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Abstract :                   The purpose of this Master’s thesis is to investigate if there might be a possible 
                                          correlation between young women´s fascination with the vampire narrative and 
                                          their search for identity in the late modern age. With the help of contemporary 
                                          sociological studies in the field of the late modern man and today’s youth culture, 
                                          I’ve chosen to do qualitative interviews with eight young women in order to examine 
                                          how today’s society affects their process of identification. Lately we’ve been able 
                                          to see an enormous interest for books that deal with the vampire saga, and while the 
                                          readers are mostly young females, it brought me to ask the question why the combi- 
                                          nation of teenage drama and vampires seems to be such a winning concept. 
 
                                          We live in a time where most young females experience a lot of pressure trying to add 
                                          up to the demands of society, and as the media keep producing images of young  
                                          women being thin and looking like supermodels, most teenagers feel a lot of pressure 
                                          and anxiety trying to live up to such unnatural ideals that in the long run might lead to  
                                          various health issues and eating disorders.  
 
                                         As a result of this thesis I’ve found that the vampire narrative answers to some of  
                                          the existential needs we have as members of a late modern society. I’ve also discov- 
                                          ered that most young women tend to seek comfort in subcultures that deal directly 
                                          with vampiric imagery as refuge from the demands of society. However, the identify- 
                                          cation with vampires and their heroines isn’t something one should encourage since it  
                                          can be seen as a form of escapism making most women alienate themselves from 
                                          society while constructing an identity that is mostly based on otherness. Though the 
                                          subculture community does offer some relief from the restraints of society, as my  
                                          studies have shown, and aid most young women in their identity making, it is still 
                                          important to underline the fact that they cannot fully escape from the demands of 
                                          society since they are, as it is, a member of it. 
 
 
 

                                                                                       
Nyckelord:                             identitet, individualism, unga  kvinnor, ungdomar,  
                                               senmodernitet, kärlek, sexualitet, vampyrer, populärlitteratur, 
                                               vampyrlitteratur, bestseller.          
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1.   INLEDNING   
 
De senaste åren har intresset för vampyrer bara ökat och ökat och nya böcker med vampyrmo-
tiv fortsätter att toppa försäljningslistorna. Stephanie Meyers böcker om den unge vampyren 
Edward Cullen har idag sålts i 85 miljoner exemplar och läses av både unga som vuxna. John 
Ajvide Lindqvists roman Låt den rätte komma in tog det svenska folket med storm och har 
tagit hem många priser. Böcker med vampyrmotiv tycks ha en hypnotiserande kraft på sina 
läsare. Så här skrev en av läsarna om den första delen i Stephanie Meyers Twilightserien Om 
jag kunde drömma.  
 
                  ”Den slukade mig, jag sjönk in i den och var borta i flera timmar, vandrade  
                     från blad till blad, sida efter sida där jag efterlämnade mina spår.” 1  
 
Jag tror att alla någon gång i sitt liv har stött på en bok som har gjort ett så starkt intryck på 
oss att det nästan förändrade våra liv, gav oss inspiration, hopp och kanske även ändrade våra 
värderingar. Möjligheten till identifikation med karaktärer i böckerna kan ofta stärka ens 
självkänsla och motverka ensamhet. Många unga söker under sin uppväxttid efter förebilder, 
efter identiteter vars egenskaper motsvarar deras egna behov. Till viss del kan karaktärerna i 
de omtyckta böckerna ha betydelse i skapande av ens identitet, men hur kommer det sig då att 
ett blodsugande monster kan stå som förebild och bidra till identifikation för den unga genera-
tionen i det senmoderna samhället? 
 
Hur har det kommit sig att vampyren har fått ett så starkt intresse i vår tid, var en av frågorna 
jag ställde mig själv innan jag började med uppsatsen. När jag hösten 2009 promenerade ge-
nom Gamla Stan i Stockholm gick jag förbi fem bokhandelsaffärer, och eftersom jag är lite av 
en bokmal samt att det hör till mitt yrke, kunde jag inte motstå att gå in i affärerna eller åtmin-
stone stanna vid skyltfönstren. Jag observerade att varenda affär skyltade med vampyrlittera-
tur, att av åtta böcker var minst fyra till fem vampyrböcker. Varför denna vampyrvurm? und-
rade jag.  Faktum är att vampyren har krupit in i alla åldrar, även de yngre barnen drogs med i 
vampyrvurmen och tecknade serier som Vampyrskolan visas på Barnkanalen för de allra 
minsta. Vampyren har sugit sig fast i vårt medvetande och erövrat vår kultur; han dyker upp 
på bioduken, tv-skärmen, i musiken, i mode- och kosmetikabranschen. Även på nätet, i syn-
nerhet på YouTube kan man finna en uppsjö av videoinspelningar med oändliga tips rörande 
”vampyrmakeup”, klädstil med mera. Kända designers som Alexander McQueen, Danielle 
Scutt, Giambattista Valli samt Yohji Yamamoto har designat kvinnliga kläder som är inspire-
rade av vampyrmotivet. Restaurangbranschen är inte heller helt opåverkad – i Stockholm på 
Södermalm har det öppnats en bar med namnet Vampire Lounge som är en mötesplats för alla 
de ”ljusskygga” som vill träffas och diskutera Twilight och True Blood. Blodsugarens bleka 
ansikte syns till i nästan alla samhällsklasser och uttryck som ”energivampyrer” är ett nytt och 
modernt ord som beskriver människor som suger åt sig vår energi och gör oss utmattade.2  
 
Den senaste tidens vampyrberättelser tycks vara oerhört fascinerande för den unga läsekretsen 
inte minst till följd av att monstret mer och mer liknar oss människor. Dagens vampyr är inte 
ett monster utan en idealperson som man gärna identifierar sig med. Han är en romantisk hjäl-
te som kämpar mot de mörka krafterna inom sig, han har en ung och attraktiv kropp och en 
månghundraåring livserfarenhet. I den moderna vampyrromanen är han vår tids förste  

                                                 
1 Gustafson, Linnea (2009), Nerikes Allehanda (2009 11 16) Kultur & Nöje s. 13 
2 Om energivampyrer kan du bl.a. läsa på:  http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,598839,00.html;    
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älskare, en bedårande och farlig man med ett ädelt hjärta som väljer den monogama kärleken 
trots att han kan välja och vraka bland kvinnofolket.3  
 
Den typen av romantiska skräckberättelser har den senaste tiden ökat lavinartat, där kärleken 
mellan en ung kvinna och en vampyr är central. Enligt Anna Höglund fil.dr. och lektor för 
litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet, är vampyrromanser inget nytt fenomen då det redan 
på 1970-talet kom ut en hel del böcker i ämnet. Men det är först under åren 2002 och framåt 
som utgivningen av vampyrromanser fördubblades och idag är de så populära att man kan tala 
om en egen genre.4  
 
 

1.1 Problemformulering  
 
Sen århundraden har vampyren besökt vår kultur, först i folktron och myten, sen i litteraturen, 
filmen och i dagens samhälle finner vi hans spår nästan överallt. Den senaste tiden har vam-
pyren flyttat in till High school och totalt erövrat de unga kvinnornas hjärtan. Nya filmer och 
böcker riktade till ungdomar fyller ut den popkulturella marknaden och efterfrågan på vam-
pyrberättelsen tycks aldrig svalna. Serier som Twilight, House of the night, The Vampire Dia-
ries eller Vampire Academy har fått ett enormt gehör hos den kvinnliga läsekretsen. Succén 
för dessa böcker är ett faktum, men frågan varför de är så populära kvarstår. Hur kommer det 
sig att exempelvis Twilight har fått miljontals tjejer runt om i världen att läsa serien?  Varför 
är kombinationen vampyrer och tonårsproblem så vinnande? Dylika frågor och många andra 
har jag ställt mig själv innan jag började med uppsatsen. Jag har märkt att de sista åren har 
vampyrgenren allt mer kommit att bli kvinnornas litteratur, som både skrivs och läses av i 
första hand kvinnor. Anna Höglund ställer i sin avhandling frågor rörande vampyrens popula-
ritet i vår kultur, bl.a. undrar hon ”vad är det för specifika egenskaper som vampyren besitter 
som gör att den aldrig tycks sluta fascinera människan5?” Jag fann hennes fråga oerhört rele-
vant för min uppsats och utifrån den har jag gått ännu djupare in på ämnet för att med stöd av 
vampyrberättelsen försöka finna svar som kan klarlägga den unga kvinnans existentiella sö-
kande i det senmoderna samhället. Vad för slags behov fyller vampyren för unga vuxna kvin-
nor idag?  
 
Vi lever i en tid, där människan och framför allt unga kvinnor känner en stor press i att upp-
fylla samhällets krav. De ska vara unika och leva upp till ideal som de tror är deras egna, där 
alla ska vara vackra och slanka och se ut som fotomodeller. Samhället förknippar kroppskon-
troll med intelligens och kompetens och där det är till och med lättare att få jobb om man är 
smal hävdar Anna Höglund.6 Samtidigt som den unga kvinnan uppmanas att designa sig själv 
och vara unik, känner sig många av dem mer eller mindre udda, osedda och utanför. Under 
sådana krav från samhället, där vi dagligen överhopas av information om hur vi förväntas se 
ut, hur vi ska leva, vad vi ska äta osv. pressas den unga kvinnan till att göra ett val i fråga om 
hennes livsstil. Men hur vet man att man väljer rätt, då massmedia förmedlar olika ideal och 
livsstilar, och vad händer när man inte matchar, inte passar in? Många kvinnor på väg in i 
vuxenlivet upplever känslor av värdelöshet och misslyckade, känner sig överviktiga och fula.  
Frågan hur ska man vara som kvinna idag är inte så självklar längre, nu när den nya kvinno-
rollen skiljer sig avsevärt från föräldrarnas ungdomstid. Många unga kvinnor mår psykiskt 
dåligt, och känner att de inte duger till. Det som är populärt idag är passé imorgon, det finns 

                                                 
3 Nykvist, Karin (2010), ”Mannen på allas läppar” Sydsvenskan, Kultur och Nöje (2010 06 30)  
4 Höglund (2009) Vampyrer 
5 Höglund, Anna (2009), Vampyrer s. 11 
6 Höglund (2008) Vår fantastiska värld 1/2008 s. 72 
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oändliga valmöjligheter, men inga val är säkra. Vi lever i en tid där vi har svårt att förutse 
våra liv. Våra roller i samhället är utbytbara, vi kan byta jobb flera gånger under ett liv, vi ska 
alla vara flexibla vilket gör att den önskade identiteten blir svårare att uppnå.   
 
Hur kommer då vampyren in i bilden i det senmoderna samhället? Enligt Anna Höglund  
liknar den moderna vampyren alltmer oss människor – med identitetsproblem och ätstörning-
ar. Vampyren har utvecklats från en slug, förförisk skurk till en tragisk hjälte som är beroende 
av kärlek och acceptans.7 Inte mindre representerar vampyren en förtryckt folkgrupp i likhet 
med svarta eller homosexuella och möts av samma fördomar, okunskaper och hat. Vampyrer-
na speglar den tid vi lever i och dess popularitet hänger samman med tider av social oro, som 
ekonomiska kriser och krig. 8  När, i början av 90-talet kriget i Kuwait hade skakat världen 
samtidigt som Berlinmuren fallit hade två stora vampyrfilmer släppts ut, det var Francis Ford 
Coppola Dracula samt Neil Jordans En vampyrs bekännelse. Under den tiden påbörjade L. J. 
Smith sin populära serie The Vampire Diaries som idag är känd som en TV-serie under sam-
ma titel. Inte mindre har sjukdomen aids gjort vampyren högaktuell, där vampirism betraktas 
som ett virus, en kronisk sjukdom,9 till exempel i Scott Westerfeld roman Parasit, eller i 
Charlaine Harris serie True Blood. Men vampyren betraktas också som en sexsymbol och 
visualiserar våra innerligaste fantasier, drömmar om evigt liv, längtan efter den perfekta krop-
pen och den intellektuella fulländningen. Med sin stereotypa stil bryter vampyren mot alla 
samhällsnormer och balanserar mellan människa och det rovdjur som de har inom sig. Liksom 
unga kvinnor som är på väg in i vuxenlivet fulla av motsättningar, sociologisk och kulturellt 
avgränsade från andra grupper i samhället, försöker de passa in, på samma sätt som vampyren 
tvingas spela människor.10 
 
Eftersom intresset för vampyrberättelsen och dess trend är ständigt återkommande i vårt sam-
hälle, och de senaste åren har fått en ny slagkraft både i böcker och på film, har det i sin tur 
påverkat också bibliotekens inköp och förmedling av litteratur. De senaste åren har vampyrlit-
teraturen varit på topp vad gäller ungdomarnas intresse och bidragit till att bl.a. lånestatistiken 
på folkbiblioteken har ökat avsevärt vad gäller ungdomsböckerna.11 Därför vid läsfrämjande-
arbetet och inköp av litteratur är det viktigt att bibliotekspersonal har en god kännedom om de 
genrer som erbjuds samt om dessa genrers läsargrupper, inte minst när det gäller en genre som 
skräck och specifikt när det gäller vampyrlitteratur, som klassas som populärlitteratur och 
betraktas som litteratur med lägre status. Det var först på 1970-talet som gränsen mellan ”fin-
kultur” och ”popkultur” blev dragen. Populärlitteratur har ansetts vända sig till mindre avan-
cerade läsare, säljs i kiosker och snabbköp och ges ut i billiga pocketbokserier.12  Under 
många år har debatten mellan kvalitetslitteratur och populärlitteratur engagerat många biblio-
tekarier och diskussionen är fortfarande högst aktuell vid olika bibliotekssammankomster. 
  
En annan aspekt som är viktig att nämna berör ungdomar som användargrupp på folkbibliote-
ken. Tidigare forskning visar att ungdomar som användargrupp sällan känner sig hemma på 
biblioteket, att möblering på barn- och ungdomsavdelningen inte är anpassad till äldre ung-
domar samtidigt som de inte känner sig bekväma bland hyllorna på vuxenavdelningen.13  
Dessutom minskar intresset för många unga för biblioteken ju äldre de blir. Samtidigt anser 

                                                 
7 Höglund (2009), s. 307ff 
8 Höglund, (2009) s. 310ff 
9 Nykvist, Karin (20109, ”Mannen på allas läppar” Sydsvenskan, Kultur och Nöje (2010.06.30) 
10 Winberg, Anna (2009), ”Mångalna tonåringar” Modern Psykologi, Nr. 1 s.15 
11 Statens kulturråd: Statistik. http://www.kulturradet.se/sv/Statistik/Bibliotek/Folkbibliotek [2010-03-15]. 
12 Öhman (2002), s.7ff 
13 Rydsjö & Elf (2007), s. 137ff 
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många bibliotekarier att det är svårare att nå ut till ungdomar, samt att arbetet med dem är mer 
krävande.14 Därför krävs det av bibliotekarier att ha en god kunskap i ungdomskulturen, då 
ungdomars intresse ofta skiftar och är beroende av den identitetsfas som den unga individen 
befinner sig i. En annan avgörande faktor för ungdomarna är också bemötandet. Ungdomarna 
vill bli bemötta som de personer de är, inte som representanter för en grupp och. 15  Ett bra 
bokbestånd är viktigt för ungdomarna, det ska finnas något för alla på biblioteket. Ungdomar-
na efterlyser ofta boktips, men boktips och bokprat för ungdomar är inte särskilt vanliga. 
Forskningen visar också att bibliotekariernas tips spelar en viktig roll, en bra förmedling av 
litteratur leder till att ungdomarna läser nya böcker och fler böcker.16  
 
Unga kvinnor läser skönlitteratur i ganska stor omfattning och hör till den användargrupp som 
syns som mest bland ungdomar på folkbiblioteken. Därför känns det extra angeläget att be-
skriva den kvinnliga läsargruppen samt deras i viss mån annorlunda behov och önskemål. 
Således anser jag att ur ett biblioteksperspektiv kan det vara intressant, att försöka förstå vad 
det är som lockar de unga kvinnorna till läsning av vampyrböcker och hur de upplever biblio-
tekens litteraturförmedling.  
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med min magisteruppsats är att få reda på varför unga kvinnor är så betagna av vampy-
rer och hur denna fascination förhåller sig till deras liv och identitetsskapande i det senmoder-
na samhället. Mitt mål är att studera vilka faktorer det är i vampyrberättelsen som väcker at-
traktion och identifikation hos de unga kvinnorna och vilka faktorer som ligger till grund för 
vampyrberättelsens popularitet. Vidare finner jag det också angeläget att undersöka hur dessa 
unga kvinnor upplever, att biblioteket kan svara upp mot deras förväntan på litteraturtillgång 
och bibliotekstjänster. 

För att uppnå syftet vill jag söka svar på följande frågeställningar: 
 

• Vad i vampyrberättelsen tilltalar unga kvinnor i Sverige och är av vikt för deras 
identitetsskapande?  

• Vad anser mina informanter vara orsakerna till vampyrberättelsens popularitet i 
dag? 

• I vilken utsträckning anser mina informanter att biblioteket kan tillgodose deras ef-
terfrågan på vampyrlitteratur och vad man kan av deras uppfattning dra för slutsat-
ser rörande bibliotekets förhållningssätt till populärlitterära genrer? 

  
De två första frågeställningarna ämnar jag besvara utifrån de sociologiska teorier och den ti-
digare forskning, som jag avser ta upp i min uppsats, samt via det empiristudie som jag ska 
genomföra med hjälp av kvalitativa intervjuer.  Jag ämnar därför använda mig av en analys-
modell som jag ska utforma utifrån de valda teorier samt utifrån mina informanters utsagor. 
En mer utförlig beskrivning av analysmodellen återges i kapitel 5.6  Den tredje frågeställ-
ningen avser jag att få svar genom den empiriska studien samt forskningen inom biblioteks- 
och informationsvetenskapen.  

                                                 
14 Rydsjö & Elf (2007) s. 139f 
15 Rydsjö & Elf (2007), s. 139-150 
16 Rydsjö & Elf (2007), s. 139ff 
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1.3 Avgränsning 
 
Jag har valt att avgränsa min uppsats till att studera den unga kvinnans identitetsskapande i 
det svenska senmoderna samhället. Således handlar arbetet om den enskildes självidentitet. 
Kulturell eller nationell identitet berörs inte i uppsatsen, inte heller social klasstillhörlighet. 
Likaväl är det inte en läsarundersökning som har som syfte att undersöka de unga kvinnornas 
läsvanor.  
 
Då min uppsats handlar om unga kvinnor betyder det inte automatiskt att den anammar ett 
genusperspektiv. Som jag förstår det syftar genus på det sociala kön som antas existera med 
det parallella biologiska könet. Förutom att vi föds till man eller kvinna, lär vi oss genom 
andra människor hur vi förväntas bete oss som man respektive kvinna. Således innebär ge-
nusperspektivet att forskaren studerar hur dessa förväntningar på hur vi ska uppföra oss som 
män respektive kvinnor påverkar oss i vardagslivet eller andra situationer. Eftersom uppsat-
sens fokus ligger på samverkan mellan individ och samhälle samt den individualisering av 
livsstilar som pågår och dess föränderliga ”natur” är genusperspektivet inte mitt första-
handsval som teori.  Jag ämnar därför i mitt arbete utgå från samhällsteorier som har som 
grund individens/människans identitetsskapande i den senmoderna epoken och väljer att 
frångå genusperspektivet i teoridelen. Jag vill med det även poängtera att mitt intresse ligger i 
att undersöka unga människor som i det här fallet visar sig vara unga kvinnor samt de faktorer 
som ligger som grund för identitetsskapande utifrån ett samhälligt inflytande. I diskussioner 
om identitet och samhälle ställs en liberal föreställning om individens frihet och möjligheter i 
skarp kontrast till en sociologisk problematisering av biologiska och sociala hinder. Förvisso 
föds människor in i en viss klass, en viss kropp och en nationell tillhörighet, men det betyder 
inte att det inte går att ”byta” klass, eller att växla könsidentitet.17 I de val av möjligheter som 
det moderna samhället erbjuder finner vi ett utrymme för skapande av livsstilar och olika 
identitetsprojekt. De kända samhällsteoretiker som jag använder mig av i mitt arbete, som 
Anthony Giddens, Zygmunt Bauman eller Thomas Johansson åser människan och hennes 
identitet som fast fusionerat med den föränderliga tiden vi lever i samt att det samtida senmo-
derna samhället kräver att självidentiteten skapas under en ständigt pågående reflexiv process. 
Dock till viss del kommer genusperspektivet att tas upp och behandlas i kapitlet Tidigare 
forskning och framförallt kommer fokus att ligga kring genusidentiteten.   
 
