärker på att Katniss aldrig 

ifrågasätter Gales motiv på samma sätt som hon ifrågasätter Peeta när han hävdar sin kärlek till 

henne, hon menar att Katniss kan se att även hans familj drar nytta av deras samarbete och nöjer sig 

med detta.94 Detta stämmer nog också till en början, Katniss säger själv att det tog lång tid för dem 

att faktiskt utveckla en vänskap när de först träffades, eftersom de hela tiden bråkade om byten.95 

Men efter Hungerspelen fortsätter Katniss och Gale att träffas och jaga tillsammans. Då Katniss inte

längre behöver jaga för mat låter hon Gale ta allt de skjutit.96 Vänskapen mellan henne och Gale kan

inte längre förklaras med ett ömsesidigt beroende, eftersom Katniss inte längre är beroende av 

Gales hjälp.

Att Katniss aldrig ifrågasätter Gales känslor för henne på samma sätt som hon ifrågasätter 

Peeta kan snarast förklaras med dels den situation i vilken Katniss får känslorna uppenbarade för 

sig, dels det faktum att hon känt Gale i flera år, men aldrig ens talat med Peeta innan 

Hungerspelen.97 När Peeta avslöjar sina känslor för Katniss blir hon rasande och måste därför 

övertalas att det är en strategi inför Hungerspelen.98 Det är först efteråt som Katniss inser att Peetas 

känslor kan ha varit äkta.99 Med Gale är det annorlunda. När han börjar antyda att han skulle önska 

att deras relation var någonting mer finns det ingen anledning för Katniss att misstänka några dolda 

93 Michaud, 2012.
94 Mann, 2012.
95 Collins [2008], 2011, s. 11 f. 
96 Suzanne Collins, Catching Fire [2009], London 2011, s. 32.
97 Collins [2008], 2011, s. 11, 31.
98 Collins [2008], 2011, s. 163 f.
99 Collins [2008], 2011, s. 435.
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skäl. Och trots att Katniss hävdar att det aldrig funnits någon antydan till romans mellan dem 

tidigare när hon i början av The Hunger Games börjar misstänka att Gale har känslor för henne så 

erkänner hon ändå att hon känner sig avundsjuk när Gale får så mycket uppmärksamhet av andra 

flickor, även om hon rationaliserar detta med att hon inte vill förlora honom som jaktpartner.100 

Katniss visar alltså även med Gale en tendens till att förtränga de känslor för Gale som skulle kunna

vara mer än vänskapliga. Det är först i Catching Fire, när Katniss inte längre har något val som hon 

börjar överväga huruvida ett liv med Gale är vad hon egentligen hade velat ha.101 Att Katniss på 

detta sätt förtränger sina känslor för både Gale och Peeta tyder på att hon egentligen inte är redo att 

välja någon av dem. 

Mann anser att den primära orsaken till att Katniss slutligen väljer bort Gale inte är systerns 

död utan det faktum att bomben han byggde var designad att attackera altruister, då den värsta 

explosionen går av först efter att räddningspersonal kommit till platsen för att ta hand om de 

sårade.102 Gale kunde ju trots allt inte veta att Prim skulle vara bland offren. Som avslutning 

påminner Mann om hur Katniss berättar att hon under dåliga morgnar brukar göra upp listor på allt 

gott som hon sett människor utföra, för att påminna sig om den godhet som faktiskt finns.103  Detta 

stämmer dock inte helt överens med vad som står att läsa i trilogins sista del Mockingjay. I boken 

väljer Katniss aldrig bort Gale. När Katniss efter kriget återvänder till sitt gamla distrikt får hon 

höra att Gale numera arbetar i ett annat; hennes ursprungliga reaktion till detta är lättnad, hon 

varken saknar honom eller är arg på honom.104 En tid senare, när hon gått ut för att jaga och 

återvänder till hennes och Gales gamla mötesplats ger hon trots allt uttryck för en viss saknad efter 

honom och tillåter sig även att tänka tanken att Gale ”probably [is] kissing another pair of lips”.105 

Det faktum att Katniss fortfarande tänker i dessa banor när det gäller Gale tyder på att hon 

fortfarande har känslor för honom, alltså att hon inte aktivt har valt bort honom. 