Uppsatsens undersökningsområde baseras på intervjuer med unga kvinnor och deras utsagor 
vad gäller vampyrlitteratur och identitetsskapande. Då min studie handlar om unga kvinnor 
har min undersökning avgränsats till ungdoms- och vuxenvampyrlitteratur och vampyrfilm, 
således väljer jag medvetet bort barnlitteratur med vampyrmotiv. Vidare ämnar jag att göra en 
avgränsning i fråga om vampyrberättelsen och i mina analyser fokusera enbart på vampyrlitte-
ratur och film som har utkommit under det senaste decenniet. Vidare gör jag en avgränsning i 
fråga om biblioteken och i min studie inrikta mig enbart på folkbiblioteken.  
Uppsatsens empiriska undersökning byggs på åtta djupintervjuer med unga kvinnor i åldern 
17 – 25 år som är intresserade av vampyrberättelsen. 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Johansson, T. (2006), ”Att skapa sin identitet: Ungdom i ett posttraditionellt samhälle” ingår i A. Frisén & P. 
Hwang (2006), Ungdomar och identitet. 
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1.4 Ämnesrelevans för ämnet biblioteks- och informationsvetenskap  
 
De senaste åren har efterfrågan på litteratur med innehåll liknande Twilightserien bara ökat. 
Biblioteken stod inte opåverkade av vampyrtrenden och frågor rörande vampyrlitteratur samt 
inköpsförslag på böcker med vampyrmotiv var ständigt återkommande.  Nils Ahnland som är 
bibliotekarie i Holfors skriver i sin bok Odöd, blek och hungrig följande:” Som bibliotekarie 
på ett folkbibliotek har jag lagt märke till att många besökare, och då framförallt ungdomar, 
efterfrågar böcker om vampyrer. Vad tipsar man om när man inte känner till något om genren 
förutom Dracula och Twilight-serien.”18  Vidare påpekar han att för en oinitierad betraktare, 
kan vampyrlitteraturen lätt ses som trivial och statisk.19 Han anser att vampyrlitteratur kan 
liksom vilken annan skönlitteratur vara emellanåt trivial, den är dock inte statisk. Eftersom 
genren ständigt utvecklas och rymmer vitt skilda verk med bredd avseende innehåll, omfatt-
ning, ambition och djup.20  
 
En likasinnad syn vad gäller vampyrlitteraturen har jag själv mötts av på min egen arbetsplats, 
då jag nämnde att jag ämnar skriva en magisteruppsats som bland annat handlar om vampyr-
berättelsen. Jag har då själv många gånger märkt att vampyrlitteraturen ofta är underskattad 
och den ickekunnige i genren mister poängen i att vampyrlitteraturen är för den unga männi-
skan en effektiv katalysator för diskussioner om vad som är gott respektive ont, om rättigheter 
och vad som gör livet värt att leva. En annan viktig faktor är att biblioteken ska bedriva en 
läsfrämjande verksamhet. Att främja litteratur och läsning är en av bibliotekets allra viktigaste 
uppgifter, något som också lyfts fram i bibliotekslagen. 
 
2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt 
kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. [...] 
 
5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att 
stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av materi-
al för utbildningen. 
 
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att 
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkut-
veckling och stimulera till läsning.21 
 
Enligt Bibliotekslagen läggs stark betoning på barn och ungdomar, där läsfrämjande är kopp-
lad till språkutveckling och lärande. Det tänkvärda är att lagen flera gånger tar upp ”läsning” 
och ”litteratur” utan att närmare specificera vilken typ av litteratur det är som ska främjas. 
Innebörden är som jag förstår att Bibliotekslagen inte tar ställning i den klassiska kvalitetsfrå-
gan, alltså diskussionen i fråga om biblioteken i första hand bör sträva efter att förmedla ”kva-
litetslitteratur” framför litteratur med ”lägre status”. Således anser jag, att det är viktig att bib-
lioteken håller sig à jour med den litteratur som så starkt efterfrågas av dagens unga männi-
skor. Vidare är min erfarenhet, att ungdomar är en grupp som lätt kan hamna i skymundan på 
ett bibliotek. Ofta riktas verksamheten mot de yngre barnen med olika aktiviteter som sago-
stunder, barnteater m.m., eller mot vuxna med exempelvis författarbesök. Det står klart i 9 § 
Bibliotekslagen, att folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar för att tillgodose deras informationsbehov. Av den orsaken anser jag att det är extra 
viktigt att belysa ungdomar som användargrupp samt deras i viss mån speciella informations-

                                                 
18 Ahnland (2009), s.7 
19 Ahnland (2009), s. 7 
20 Ahnland (2009), s. 7 
21 SFS 1996: 1596 
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behov. Då jag i min studie använder mig av tidsenliga och relevanta samhällsteorier som 
handlar om den senmoderna människan samt teorier i ungdomsforskningen, hoppas jag kunna 
ge en god kännedom om hur dagens unga kvinnor fungerar samt hur samhället kan påverka de 
unga människornas identitetsskapande. Vidare hoppas jag att med min uppsats kunna bidra till 
förståelsen både vad gäller vampyrlitteraturen samt hur unga kvinnor som användargrupp kan 
förstås av den vigda Kultur och Biblioteksvärlden. 
 
 

1.5 Uppsatsens disposition 
 

I nästa kapitel redogör jag för bakgrunden till uppsatsämnet genom att dels förklara förhistori-
en till vampyrens existens samt dess roll i litteraturen och filmen. Vidare ges en förkortad 
förklarning till bestseller fenomenet och vampyrlitteraturen på folkbiblioteken. Likaledes re-
dogör jag kortfattat för litteraturbegreppen och definitioner.  
 
I kapitel tre presenteras tidigare forskning och litteratur inom och utanför det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga området. Genomgången är uppdelad i forskning om unga männi-
skors identitetsskapande med fokus på unga kvinnor samt forskning om skönhets/kroppsideal 
och kärlek och sexualitet. Jag ämnar även i detta kapitel ta upp forskningen om unga kvinnor 
och vampyrberättelsen, som i stortsätt baseras på Anna Höglunds avhandling Vampyrer. 
  
Uppsatsens teoridel utgår från ett sociologiskt perspektiv vilket presenteras i kapitel fyra. Jag 
redogör för de sociologiska teorierna utifrån Giddens, Bauman och Johansson. Fokus ligger 
på teorier om identitetsskapande i syfte att skapa förståelse för unga människor och i detta fall 
unga kvinnors liv i det senmoderna samhället. 
 
I metodkapitlet redogör jag för den kvalitativa forskningsmetoden samt går igenom urvalet av 
informanter, tillvägagångssättet i de semi- strukturerade intervjuer och den analysmodell be-
stående av fyra teman som används på det empiriska materialet.    
 
Analys och presentation av informanter samt resultat sker i kapitel sex . Här görs en genom-
gång av empirin där informanterna beskrivs var för sig, vidare i analysdelen använder jag mig 
av min analysmodell. Informanternas utsagor är i texten markerade med citattecken. Vidare 
redovisar jag för uppsatsens resultat där analysen och empirin skärskådas utifrån de sociolo-
giska teorierna och mina egna reflektioner återges. 

Kapitel sju består av diskussionsdelen där jag ämnar ge svar på mina frågeställningar som jag 
presenterade tidigare i kapitel 1.4. Den första diskussionsdelen avser ta reda på vad i vampyr-
berättelsen som tilltalar de unga kvinnorna som är av betydelse för deras identitetsskapande. 
Följande diskussionsdel handlar om vampyrberättelsens popularitet i det senmoderna samhäl-
let. Slutligen förs en diskussion huruvida bibliotekets utbud i fråga om vampyrlitteratur är 
tillfredställande för den unga läsarkretsen samt vilka slutsatser kan dras vad gäller bibliotekets 
förhållningssätt till populärlitterära genrer.  Avslutningsvis framförs ett förslag på vidare 
forskning. 
 
I det sista kapitlet görs en sammanfattning av hela uppsatsen, här ligger tyngdpunkten på de 
resultat som uppsatsens arbete har lett fram till.  
 
Bilaga 1 består av min intervjuguide. 
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2. Bakgrund 
 
I det här kapitlet ämnar jag att ge en bakgrund till mitt undersökningsområde.  Jag börjar med 
en kort historisk bakgrund i folktron om vampyren och myten om vampyren samt en kortfat-
tad genomgång av vampyrberättelsen i litteraturen och filmen. Vidare klargör jag för bestsel-
ler fenomenet samt för populärlitteraturen på folkbiblioteken. 
 
 

2.1  Vampyr – folktron och myter 
  

En definition av vampyr enligt Nationalencyklopedin lyder:  
 
           vampyr, övernaturligt väsen, en gengångare vars allmännast omtalade egenskap är 
           att den nattetid suger blod från människor för att tillgodogöra sig deras livskraft.  
           Vampyrtron har gammal hävd i sydösteuropeiska länder, där den aktualiserades  
            inte minst under epidemier ännu på 1700-talet och återkom även under  
           1900-talet, särskilt i Rumänien och Ungern.22 
 
Bartlett & Idriceanu i boken Legends of blod ger följande beskrivning: 

”The vampire is a ’revenant’, a being from beyond the grave, which destroys life in order 
to continue its own unholy and unnatural existence. Besides the need for blood and the 
state of being ’undead’, there are other attributes that we should consider, such as magus-
like qualities, sexuality, links with nature.”23 

 
En vampyr är en mytologisk varelse som besitter övernaturliga krafter och förmågor och mås-
te dricka människoblod för att överleva. Legender om vampyrliknande väsen finns i många av 
jordens kulturer. Bland annat i den mesopotamiska mytologin samt den kristna och judiska 
tron anses Lillith vara den första vampyren. Lillith som enligt den äldsta hebreiska traditionen 
var Adams första fru, lämnade Adam och vägrade återvända, vilket i sin tur ledde till att Gud 
skapade honom Eva. Den judiska tradition berättar om hur Lillith stal och mördade barn vars 
blod hon sedan drack.24  I det gamla Rom och Grekland fruktade man Lamia och Empusa 
medan i Asien fanns det Vetalas, likadant var det i Afrika, Amerika och Västeuropa; överallt 
finner man spår efter liknande varelser som livnärde sig på människornas blod. Varelsernas 
utseende och art skiftar beroende på var man befinner sig geografiskt och tidsmässigt.   
I Skandinavien, exempelvis i Sverige kan Mara ses som ett vampyriskt väsen som tömde sina 
offer på livskraft.25 I den judisk-kristna tron ansågs Judas vara jordens första vampyr och Ju-
das barn var hans blodtörstiga avkomma. De var svåra att identifiera då de kunde skifta gestalt 
och var den mest fruktade och ondaste vampyrsorten. De kunde tömma en människa på blod i 
ett enda smärtsam bett som efterlämnade ett ärr i form av XXX, vilket symboliserade de tret-
tio silverpenningar som Judas fick när han förrådde Jesus.26  
 
Skräcken och tron på vampyrerna var under flera hundra år utbredd i stora delar av världen, 
exempelvis i Central- och Östeuropa, där de första vampyrepidemierna rapporterades i slutet 
av 1600-talet och under 1700-talet. I rapporter fanns det vittnesmål om de döda som återvände 

                                                 
22 www.ne.se (2010-06-08) 
23 Bartlett, W, Idriceanu, F (2006) Legends of blood, s.1 
24 Ahnland, N. (2009), Odöd, blek och hungrig – vampyren i bok och film  s.19;  
25 Ahnland (2009), s. 21 
26 Höglund, A. (2009), s. 38 
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från sina gravar för att hemsöka släktingar och vänner, som tömt dem på blod och livskraft 
och orsakat sjukdom och död. I de skrivelser som skickades till dåtidens österrikiska provins-
administrationer begärde byborna att få öppna gravarna till de döda som ansågs vara vampy-
rer för att slå en träpåle genom hjärtat på kroppen eller ta ut hjärtat, bränna det och strö askan 
över graven, alternativt hugga av huvudet och bränna kroppen. Byborna var ofta desperata 
och rädda för att hela byn skulle gå under. Under sådana omständigheter gav man tillstånd till 
gravöppningar och till den begärda proceduren, som ofta övervakades av lokala präster och 
militärläkare samt stationerade officerare i trakten. Det finns detaljerade dokumentationer av 
denna typ av händelser, då många gånger undersökningskommissioner hade skickats från den 
kejserliga administrationen i Wien eftersom situationen ansågs vara alarmerande. När gravar-
na öppnades fann man inte sällan den döda kroppen i oförstört skick, med vad som beskrevs 
som ”ny hud”, nya naglar och växande hår samt munnen fylld med röd vätska, vilket tolkades 
som blod. Det beskrevs att när pålen slogs genom hjärtat, vred sig kroppen i konvulsioner, att 
blodet sprutade och vampyren utstötte skrik och förbannelser. Vampyrepidemier uppkom i 
Istria (1672), Östperussen (1710, 1721 och 1750), Ungern (1725), Österrikiska Serbien (1725-
1732), Schlesien (1755), Valakiet (1756) och i Ryssland (1772). 27 Det finns väldokumentera-
de rapporter av vampyrepidemier, till en av dem hör Visum et Repertum 1732 skriven av 
Fluckinger.  Rapporten blev snabb känd och några år senare såldes billiga häften av Visum et 
Repertums på gator och torg.28  Under första hälften av 1700-talet var vampyrerna det hetaste 
nyhetsstoffet och berättelserna om dem lockade alla samhällsklasser. 
 
Till följd av de olika vampyrepidemierna har vampyren blivit uppmärksammad av många av 
samtidens kända vetenskapsmän och lärda. Det skrevs en mängd akademiska texter som dis-
kuterade vampyrens existens eller snarare vad som åstadkom fenomenet. Bland de kända och 
lärda vetenskapsmän som skrev och polemiserade om vampyren kan Voltaire, Diderot och 
Rousseau nämnas. 29  Vampyrdebatten engagerade hela nationer och gav då ett perfekt tillfälle 
för lärda vetenskapsmän att föra fram sina ideologiska ståndpunkter. I en av sina skrivelser 
avfärdar Voltaire vampyrtron och påstår, att sådan vidskeplighet var inget som en upplyst 
despot skulle ägna seriös uppmärksamhet åt. I sina politiska texter använde han sig ofta av 
vampyren metaforiskt, och påstod att samhällets verkliga vampyrer är bland andra kyrkans 
män, munkarna, eftersom de åt på bekostnad av både kungens och folkets välfärd.30  
 
Rousseau var av en annan åsikt och i ett brev till ärkebiskopen av Paris skrev han: 
 
                       If there is in the world a well-attested account, it is that of the vampires.  
                       Nothing is lacking: official reports, affidavits of well-known people, of 
                       Surgeons, of priests, of imagistrates: the judicial proof is most complete.31 
 
I de texter där Rousseau behandlar vampyrtron framläggs att filosofen inte tyckte att det var 
särdeles viktigt att avgöra om vampyren verkligen existerade eller ej. Rousseau tyckte sig 
vara attraherad av tanken om att det verkligen fanns vampyrer. Han ville förstå varför vam-
pyrtron så snabbt förkastades av hans upplysta kollegor, trots att de vilade på samma bevis-
börda som så många andra fenomen som accepterades av desamma. 32 En hel del av den ideo-

                                                 
27 Kaliff (2009), S.13-15; Höglund A. (2009), s.31-53 
28 Höglund (2009), s. 45f; Ahnland, N. (2009), s. 32-33 
29 Höglund (2009), s. 31, 49 
30 Höglund (2009), s. 49 ; Kursmaterial Vampirer och Skräck Linnéuniversitetet. (2011) 
31 Jean Jacques Rousseau, ”Brev till Ärkebiskopen av Paris” Översättningen ovan är hämtad ur Poul Barbers text 
”Forensic Pathology and the European Vampire” i Alan Dundes , The Vampire. A Casebook och ingår i Höglund 
(2009), Vampyrer s. 31 
32 Höglund (2009), s. 49 
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logiska tematik som presenteras i Rousseaus utläggningar om vampyrfenomenet återkommer 
senare i vampyrromanen.  
 
 

2.2  Vampyrberättelse i litteraturen och filmen 
 
Vampyren som litterär gestalt dök upp i Storbritannien i slutet av 1700-talet inom den roman-
tiska litteraturen. Av de tidigare texter som är viktiga att nämna är J.W. Goethes Braut von 
Korinth som skrevs på 1700-talet och handlar om en kvinnlig vampyr i antikens Grekland. 
John Staggs dikt The Vampyre trycktes 1810 och beskriver en blodig historia om en Lord 
Herman som med dödlig utgång får nattliga besök av sin framlidne vän Sigismund.  Men det 
är först med John Polidoris The Vampyre år 1819 som vampyrlitteraturen fick sin utveckling. 
Polidori skapade vampyren så som vi är vana att se honom idag, en adlig Don Juan-vampyr, 
sofistikerad, attraktiv, farlig, aristokratisk och mycket blek.33 Polidoris berättelse om den 
blodsugande Lord Ruthven har inspirerat till en mängd mer kända vampyrberättelser som 
Viktor Rydbergs ungdomsarbete Wampyren (1848), samt J.S. Le Fanus Carmilla (1872), som 
är en berättelse om en flicka som tas om hand av en adelsfamilj där familjens dotter Laura 
knyter nära vänskapsband med Carmilla men blir snart svårt sjuk. Runt omkring i trakten dör 
unga kvinnor och efter en tid visar det sig att Carmilla är en vampyr, som är den första riktiga 
kvinnovampyren i litteraturen. Romanen handlar i stort sett om två kvinnor som attraheras av 
varandra och Carmilla som är vampyr karakteriseras av ett omättligt sexuellt begär som man-
nen inte kan kontrollera.34 1897 kom romanen Dracula skriven av Bram Stoker som idag kal-
las för vampyrernas gudfader. Stokers Dracula är ett omänskligt monster, en uråldrig predator 
från Transsylvanien som invaderar det viktorianska London på jakt efter nytt färsk blod, helst 
från unga sköna kvinnor.35 1800-tals vampyrromaner skildrade ofta den homoerotiska kärle-
ken, att vampyrer var vampyrer på grund av att de älskade: ”De erbjöd en intimitet, en homo-
erotisk gemenskap, som hotade den hierarkiska distansen i de relationer som var sanktionera-
de av samhället”.36 Sexualitet och självbehärskning hade haft en stor roll i dåtidens romaner, 
just därför att sexualiteten var så tabubelagd i den viktorianska England. 