Gale och Peeta

Peeta och Gale har relativt lite kontakt med varandra under historiens gång. Den direkta kontakt 

som sker dem emellan sker i Mockingjay. När Peetas minnen har förvrängts av Huvudstaden känner

sig Gale mer hotad av honom än någonsin. Gale erkänner för Katniss att han är avundsjuk på Peeta, 

att han inte har någon chans så länge Peeta inte blir bättre, eftersom Katniss i såna fall aldrig 

100Collins [2008], 2011, s. 11 f.
101Collins [2009], 2011, s. 53.
102 Mann, 2012.
103 Mann, 2012.
104 Collins, Suzanne, Mockingjay [2010], London 2011, s. 448.
105 Collins [2010], 2011, s. 449.
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kommer kunna släppa honom.106 När Peeta under kriget hamnar i samma militära enhet som Gale 

och Katniss spenderar Gale tid med honom för att hjälpa honom urskilja de falska minnena från de 

sanna.107 Gale kan visserligen ses som någon med alternativa motiv för att hjälpa Peeta att återfå 

sina minnen (Gale kan aldrig helt vinna Katniss hjärta så länge Peetas minnesförvrängning 

kvarstår). En annan tänkbar anledning för Gale att vilja hjälpa Peeta att återfå sitt minne är för att 

skydda Katniss, som inte är säker så länge Peetas förvrängda minnen får honom att vilja mörda 

henne. Men Gales handlingar kan även tolkas som ren medmänsklighet. När enheten slutligen 

tvingas lämna Peeta bakom sig ger Gale honom sitt giftpiller, menat att ta självmord med för att 

förhindra att tillfångatas och torteras av Huvudstaden, trots att även Peetas död skulle kunna 

innebära att Katniss aldrig fullt skulle kunna älska Gale.108 Gale sätter därmed både kriget och Peeta

före sin relation till Katniss, vilket påminner om att boken även handlar om någonting större än 

deras triangelrelation.

Det finns aldrig någon direkt fiendskap mellan Gale och Peeta, även om de inte heller är 

vänner. En natt råkar Katniss höra de båda tala om henne, medan de tror att hon sover. De tror båda 

att den andre är den som Katniss älskar. Gale konstaterar sedan att det är upp till Katniss vem hon 

slutligen väljer och de verkar båda nöjda med det.109 Detta är en viktig skillnad från rivaliteten 

mellan  Jacob och Edward, där Jacob ofta försöker tilltvinga sig Bellas kärlek, där det mest 

anmärkningsvärda tillfället är när han tvingar till sig en kyss mot Bellas vilja.110 Att Peeta och Gale 

inte passar in i mallen för Sedgwicks male homosocial desire är här tydligt, då Katniss visserligen 

utgör ett samtalsämne dem emellan, men varken grunden för en fiendskap eller vänskap. Kontakten 

mellan dem sker inte heller med Katniss som brygga, utan endast på grund av att de tillhör samma 

militära enhet.

Gale och Katniss har båda varit våldsamma och våldet har visserligen provocerats fram 

under inhumana förhållanden, men det har fortfarande kommit från dem själva. Peeta däremot 

agerade endast våldsamt efter att ha blivit drogad och hjärntvättad under den tid han hölls fånge i 

Huvudstaden, våldsamheten hör inte till Peetas natur.111 McDonald menar att Katniss’ och Gales 

bakgrund som jägare har gjort det naturligt för dem att ta liv medan Peeta som bagare och konstnär 

arbetar med att representera och utsmycka livet.112 Peeta är, enligt Jessica Miller, den som kommer 

närmast vad vi skulle kalla androgyn, en blandning av maskulina och feminina egenskaper. Han är 

106 Collins [2010], 2011, s. 230.
107 Collins [2010], 2011, s. 318.
108 Collins [2010], 2011, s. 393.
109 Collins [2010], 2011, s. 383 f.
110 Meyer [2007], 2010, s. 293.
111 McDonald, 2012.
112 McDonald, 2012.
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självsäker som Katniss och fysiskt stark, men undviker våld utom i självförsvar. Han är mer öppen 

inför andra människor än vad Katniss är och visar på en vårdande läggning då han tar hand om den 

fulla Haymitch. Han är inte heller rädd att visa sina känslor öppet då han både gråter inför 

kamerorna och förklarar sin kärlek till Katniss inför hela Panem. Gale däremot är den klassiska 

romantiska hjälten, lång, mörk och stilig. Han är mystisk och beskyddande, har ett hett temperament

och en tendens att bli våldsam. Stereotypt maskulin. Miller menar att orsaken till att Katniss 

slutligen väljer Peeta är att hon behöver hans värme och vänlighet. Att ingen av dem heller 

förändras efter upproret, att de subversiva könsrollerna förblir subversiva, menar hon är ett 

välkommet inslag i den romantiska populärkulturen som så ofta håller sig till att cementera de 