   
Den första vampyrfilmen som gjordes var i Frankrike år 1896, det var Georges Mèliès två 
minuter långa film La manoir du diable och handlade om en fladdermus som flyger in i ett 
slott och förvandlas till vampyr. På 1920-talet ansökte regissören F.W. Murnau om rätten att 
få filmatisera Bram Stokers Dracula. Då han fick avslag av änkan Stoker kopierade han ma-
nuset och ändrade karaktärernas namn och 1922 utkom Nosferatu, Eine Symphonie des Grau-
ens med Max Schreck i rollen som greve Orlock (alias Dracula). Kort därefter stämdes pro-
duktionsbolaget av Stokers fru och man fick i uppdrag att bränna filmen.37 Under senare år 
har Dracula filmatiseras flera gånger med kända skådespelare som Bela Lugosi i Mysteriet 
Dracula (1931), Christofer Lee i Dracula – Mörkrets Furste (1965) och Gary Oldman i Bram 
Stoker`s Dracula (1992).38  
 
Efter Bram Stoker har det kommit ut otaliga mängder av vampyrböcker och filmer, men det 
var först 1976 med Anne Rice Intervju with the vampire, som är den första delen i The Vam-
pire Chronicles där de första egenskaperna till dagens vampyrer skildras. I boken får vi följa 

                                                 
33 Ahnland (2009), s. 83f 
34 Öhman (2002),  Populärlitteratur s. 94 
35 Ahnland (2009), s. 113f 
36 Öhman (2002), s. 95 
37 Kane, Tim (2006), The Changing Vampire of Film and Television – A critical study of growth of a genre s. 10 
38 Ahnland (2009) 
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vampyren Louis berättelse om sitt liv från allra första början som människa till hans liv som 
vampyr. Som människa längtar Louis efter döden, men blir förvandlad till vampyr av Lestat. 
Louis som vampyr är melankolisk och bitter, han äcklas av det han har blivit och av de infan-
tila människorna, samtidigt som han hyser en stor respekt för livet. Louis återspeglar dagens 
vampyrer; från att ha varit ett primitivt monster till en åtråvärd gestalt med en vacker fysio-
nomi och som läsaren gärna identifierar sig med. 39 Öhman skriver i sin bok Populärlitteratur 
att En vampyrs bekännelse kan läsas som en allegori över den mänskliga existensen, samtidigt 
som den också ställer frågor kring det avvikandes relation till normaliteten. 40 
 
I början var intresset för vampyrromanen i Sverige ganska svalt, den första översättningen av 
Bram Stokers Dracula kom ut först 1919 och därefter kom det ut en ny i slutet av 1960-talet. 
Men på senare tid har intresse för vampyrromaner ökat och under 1990-talet har det kommit 
en rad vampyrromaner i svensk översättning, många skrivna av kvinnliga författare.41 
Anders Öhman anser att orsaken till att vampyrromanen har attraherat flera feministiska  
författare är att den erbjuder en form där både existentiella frågor samt frågor om makt och 
sexualitet kan diskuteras.42 Ur ett feministiskt perspektiv är det värt att nämna Suzy McKee 
Charnas Gästspel av vampyr ( The Vampire Tapestry 1980), där vampyren får stå för den 
manliga sexualiteten och jägarrollen. Charnas roman anses utforska vampyrmyten som bärare 
av en patriarkal ideologi.43  I hennes spår faller många andra kvinnliga författare och ser vam-
pyren som en tacksam symbol för människans komplexa natur, där självbehärskning kontra 
lössläppandet av drifterna hör till centrala teman. Sedan mitten av 1980-talet har vampyren 
blivit användbar som en symbol för aidsepidemin t.ex. i Dan Simmons Children of the night 
(1992). Från 1990-talet och framåt exploderar utgivningen av vampyrromaner, inte  
minst bidrar Stephane Mayers Twilightserie till en rad nya utgivningar av vampyr -
ungdomsromaner. Serier som The house of night av P. C. Cast , Vampire academy av Richelle 
Mead eller The Vampire diariers av L.J. Smith (som visserligen kom ut 1991, men blev mest 
känd som TV-serie under 2000-talet), behandlar den unga tonårsproblematiken med hjälp av 
vampyrmotivet.  
 
I Sverige har sen början av 1980-talet Inger Edelfeldt tagit upp vampyrtematiken i sina ung-
domsromaner. I Juliane och jag (1982), skildrar Edelfeldt två unga flickor som är betagna av 
vampyrer, skräck och gothkultur i allmänhet. I sina näst följande romaner som Skuggorna i 
spegeln (2003) och Månbarnet (2008) tar hon hårdare grepp om vampyrtematiken och i mot-
sats till Juliane och jag där vampyrer bara finns i flickornas fantasi, så skildrar de två andra 
böckerna vampyrens existentiella dilemma, och inte minst ungdomstiden med dess ensamhet, 
vardagen, tristessen, ångesten, allt det där besvärliga och jobbiga som hör till övergången 
mellan barndomen och vuxenlivet.44  En annan svensk författare som bl.a. belönades med 
seriösa recensioner i dagspressen är John Ajvide Lindqvists roman Låt den rätte komma in 
(2004). Lindqvist vampyr är ett evigt barn, han eller hon, vampyrens kön växlar under berät-
telsens gång är en djupt sorglig figur. Eli som vampyren heter binder starka vänskapsband 
med en lika olycklig och svårt mobbad pojke. Författaren lyckas med stor skicklighet skildra 
den svenska förortens samhälle samtidigt som han tar upp frågor om de många ungas vardag-
liga helveten och på ett vackert sätt skildrar hur ensamhet och utsatthet förenar två udda sjä-

                                                 
39 Ahnland (2009), s. 147ff; Höglund (2009). s. 307ff 
40 Öhman (2002) s. 100ff 
41 Öhman (2002) s. 100 
42 Öhman (2002) s. 106 
43 Öhman (202) s. 108 
44 Ahnland (2009), s. 165f; 187f; 223ff 
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lar. Inte minst leder Elis (vampyrens) tveksamma könstillhörighet till tankar kring Queerteo-
rin.45 
 
Som avslutning till detta avsnitt ämnar jag att använda mig av Anders Öhmans ord i fråga om 
vampyrmotivet i litteraturen samt filmen och säga att: ”[…] vampyren som gränsgestalt och 
brytare av kulturella, sociala och sexuella tabun kommer att fortsätta att utöva sin draganings-
kraft på nya generationer av författare och läsare.[…] , men för att kunna överleva kommer 
vampyrgestalten att, […] tvingas anpassas och omtolkas i takt med en föränderlig tid.”46 
 
 

2.3   Bestseller fenomenet, populärlitteratur och folkbiblioteken 
 
 

2.3.1 Bestseller fenomenet 
 

            ”Den svenska bokmarknaden liknar alltmer den anglosaxiska. Bestsellerismen frodas.  
             Är kvalitetslitteraturen med den lilla publiken på väg bort från den svenska bokmarknaden?”47  
 
I en serie artiklar skriver Anders Ström, före detta förläggare om bestsellarismens fenomenet 
och dess inverkan på bokmarknaden. Han anser att allt färre böcker säljer i allt större uppla-
gor. Anders Ström ger en kort bakgrund till detta skede och menar att de tidiga svenska förla-
gen tog under 1800-talet intryck av den förlagskultur som hade utvecklats i England och 
Frankrike. Den europeiska traditionen gav en bred utgivning av kvalitetslitteratur och långsik-
tig utdelning och stöddes av en borgerlig publik, alltså det var det kulturella kapitalet som 
genererade det ekonomiska. I USA fanns inte denna borgerliga publik och den amerikanska 
bokmarknaden var redan från början inriktad på en ekonomisk lönsamhet, som kom från en 
extrem försäljning på kort tid av några få bestsellers. Den första bestsellerlistan publicerades 
redan 1895 i USA.48  
 
De amerikanska medieindustriernas influenser slog igenom i Sverige efter första världskriget. 
Dock var det först på 1970-talet som kommersialiseringen av den svenska bokmarknaden tog 
fart på allvar. Bokmarknaden monopoliserades och på 1990-talet blev den mer marknadsinrik-
tad.49 Enligt Ström är den svenska bokmarknaden idag beroende av ett fåtal författare som 
säljer i extremt höga upplagor. Han räknar upp författare som Jan Guillou, Liza Marklund och 
Henning Mankell, som de senaste åren har nått en mycket stor publik även internationellt.50 
Vidare ger han exempel på två exceptionella försäljningsframgångar: det är böckerna om Har-
ry Potter som blev så populära att de skapade en ny läsrörelse bland unga samt filmatiseringen 
av Sagan om ringen som bidrog till rekordförsäljning av Tolkiens klassiker.51 På 1990-talet 
fick topplistorna kommersiell genomslagskraft och styrde försäljningen på bokmarknaden. 
Författaren blev ett varumärke, en ikon som betydde lika mycket som berättelsen.52    
 

                                                 
45 Ahnland  (2009) s. 191ff ; Höglund (2009) s. 307fff 
46 Öhman (2002), s. 108 
47 Ström (2003), Är bestsellerismen på väg att ta över. Svensk Bokhandel 2003- 02-14 
www.svb.se/nyheter/bestseller  
48 Ström (2003) ibid. 
49 Strom (2003) ibid. 
50 Srröm (2003) ibid. 
51 Ström (2003) ibid. 
52 Ström (2003) ibid 
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Vad är då en bestseller? Anders Ström anser att definitionen på en bestseller är kvantitativ, 
vilket innebär att det är försäljningssiffror som avgör: t.ex. skönlitteratur, romaner säljs i > 
100 000 ex., facklitteratur, sv-v > 100 000 ex, barn- och ungdomsböcker > 50 000 ex. siffror-
na gäller en nyhetsförsäljning till ordinarie pris under utgivningsåret 53  
En bestseller är då den bok som säljer extremt mycket mer än alla böcker i sin genre och når 
en större publik än den som redan läser.54 Dagens läsare väljer böcker utan att styras av vad 
som anses vara litterär kvalitet. Marknaden anpassas till efterfrågan och de stora skönlitterära 
förlagen ger ut böcker både av hög kvalitet till spänningslitteratur och underhållningsromaner 
för en bred publik. 55  
 
En bestseller är ofta en rak berättelse med mycket dialog och behandlar sådant som vi känner 
igen – allmängiltiga frågor om liv, kärlek och död. Den skildrar verkligheten på ett eget per-
sonligt sätt och ger läsaren möjlighet till identifikation. Det är den genuina läsupplevelsen 
som gör en bok till en bestseller.56 Vidare är det avgörande att boken upptäcks av bokbran-
schen, blir populär i medierna och sprids från mun till mun. Enligt Anders Ström är mun till 
mun metoden det mest effektiva, det som sprider ryktet om en roman och gör den till en bok 
som alla talar om. Det är en bok som man både vill läsa själv och ge bort i present. Det är i 
stort sett läsaren som slutligen avgör om boken ska bli en läsvärd roman som säljer i tusentals 
exemplar och når den breda publiken, den publik som inte läser böcker så ofta. En verklig 
läsupplevelse är grunden till en bestseller. 57 
 
Vampyrberättelsens enorma popularitet kan utan tvivel tolkas som ett popkulturellt fenomen. 
Bara Twilightsagan har de senaste åren sålts i miljoner exemplar och är enligt media den mest 
sålda och lästa ungdomsboken de senaste åren. Tidskriften Locust publicerar varje år statistik 
över fantasyutgivningen i USA, och om man räknar in paranormal romance (vampyrroman-
ser) har antalet titlar tredubblats sedan år 2000. Locust räknar till 69 olika vampyrromanser 
bara under 2008 vilket innebär att det definitivt finns ett sug efter sådan litteratur. Enligt USA 
Todays bästsäljarlista var tio av böckerna på 2008 års 30-i-topp-lista fantasy, med Stephanie 
Meyers Twilightböcker på plats ett till fyra.58  
   
 

2.3.2 Populärlitteratur och folkbiblioteken 
 

Det finns två olika sätt att se på kvalitetsbegreppet på biblioteken: det ena utgår från kunden, 
där kvaliteten beror på biblioteksanvändaren och dennes önskningar och efterfrågan, det andra 
angreppssättet handlar om den interna synen, här är det biblioteksorganisationens syn på kva-
litetsmålen man åsyftar, det rör sig om hur arbetsprocesserna i organisationer ska styras, för 
att nå den kvalitet och de målen man önskar.59 Enligt Anna – Lena Höglund f.d. länsbibliote-
karie i Östergötland och bibliotekschefen i Örebro Christer Klingberg är båda dessa angrepps-
synsätt viktiga att tillämpa i biblioteksverksamheten, men inget ger ensamt biblioteket en hög 
kvalitet eller leder mot målet.60 Vidare anser författarna att man också måste skilja på behov 
och explicit efterfrågan. Det må finnas en mycket aktiv efterfrågan på massmarknadslitteratur 
                                                 
53 Ström (2003b), Bestseller: något nytt om det som alla vet. 
54 Ström (2003b), Bestseller: något nytt om det som alla vet. 
55 Ström (2003a), Är bestsellerismen på väg att ta över? 
56 Ström (2003b), Bestseller: något nytt om det som alla vet. 
57 Ström (2003a), Är bestsellerismen på väg att ta över? 
58 Fahl, Hanna (2009), Där allt är möjligt. SvD/Kultur (17 juli 2009) 
59 Edvardsson, Bo & Thomansson, Bertil (1991), Kvalitetsutveckling – ett managementperspektiv. Ingår i Hög-
lund, Anna-Lena & Klingberg, Christer (2001). Strategisk medieplanering för folkbibliotek, s.17. 
60 Höglund, Anna-Lena & Klingberg, Christer (2001), s. 17 
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men i valet mellan den och svåråtkomligare och seriösa böcker väljer man de senare. Således 
verkar frågan angående kvalitetslitteraturen på biblioteken vara ett kontroversiellt ämne. 
Bland annat har Jofrid Karner Smidt i sin avhandling Mellom elite og publikum: Litterær 
smak og litteraturformidling blant bibliotekarer i norske folkebibliotek skrivit om att de nors-
ka bibliotekarierna har hamnat i ett ideologiskt dilemma, här handlar det om en önskan att 
förmedla kvalitetslitteratur och en strävan efter demokrati och mångfald.61 De norska folkbib-
lioteken vill erbjuda ickekommersiell litteratur och folkbildning, de vill vara en motvikt till 
underhållningsindustrin. Samtidigt kan detta uppfattas som kulturimperialism och för att mot-
verka det vill man också tillhandhålla det låntagaren önskar.62  
 
Bibliotekarien Christer Hermansson varnar för avintellektualiseringen bland de svenska bibli-
otekarierna. I en artikel i Götererborgs-Posten ”Bibliotek försöker leka bokhandel”.(2009), 
hävdar han att folkbiblioteken ska visa och lyfta fram kvalitetslitteraturen och erbjuda alterna-
tiv till den kommersiella litteraturen som inte behöver stöd från de offentligt finansierade in-
stitutionerna. Han anser att folkbiblioteken marknadsanpassar sig för mycket och skapar lätt-
köpta arrangemang kring till exempel Stephenie Meyers vampyrromaner. Vidare påstår han 
att många folkbibliotek avsäger sig sina politiska uppdrag och vill heller leka bokhandel, att 
det ska vara ”mysiga jippon” och lätt och trevligt.63 Hermansson artikel väcker reaktioner 
bland landets bibliotekarier, en av dem är Niclas Lindberg som i sin blogg osorteradetankar 
angriper Hermanssons uttalanden i GP. Lindberg anser att Hermanssons syn inte har stöd i 
vare sig Unesco:s folkbiblioteksmanifest eller i bibliotekslagen. Han anser att folkbiblioteket 
skall göra alla slag av kunskap och information lätt tillgänglig för sina användare. Alltså be-
tydligt mer än bara kvalitetslitteratur.64 I sin tur väcker Lidbergs påståenden många reaktioner 
och han får 22 kommentarer från alla andra bibliotekarier som antingen är för eller emot 
Hermanssons uttalanden i GP. Hermansson själv tar till orda i diskussionerna och bland annat 
utmanar Lindberg till en offentlig debatt. 65 Huruvida ett sådant synsätt kan ge följder i för-
medling och inköp av vampyrlitteratur som i det fallet klassas som populärlitteratur tycker jag 
är ett intressant spörsmål.  
 
Martina Rasch (2008), har i sin magisteruppsats undersökt folkbibliotekets syn på fantastisk 
från 1980-talet fram till idag. 66 I inledningen till sin uppsats skriver hon bland annat att 
skräcklitteraturen har under en längre tid levt i en än djupare misär i de svenska bibliotekshyl-
lorna. Då fantasy och science fiction har godtagits som sådan, har skräckromanerna gått obe-
märkt förbi, och placeras vanemässigt under allmän skönlitteratur.67 I motsats till fantasy och 
science fiction har inköpen av skräcklitteratur diskuterats; biblioteket köpte in vissa klassiker 
inom skräckgenren som t.ex. Lovecraft, däremot författare som Stephen King, Dean Koontz 
köptes sällan in. Skräcklitteraturen bedömdes hårdare och dåliga recensioner i pressen gav 
bibliotekarierna ett argument till att skräcken inte köptes in. Situationen tycks ha förändrats 

                                                 
61 Smidt, Jofrid Karner (2002), s. 317 
62 Smidt (2002), s. 318 
63 Hermansson, Christer (2009), Bibliotek försöker leka bokhandel. Göteborgs- Posten/Kultur Nöje (2009 04 09) 
64 Lindberg, Niclas (2009), Mångfale eller enfald? 

http://osorteradetankar.bloggsida.se/okategoriserad/mangfald-eller-enfald#comments (2009 04 12)  
65 Alla 22 kommentarer kan du läsa på Niclas Lidbergs blogg  Mångfald eller enfald? 
http://osorteradetankar.bloggsida.se/okategoriserad/mangfald-eller-enfald#comments (2009 04 12) 
66 Rasch, Martina (2008), Fantastik på biblioteket. En studie om hur de svenska folkbiblioteken förhållit sig till 
tre genrer från brytpunkten mellan 1970- och 1980-talet och fram till idag. Magisteruppsats inom biblioteks- & 
informationsvetenskap. Institutionen för ABM. Uppsala Universitet  
67 Rasch (2008), s. 5 
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något, och skräcktrenden har blivit bättre i och med de nya skräckförfattarna, som till exempel 
John Ajvide Lindqvist, då har böckerna köps in utan diskussion.68  
 
Som sagt råder det olika uppfattningar i fråga om populärlitteraturens ”vara eller icke vara” på 
biblioteken och i boken Pop goes the library (2008), har Sophie Brookover och Elizabeth 
Burns tagit upp den problematiken. Författarna har en positiv inställning till populärlitteratu-
ren och diskuterar bland annat hur bibliotekspersonalen kan använda sig av populärlitteraturen 
för att locka till sig fler användare till biblioteken och bland dem ungdomar.69  
 
            By giving the teens of your community a stake in the services, programs, and collections  
            created for them, you generate goodwill, gain credibility, and create a standing focus group   
            on issues of concern to adolescents. Soliciting and considering the input of TAB members  
            is a good way to ensure the success of the teen programs, and a natural bridge to involvement 
            in the library overall.70 
                           
Vidare ger författarna en del tips på hur bibliotekarierna kan använda sig av besökarna för att 
veta vad de vill ha på sitt bibliotek, samt på vilket sätt man får feedback på sitt arbete med 
populärkultur i form av fokusgrupper och statistik.71 Likaledes ger de vissa råd på hur och 
varför bibliotekarier borde utveckla bibliotekets samlingar och utåtriktade verksamheter i po-
pulärkulturell riktning för att attrahera nya grupper samt hur man bygger ut sina samlingar 
och använder sig av omvärldsbevakning och ger exempel på marknadsföringstekniker.72 Ett 
annat viktig aspekt som Brookover & Bruns tar upp är katalogisering och tillgängliggörandet 
av samlingarna, alla dessa åtgärder är till för att användarna ska få ut så mycket som möjligt 
från bibliotekets verksamhet.73 
 
 

2.6  Litteraturbegrepp och definitioner 
 

2.6.1  Det senmoderna samhället 
 
Det finns flera olika perspektiv att beteckna samhället vi idag lever i: det moderna samhället, 
det postmoderna samhället, det senmoderna samhället, risksamhället samt nätverkssamhället, 
m.m. Inom samhällsvetenskapen används de olika beteckningarna. Det gemensamma för dem 
är att de försöker ge en helhetsbild av vad det är för slags samhälle vi idag lever i samt vilka 
tendenser som är centrala om vi vill förstå samtiden. Jag har i min uppsats valt att använda 
mig av beteckningen det senmoderna samhället då både Giddens och Johansson använder sig 
av det begreppet. Bauman väljer att använda sig av det moderna samhället/det postmoderna 
samhället. Samtidigt uttrycker han själv i sin bok Det individualiserade samhället att: 
 
                     Man kan om vår tid, som numera har försetts med en rad olika beteckningar,  
                     såsom ”senmoderniteten”, den ”reflexiva moderniteten”, ”surmoderniteten” eller  
                     ”postmoderniteten” säga att den har upphöjts till norm (…)74 
 

                                                 
68 Rasch (2008), s.34ff 
69 Brookover & Burns  (2008), s. 22ff 
70 Brookover & Burns (2008), s. 22 
71 Brookover & Burns (2008), s. 27-30 
72 Brookover & Burns (2008), s. 24 
73 Brookover & Burns (2008), s.50ff 
74 Bauman (2001), s.153 
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Vidare när jag på www.ne.se söker efter begreppsförklarningar till de olika beteckningarna 
för samhället finner jag bland annat:  
 

           Inom samhällsvetenskapen har en stor mängd litteratur om det postmoderna samhället  
           producerats. Jean Baudrillard är en av de tongivande och hävdar att vi befinner oss i en  
           postmodern tid som helt bryter mot det moderna samhället, en era där "mediet är budskapet"  
           och alla klasser är flytande. Andra talar i stället om en radikaliserad modernitet, om det  
           senmoderna samhället som präglas av inslag av "postmoderna" företeelser. Zygmunt Bauman 
           förkastar både det moderna och det postmoderna projektet och menar att utmaningen ligger i att 
           hantera den ambivalens som det innebär att leva mellan det moderna och det postmoderna.75 
 
I sin bok Döden och odödligheten i det moderna samhället reserverar sig Bauman inför en 
alldeles för schematisk tolkning av detta pågående epokskifte och uttrycker: 
 
             Vi lever trots allt inte först i en förmodern, sedan i en modern och slutligen i en postmodern  
             värld. Alla tre ”världarna” är bara abstrakta idealiseringar  av ömsesidigt oförenliga aspekter  
             av den enda livsprocessen som vi alla så gott vi kan försöker göra så sammanhängande  
             som möjligt.76   
 
Enligt de ovan nämnda påståenden tar jag mig friheten att i mitt arbete använda mig av be-
greppet det senmoderna samhället, och med det avser jag den tid som vi lever och verkar i. 
 
 

2.6.2 Identitet och identitetsteorier 
 
Enligt Erik H. Eriksson är identiteten en subjektiv upplevelse av vad som gör att ”jag är jag”. 
Denna upplevelse är i sin tur beroende av de biologiska, psykologiska och sociala aspekterna 
hos varje person.  Med biologisk identitet menas den delen av identitet som är förknippad med 
vårt kön, vårt utseende och vår kroppsuppfattning. Den psykologiska aspekten av identiteten 
innefattar våra unika känslor, intressen, behov och försvarsmekanismer. Medan den sociala 
aspekten av identiteten handlar om att miljön ger möjlighet till olika uttryckssätt för identite-
ten, t.ex. i olika kulturer.77 
 
Anthony Giddens skiljer på två typer av identitet: social identitet och personlig identitet. En-
ligt honom bygger den sociala identiteten på olika markörer för exempelvis civilstatus, yrke 
och religion. På så vis hjälper de olika markörerna människorna att dela in varandra i katego-
rier. Däremot är den personliga identiteten mer individuell och skapas av individen själv i 
hennes samspel med omvärlden. Det är genom den individuella utvecklingen som människan 
formulerar sin upplevelse av sig själv och sina relationer till omgivningen. Identiteten är ald-
rig statisk utan är under ständig påverkan av nya erfarenheter.78 
 
Zygmunt Bauman ser identitetsskapandet som en process. Han diskuterar hur identitet idag 
präglas av dynamiska egenskaper. I det senmoderna samhället är inte identitet någon fast form 
som ska hittas, utan ska betraktas som något som varje individ konstant bygger och förhandlar 
igenom hela sitt liv. Det är ett pågående projekt under livets gång där människan är tvungen 
att ständigt omskapa om sin identitet och ifrågasätta dess värde. 79 

                                                 
75 www.ne.se (2010.04.24), sökord.: postmodernism. 
76 Bauman (1992), Döden och dödligheten i det moderna samhället s. 23 
77 Eriksson (2010), ingår i Frisén & Hwang (2006), s.11-12 
78 Giddens (2004),s. 43-44 
79 Bauman (2001) Det individualiserade samhället  
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 
I detta kapitel beskrivs forskningsläget genom anknytning till ungdomsforskning där frågor 
om unga människors identitet och livsvillkor i det senmoderna samhället tas upp, framför allt 
ligger fokus här på unga kvinnor och identitetsskapande. En av de representativa forskarna 
inom området är Thomas Zeihe vars studier inom ungdomsforskningen är av stort vikt för 
mitt undersökningsområde. Likaväl ämnar jag presentera en del avhandlingar samt magister-
uppsatser som i första hand handlar om forskning kring unga kvinnors identitet och kön. De 
studier jag har valt får på olika sätt relevans för min uppsats, utan att för den skull vara lika-
dana undersökningar. Några sådana har jag ej hittat. De flesta undersökningar som gjorts 
inom Biblioteks – och informationsvetenskapen behandlar studier som har anknytning till 
reader- response critism teori och har som syfte att påvisa sambandet mellan identitet och 
läsning. Således ämnar jag ta upp vissa av dessa undersökningar i mitt arbete, då jag anser att 
de till viss del är relevanta för min uppsats. 
 
 

3.1  Ungdom och identitet   
 
Ungdomsperioden beskrivs ofta som en övergångsperiod mellan barndomen och målet att bli 
vuxen. Att närma sig vuxenlivet innebär självständighet, ökad frihet och därmed förknippade 
glädjeämnen, men det innebär också en ny existentiell ensamhet och en förändrad bild av sig 
själv som av omvärlden. Hur man ska vara som individ är inte längre självklart för den unga 
människan. Frågor som ”Vem är jag?”, ”Vem kommer jag att bli?” ” Vad gör mig till en unik 
individ?” brottas man kanske med under hela livet, men de flesta av de frågorna är mest aktu-
ella under de unga vuxenåren. Detta har sin förklarning i att ungdomsåren är en tid då stora 
biologiska, psykologiska och sociala förändringar äger rum. Den unga människan ställs inför 
en rad val som på olika sätt har betydelse för ens identitet t.ex. val av utbildning, yrke och 
eventuell partner.80  
 
Thomas Ziehe (1993) i Kulturanalyser: ungdom, utbildning och modernitet anser att den  
process som en ung människa måste genomgå för att etablera en identitet är subversiv, full av 
motsättningar, konflikter och lösningar. Eftersom föräldrarna i dagens samhälle inte längre 
fungerar som gränssättare och auktoriteter har gränsen mellan ungdom och vuxen blivit sud-
dig och bestäms idag av erfarenheter istället för den fysiska åldern.81  
 
Identiteten är en process av bearbetande av olika intryck och den vetandevärld som unga idag 
tvingas ta sig igenom. En stor del i denna process spelar reflexiviteten som innebär att dagens 
unga människor bär med sig ett mediepaket i huvudet – ett referensbibliotek som är fyllt av 
mer eller mindre viktiga kunskaper om olika såpoperor, TV-serier, filmer, kändisar och ett 
helt mediespråk. 82 Frågan är ifall den unga människan använder all denna kunskap till att 
formulera en berättelse om sig själv. Tonåringarnas utveckling blir beroende av personliga 
och subjektiva val och värderingar, samtidigt som den ekonomiska verkligheten ofta motver-
kar ett förverkligande av dess individuella mål. Dagens ungdomar har lösgjort sig från tradi-
tionens tvång, men är samtidigt utsatta för den vilsenhet och ångest som det innebär att inte 
”veta sin väg”, allt är möjligt och genomförbart, ”man är sin egen lyckas smed”. Men de 
enorma valmöjligheterna för med sig att den unga människan inte hinner bearbeta alla dessa 
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vetandevärldar i en rimlig takt längre, vilket skapar osäkerhet, splittring och obeslutsamhet. 
Identiteten tenderar att bli flytande och medför att den unga människan pendlar mellan olika 
roller i samhället och upplever utanförskap.83 Svaret på frågan ”Vem är jag?” kan skifta i da-
gens samhälle. Det finns många svar, många kategorier att placera in sig själv i och många 
alternativa berättelser.84  Hillevi Ganetz menar att ett sätt för att hitta fram till vad som är bäst 
för en själv är att experimentera. Därför präglas ungdomarnas identitetsskapande av att de 
experimenterar med olika sociala karaktärer och roller och provar olika identiteter.85  Olika 
idoler/popidoler eller andra människor utanför den närmaste familjekretsen kan då fungera 
som förebilder för den annars så förvirrande unga människan. Att vilja låna en annan persons 
utseende och uppträdande gör att man uppnår en identitet genom identifikation. Den unga 
människan använder idolen för personliga syften, då det finns något hos ”idolen” som mot-
svarar ens egna behov.86 Vidare påpekar Ganetz att ett bra exempel på marknadens och medi-
ernas betydelse i ungas identitetsskapande är det stilskapande som pågår i de ungdomliga 
subkulturerna. Det kan vara svårt för vuxna att förstå varför det är så viktigt att man är hård-
rockare eller hip-hopare eller varför ungdomar byter stil så ofta som från den ena månaden till 
den andra. Hon anser att det är viktigt att förstå att den valda stilen betyder något för den unga 
människan, att stil är ett språk som bland annat berättar vilken klasstillhörlighet man har, vil-
ken livsstil man föredrar samt hur man förhåller sig till olika normer och värderingar. 87  Det 
är under den ungdomsperioden som viljan och behovet att prova det nya och att mejsla ut sin 
identitet är som starkast. 
 
Bo Reimer som är professor i media och kommunikation vid Malmö Universitetet anser att  
den moderniseringsfas de unga idag befinner sig i bidrar till motsägelsefulla, socialt skapade 
subjekt. I valet av livsstil finns det inte några enkla, linjära samband mellan social bakgrund 
och val av livsstil. Reiner menar att: ” […] Om man utgår från att varje subjekt är motsägelse-
fullt, kan man förstå varför och hur i en specifik situation ett subjekt kommer att ”domineras” 
av en speciell uppsättning av olika ”identiteter”[…].88  Därtill är vissa av dessa ”identiteter” i 
vissa situationer viktigare än andra. Samtidigt kan olika subjekt vid olika tillfällen alliera sig 
med andra subjekt och välja liknande livsstilar. Detta innebär att subjektet inte är autonomt 
och isolerat, det är inte bara socialt producerat utan det får också betydelse socialt; en betydel-
se som skiftar beroende på sociala sammanhanget. 89 Således anser han att de strukturella fak-
torer som köns- och klasstillhörlighet är naturligtvis viktiga, men att betydelsen av dessa fak-
torer har flyttats till nutiden. Det innebär att betydelsen av dessa faktorer inte är kopplad till 
att födas in i en viss klass och till ett viss kön vid en viss given tidpunkt, […] utan den består 
av vad dessa faktorer innebär idag – på det sättet som dessa faktorer lever med in i vardagsli-
vet (på samma sätt som förhoppningar om framtiden och ens sannolika levnadsbana påverkar 
hur man väljer att leva idag) […]90 Reimer menar att även om en individs tillgångar till viss 
del kan härledas till klassbakgrund och annan socioekonomisk och kulturell bakgrund, så är 
det snarare den kapitalmängd som finns tillgänglig idag som är relevant, än den mängd som 
individen en gång i tiden blev tilldelad. Avslutningsvis påpekar Reimer att tanken bakom hy-
potesen om individualiseringen av livsstilar är att traditionella socioekonomiska faktorer mer 
och mer förlorar sin betydelse för valet av livsstil och att det valet blir allt mer personligt.91   
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3.1.1 Identitet och kön 
 
Vilken identitet man har eller får idag är inte alls givet av självklara traditioner och normer.  
Identitetsbyggandet har blivit ett arbete och inbegriper även könsidentiteten. Hur man ska 
vara som man eller kvinna är inte så självklart längre och frågor vad som är ”manlighet” och 
”kvinnlighet” är i allra högsta grad aktuella i det senmoderna samhället. Unga kvinnor möter 
idag motsatta budskap om vad det innebär att vara kvinna. I skolan uppmuntras de att välja 
”otraditionellt” samtidigt som varje flicka vet att de inom mansdominerade utbildningar och 
yrken kommer de att få det besvärligt. Många forskare har den senaste tiden ägnat sig åt ge-
nusfrågor och skiljer mellan begreppen genusidentitet och könsidentitet. Könsidentiteten 
handlar om hur vi ser på oss själva, huruvida vi definierar oss som kvinnor eller män, som 
båda eller ingetdera. Det är de fysiska egenskaperna hos individen som gör att hon ser sig 
själv som kvinna eller man, men också vilken sexuell läggning hon har. Däremot handlar ge-
nusidentitet om de konstruktionerna av vårt sociala kön vi dagligen gör.92 
 
Ann Frisén & Philip Hwang har i Ungdomar och identitet (2006) ägnat ett kapitel åt identitet 
och kön. I den fokuserar Ann-Carlotte Smedler och Karin Drake på könets roll för identitets-
utvecklingen. Vad är manligt respektive kvinnligt kön? Författarna tar upp och presenterar 
teoretiker som bl.a. Nancy Chodorow samt Judith Butler. Samtidigt ifrågasätts den ”naturliga” 
dikotoma könsuppdelningen med begrepp som heteronormativitet och socialt konstruerade 
kön. Avslutningsvis tydliggörs hur kamratgruppen spelar en stor roll för formandet av en 
könsidentitet under ungdomstiden. Smedler och Drake tar upp den amerikanska  
sociologen och psykoanalytikern Nancy Chodorows teori, att könsidentitet utvecklas i relatio-
nen till föräldern och i första hand till den närvarande modern. Det är modern som är det pri-
mära objektet för olika konsekvenser för pojkar respektive flickor. Barn av båda könen har 
tillgång till moders kärlek, men relationen har olika karaktär. I relationen till dottern under-
stryker modern likheten dem emellan, medan i relationen till sonen betonas skillnaderna.93 
Författarna tar även upp och går igenom den amerikanska litteratur- och retorikprofessorn 
Judith Butlers teori och utifrån den försöker ge en bredare syn på identitet och kön. Utgångs-
punkten är här att kön handlar om att göra istället för att vara. Genom att använda begreppet 
performativitet, som benämning för iscensättandet av kön innebär det att performativiteten är 
hela det system av handlingar med vilka vi gör kön i vardagen. Samtidigt förutsätter könsord-
ningen att dess meningsbärare ständigt skapas och återskapas, att kön såsom den skapas inom 
den heterosexuella matrisen, blir på smhällig nivå även ett sätt att vidmakthålla manlig över-
ordning och kvinnlig underordning.94 Dock är det ganska vanligt förekommande att  
flickorna mer och mer utnyttjar den senmoderna möjligheten att skifta mellan ”manliga” re-
spektive ”kvinnliga” positioner i ett försök att ”få allt”.95 
 
Hedvig Ekerwald professor i sociologi anser att identiteten i dagens samhälle är svårföränder-
lig och att sociologiska variabler som kön, klass och etnicitet avsätter sig som djupt liggande, 
välförgrenade känslor i identiteten.96 Enligt henne präglas den unga kvinnans värld av det 
dubbla i att vara ung i ett samhälle där barn och unga har mycket lite att säga till om och att 
vara kvinna i ett samhälle där kvinnor utgör det underordnade könet.97 Vidare anser hon att 
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trots att det pågår ett stort arbete för jämställdhet i samhället samt de mycket omfattande för-
ändringar som inträffat under kvinnors ungdomstid under 1900-talet så förekommer sexuella 
trakasserier och sexuellt våld mot kvinnor under hela århundradet, att mycket är sig likt.98 
 
 

3.1.2 Kroppsuppfattning/skönhetsideal  
 
Under ungdomsåren är det viktigt att få en riktig och realistisk kroppsuppfattning. På vilket 
sätt den unga människan uppfattar sin egen förändrande kropp samt vilken bild man har av 
hur andra uppfattar den påverkar individens identitetsskapande . Kroppsuppfattningen är dock 
inte statisk utan ändras under livet och påverkas ofta av de ideal och normer som finns i sam-
hället samt i vilken mån man känner att man lever upp till dessa. Andras uppfattning om ens 
egen kropp, deras nedlåtande kommentarer, kan stanna kvar länge hos den unga människan. 
Självkänslan hos ungdomar är starkt relaterad till kroppsuppfattningen och uttrycker sig star-
kare hos flickor. De som har mer negativa uppfattningar om sina kroppar löper större risk för 
att ha mer negativa uppfattningar om sig själva samt har lättare att drabbas av nedstämdhet 
och depressiva symptom.99  
 
I vårt samhälle ses en slank vältränad kropp som ett uttryck för viljestyrka och självbehärsk-
ning. Utifrån ett sådant synsätt ses då fetma som ett tecken på förfall och brist på kontroll. 
Överallt i tidningar, TV-program, modeindustrin proklameras att framgång, skönhet, välstånd 
och lycka är förknippade med en smal och vacker kropp. De som inte uppfyller samhällets 
skönhetsnormer möts ofta av fördomar som lättja och impulsivitet, inte mindre är det de över-
viktiga personer som drabbas hårdast. Dessa fördomar gör att den överviktiga tonåringens 
självkänsla och kroppsuppfattning påverkas negativt.100 I en genomförd studie visade det sig 
att många tonårsflickor hade en negativ kroppsuppfattning i fråga om vikt, utseende samt vad 
andra tycker om dem. Många av tonårsflickorna påverkades också i relationen till pojkar på 
grund av sin negativa kroppsuppfattning.101 Det rådande skönhetsidealet som finns i dagens 
samhälle får nästan alla ungdomar att känna sig avvikande och missnöjda med sitt utseende på 
ett eller annat sätt. Skillnaden mellan modeförebilderna och vanliga människor blir allt större 
samtidigt som kroppsidealen blir allt svårare att uppnå. Sedan 60-talet har skillnaden mellan 
fotomodellens vikt och genomsnittlig vikt för kvinnor ökat kraftigt, bara för några år sedan 
var storlek 36 den minsta storleken, nu är storlek 32 den ideala.  Det skönhetsidealet som 
förmedlas av media är extra svårt för ungdomar att motstå eftersom de är mer känsliga för 
andras åsikter samtidigt som de är oklara över sina egna.102 I en genomförd svensk studie vi-
sade det sig att 57 % av flickor i årskurs 9 tyckte att de var tjocka trots att de hade normal  
kroppsbyggnad och 84 % ville ändra sitt utseende. 103  I dagens samhälle kan utseende påver-
kas eller ändras beroende på klädseln, kroppsutsmyckningen osv. Hur vi klär oss avspeglar 
vilka vi vill vara, hur vi ser på oss själva och hur vi vill bli sedda. Via dessa yttre attribut sig-
nalerar man grupptillhörlighet. Fysisk träning, bantning och smink, plastikoperationer är vår 
tids medel för att nå det utseende som önskas. 104 Kropp och hälsa har fått en ökad betydelse i 
samhället. Kroppen har för många blivit ett yttre medel eller verktyg som människor kan an-
vända sig av för att skapa en identitet. Ett välordnat yttre, betyder för många idag att personen 
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ifråga är framgångsrik och har en stark karaktär och framåtanda och att personer med ett 
mindre välordnat yttre ofta ses som mindre lyckosamma. Samhällets ideal formar identiteten 
och ofta tillskrivs individer personliga egenskaper eller en identitet utifrån sitt utseende. Vida-
re påstås det att massmedia är en portal för all ideal som sedan manifesteras i bland annat re-
klam. 105 
  
Socialdepartementet (2004) har genomförts en undersökning i samband med ett regeringsfi-
nansierat projekt kallat Flicka hur media och bl.a. skönhetsideal påverkar unga kvinnor idag. 
Denna studie visade bl.a. att var fjärde flicka kände sig pressad av skönhetsideal som de möter 
i media och reklam.106 I den populärvetenskapliga tidskriften om ungdomars villkor skriver 
Kenneth Ritzén (1996) att dagens unga anser att pengar och bra utseende hör till livets ljusa 
sidor. Många unga människor längtar ofta efter renhet och idealitet och bär på intolerant rast-
löshet inför det icke perfekta. Men att vårda sin kropp kräver pengar och tid, vilket inte för 
alla är givet. Den starka betoningen på val och ansvar som präglar vår tids samhälle ökar 
stress, ängslighet och skuldkänsla. Frågan ”duger jag?” ställs av många unga idag, samtidigt 
som valfrihet i identitetssökandet kombinerat med ökad konkurrens ger prestationsstress.107 
I Carita Bengs doktorsavhandling Looking good : a study of gendered body ideals among yo-
ung people framkom att flickorna är mer missnöjda med sitt utseende än pojkarna och att de i 
större utsträckning försöker att ändra och kontrollera sina kroppar. Vidare anser flickorna att 
det är jätteviktigt hur andra ser på deras kroppar, medan pojkarna visade sig vara mer intresse-
rade av andras kroppar än sina egna. Det viktigaste i ett utseende för flickorna var att vara 
smal, medan pojkarna ville bli längre och större. Både pojkarna och flickorna var överens om 
att vänner, veckotidningar och media i allmänhet har stor betydelse för hur de uppfattar sig 
själva. Den kritiska synen på sin egen kropp minskar med åldern hos pojkarna, medan det 
ökar hos flickorna och utvecklas hos dem till ett problemorienterat sätt att se på sig själva. 108 
 
 