stereotypa könsrollerna.113

Det subversiva elementet håller även i sig i de mellanmänskliga relationerna då det, som 

tidigare visats, är Katniss som gång på gång räddar Peeta. Även Miller diskuterar detta då hon 

jämför Katniss relation till Peeta, med Twilights Bella Swan, där Katniss flera gånger räddar Peeta, 

medan Bella gång på gång måste bli räddad av Edward.114 Men Peeta räddar även Katniss, de turas 

om att rädda varandra, vilket resulterar i ett samarbete mellan två jämlika parter, en man och en 

kvinna.115 Denna typ av partnerskap finns även mellan Gale och Katniss när de jagar tillsammans 

och hjälper varandra att försörja sina familjer. Men även i denna relation är maktbalansen skiftad. 

Trots att Gale har en mer traditionell maskulinitet än Peeta så är det Katniss som har övertaget när 

de jagar – hon är skickligare än honom med pil och båge.116

Normer och värderingar

Hunger Games har inte på långa vägar blivit lika omstridd som Twilight-serien. Kanske beror detta 

helt enkelt på att böckerna inte lika tydligt riktar sig till kvinnliga läsare, men även om det mycket 

väl kan vara en faktor är svaret antagligen lite mer invecklat än så. Hunger Games har inte heller 

fått samma kritik om stereotypa porträtt som Twilight fått. Det finns ännu ingen forskning om hur 

Hunger Games mottagits av sin publik på samma sätt som Höglunds forskning om vampyrromans-

fans. Dock har recensioner gjorts där triangelrelationerna tas upp, även om fokus i övrigt ofta inte 

ligger på dessa, utan snarare de politiska och filosofiska funderingar som det dystopiska Panem med

sina Hungerspel väcker. Katie Roiphes recension av Mockingjay i The New York Times 

kommenterar att: ”Indeed, the book’s dogged and perverse resistance of the normal romantic plot in

which the heroine genuinely prefers one of her suitors is one of its more appealing and original 

113 Miller, 2012.
114 Miller, 2012.
115 Collins [2008], 2011, s. 234 f. 
116 Collins [2008], 2011, s. 109.
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features.”117 Och i recensionen ”Catching Fire by Suzanne Collins - review” på The Guardians 

hemsida återfinns citatet: ”I really did not like was [sic] the love trio. The more I read the book, the 

more it seemed like 'New Moon' to me, which is a novel that is really low on my good reads list. 

Katniss likes Gale, then starts liking Peeta, and then keeps loving Gale and Peeta at the same 

time.”118 

På grund av avsaknaden av forskning kring hur relationerna Hunger Games tolkats av sin 

målgrupp har jag istället tittat närmare på Jessica Millers analys av genus i trilogin. Detta eftersom 

hennes läsning är det närmaste en reaktion på romanernas värderingar som finns bland forskningen 

om Hunger Games i dagsläget. Miller undersöker könsrollerna i Hunger Games och menar att 

könsrollerna i Panem inte är konstruerade på samma sätt som de är för oss idag.119 Enligt våra 

normer sticker Katniss ut med traditionellt maskulina drag. Hon är ointresserad av utseende och vill 

på grund av den hårda verkligheten hon lever i inte ha barn. Istället tar hon vid sin fars död när hon 

är elva på sig rollen som familjens försörjare och använder det han lärde henne om att jaga till sin 

fördel.120 Katniss är även självuppoffrande, hon anmäler sig som frivillig för att skydda sin syster 

Prim från hungerspelen och tar hellre livet av sig tillsammans med Peeta än låter honom dö. Detta 

är inte det typiskt kvinnliga omhändertagandet som vi ser det, utan ett mer “manligt” 

beskyddande.121

Och det är inte bara Katniss som kliver utanför de könsstereotyper vi är vana vid idag. Till 

exempel beskrivs den kvinnliga ledaren för det rebelliska distrikt 13, Alma Coin, som precis lika 

brutal och blodtörstig som Huvudstadens manliga president Coriolanus Snow.122 Vi är även vana vid

att det är kvinnor som sexualiseras och objektifieras utifrån den manliga blicken medan det i Panem

är den manliga Finnick Odair som efter sitt deltagande i hungerspelen tvingas till prostitution där 

sexköparnas kön förblir okänt.123 Prim däremot utmålas som den ideala kvinnan utefter våran tids 

normer, samtidigt som Collins låter även henne visa sitt hjältemod genom självuppoffring, men 

denna gång av den kvinnliga varianten då hon dör medan hon vårdar de i striden skadade.124 