3.1.3 Närhet, kärlek och sexualitet  
 
Att vara ung handlar om att bilda ett eget nytt oberoende själv, att ha en realistisk uppfattning 
om sina begränsningar liksom om sina möjligheter samt att stegvis överta ansvaret för sin 
egen kropp, sin sexualitet och sina tankar och känslor.109 Den första förälskelsen och det för-
sta kärleksförhållandet upplever man ofta under tonårstiden och det är under den perioden 
som den egna sexualiteten utforskas och de första sexuella erfarenheterna upplevs. Den unga 
människan måste lära sig hantera och förstå de nya känslorna som uppkommer i samband 
med de nya upplevelserna, bestämma hur man ska förhålla sig till, göra till sina egna och till 
en del av sin identitet. Kärlek och sexualitet hör till det mest intima och privata i en männi-
skans liv och är grundläggande för hur vi upplever oss själva som individer.110 För att identi-
teten ska utvecklas behöver man prova olika roller och anpassa sig utifrån den respons andra 
ger. Detta blir kanske aldrig så konkret som i ett intimt förhållande, i det sexuella mötet. För-
älskelsen är en stark upplevelse som står för hoppet om ett liv tillsammans med någon annan 
och som hjälper den unge att bättre klara av sorgen över att lämna föräldrarna. Förmågan att 
ha känslomässigt intima relationer hänger ofta samman med vad man har med sig från den 
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egna familjen.111 De ungdomar vars relationer till sina föräldrar präglas av tillit, har lättare att 
gå in i nära relationer under ungdomstiden än ungdomar vars relationer till föräldrarna prägla-
des av ängslighet, ambivalens eller likgiltighet. Relationen mellan föräldrar och barn fungerar 
ofta som en modell för våra senare relationer. Följden kan vara att en otrygg relation till för-
äldrarna under uppväxten gör det kanske svårare för ungdomarna att hantera avvisanden i en 
kärleksrelation.112 Det är viktigt att ta ungdomarnas kärleksupplevelser på allvar. Hur man 
klarar av dessa upplevelser i ungdomen kommer att stå som mall för hur man klarar av rela-
tioner och separationer senare i livet.113 
 
Samhällets syn på sexualiteten formas via kulturella traditioner, religiösa och moraliska vär-
deringar, men även av aktuella samhällsströmningar. Inom varje samhälle finns det mer eller 
mindre bestämda moralsystem vilka reglerar när, med vem och under vilka omständigheter 
man kan tillåta sig en sexuell relation.114 Den senaste tiden har synen på ungas sexualitet bli-
vit mer liberal, men ungdomar består av pojkar och flickor, och deras sexualitet har aldrig 
setts på samma sätt. Trots att synen på kvinnors och flickors sexualitet har förändrats de se-
naste decennierna och att den kvinnliga sexualiteten idag är mer självklar, lever dubbelmora-
len kvar i samhället.  Bland annat kan många sexuella erfarenheter ge pojkar hög status, me-
dan det kan ge flickor dåligt rykte. Många vuxna är ambivalenta och anser att unga flickor bör 
vara försiktiga av rädsla för att de ska bli utnyttjade.115 Fanny Ambjörnsson har i sin studie, I 
en klass för sig (2004), undersökt hur gymnasietjejer skapar, förhåller sig till och agerar kön 
och sexualitet. Hon ställde sig frågor på vilket sätt tjejer uppfattar skillnad och likhet, hur 
manlig respektive kvinnlig heterosexualitet respektive homosexualitet förstås och bestäms i 
en social kontext. Hon beskriver att de ungdomar hon följt ofta talar om manlig samkönad 
sexualitet. Däremot kvinnlig samkönad sexualitet verkar inte existera. Vidare påpekar hon att 
tjejer anser att vara sexuellt åtråvärd innebär att man måste balansera mellan två ytterligheter, 
det är ”madonnan” som står för det oattraktiva och ”horan” som är den lättillgängliga. Som 
tjej är man tvungen att kunna visa sig själv som sexuellt gångbar på ett trovärdigt sätt inför 
andra. Att vara ihop med någon, ha en pojkvän innebär att man kan göra det på ett framgångs-
rikt sätt samtidigt som den naturliga heterosexualiteten visar på att man är socialt fungerande i 
kompiskretsen. 116 
 
I fråga om kärlek anser många ungdomar att sexualitet och kärlek är intimt sammantvinnade. 
Kärlek är det som motiverar och graderar sexualiteten. Kärleken är ett ideal som skapar före-
ställningar om passionerade möten mellan man och kvinna, samt ger en bild av en framtida 
lycklig familjebildning. Kärleken vägrar erkänna några gränser för sin räckvind och inbegri-
per alla i lika hög grad.117 Men om kärleken till sin natur är könsöverskridande, så är romanti-
ken förknippad med den kvinnliga sfären. Tjejer tycks oftare romantisera och drömma om det 
ideala förhållandet, om att ”vänta på killen” samtidigt som romantiska ideal anses orealistis-
ka.118  Dock anser båda könen att, den bästa sexualiteten finns i den kärleksfulla relationen 
och är beroende av upplevelsen och känslan. Liksom trohet anses som ett tecken på kärlek, 
trots att en del ungdomar hävdar att otrohet inte behöver betyda att det är fel på relationen. 
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Båda könen anser också att det är viktigt med känslor i ett sexuellt förhållande, och att sex 
som uttryck för kärlek och närhet värderades också högre än den ”rena” sexualiteten.119 Vida-
re innebär den ökade individualiseringen av sexualiteten i modern tid att, den sexuella njut-
ningen går från att vara rationell till att bli individuell. På detta sätt växer föreställningar fram 
om en sexuell njutning och umgänge till att bli mer autoerotisk och fokuserad på personens 
egna begär snarare än i mötet med någon annan person.120 
 
 

3.2  Den unga kvinnan och vampyrberättelsen 
 

I Karin Lövgrens undersökning om unga kvinnors läsning av romantiska berättelser framgår 
att alla de unga flickorna har en ingående genrekännedom. Det lockande i berättelsen är  
kärleksintrigen, där själva kärleken sällan är bekymmerslös. Två personer möts och blir  
intresserade av varandra och försöker kämpa mot sin attraktion, där den unga kvinnan slåss 
mot sina känslor till mannen som hon inte får älska, men som hon älskar.121 Vidare påpekar 
Karin Lövgren att enligt de intervjuade flickorna ska den romantiska berättelsen inte enbart 
innehålla en story om ett par som förenas utan berättelsen ska helst innehålla lite mystiska och 
övernaturliga saker. Ett exempel är Sagan om Isfolket, då den innehåller den rätta blandningen 
av spänning, romantik och övernaturliga händelser 122 Då den romantiska skräckberättelsen 
innehåller alla dessa ingredienser är det inte så svårt att förstå varför den har blivit så populär 
den senaste tiden.  
 
I den nutida vampyrberättelsen delar man in vampyrerna i två kategorier: monstervampyren 
och humanvampyren. Monstervampyrer saknar i stort sett goda egenskaper och beskrivs som 
narcissistiska hedonister som saknar förmågan att hysa empati för andra levande varelser.  
Humanvampyren för en ständig inre kamp för att försöka kontrollera sin monstersida. 
Han/hon står med ena benet i människornas värld och det andra i vampyrens eller monstrens.  
Anna Höglund anser att humanvampyren är en varelse som vi lätt kan identifiera oss med.  
De har samma ångest, samma känsla av utanförskap, samma hunger och ensamhet. Men vam-
pyren är också en sexsymbol och visualiserar våra innerligaste fantasier, drömmar om evigt 
liv, längtan efter den perfekta kroppen och den intellektuella fulländningen.123 
 
Dagens humanvampyrer plågas av existentiella grubblerier, de vill förklara sin existens och 
känna sitt inre. Den mänskliga världen använder de som en spegel som lär dem att förstå sig 
själva. Ofta under många år letar de efter en själsfrände, någon som de kan älska och dela 
evigheten med. Men föremålet för en vampyrs kärlek kan inte vara vem som helst, det är en-
dast en utvald partner som han väljer att leva med.124 Här handlar det om själarnas samför-
stånd. Den utvalda partner besitter ofta egenskaper som i vår dags samhälle sticker ut. Det är 
ofta kvinnor som inte passar in i samhällets normer och krav; t.ex. Bella i Twilight har en bild 
av sig själv som allmänt tråkig och klumpig, dock har hon redan som människa en onaturlig 
gåva, en kraft som vampyren Edward upptäcker på deras första möte, och som gör inte bara 
honom men även alla andra mäktiga vampyrer förbryllade och fascinerade av Bella. Ingen av 
vampyrerna kan läsa Bellas tankar, något som i framtiden gör att Bella som vampyr är starkt 
fruktad av andra vampyrer. Tack vare den gåvan kan Bella beskydda sina närmaste. Sookie i 
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True Blood uppfattas av omgivningen som en freak, eftersom hon kan läsa alla andras tankar, 
även i detta fall är det en gåva som uppskattas av vampyren Bill och andra vampyrer. Det är 
just de egenskaperna som gör att de inte passar in i samhällets normer, som gör de unga kvin-
norna speciella och unika.125 Höglund menar exempelvis att Twilight förmedlar budskap som 
kan tolkas som en bekräftelse på att det är möjligt att bli uppskattad och sedd trots att man 
inte uppfyller konsumentkulturens krav.126  
 
Humanvampyrer är ofta huvudpersoner i den nutida vampyrberättelsen. Fram till 2000-talet 
var humanvampyren för det mesta en man, men under senare delen av 2000-talet hade situa-
tionen förändras och könstillhörigheten bland humanvampyrerna blivit mer nyanserad.127  
Höglund anser att det beror på den enorma genomslagskraft som vampyren haft inom genren 
 ”paranormal romance” med många kvinnliga huvudvampyrer i centrum. De framställs ofta 
som vackra och kompetenta monsterjägare, eller som unga kvinnor med unika förmågor samt 
intelligenta och jordnära kvinnor som faller för vampyrmän.128 Paranormal romans skildrar 
ofta den äkta kärleken som kan jämföras med Romeo och Julia eller Catherine och Heathcliff 
i Svindlande höjder.  Om man ska dra liknelser mellan FLA-genren (Flärd, Lust och Njut-
ning), och ”paranormal romance” kan den tydliga uppdelningen mellan goda och onda perso-
ner och det vanligt förekommande askungetemat, där den kvinnliga huvudpersonen finner sin 
rätte man vara ganska påtagliga.  Dock finns det en del punkter som skiljer sig avsevärt från 
den vanliga kärleksromanen. I ”paranormal romance” är den kvinnliga huvudpersonen en 
stark och cool kvinna som räddar världen och som har kärlekshistorier vid sidan om, det är en 
kvinna som på olika vis utmanar ramarna för vad en kvinna får vara. De kvinnorna är stolta 
över att vara något annat än ”vanliga” eller ”normala”, men som samtidigt ofta far illa, ham-
nar utanför och blir betraktade som märkliga. I mötet med vampyrmannen blir de sedda och 
deras liv får en annan mening och innebörd, samtidigt som de räddar vampyrmannen (human-
vampyr) och hjälper honom att anpassa sig till människornas värld. De är båda freaks och 
lever i utanförskapet och de behöver varandra för att överleva. 129   
 
En annan viktig faktor som bidrar till den romantiska vampyrromanens popularitet är sexuali-
teten. I motsatsen till gamla vampyrromaner har sexualitetens roll ändrats på senare tid. Vam-
pyren har förvandlats till en romantisk varelse som törstar efter den äkta kärleken.130  
Exempelvis är sex mellan Bella och Edward i Twilight-serien inte det viktigaste, utan deras  
relation bygger på ett intellektuellt utbyte, där man bli älskad och sedd för den man är.131  
På liknande sätt känner vampyren Bill för sin älskade Sookie i serien True Blood. Bill söker 
efter något mer än en ytlig, temporär, fysisk njutning. Det väsentliga är det intellektuella sam-
talet, att utforska och möta en annan människa. Humanvampyren vill finna sin själsfrände och 
någon att älska för evigt.132 Ken Gelder menar att attraktionskraften i vampyrberättelsen lig-
ger i själva spänningen mellan balans och obalans hos huvudkaraktärernas sexualitet. Den 
fokuserar ofta på ungdomar eftersom sexualiteten hos unga är i dess mest grundläggande be-
ståndsdel. Ungdomar är mer oerfarna och nyfikna på det sexuella.133 Psykoanalytikern Maria 
Yassa anser däremot att mötet mellan människa och vampyr gestaltar den risk som finns in-
neboende i varje kärlek. Sexualiteten är något som varenda ung tjej brottas med och går ige-
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nom, speciellt då dagens unga tjejer förutsätts ha sex till höger och vänster som om det är nå-
got man bara har. Höglund anser att i romansen mellan vampyren och den unga kvinnan ham-
nar sexualakten på sekundär plats. Det är intellektet som står i centrum snarare än kroppen. 
Det blir en motvikt till samhällets fokus på yta, utseende och sex som omger dem hela ti-
den.134 Vidare poängterar Höglund att kvinnornas upplevelse av att inte passa in i det samtida 
samhället får dem att vända sig till den subkultur i samhället som i högst utsträckning påmin-
ner om den som de förknippar med vampyren, gothkulturen. Särskilt påtagligt är utanförska-
pet, eftersom kvinnorna betraktar sin egen ”kvinnlighet” och ställer den i relation till det ideal 
som hyllas i vårt samhälle. Identifikationen med vampyren och dess värld gör att de bygger 
sin identitet på det annorlundaskap som orsakar deras utanförskap. Samtidigt som vampyr-
fansen på detta sätt stärker sin identitet kan de dock inte ”fly” från den idealbild av kvinnlig-
het som tvingas på dem inom konsumentkulturen.135  
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4 TEORI   
 
Undersökningens teoretiska ram utgår från ett sociologiskt perspektiv, varefter jag använder 
mig av samhällsteoretiker som Zygmunt Bauman, Anthony Giddens och Thomas Johansson. 
Dessa teoretiker har hög aktualitet och relevans inom forskningen om det senmoderna sam-
hället.  
 
 

4.1  Individen och det senmoderna samhället 
 
 
                              Människor försöker anpassa sig till den tid de lever i och när tiderna förändras  
                              så förändras också deras liv. Det är ytterst få av oss som fått det så beviljat att  
                              vi likt en stark ström kan gå med egna vågor genom havet.136 
      
                                                                                       Leif GW Persson  Ett annat liv, en annan tid 
 
Enligt Giddens befinner vi oss idag i en period där individens reflexivitet är allt mer tydlig, 
där de val som tidigare gjorts utan större övervägande idag har blivit ett viktigt inslag i ens 
liv. Denna utveckling beror på att de existerande samhälleliga strukturerna är i förändring och 
att individen själv ansvarar för att skapa sina individuella drag, forma identiteten till det som 
gör den till en enastående individ.137 Denna individualisering innebär att varje persons biogra-
fi undanröjs från den givna determineringen och placeras i individens egna händer och blir 
beroende av det beslut som hon ska fatta. Delaktigheten i beslutsfattande minskar och den del 
av biografin som är öppen och måste konstrueras personligen stiger. Individualiseringen av 
livssituationer och processer betyder att biografier blir självreflexiva. Detta innebär att indivi-
den måste uppfatta sig själv som mittpunkt i en handling, hon ska ta hänsyn till sin egen bio-
grafi, förmågor, orienteringar och relationer osv.138 Enligt Giddens är förändringar i det priva-
ta livet direkt sammanbundna med uppkomsten av sociala förbindelser, med stort avstånd dem 
emellan. Detta beror på uttänjningen av tid och rum. Samhället och självet blir ömsesidigt 
förbundna på en global nivå för första gången i historien.139 Händelser som tidigare inte skulle 
påverka en själv gör det nu på grund av att närvaro och frånvaro sammanstrålar med varandra 
i och med globaliseringen. Påföljden är att självet påverkas då identiteten påverkas av såväl 
personlig som social förändring i en reflexiv process.140 Individen inspekterar reflexivt sina 
handlingar och detta beteende är en naturlig del för att göra sig medveten och reflektera om 
upplevelser, för att kunna gå vidare i livet med en slags känsla, om än omedvetet, om varför 
vi gör något på ett visst sätt. Genom att kritiskt reflektera över vem man är och den bild man 
förmedlar av sig själv, förändrar vi också vår självidentitet. Den senmoderna människan söker 
hela tiden efter redskap för att förstå sig själv, andra och samhället i stort.  
 
Johansson anser att den moderna människan tolkar sitt liv utifrån de perspektiv som anses 
som giltiga och värdefulla, men då dessa hela tiden skiftar är den berättelse som hon skapar 
om sig själv ytterst instabil. Livet blir därmed alltmer genomlyst och för att bevara trovärdig-
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heten utsätts berättelserna om självet för ständiga revisioner.141 Individen är inte längre be-
gränsad till sin härkomst, klass eller nationalitet i sitt upprättande av sin identitet utan har 
oändliga möjligheter. Utökning av vetandevärldar i moderna samhällen ger mycket större 
utbud än tidigare inom olika områden som mode, politik, livsstilar, subkulturer, åskådningar 
m.m. 142 Giddens anser att en ökad reflexivitet hos individen är karaktäristiskt för det senmo-
derna samhället, ett fenomen han benämner självets reflexiva projekt. Det förändrade självet 
måste ” utforskas och konstrueras som en del av en reflexiv process, där det handlar om att 
koppla ihop personlig och social förändring”143 Vidare menar han att ”självet genomgår en 
enorm förvandling i den posttraditionella sociala världen, som är reflexivt organiserad, ge-
nomsyrad av abstrakta system och där omorganiseringen av tid och rum ersätter det lokala 
med det globala”.144  
 
Liksom Giddens anser Bauman att det krävs av individen att vara aktiv i sitt identitetsskapan-
de. Individen har ett individuellt ansvar att göra identiteten fullständig. Den mänskliga identi-
teten förvandlas till en uppgift som individen är tvungen att utföra efter sin bästa förmåga.145 
Vidare menar Bauman att identitet inte längre är en ”privat fråga” och ett ”privat bekymmer” 
utan samhället är beroende av hur individualiseringens uppgift gestaltas.146  
 
Det ”identitetsproblem” som ansätter individen i den moderna tiden beror på att de mål man 
sätter upp i sitt livsprojekt idag är obeständiga. Det krävs av individen att vara vaksam och 
välja en identitet som har dragningskraft och passar marknaden, liksom att kunna vara flexibel 
och välja ”ett annat” val ifall den valda identiteten plockas bort från marknaden.147  
Johansson anser att den senmoderna människan är dömd till reflexivitet, som lika gärna kan 
leda henne mot ett normgivande fängelse som mot en större individuell frihet.148  
 
En viktig faktor för självets välmående är den ontologiska tryggheten. Enligt Giddens innebär  
ontologisk trygghet en känsla av att man på ett omedvetet plan har svar på de fundamentala 
existentiella frågor som man kan ställas inför som människa.149  Vidare påpekar han att onto-
logisk trygghet är en viktig del i vardagslivet samt att tillit är en grundläggande faktor i dess 
skapande. Giddens skriver att ” […] tillit är ett grundläggande fenomen för personlighetens 
utveckling […]” samt att den är ”[…] direkt förbunden med skapandet av en tidig känsla av 
ontologisk trygghet”150 Denna tillit byggs upp från det att vi är små barn och byggs kontinuer-
ligt upp under vår levnad. Den hjälper individen att klara av att leva med andra människor och 
fungerar som en ”skyddshinna” mot potentiella hot och faror i vardagslivet.151 Ontologisk 
trygghet innebär att individen innehar en känsla ”[…] av att det finns en kontinuitet och ord-
ning i händelserna, inklusive sådana som inte befinner sig inom direkt synhåll för indivi-
den.”152 Det finns en del faktorer som kan påverka den ontologiska tryggheten i negativ rikt-
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ning, till exempel kan en sjukdomsdiagnos påminna oss om vår egen dödlighet, liksom mo-
dernitetens förändringsprocesser kan vara oroväckande.153 
 