Miller diskuterar också hur Collins har låtit sig inspireras av legender som Theseus och 

117 Katie, Roiphe, ”Survivor” 2010-10-08, [Elektronisk], tillgänglig på 
http://www.nytimes.com/2010/09/12/books/review/Roiphe-t.html?pagewanted=all, 2013-05-19

118 Okänd författare, ”Catching Fire by Suzanne Collins – review” 2012-10-10, [Elektronisk], tillgänglig på 
http://www.guardian.co.uk/books/2012/sep/10/review-catching-fire-suzanne-collins, 2013-05-19
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Spartacus, berättelser från det antika Grekland och romarriket.125 Det är möjligt att dessa tydligt 

uttalade källor, tillsammans med den samhällskritik som böckerna utgör, har bidragit till trilogins 

positiva mottagande. Hunger Games visar visserligen ett mycket tydligare motståndstagande till 

traditionella könsroller än vad Twilight gör, vilket kan vara en av anledningarna till att Hunger 

Games anses som bättre litteratur än Twilight. En annan anledning kan vara berättelsens fokus. I 

Twilight är det relationen mellan Bella och Edward som är berättelsen, i Hunger Games är det 

revolten mot den totalitära regimen som det handlar om, romansen mellan Katniss och Peeta är 

endast ett sidospår. Detta understryks av Katniss’ vägran att se sig själv som vad Miller kallar en 

ingeny (oskuldsfull ung flicka, används inom teater & film) som slits mellan två älskare.126 Hon 

jämför även Katniss personlighet med Bellas, och menar att anledningen till att Katniss aldrig inser 

vilken effekt hon kan ha på människor är att hon inte är det minsta självcentrerad - till skillnad från 

de inåtvända romantiska hjältinnorna så som Bella.127 

125 Miller, 2012.
126 Miller, 2012.
127 Miller, 2012.
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Slutdiskussion

Trots att Bella är Twilights protagonist och berättarröst och därmed per automatik bör betraktas som

ett subjekt är detta inte alltid fallet i hennes relationer till Edward och Jacob. Jacob försöker ständigt

övertala Bella om att hon borde vara tillsammans med honom i stället för Edward och uppträder 

ofta som om han känner sig berättigad hennes affektioner. Bella själv spelar med och använder sig 

av Jacobs känslor för henne genom att erbjuda honom sin kropp mot att han inte försöker ta livet av 

sig. Även om det kan verka som om det är Bella som har övertaget då hon använder sin sexualitet 

för att manipulera Jacob till att göra som hon vill så är det Jacob som vinner på det. Det är Jacob 

som utpressar Bella genom att hota att ta sitt liv manipulerar henne till att ge honom vad det är han 

vill ha. Med detta sagt visar det sig dock att Bella har känslor för Jacob, vilket inte på något sätt 

förmildrar omständigheterna under vilka Jacob får henne att kyssa honom. 

Ytterligare en relationstriangel skapas då Bellas dotter Renesmee föds och Jacob präglas på 

henne. Bella blir då avundsjuk, dels på att Jacob redan har ett så starkt band med den dotter som 

hon älskar, men fortfarande upplever som en främling, men kanske också delvis därför att Jacobs 

uppmärksamhet nu har riktats åt ett annat håll än hennes.

Bellas relation till Edward är på många sätt stereotyp. Så länge hon är människa är hon 

fysiskt underlägsen Edward och förpassas till en plats där hon hjälplöst ser på medan de som är 

starkare (till största delen män) slåss om henne som om hon vore en trofé. Och trots att Bella i 

Breaking Dawn förvandlas till vampyr och de rent fysiska skillnaderna i maktbalansen därmed har 

eliminerats har Edward svårt att sluta se på henne som någonting bräckligt, vilket tyder på att han 

har svårt att acceptera den förändring i maktbalansen som skett. Att ansvaret för bevarandet av 

oskulden i Twilight läggs på Edward har tidigare lästs som ett befriande av den kvinnliga 

sexualiteten, men det faktum att oskulden som ska bevaras fortfarande är kvinnans menar jag 

fortfarande är en patriarkalisk värdering där mannen inte bara värderas högre än kvinnan utan även 

porträtterar kvinnan som mannens ägodel. Den hierarkiska uppdelningen av manligt och kvinnligt i 

Twilight-serien märks inte bara i relationerna mellan Bella/Edward och Bella/Jacob, utan även i en 

symbolisk läsning av relationen Edward/Jacob. I en sådan läsning, där Jacob står för naturen och det

kvinnliga och Edward för det civiliserade och det manliga. När Bella då väljer Edward istället för 

Jacob värderas det manliga återigen över det kvinnliga.