Inte minst ställer den moderna identiteten stora krav på individen, som t.ex. att vara mer flex-
ibel och mångfacetterad. Individen ska kunna ha flera olika sidor, talanger och färdigheter, 
den enskilde ställs inför olika krav som att vara ständigt på topp, vara tillgänglig, vara glad,  
vara social osv. Den moderna människan är tvungen att prestera i alla möjliga situationer. En 
sådan livsstil medför att individen upplever en ständig press på sig själv som i många fall kan 
leda till ångest och destruktiva tankar. Modernitetens reflexivitet är en av orsakerna till ett 
upplevt existentiellt tvivel hos individerna, allting i tillvaron bär tillfällighetens stämpel och 
individens visshet om tillvaron utgörs av ett metodiskt tvivel.154 Individen slits mellan i grun-
den existentiella frågeställningar som vad den ska tro på, vem den bör eller kan komma att 
vara, men blir tvingad till att söka svaren på moraliska livsfrågor i en kultur som är icke- fun-
damentalistisk i sin karaktär. Moderniteter bryter ner det lilla samhällets och traditionens 
skyddsnät och för med sig en känsla av ensamhet i en värld där individen saknar det psykolo-
giska stödet och den trygghetskänsla som den mer traditionella miljön erbjuder.155 Framväx-
ten av olika slags självhjälpsböcker, terapier och rådgivningar är påtaglig i det senmoderna 
samhället. En effekt av detta är det ökade informationsflödet om hälsa och kroppstillstånd. 
Nya hälso- och kroppsorienterande tidskrifter dyker upp hela tiden och en tydlig objektivise-
ring av kroppen och dess funktioner märks mer och mer. Vi dyrkar den attraktiva kroppen, 
och hälsa, friskhet, ungdomlighet har blivit vår tids gudaväsen. Individen har ett slags obser-
verande distans till sin kropp, utsätter den för konstant utvärdering. Kroppen har blivit till ett 
projekt. 156 
 
 

4.2  Synen på kärleken och sexualiteten i det senmoderna samhället 
 
Modernitetens uppbrott från givna strukturer, institutioner och normer samt människans ökade 
möjligheter till självförverkligande påverkar synen på kärleken och sexualiteten i det  
senmoderna samhället. Giddens anser att den förändrade synen på kärlek och sexualitet är 
intimt förknippad med synen på individen och identitetsutvecklingen.157 Dagens samhälle 
genomsyras av reflexivitet både på den institutionella och den individuella nivån. Den senmo-
derna människan använder sig i hög grad av självhjälpsböcker och terapeutiska guider för hur 
människor skall leva men också för att kunna förstå sin egen situation. Jaget är idag ett reflex-
ivt projekt för alla och det som är tillämpligt på jaget, gäller också för kroppen. Ergo är krop-
pen i någon mening sexualitetens domän. I dagens samhälle har sexualiteten öppnats upp och 
blivit tillgänglig som en del i utvecklingen av olika livsstilar. Det är något som var och en 
”har” eller ”odlar”. Sexualiteten fungerar som en formbar egenskap hos jaget, en länk mellan 
kropp, jag- identitet och sociala normer.158  
 
Under tidigare decennier högaktades det att en flicka inte haft sex före äktenskapet av båda 
könen, och sexuellt aktiva flickor ringaktades. Däremot byggde pojkarnas sociala anseende på 
deras sexuella erövringar. I dagens samhälle är distinktionen vad gäller tonåringars sexuella 
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beteende (fin/dålig flicka) fortfarande i viss mån tillämplig, men det har skett stora föränd-
ringar. Framför allt anses flickor idag ha rätt till sexuellt umgänge vid den ålder de själva be-
dömer som lämplig, de behöver inte ”hålla på sig” för en tänkt framtida förlovning och äkten-
skap. Det förhåller sig emellertid annorlunda bland pojkar som kunde tala beundrande om 
sina manliga vänner som hade många flickor, medan de fördömde de flickor som betedde sig 
på motsvarande sätt. Dock är attityden hos de flesta män positiv till att kvinnor har blivit mer 
sexuellt tillgängliga, och i fråga om ett längre förhållande anser de sig föredra en partner som 
är dem intellektuellt och ekonomiskt jämlik.159  
 
Enligt Giddens har kvinnors ökade jämlikhet med män givit upphov till en ny typ av kärleks-
förhållande, han kallar det för den ”rena relationen”. En ren relation etableras för sin egen 
skull ”på grundval av vad var och en kan få ut av ett varaktig förhållande med den andra och 
som vidmakthålls endast i den mån relationen av båda parter anses ge så mycket tillfredsstäl-
lelse att de vill bibehålla den.”160 Vidare anser han att den rena relationen uppkom från den 
romantiska kärleken som hade sin början i slutet av 1700-talet och sammanföll mer eller 
mindre i tid med framträdandet av den moderna romanen. 161 Den romantiska kärleken hand-
lar om att finna en särskild kärlekspartner, en unik person att dela sitt liv med. Kärleken ska 
idealt vara ett fritt val av den andre för ömsesidigt självförverkligande, den är individualise-
rande och identitetsskapande. Romantisk kärlek förutsätter en mental kommunikation, ett sjä-
larnas möte, där den andra partner uppfyller en brist som den andra partnern inte alltid är 
medveten om, förrän kärleksrelationen inletts. Giddens menar att just denna brist har direkt 
med jagidentiteten att göra, då i viss mening den trasiga individen har blivit hel.162 Men möj-
ligheten till frihet och ömsesidig utveckling hamnade i konflikt med de ojämlika könstruktu-
rer som rådde i den romantiska kärlekens idévärld i slutet av 1700-talet. Kvinnan betraktades 
inte bara som maka utan främst som mor och hennes sfär var hemmet, medan mannen stod för 
makten i familjen och ansvaret utåt mot samhället.  
 
I det senmoderna samhället håller den romantiska kärleken på att brytas ner på grund av att 
kvinnor har blivit sexuellt emanciperade och ekonomiskt och socialt oberoende, vilket i sin 
tur ger möjlighet till ett mer jämlikt förhållande mellan könen, som finns i den rena relationen.  
Den rena relationen bärs upp av en ny typ av kärlek, som Giddens benämner som ”samman-
flödande”. Istället för den romantiska kärlekens drömbild av den älskade och dennes köns-
skillnad, karakteriseras den sammanflödande kärleken av ett jämlikt emotionellt och sexuellt 
utbyte. Ett sådant förhållande kräver i sin tur ett psykiskt arbete av både känslomässig och 
reflexiv karaktär. Här ska mannen både kunna visa känslor, det som tidigare var kvinnas roll, 
men också behålla sin manlighet, mannen ska komma in i intimiteten dels av ett eget val men 
även för att kvinnor kräver det.163 För att relationen ska fungera krävs det ett engagemang från 
båda parterna, liksom att vara öppna för varandra, avslöja sina behöv och intressen och visa 
sin sårbarhet för varandra. Sexualiteten kommer att vara en av faktorerna som inom relationen 
blir föremål för omförhandling så länge båda parterna godtar att detta är önskvärt.164  
 
Trots den rena relationens ömsesidiga och jämlika attityd, som enligt Giddens bygger på  
överenskommelser, har båda parterna ofta svårt att känna trygghet i sina relationer.  Problemet 
visar sig vara trohet. För att utveckla trohet och en gemensam historia måste en individ ge av 
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sig själv åt den andra. Problemet är att här finns det inga garantier, då relationen när som helst 
kan avslutas av den ena eller andra parten. Trohet anses vara en nödvändig förutsättning för 
att relationen ska ha en chans att vara varaktig, men att helt och hållet förpliktiga sig innebär 
en risk att bli allvarligt sårad ifall relationen skulle upplösas. 165 Just den sårbarheten  
liksom att relationen är ett resultat av förhandlingar och överenskommelser, leder till att  
avslutandet av en relation kan upplevas som oerhört svår. Detta eftersom uppbrottet inte 
kommer att vara en fråga om huruvida ens partner inte varit ”den rätta” utan ett ifrågasättande 
av jagidentiteten typ ”vad är det för fel på mig”, ”varför kan jag inte behålla en partner?”166 
Vidare påpekar Giddens att senmodernitetens uppbrott från givna institutioner och livsmöns-
ter kan skapa en känsla av tomhet och meningslöshet, den rena relationen kan vara sårbar där 
sexualiteten både kan bli ett tvångsmässigt sökande efter absolut tillfredsställelse och en fak-
tisk möjlighet till att uppleva extas och transcendens.167  

 
 

4.3  Synen på döden och odödligheten i det senmoderna samhället. 
 
Insikten om döden och dödligheten är starkt inpräglat i vår medvetenhet i det senmoderna 
samhället. ”Vi måste alla dö – och vi vet om det” påstår Zygmunt Bauman och anser att just 
denna insikt får oss att oavbrutet arbeta på vår odödlighet, att individuellt och kollektivt skapa 
något som kan överleva vår kroppsliga ödeläggelse. Bauman ser ”dödlighetens faktum” och 
insikten om det som ett grundläggande inslag i den mänskliga existensen, som förklarar 
många centrala aspekter av den sociala kulturella organisationen i alla samhällen. 168 Enligt 
honom gör dödligheten människor ”gudalika”, eftersom vi är medvetna om döden, bevarar vi 
det förflutna och skapar framtiden. Då vi inte kan undvika dödligheten måste vi själva se till 
att skapa vår egen odödlighet.169 Människor använder sig då av olika strategier, såväl indivi-
duella som kollektiva. Vanligt förekommande strategier är att separera kropp och själ, låta 
kollektivet leva vidare, eller att lämna oförglömliga spår till eftervärlden i form av släkttavlor, 
arvegods, oljemålningar, något som i de tidigare samhällena var ett privilegium bara för de 
rika.170 Bauman anser att genom att lämna spår på sin väg genom livet bevarar vi minnet om 
oss själva och på så sätt utplånar vi döden.  
 
      Att ”skapa historia” innebär att bli odödlig; göras odödlig genom att upptäckas;  
      från och med nu arkiverad för att bevaras för evigt, oförstörbar; att alltid vara beredd  
      att dammas av, återhämtas, åter föras upp på det levandes dagordning; bekräftas som 
      ”viktig” för detta levande därför att det förändrar eller bevarar dess form, dess karaktär. 
      I den värld som levs som en lång rad episoder kan varje händelse och varje aktör 
      ”skapa historia”171 
 
Vidare påpekar Bauman att döden i det moderna samhället förstås som en sjukdom och anses 
därför möjligt att behandla. Människor omvandlar oron över döden till praktiska bekymmer 
kring specifika faror eller problem. Döden utpekas som en personlig skuld och betraktas ofta 
som en olycka, ett tecken på oförmåga eller dumhet. Alla dödsfall har en orsak, vi dör inte 
som en följd av att vi är dödliga, utan av bestämda orsaker, man dör t.ex. av en sjukdom eller 
genom ett mord. Således är det individens ansvar att hålla sig frisk, sluta röka, motionera, 
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hålla vikten nere osv.172 Samtidigt påpekar Bauman att medan individen tvingar sig själv till 
att göra alla dessa rätta saker och avstå från de felaktiga så minskar det inte meningslösheten 
med de alla tingen tagna tillsammans. Att bekämpa döden är meningslöst, men att bekämpa 
orsaker till döden har blivit livets mening. Den existentiella oron kan nästan glömmas bort i 
den dagliga hetsen kring hälsan.173 Människor tycks längta efter ett mycket förlängt, odödligt 
eller evigt liv. Denna längtan har traditionellt genererat ett sökande inom religion och filoso-
fin, men idag står hoppet till att naturvetenskaper som t.ex. biologin och medicinen skall kun-
na rädda oss från åldrande och död. Individens erfarenheter av exempelvis sjukdom och död 
behandlas och hanteras av samhällets kollektiv. Det som tidigare hörde till individens vardag 
är nu placerat på sjukhus, vårdhem och bårhus under översyn av olika experter.174 
 
Vad Bauman ser som utmärkande för det moderna samhället är människans medvetenhet om 
livets förgänglighet, och han anser att kulturen är människans försök att överskrida sin död-
lighet. Kulturens huvudsyfte är att skapa eviga värden, något bestående gentemot förgänglig-
heten i individens eget liv. Den typen av verksamhet tar itu med odödligheten och har som 
mål att förlänga individens existens efter döden. Här handlar det om att ge individen en för-
hoppning av att bli ihågkommen för sina livsgärningar eller att finnas i minnet för de efterle-
vande.175 Enligt Bauman har den moderna människan upptäckt varats absurditet och hennes 
iver för överlevnad bygger på olika strategier mot döden. Människan dekonstruerar odödlig-
heten och satsar på förgängligheten, nu när den sanna varaktigheten har visat sig vara oåtkom-
lig.176  
 
Bauman säger att, från början i kristna samhällen, var det goda livet man strävade efter, fräls-
ning och livet i himmelriket, men under senmoderniteten är det snarare fulländning i det jor-
diska som eftersträvas.177 Därför har den moderna människan inlett en kamp mot tiden och 
förgängligheten, det gäller att nå fulländning innan den utmätta tiden runnit ut. Den förgängli-
ga kroppen blir den flyktiga tidens främsta huvudmål, och med hjälp av träning, diet och me-
dicin tror vi att vi skjuter upp tiden för döden och ålderdomen. Tiden förväxlas med det oänd-
liga och dess förbindelse till kroppen får den moderna människan att tro att tiden är en objek-
tiv och hanterbar faktor. För samhället och kulturen är tiden endast ett verktyg för att skapa 
historia av de levande genom ett odödlighetsförklarande.178 
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5 METOD  
 
I den här delen av uppsatsen ämnar jag att gå igenom de valda metoder som jag använder mig 
av i min studie samt presentera mitt perspektiv och tillvägagångssätt. Först görs en kort pre-
sentation av den kvalitativa forskningsmetoden samt den valda intervjumetoden. Vidare äm-
nar jag redogöra för urvalet av informanter samt klargöra för intervjuernas genomförande. 
Avslutningsvis ska jag presentera en analysmodell som jag avser att tillämpa på intervjumate-
rialet.  
 
 

5.2   Kvalitativ forskningsmetod  
 
Kvalitet handlar om karaktären eller egenskaperna hos någonting, hävdar Widerberg och me-
nar att den kvalitativa forskningen söker primärt efter fenomenens innebörd eller mening.179 
Därtill framhåller hon att det finns flera olika metoder för att kunna belysa forskningsfältet 
eller temat i fråga. Enligt henne påverkar val av metod, analys och därmed också resultatet av 
en studie, därför är det av stor vikt att i ett forskningsprojekt ta ställning till tillvägagångssät-
tet, alltså vilka metoder som ska tillämpas i insamling och bearbetning samt analys av ett ma-
terial.180 Då mitt arbete handlar om den unga kvinnas identitetsskapande i det senmoderna 
samhället samt hennes fascination för vampyrberättelsen har valet av den kvalitativa forsk-
ningsmetoden varit ett naturligt val. Således är jag intresserad av att få reda på vilka faktorer i 
vampyrberättelsen man kan finna företräda i vårt slag av samhälle samt av den sociala före-
ställningsvärld som den unga kvinnan lever i. Det är frågor av typen vad betyder fenomenet? 
och vad handlar det om? som är viktiga för min undersökning, inte frågor som den kvantitati-
va forskaren skulle ställa, exempelvis hur vanligt är fenomenet?181   
 
En annan viktig faktor i den kvalitativa forskningsmetoden är analysen av materialet. Wider-
berg menar att analysen av det insamlade materialet kan utgå från empirin, teorin eller fram-
ställningsformen, där teorin utgör en bakgrund till den kvalitativa forskningen.182 I mitt arbete 
har jag utgått både från teorin och empirin, där de sociologiska teorierna ligger som grund till 
analysen för min uppsats. Vidare är det deltagarnas perspektiv, vad de uppfattar som viktigt 
och betydelsefullt som är utgångspunkten för en kvalitativ undersökning.183 Med andra ord 
gäller det att se verkligheten som den vi intervjuar ser den, för att sedan tolka vad den kan 
innebära sett ur det givna teoretiska perspektivet och den givna situationen.184 
 
Uppsatsens empiriska del är avgränsad till åtta enskilda intervjuer med unga kvinnor som är 
intresserade av vampyrberättelsen.  För att genomföra mitt arbete har jag valt att använda mig 
av en kvalitativ intervjumetod, som hjälper mig att få en djupare förståelse och inblick i unga 
kvinnors liv i det senmoderna samhället samt deras fascination för vampyrberättelsen. Kvale 
anser att en viktig faktor till varför forskaren väljer en intervju är att det som undersöks är 
sådant som inte går att ta reda på, eller i varje fall inte få samma förståelse för, utan att prata 
med människor.185 Jag har valt att använda mig av en semi- strukturerad intervju som innebär 
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att intervjuaren har en uppsättning frågor som generellt sett kan beskrivas som ett frågesche-
ma, men där frågornas ordningsföljd kan variera. Frågorna är mer allmänt formulerade samt 
att intervjuaren har möjlighet att ställa ytterligare frågor s.k. uppföljningsfrågor, till det som 
kan uppfattas vara viktiga svar.186 Jag har då, utifrån mina frågeställningar formulerat en in-
tervjuguide och förberett en del grundfrågor och fortsättningsvis utifrån intervjuinformation 
ställt lämpliga följdfrågor. En semi- strukturerad intervju ger möjlighet till flexibilitet, där 
fokus ligger på att respondenterna förstår frågorna och ska kunna bemöta dem med öppen-
het.187 Genom att använda mig av en semi- strukturerad intervju erhåller jag en bild av hur 
mina unga informanter tänker kring mitt tema, det hjälper mig att träda in djupare i själva 
forskningsfältet. 
 
 

5.3   Urval 
 
Kvale anser att ett urvals syfte är att få så rik och täckande information som möjligt för att 
kunna ge en kvalitativ beskrivning av ett visst fenomen i en viss population. 188 I mitt fall 
gällde det att hitta unga respondenter som är intresserade av vampyrberättelsen. Eftersom jag 
jobbar på ett bibliotek underlättade det arbetet med urvalet. Det första urvalet gjorde jag i 
samband med att mitt bibliotek anordnade en Twilightkväll för alla Twilight- och vampyräls-
kare. Till själva mötet kom ungefär ett trettiotal personer och jag kunde personligen fråga de 
unga människorna om de var intresserade att ställa upp för en intervju. Från början var tanken 
att intervjua både unga män och kvinnor, eftersom jag ville få en heltäckande bild av unga 
människors identitetsskapande i det senmoderna samhället. Min undersökning skulle då ha 
kunnat vara bredare samt kunnat täcka hela den unga populationen i vårt samhälle och belysa 
utförligare de ungas intresse för vampyrberättelsen. Tyvärr, visade det sig ganska snabbt att 
enbart unga kvinnor var intresserade av att delta i undersökningen. Vidare var min första in-
tention att intervjua unga människor i ålder 15-25 år, även i detta fall styrdes min urvalsgrupp 
utifrån den faktorn att bara tjejer i åldern 17 och uppåt var villiga att delta i undersökningen. 
Således bygger min uppsats på intervjuer med unga kvinnor i åldrarna 17-25. 
 
Eftersom Twilightkvällen anordnades på ett bibliotek i Örebro och att respondenterna var från 
Örebro län, vilket i sin tur skulle spegla bara en viss population i Sverige, har jag då bestämt 
att bredda mitt urval och söka respondenter utanför Örebro län. Nästa möjlighet fick jag när 
jag läste en sommarkurs på Linnèuniversitetet Vampyrer och skräck. På ett av kursens forum 
har jag annonserat att jag letar efter respondenter till min uppsats, alltså efter unga människor 
som är intresserade av vampyrlitteratur. Även i detta fall var det enbart unga kvinnor som 
svarade på annonsen. Respondenterna i fråga kom från norra Sverige samt från mellersta Sve-
rige.  
 
Visserligen saknade jag respondenter från södra Sverige, för att kunna täcka hela landet, men 
jag bestämde mig från att avstå att göra ytterligare urval. Mitt beslut grundades på att inom 
kvalitativ forskning eftersträvas det inte någon statistisk representativitet, utan bygger kvalita-
tiva undersökningar på människor som i sin tur avspeglar samhället och vars historier har be-
tydelse för forskarens förståelse både av dem som individer och av samhället.189 
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5.4  Etiska aspekter och genomförande av intervjuer 
 
Kvale pekar ut tre etiska riktlinjer som ska tillämpas vid en kvalitativ forskningsintervju: in-
formerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser.190  
 
Informerat samtycke innebär att intervjupersonerna har fått ta del av undersökningens generel-
la syfte och vilka risker och fördelar deras deltagande i undersökningen kan medföra. Liksom 
att deras deltagande är frivilligt.191 Jag tillämpade informerat samtycke vid samtliga intervju-
er. Detta innebar att jag informerade mina respondenter om det allmänna syftet med studien 
och kort om dess upplägg. Intervjupersonerna informerades om att intervjun var frivillig då de 
tillfrågades att delta. Konfidentialitet innebär att privat data som identifierar undersöknings-
personerna inte kommer att redovisas. Undersökningspersonens privatliv ska skyddas genom 
att förändra namn och identifierade drag vid redovisningen av intervjuerna.192 Samtliga av 
mina respondenter informerades om sekretessen i fråga om deras personuppgifter samt att jag 
vid redovisningen kommer att använda mig av fingerade namn. Vid kvalitativa intervjuer får 
forskaren ta del av intervjupersonens ofta personliga och privata åsikter och erfarenheter. 
Forskaren har då ett ansvar för att intervjuns struktur och innehåll ska följa de etiska riktlinjer 
som finns, för att bland annat minska risken för eventuella kränkningar eller psykiska påfölj-
der. Risken för att undersökningspersonerna ska lida någon skada eller obehag under eller 
efter en studie ska vara så liten som möjligt. Forskaren ska noga beakta och reflektera över 
eventuella konsekvenser för deltagare i en undersökning (konsekvenser).193 Likaväl har jag 
informerat mina respondenter om att intervjumaterialet kommer att användas enbart i studie-
syfte samt att endast jag som intervjuare kommer att ha tillgång till intervjumaterialet. 
 
Enligt Kvale är en kvalitativ forskningsintervju ”en intervju vars syfte är att erhålla  
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens me-
ning”194 För att kunna erhålla svar på uppsatsens frågeställningar har jag använt mig av en 
semi- strukturerad intervju. Jag har då använt mig av en i förväg förberedd intervjuguide med 
möjlighet att utifrån intervjuinformationen ställa lämpliga följdfrågor. Innan intervjuerna har 
jag förberett mig noggrant genom att bland annat läsa de mest populära vampyrberättelserna 
som utkommit de senaste åren. Detta på grund av att det skulle vara lättare att följa med i 
samtalen och förstå informanternas resonemang kring vampyrlitteraturen. Till mitt arbete har 
jag intervjuat åtta unga kvinnor i åldrar 17-25 som är intresserade av vampyrberättelsen. Jag 
har genomfört mina intervjuer på två sätt; med tre av mina respondenter har jag haft personli-
ga intervjuer, där vi träffades och intervjun spelades in. Med resterande fem har jag genom-
fört intervjuer via mejl, (jag kallar de för mejlintervjuer) detta på grund av att de av egna skäl 
hade svårt att träffas till intervjutillfällena samt att de föredrog en mejlintervju. I detta fall 
mejlades intervjufrågorna som jag tidigare hade utformat utifrån mina frågeställningar till 
mina respondenter. Det är värt att påpeka att samma intervjuguide användes vid alla intervju-
er.  
 
Personliga intervjuer innebär att jag personligen träffade mina respondenter på biblioteket, i 
ett av bibliotekets grupprum. Det är ett litet rum, trevligt möblerat med ett bord och två stolar 
samt en golvlampa som gav ifrån sig ett behagligt sken. Under intervjun bjöd jag på läsk samt 
lite snacks. Jag träffade mina respondenter var för sig vid olika tillfällen. Efter att ha presente-
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rat mig och talat om de etiska aspekterna spelades intervjun in på en diktafon. Under inter-
vjuns gång såg jag till att intervjusamtalen framskred avslappnat samt att mina respondenter 
hade rätt att avbryta intervjun när de ville, liksom avstå från att svara på frågor som de ansåg 
kändes obekväma. Varje inspelad intervju transkriberades noggrant genom att jag lyssnade av 
och skrev ner samtalen ordagrant. Fördelen med att använda diktafon var att jag under inter-
vjun kunde koncentrera mig på frågorna och svaren och vara lyhörd för mina respondenters 
utsagor. Likaså att jag efteråt kunde höra deras tonfall och ordval upprepade gånger m.m. 
Nackdelarna med inspelade intervjuer är att det tar tid att lyssna av inspelningen, det är be-
svärligt att spola den fram och tillbaka. En inspelad intervju som tog ca 1-1,5 timme tog i 
själva verket flera timmar att transkribera. Vid mejlintervjuer mejlades intervjufrågorna till 
mina respondenter där var och en hade fått 2-3 veckor på sig för att besvara frågorna. Vid 
några tillfällen efter erhållna svar hade följdfrågor mejlats tillbaka till respondenterna i syfte 
att närmare specificera vissa svar. Mailintervjuerna kan ske oberoende av plats och informan-
ten kan ta sig tid för frågorna och tänka efter för att sedan formulera sitt svar. Informanten är 
heller inte beroende av att befinna sig i en fysisk intervjusituation utan kan självständigt be-
stämma när, hur och var frågorna ska besvaras.195 Fördelen med den här typen av intervjuer 
var att jag efter avslutad intervju hade hela intervjumaterialet färdiginskrivet och med lätthet 
kunde använda mig av citat och respondentens ordval. Nackdelen är att jag missade den per-
sonliga kontakten, jag gick miste om tonfallet, känslor, m.m. som till viss del kan vara an-
vändbara vid tolkningen och analysen av det empiriska materialet. En annan nackdel är att det 
finns en ”outtalad” begränsning på hur många gånger följdfrågorna kan mejlas till responden-
ter, vilket innebär att den informationsmättnad som vanligtvis uppnås vi den personliga inter-
vjun inte är riktigt tillfredställdes vid mejlintervjuerna. Jag har inte upplevt några problem 
med att till exempel inte få tillräckliga svar eller att det skedde missförstånd när jag intervjua-
de mina respondenter. Tvärtom har jag, både vid personliga intervjuer och mejintervjuer upp-
levt en bra kommunikation med mina respondenter. Jag tror att mycket berodde på att mina 
informanter var starkt intresserade av ämnet och tyckte att det var roligt att kunna prata om 
sitt stora intresse. 
 
 

5.5   Tillförlitlighet  
 
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet värderas på ett delvis annorlunda sätt i studier 
med kvalitativ forskning jämfört med studier med kvantitativ forskning. Detta beror på att 
tillförlitligheten i kvalitativ forskning inte går att mäta med siffror. I en kvalitativ forskning 
gäller validitet hela forskningsprocessen och innebär att forskaren ska tolka och förstå inne-
börden av livsvärden samt ska beskriva uppfattningar eller en kultur. Reliabilitet i kvalitativa 
studier syftar på hur undersökningen och bearbetningen av material är utfört. Om exempelvis 
en och samma fråga får olika svar av en och samma person men vid olika intervjutillfällen 
betraktas detta i en kvantitativ undersökning som ett tecken på låg reliabilitet. Däremot vid 
kvalitativa studier ses reliabiliteten mot bakgrund av den unika situationen som råder vid un-
dersökningstillfället. Då frågan lyckas fånga det unika situationen och detta yttrar sig i varia-
tioner i svaren, så är det viktigare än att samma svar alltid erhålls. God reliabilitet innebär en 
noggrannhet under hela forskningsprocessen.196 Enligt Kvale är det svårt att dra direkta gene-
rella slutsatser om en population ur en kvalitativ studie av det slag jag har genomfört.197 Efter-
som mitt urval av unga kvinnor är självvalt och inte ett slumpmässigt urval från hela popula-
tionen, kan inte resultatet för detta självvalda urval statistiskt generaliseras till populationen i 
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sin helhet.198 Dock anser jag att de unga kvinnorna jag har intervjuat inte är avgränsade från 
samhället utan lever i ett senmodernt samhälle samt att det som sägs i intervjuerna ger uttryck 
för gemensamma normer, värderingar och erfarenheter. 
  
Under hela arbetens gång har jag tagit hänsyn till ovanstående faktorer som bidrar till tillför-
litligheten av uppsatsen. Jag har utförligt redovisat för teori, metod och utförande, och i redo-
görelsen av intervjumaterialet har jag dessutom använt mig av citat som ger stöd åt trovärdig-
heten i mina analyser och därtill låter läsaren ta del av vad mina respondenter verkligen sagt. 
 
 

5.6   Analysmodell 
 
Vid sammanställningen av intervjuerna har det framkommit fyra tydliga teman som mina re-
spondenter ofta berörde. Dessa teman är delvis styrda av min intervjuguide som jag använde 
mig av och som är utformad utifrån uppsatsens frågeställningar. Jag har utifrån intervjumate-
rialet samt teoridelen utformat en analysmodell och urskiljt följande fyra teman som jag äm-
nar använda mig av vid tolkningen av datamaterialet. Tolkningsmodellen utgår således från 
intervjupersonernas förståelse, till min tolkning av deras utsagor, för att slutligen kopplas till 
lämpliga teorier. Jag har under själva tolkningsprocessen använt mig av de vetenskapliga teo-
rier som jag redovisar i min uppsats. Dessa fyra teman som jag urskiljt är: 
 

• Självets reflexiva projekt 
• Ontologisk trygghet 
• Den sammanflödande kärleken 
• Livets förgänglighet kontra odödlighet  

 
Jag anser att min tolkningsanalys kan benämnas som abduktiv eftersom utgångspunkten har 
sin avstamp i sociologiska teorier, vars relevans testas i ett empiriskt material som sedan åter-
knyts till teorin. En abduktiv ansats innebär att teorin och empirin varvas växelvis. Det kan 
vara svårt för forskaren att bortse från förekommande teorier och kan därför inte möta den 
empiristiska verkligheten utan vissa förkunskaper, när forskaren går från teori via empiri till 
teori igen.199  
 

Kortfattad förklaring till innebörden bakom de valda temana: 
 

Självets reflexiva projekt – är en process varigenom självidentiteten konstitueras genom den 
reflexiva uppbyggnaden av självberättelser. 
Ontologisk trygghet – är en grundläggande förutsättning för vårt psykiska välmående och 
bygger på en känsla av att veta hur världen fungerar och att våga lita på andra.   
Den sammanflödande kärleken - bygger på en ömsesidig tillit. De bägge parterna uppskattar 
varandra, väljer att umgås med varandra för att det tillför deras liv en mening. Vidare är den 
sammanflödande kärleken varken socialt eller ekonomiskt beroende. 
Livets förgänglighet kontra odödlighet - den moderna människan har upptäckt varats absurdi-
tet och hennes iver för överlevnad bygger på olika strategier mot döden. Människan dekon-
struerar odödligheten och satsar på förgängligheten nu när den sanna varaktigheten har visat 
sig vara oåtkomlig. 
 

                                                 
198 Kvale (1997), s. 210 
199 Alvesson & Sköldberg (1994), s. 97ff 
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6 PRESENTATION AV INFORMANTERNA ANALYS OCH 
SLUTSATSER 

 
 
I detta kapitel ämnar jag att presentera mina informanter, gå igenom intervjumaterialet samt 
tillämpa den valda analysmodellen för att genomföra min undersökning. Samtliga informanter 
har fingerade namn för att kunna skydda deras identitet.  
 

 
6.2 Informanterna  

 
SELINE  är 22 år och pluggar modern- och nutida dans, hon har gått ett år på folkhögskola 
med den inriktningen och har nu börjat på folkuniversitetet på Gotland där hon fortsatt med 
dansutbildningen(GDU). Seline har dansat sedan hon var 6 år gammal men det var först förra 
året som hon bestämde sig för att satsa på dans som sin framtida karriär. Innan dess har hon 
läst media med Europainriktning på gymnasiet samt ett år idéhistoria. När Seline inte plugga-
de var hon med i en gycklargrupp med sex tjejkompisar där de hade eldföreställningar och 
andra diverse evenemang. Ett tag sysslade hon med scenpoesi och tävlade i poetry slam och 
kom till SM och vann en gren. På sin fritid har hon sysslat med levande rollspel oftast i me-
deltida fantasyvärldar. Vad gäller litteratur ser sig Seline som en stor ”allätare” och gillar 
främst böcker som experimenterar med olika skrivsätt; med queérteman, deckare och vampy-
rer. Hon anser att en tredjedel av den litteratur hon läser är vampyrlitteratur, främst av Charla-
ine Harris och Anne Rice men även John Ajvide Lindqvist. Innan dess läste hon mycket J R R 
Tolken och var stor fan av Harry Potter.  Till favoritfilmerna hör Donnie Darko, Fight club, 
Fucking Åmål m.m. Hon ser mycket på vampyrfilmer, Daybreaker var en höjdare, älskar True 
Blood.  
 
LAURA  är 24 år, litteraturstuderande och frilansskribent. Hon beskriver sig själv som en 
smart ung människa som älskar att skriva och drömmer om att bli författare eller filmskapare. 
Hon gillar filmer och böcker utanför mainstreamkulturen; smal prettolitteratur som exempel-
vis Bukowski, Thorvall och Angela Carter. Filmintresset ligger åt Woody Allen-hållet samt 
franska dramer. Den senaste tiden har hon slukat Charlaine Harris böcker, samt sett filmatise-
ringen av serien True Blood. Serien The Vampire diares som baserad på böckerna The Vam-
pire Diaries av L.J. Smith hör till hennes senaste favoriter.  
 
KATRIN är 20 år och praktiserar heltid på en leksaks/klädaffär. Hon är född och uppvuxen i 
en liten ort utanför Stockholm men bor numera på annan ort. Hon läste samhällsvetenskapligt 
programmet på gymnasiet och efteråt flyttade hon till Gotland och gick en ettårig utbildning 
inom Film och TV- produktion. Film är hennes största intresse, men även umgänge med sin 
familj och sina vänner. Vad gäller litteratur så har hon igen speciell genre utan säger sig läsa 
vad som helst. Inom vampyrgenren har hon bara läst Twilight-böckerna men har sagt att hon 
definitivt kommer att läsa mer skräck/vampyrlitteratur efter det. Innan dess läste hon inte så 
mycket, eftersom hon aldrig kunde hitta en bok som passade henne förrän hon läste Twilight. 
Dock påpekar hon att hon alltid har varit intresserad av vampyrer och sett många filmer i äm-
net.  
 
LISA är 17 år och pluggar på gymnasiet. Till hennes intressen hör böcker, musik och vänner. 
Hon anser sig inte vara så utåtriktad och betraktar sig själv mer som en ensamvarg. Just nu 
befinner hon sig i en fantasiperiod och läser författare som Melissa Marr samt Stephenie Me-
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yer.  Hon har sedan länge varit intresserad av vampyrer och har läst nästan allt som hon kun-
nat få tag i ämnet. 
 
SIBEL år 25 år och pluggar engelska på universitetet samt extraknäcker på en mataffär. Hon 
växte upp i en liten by i en stark religiös familj. Hennes familj tillhör ett religiöst samfund och 
Sibel växte upp under starka religiösa förhållanden. När hon var 18 år gick hon ur samfundet 
och flyttade till en annan stad. Hon anser att det är mycket hennes mammas förtjänst att hon 
orkade ta det stora steget och bryta med det liv hon hade under barndomen. Redan vid 4 års-
åldern lärde hon sig att läsa och i början var det små texter som till exempel på mjölkpaket. 
Just nu hinner hon inte läsa så mycket skönlitteratur eftersom hon pluggar, så det blir kurslit-
teratur för det mesta, men ändå påpekar hon att en bok i veckan hinner hon med. Sibel läser 
allt som hamnar så långt från verkligheten som möjligt, där fantasy och vampyrlitteratur till-
hör storfavoriterna. Twilight, the Vampire diaries samt  Vampire academy gillar hon mest. 
 
AGNES är 21 år och studerar vid universitet i Umeå. Hon ser sig själv som en stor drömmare. 
Hon älskar att studera, läsa böcker där film och musik är hennes stora passion. Till fritidsin-
tressena hör buggdans, Lindyhop, shotokan karate, måla/rita, göra egna smycken samt sy och 
designa egna kläder. Agnes är väldigt kreativ, gillar gamla amerikanska bilar och ser sig själv 
som en rockabilly/vampyrtjej. Vad gäller musik så älskar hon 40 och 50-tals musik. Hon be-
skriver sig själv som en självsäker tjej, som gillar att synas och få uppmärksamhet. Hon har en 
egen stil och är inte rädd för vad andra tycker och tänker om henne. Fantasy samt romantiska 
böcker som Svindlande höjder, Stolthet och fördom är hennes favoriter. Var tidigare ett stort 
fan av Harry Potter och filmer som Star Wars.   
 
CARMILLA är 18 år och pluggar på gymnasiet. På fritiden spelar hon ishockey och dansar 
hiphop. Hon har spelat ishockey sen hon var 12 år och tycker själv att det är lite ovanligt för 
en ung tjej. Carmilla är dyslektiker och det är tack vare sin mamma som hon har fått ett starkt 
intresse för litteratur. Sedan hon var liten har hennes mamma lånat böcker som Carmilla kun-
de lyssna på och så småningom träna på att lära sig att läsa själv. Hon gillar att läsa fantasy 
samt böcker med starka romantiska inslag. Harry Potter hör till en av hennes favoritserier. 
Twilight är den första boken som hon har läst om vampyrer men hon har tidigare sett många 
vampyrfilmer och säger sig vara fascinerad av tematiken om livet och döden.  
 
MINA är 21år och arbetssökande, men jobbar extra i en butik. Hon beskriver sig själv som en 
filmtokig tjej som gärna träffar sina vänner som har lika stort intresse för film som hon har. 
Därför är bio och filmkvällar något som tillhör vardagen . Förutom film, är hon också intres-
serad av musik, böcker, djur, shopping och inredning. Vad gäller litteratur och film, gillar hon 
det mesta, men komedier, thrillers, drama och ”feel good”-filmer, vampyr/fantasy och chiclit-
teratur hör till favoriterna. Twilightsagan hör till de första böckerna i genren hon läst, men 
hon kommer att läsa mer, nu när hon fått en ”blodad tand” för det.  
 
 

6.3 Analys 
 
I min analys av intervjuerna utgår jag från analysmodellen som bygger på de fyra teman som 
baseras på mina informanters utsagor och den teoretiska delen i min uppsats. De fyra teman 
som utgör min analysmodell är självets reflexiva projekt, ontologisk trygghet, den samman-
flödande kärleken samt livets förgänglighet kontra odödlighet. Vidare har jag i själva analy-
sen tagit stöd av de sociologiska teorierna samt i ungdomsforskningen.   
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6.3.1 Självets reflexiva projekt 
 
Under det senmoderna samhället har traditionen förlorat sin betydelse när det gäller indivi-
dens val och motiv. Traditionen ersattes istället av en ökad medvetenhet hos individen i fråga 
om det individuella och den kollektiva identitetens förutsättningar. Den utökade medvetenhe-
ten resulterar i att individen blivit mer flexibel och reflexiv i sin utveckling. Unga idag ser 
mer till ett självförverkligande genom att ”finna sitt eget jag”.200  
 
Sibel har växt upp i ett religiöst samfund, tanken var att hon vid 18 års ålder skulle döpas till 
den religion som hennes familj tillhörde. Men under de unga åren började hon mer och mer 
ifrågasätta samfundets valda livsstil och dess religion vilket till slut resulterade att hon lämna-
de samfundet och flyttade till en annan stad. Hon säger ”jag har själv förändrats mycket och 
börjat ett totalt nytt liv” Hon anser att det är viktigt att stå för sina egna övertygelser och göra 
egna val i livet. Enligt Giddens är självet i det nutida samhället ett reflexiv projekt som indi-
viden själv ansvarar för. Vi är inte det vi är, utan det vi själva gör oss till.201 Sibels liv tog en 
annan vändning när hon bestämde att lämna det gamla livet bakom sig. Idag läser hon på uni-
versitet och jobbar extra på en mataffär. Hon har skaffat sig vänner utanför samfundet men 
håller också kontakten med sina gamla vänner och släktingar. Hon berättar att många av de 
böcker hon läst som bland annat serien House of the night av P. C. Cast skildrar ett kvinno-
samhälle där kvinnan har en överordnande roll i samhället. Hon säger att böckerna till en viss 
del stärker hennes värderingar och ger henne ett större mod att våga vara sig själv och strunta 
i vad andra tycker, samt att sluta hålla tillbaka. Inom vampyrlitteraturen är ofta huvudperso-
nen en vanlig tjej som ställer sig emot samhällets krav på utseende och yta. Alla av mina re-
spondenter uttryckte att de hade lätt att identifiera sig med huvudpersonerna just för att det 
handlade om normala vanliga tjejer. Mina påpekar att Bella i Twilight liknar en vanlig tjej, är 
klumpig och osäker på sig själv och enligt henne är ju de flesta tjejer och kvinnor osäkra på 
sig själva och småklumpiga, samt att dagens kvinnoideal gör att man känner att man inte pas-
sar in, att man ofta upplever att andra personer tittar konstigt på en och att man inte riktigt vet 
vart man hör hemma, hon skriver att: 
 
          ”Jag kan känna igen mig i att ibland när allt känns lite trist och ensamt så känner jag mig 
          varken levande eller död, vet inte vad jag är. Självklart känner jag också att jag ibland  
          inte riktig vet var min plats i livet är, det är svårt att hitta någonstans där man verkligen  
          känner att man hör hemma. Man känner sig sällan hemma någonstans, och kan inte  
          identifiera sig ordentligt…” 
 
Hon tycker att som ung idag måste man ständigt välja olika vägar i livet och att det ofta är 
svårt att hitta sig själv på vägen. Det som kan verka enkelt för någon annan kan vara väldigt 
svårt för en själv. Att man vill hitta rätt och finna lyckan och känna att man är klar och kan 
fortsätta livet där man är, istället för att fumla runt och aldrig riktig hitta ”hem”. Laura anser 
att i dagens samhälle är vi friare än någonsin att utrycka oss och vara hur vi vill vilket i sin tur 
innebär att tillvaron har blivit mer otrygg och att unga människor nu mer än någonsin tidigare 
upplever existentiella tvivel. Vem man ska vara idag är alltså inte så givet, val av utbildning, 
eller ett yrke, måste avgöras vid ganska tidig åldern, men inte alla är så pass mogna att redan 
vid 18 års ålder veta vem man ska bli och vad man vill studera. Laura påpekar att det är skill-
nad på att vara 18 år idag och när man var 18 år på hennes föräldrars tid. Ungdomstiden har 
idag blivit förlängd samtidigt som barndomsåren har minskats.  
 