I och med att uppdelningen av manligt/kvinnligt inte existerar i Katniss värld på samma sätt 

som de gör i Bellas och därför inte kan värderas med manligt är positivt och kvinnligt negativt kan 

inte heller några hierarkiska relationer där männen per automatik värderas högre än kvinnorna 
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finnas. Varken Gale eller Peeta försöker heller manipulera Katniss till att välja honom och ingen av 

dem uppvisar något tecken på en känsla av att vara berättigad hennes kärlek. Inte heller försöker de 

tvinga henne att välja innan hon är redo, de väntar båda tålmodigt, redo att acceptera vilket beslut 

hon än kommer fram till.

Trots att Bella till slut inser att hon har känslor även för Jacob överväger hon aldrig att 

lämna Edward för honom, hon är aldrig förvirrad över vem det är hon bör välja eller vem det är hon

vill vara med. Detta till skillnad från Hunger Games' Katniss som hela tiden slits mellan Gale och 

Peeta utan att kunna välja och som dessutom antas välja partner efter en pragmatisk logik. I den här 

uppsatsen visar jag dock att Katniss faktiskt har romantiska känslor både för Gale och Peeta, trots 

att hon i alla fall till en början gör sitt bästa för att dölja dem både för sig själv och andra. Katniss 

val är inte heller så mycket ett val som en uteslutningsmetod; Gale finns inte längre där för Katniss, 

men det gör Peeta. Att Katniss faktiskt aldrig gör något aktivt val väcker återigen frågan om 

huruvida hon egentligen måste välja över huvud taget. Böckerna skulle lika gärna ha kunnat sluta 

med att Katniss ensam bearbetar de märken kriget satt på henne. Samma fråga kan visserligen även 

ställas när det gäller Twilight, men svaret skulle bli en aning mer tveksamt. Twilights handling 

bygger till så stor del på kärlekshistorian att den genremässigt kategoriseras som en subgenre till 

den romantiska genren. Att böckerna då skulle sluta med att Bella väljer bort både Edward och 

Jacob hade varit antiklimaktiskt.

Relationerna i Twilight är som sagt stereotypa och det sätt på vilket kvinnligt värderas lägre 

än manligt och Bella fogar sig lydigt efter mannen som norm. Kritiken som riktas mot seriens 

stereotypa normer är därför inte ogrundad, men detta är dock inte värre än de normer som vi lever 

efter i samhället idag. Höglunds forskning har dessutom visat att de flickor som läser Twilight-

serien gör det kritiskt. Läsarna sovrar bland materialet och väljer att ta till sig andra budskap än de 

man finner vid en närläsning. Mycket av kritiken mot Twilight tycks även ha mer att göra med dess 

popularitet och vilken publik den riktar sig mot, mer än vilka värderingar böckerna främjar. Detta 

leder till att det är läsarna och inte böckernas innehåll som kritiseras och antagandet att läsarna inte 

har intellektuell kapacitet att själva analysera sexistiska tendenser blir sexistiskt i sig självt. 

Twilight uppvisar helt klart fler stereotypa normer än Hunger Games men Höglund visar att 

även kritiken mot Twilight cementerar stereotypa könsroller och utgör ett exempel på könshierarkin 

genom att specifikt förlöjliga Twilight i dess egenskap av huvudsakligen kvinnligt intresse och 

genom att förutsätta att dessa kvinnor inte har kapacitet att att skilja fiktion från fakta. 

Att läsarna av Hunger Games inte fått utstå samma kritik skulle, enligt Höglund logik, 

kunna bero på att böckerna inte har en lika homogen målgrupp. Trots att Hunger Games har en 

kvinnlig huvudperson riktar den sig inte lika tydligt till unga kvinnor på samma sätt som Twilight 
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(redan genrebeteckningen vampyrromans marknadsför böckerna som ”kvinnolitteratur”). I den här 

uppsatsen finns dock inte utrymme att pröva den teorin. Något som kan konstateras är däremot hur 

bristen på kritik mot läsarna lika gärna skulle kunna grunda sig på böckernas innehåll. Trots att de 

innehåller kärlekshistorier och triangeldramer så är detta för det första inte det huvudsakliga temat. 

För det andra visar Millers analys hur gränserna för könsnormerna i Hunger Games har suddats ut 

och gjort könshierarkin förlegad. I Hunger Games finns därför inte lika mycket att kritisera vad 

gäller normerna, vilket även stämmer överens med min analys.
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