                                                 
200 Giddens (1991), s. 42ff, Bauman (2002), 171ff 
201 Giddens (1991) s. 40ff, 53f 
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Hon berättar att det tog tid för henne att till slut inse vad hon ville läsa på universitetet och 
innan dess hade hon provat flera utbildningar tills hon i slutändan landade på det hon pluggar 
idag. Även Selina har i unga år provat sig fram och varit med om olika aktiviteter och roller i 
livet, från att ha varit gycklare till att vara med i olika poesitävlingar innan hon till slut landa-
de i dansutbildning på Gotland.  
 
De olika valmöjligheter som finns i dagens samhälle och reflxiviteten gör att individen dagli-
gen tvingas att ta ställning till ny kunskap och nya perspektiv. Den unga människan kan expe-
rimentera med sin identitet och välja och vraka bland en mängd olika livsstilar. Giddens anser 
att en livsstil talar om för oss hur vi ska leva, vad vi äter, hur vi klär oss, hur vi agerar osv. 
Han menar att vi i dagsläget inte längre ärver vår livsstil i samma utsträckning som vi gjorde 
tidigare, utan istället väljer vi den livsstil som kan vara inspirerad från en mängd olika håll. 202 
Agnes har i början varit en ”rockabilly” tjej men efter att ha blivit intresserad av vampyrer, 
anpassade hon sin stil som hon idag kallar för ”vampbilly”. Agnes anser att kläder uttrycker 
vilka vi är, vad vi gillar och vilken musik vi lyssnar på. Hon påpekar att i dagens samhälle är 
det svårt att inte tillhöra någon grupp, eller bli indelad i något fack där folk säger att man är 
det ena eller det andra. Därför har hon sin egen stil, där hon blandar rockabilly med gotiskt 
mode. Hon berättar att hon känner sig mer ”fränare” och mer egen då. Hon vill stå för det hon 
gillar och är intresserad av. Många unga testar idag olika identiteter och det kan vara svårt att 
bara hålla sig till en avgörande stil, samhället förändras och man måste ständigt anpassa däref-
ter för att inte hamna på efterkälken. Carmilla berättar att hon ofta väljer mörka färger på klä-
der och inte riktigt följer modet. Märkeskläder har inte så stor betydelse för henne, hon kan 
lika bra köpa något på Gina Tricot eller gå på Stadium och köpa Adidas.   

 
 

6.3.2 Ontologisk trygghet 
 
Mina verkar bära med sig en grundläggande tillit från sin barndom. Hennes familj är oerhört 
viktig för henne, som hon själv uttryckte det: ”jag är en del av dem och de är en del av mig”. 
Hon anser att det är just tack vare sin familj som hon är den person som hon är idag. Hennes 
ontologiska trygghet är stark, tack vare det att hon har haft sina föräldrar med sig under hela 
sitt unga liv. Hon påpekar att en familj i dagens samhälle får se ut på alla sätt och vis, att en 
del har en familj, andra har två eller flera och en del har tyvärr ingen alls. Även Katrin anmär-
ker att bilden av dagens kärnfamilj är förändrad med plastföräldrar, plusbarn och till och med 
plusbarnbarn. Hon känner sig trygg och skriver ” Jag är väldigt nära min familj, känner att jag 
inte skulle klara mig värst länge om jag inte hade dem.” Den ontologiska tryggheten bygger 
på tilliten som skapas och upprätthålls under de tidiga ungdomsåren. Här har familjen en 
grundläggande uppgift, den tillit som barnet känner till sina föräldrar och den närmaste om-
givningen fungerar som en ”emotionell vaccination” ett skydd och ett hjälpmedel för att kun-
na gå vidare i sin vardag.203 Både Mina och Katrin uppvisar en stark ontologisk trygghet tack 
vare den trygga uppväxten som de fick under barndomen. 
 
I och med kärnfamiljens förändrade roll i det senmoderna samhället kan den ”skyddshinna” 
som skapas i de tidiga ungdomsåren vara instabil och yttra sig i att individen utvecklar misstro 
till omgivningen och har i vissa fall svårt att klara av nära relationer. Laura växte upp med sin 
mamma, hennes föräldrar skilde sig när hon var liten och hon har haft dålig kontakt med sin 
biologiska far. Hon framstår som en självsäker och trygg tjej. Hennes tillit till omvärlden kan i 
vissa fall vara nästan naiv, hon tror på människor och på människans godhet. Laura tror att det 
                                                 
202 Giddens (1991), s. 53f 
203 Giddens (1991), s. 52f 
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beror mycket på att hennes mamma under barndomen var så beskyddande, hon kände sig all-
tid trygg och visste att hon kunde lita på henne. Idag när hon är äldre, kan hon ibland undra 
hur det skulle kännas att uppleva faderskärlek. Hon undrar om avsaknaden av den riktiga pap-
pan har påverkat hennes val av killar senare i livet, då hon anser att i sina relationer känner 
hon att hon vill ta hand om killen, hjälpa honom med problemen osv. hon säger att det är näs-
tan som en ”moderskärlek”. Det resulterade i några misslyckade förhållanden eftersom hon 
drogs till, som hon själv kallar det ”problemkillar” och försökte lösa deras personliga pro-
blem.  
 
Sibel pratar om sin familj och vänner på ett kärleksfullt sätt och anser att hon haft en trygg 
uppväxt. Hon känner en stark tillit till sin mor och det var tack vare henne som Sibel orkade ta 
steget och gå ut ur det religiösa samfundet. Hon påpekar att hennes mamma hela tiden beto-
nade att det måste vara Sibels eget val att stanna inom samfundet och döpa sig i den religio-
nen som hon föddes till och växte upp i. Trots sina 25 år har Sibel inte haft något förhållande 
och har aldrig varit ihop med en kille. Både i Lauras och Sibels fall har modern en framträ-
dande roll. Det går lätt att urskilja att båda tjejerna känner en stark beundran för sin mor samt 
upplever en stark närhet. Det är modern som i de tidiga ungdomsåren byggde upp den tillit 
som tjejerna känner för omvärlden. I Lauras fall var den biologiska fadern helt frånvarande, i 
Sibels är fadern stark religiös. Relationer till det motsatta könet var i Lauras fall komplicera-
de, i Sibels saknas det helt. Även i Carmillas fall är det mamman som står för trygghet och 
tillit. Carmilla visar på stark självkänsla, hon är inte rädd att stå för sina val och är medveten 
om att som ung i dagens samhälle måste man kämpa för att nå lyckan. Hon säger att även om 
föräldrarna står bakom en så kan umgänget med andra människor, skolkamrater och andra 
jämnåriga ungdomar ändå vara präglad av tvivel och besvikelse.    
 
Lisa har i sitt unga liv genomgått en livskris och Twilightböckerna hjälpte henne att ”fly”. 
Hon fascinerades av den mörka men samtidigt vackra historien i böckerna, hon blev starkare 
efter det och säger ” jag känner mig mer hemma i mig själv… som att det är okej att vara som 
jag.” Vidare påpekar hon att tack vare Twilight så ”hittade jag min riktiga vän som jag älskar 
in till döden.” Lisa nämner inte sin familj under intervjun, istället är det vänner som hon fin-
ner tröst och tillit hos.  
 
 

6.3.3 Den sammanflödande kärleken  
 
Enligt Giddens bygger en relation på en ömsesidig tillit där bägge parterna uppskattar var-
andra för det själsliga utbyte de får av varandra, de väljer att umgås med varandra för att det 
tillför något i deras liv. Han kallar det för den sammanflödande kärleken och menar att den 
förutsätter ett känslomässigt utbyte mellan jämlika parter där kännedomen om den andres 
karaktärsdrag är av central betydelse. Vidare påpekar han att sexualiteten blir bara en av de 
olika faktorer som inom relationen blir föremål för omförhandling, att relationen fortskrider så 
länge båda parter godtar detta.204  
 
Mina anser att kärleken är jätteviktig, kärleken finns för alla och att man ska ta vara på det 
man har. Hon ger exempel från Twilight och skriver att den kärleken som finns mellan Ed-
ward och Bella är den ultimata kärleken som alla vill uppleva. Man hittar någon som man 
verkligen passar ihop med, som två pusselbitar som går ihop i varandra. Hon påpekar att i 
dagens samhälle är de personer som byter partners hit och dit och hittar en partner för natten 

                                                 
204 Giddens (1992), s. 62ff 
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bara osäkra personer som inte riktigt vet vad de vill ha, att de nog inte riktigt tror på den sanna 
kärleken heller. En av förutsättningar för den sammanflödande kärleken är att våga öppna sig 
för en annan människa, att våga släppa in en annan nära in på livet. Det är inte alla beredda att 
göra. Mina tror att det kan bero på att de kanske är rädda för att bli sårade och för att inte ris-
kera att de ska bli det så byter de partner hit och dit eller bara har någon just för natten. Sedan 
går de vidare. Samtidigt tror hon också att det finns de som bara nöjer sig med det, de vill vara 
ensamma och inte känna sig bundna till någon annan person. Den sanna kärleken som hon 
kallar det, saknas inte i dagens samhälle men det är inte alla som lever upp till den, inte alla 
som vill ha den heller eller känner att de tror på den. Mina tror att man kan känna samma sak 
som Edward och Bella känner för varandra, det är något som de flesta faktiskt vill uppleva. 
Att känna så stort och djupt för en person som också känner exakt samma tillbaka kan kännas 
som en dröm, men hon tror på det. Samtidigt påpekar hon att det är synd att för att Bella i 
Twilight ska kunna uppleva kärleken till fullo måste hon förvandlas till vampyr, men Mina 
inser också att det är först då, när de båda möts på samma villkor som deras kärlek kan vara 
möjlig.  
 
Agnes har inte riktig samma uppfattning om kärlek som Mina. Hon är mer kritisk och tvivlar 
på att den ”sanna kärleken” existerar i vårt samhälle. Hennes förhållande har precis tagit slut 
och hon upplevde en känslomässig ojämlikhet i förhållandet. Det tog tid innan hon insåg att, 
som hon själv uttrycker det ” det vara dags att avsluta det och dra hem” Trots att man i dagens 
samhälle bygger ett förhållande på bådas samtycke, kan slutet av en relation orsaka så mycket 
smärta eftersom det ofta är sin egen identitet som individen efter förhållandens slut ifrågasät-
ter.  
 
Carmilla anser att i dagens samhälle vågar inte människorna kämpa för ett förhållande i och 
med att det är så lätt att skilja sig. Hon säger att mycket ligger i den moderna människans livs-
stil. Individen är enligt henne helt upptagen av sig själv, sin egen person. Hela tiden strävar 
man efter något mer, att hitta bra jobb, tjäna mer pengar osv. Har man då ett förhållande som 
är lite ”svajigt” kan det hända att man inte orkar kämpa för sin relation, att man lätt ger upp 
och istället kastar sig in i ett nytt förhållande och kollar hur länge det går, hur länge det kom-
mer att hålla. Vidare påpekar hon att många unga, framförallt tjejer, letar efter kärleken och 
förlorar oskulden ganska tidigt, de hoppas på något större men där det tillfälliga förbindelser-
na för ofta med sig en besvikelse. Synen på sexualitet är väldigt ”öppen” i dagens samhälle 
och många unga människor kan ibland uppleva ett visst tryck från samhällets sida vad gäller 
den första sexuella debuten som leder till att många unga bara vill få det understökat. Hon 
anser att trycket från kamraterna kan vara stort och är man inte stark och trygg i sig själv kan 
man lätt ge efter andras åsikter. Carmilla tycker att det är bättre att vänta på ”den sanna kärle-
ken” och inte skynda på den sexuella debuten, bara för att alla andra har gjort det. Därför 
tycker hon att böcker som Twilight i viss mån kan ge den unga människan styrka och hopp om 
att det finns någon där för alla. 
 
Både Carmilla och Selina påpekar att det intressanta med vampyrlitteraturen är att de ofta 
skildrar en kärlek som är normbrytande, bort från heteronormativiteten. Selina anser att det 
viktiga med en relation är att kön, beteende, trogenhet osv. inte är det viktigaste i förhållanden 
utan att det handlar om hur man fungerar tillsammans och att det är viktigt att respektera och 
bejaka det. Hon skriver att när hon läser vampyrlitteratur känner hon sig stark och ofta upple-
ver en stor samhörighet med vampyrerna. Vampyrlitteraturen väcker hos henne någon slags 
livslust och på nåt vis känner hon sig sexuellt bekräftad. Den underliggande sexualiteten som 
finns i vampyrberättelsen får en att undra om känslor/lustar är ändå okej och hör till den 
mänskliga naturen. Selina anser att vampyrberättelsen behandlar ett annan slags estetik och i 
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synnerhet andra slags relationer eftersom vampyrer inte är människor och anser att det skapar 
nya sätt att se på saken. När hon läste Dead Until Dark av Charlaine Harris kände hon igen 
sig ganska mycket i den kvinnliga huvudkaraktären Sookie. Hon tycker att det är viktigt att 
man ska våga förlita sig på sina känslor och instinkter istället för att grubbla så mycket. Vida-
re anser hon att hjältinnorna inom vampyrberättelsen lyckas kombinera femininitet med att 
vara en feminist vilket för Selina är uppfriskande eftersom det innebär att man har ett större 
utrymme att bejaka sig själv även om dessa två generellt inte alltid går ihop. 
 
När jag ställer frågan till Sibel vad hon anser om kärleken i dagens samhälle, svarar hon leen-
de att hon tror på den ”villkorslösa kärleken” och ger exempel på sina vänner som gifte sig i 
somras. Hon tror att alla mer eller mindre letar efter sin själsfrände och anser att man inte ska 
ge upp utan alltid kämpa för relationens överlevnad, att man ska vara med den man älskar och 
ger som exempel invandrarfamiljen, där föräldrar kan bestämma vem dottern ska vara ihop 
med. Katrin å andra sidan uttrycker viss tveksamhet i fråga om den sanna kärleken och tror att 
den är ganska ovanlig i dagens samhälle. I dag är det ganska svårt att hålla ihop, eftersom 
”kärleken” är uppdiktad på så många villkor. Människor experimenterar, letar sig fram och 
hoppar därför i säng med olika partners. Hon tror att det förr i tiden var det enklare att träffa 
någon då man inte hade så många alternativ. Nu för tiden kan man träffas över Internet och 
söka efter kärleken på olika Internetsidor, hon påpekar att: ”Jag tror att vi nuförtiden har all-
deles för många möjligheter som gör att vi inte vet vart vi ska leta för att hitta den stora kärle-
ken”     
 
 

6.3.4 Livets förgänglighet kontra odödlighet 
 
Det senmoderna livet präglas av en snabb föränderlighet och stor osäkerhet om tingens be-
stånd. De mål individen sätter upp i sitt livsprojekt är obeständiga och bräckliga eftersom sa-
ker och ting ständigt förändras. Idag går det inte att ”binda framtiden” därför måste identiteten 
ständigt anpassas och vara flexibel med samhällets förgänglighet.205  
 
Sibel anser att strävan efter ett evigt liv är väldigt starkt inpräglat i människans existens. Se-
dan begynnelsen har människor drömt om evigt liv, i alla religioner talar man om själens fort-
satta liv, om paradiset eller himlen. Hon finner det mänskliga livet vara ganska kort och säger 
”jag är bra 25 år och känner mig jättegammal, jag vill göra så många saker och känner att jag 
inte hinner. Val av utbildning, jobb tar ganska stor plats i livet.” Samtidigt påpekar hon att i 
dagens samhälle har den moderna människan drabbats av en ”åldersnoja” att vi springer på 
gymmet, motionerar, bantar och plastikopererar oss och gör allt för att hålla oss vackra, unga 
och friska. Människan för en ständig kamp mot tiden och vägrar inse att allt i livet är obestän-
digt. Vi upplever oss själva och världen som utbytbara, allting kan förändras, däribland sam-
hället som är under en ständig utveckling. På frågan om hon skulle vilja ha ett evigt liv svarar 
hon att hon själv inte skulle vilja leva för evigt eftersom alla man älskar kommer att dö, men å 
andra sidan så skulle man hinna med så mycket mer. De flesta av mina respondenter önskar 
sig inte ett evigt liv just på grund av att man inte vill vara med om att se när familjen och alla 
man känner går bort. Dock säger de att ifall man skulle hitta en annan person att dela odödlig-
heten med så skulle evigt liv vara intressant att uppleva. Carmilla tycker att det vore spännan-
de att leva för evigt, att kunna se hur allting utvecklas, kunna se bortom människans liv. Hon 
säger att det är viktigt att lämna något efter sig, att bli ihågkommen, men samtidigt ska man 
leva här och nu, att man ska ta vara på varje stund man upplever eftersom framtiden är obe-

                                                 
205 Bauman (2002), s 171ff 
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räknelig, att man inte vet vad morgondagen kommer att föra med sig. Lisa anmärker att ens 
dödlighet kanske är något man inte borde frukta utan ta vara på, ”då menar jag inte själv-
mord” tillägger hon. Laura gör kopplingar till vampyrens odödlighet och säger: 
 
               ”och vad gäller evigt liv, herregud – det är ju det alla människor drömmer om. 
                 Det är ju det vi är rädda för, att bli gamla, att dö… Vampyren tar bort våra moderna  
                 existentiella rädslor, som rädslan för att åldras och bli ful och otillräcklig, vare sig det gäller  
                 ens intelligens eller skönhetskrav.. Vampyren har liksom jackpot på alla dessa ting  
                 och för människor som alltid oroat sig för sådant, känner nog att vampyren förkroppsligar  
                 och tar bort dessa rädslor, han blir en förebild, ett ideal” 
                  
Laura liksom Sibel ger exempel på nutidsmänniskans kamp mot ålderdomen, hennes strävan 
efter odödlighet. Hon ger exempel på människor som vill vara berömda, på folk som släkt-
forskar, samlar olika föremål, allt för att bevara odödligheten. Hon berättar att vissa grupper i 
vårt samhälle och andra kulturer tror på själens odödlighet och kan för att bevara sin odödlig-
het offra livet för exempelvis ”nationens bästa”.  Hon berättar att hon har läst att folk har fru-
sit in sina kroppar i hopp om att man i framtiden kommer att hitta botemedlet mot dödliga 
sjukdomar eller mot döden själv, vidare resonerar hon vad som skulle hända om människor 
började leva för evigt och säger:  
          
                 ”… det skulle innebära slutet på all slags moral, värderingar och mening. 
                    Att leva för evigt betyder just det – att leva för all tid framöver; man kommer att  
                    uppleva ALLT som någonsin kommer att hända, vilket sätter alla regler ur spel…” 
 
För Katrin är det tiden som nu är det enda viktiga, hon skriver att man ska ” ta vara på livet 
och leva en dag i taget för man vet aldrig vad som kan hända imorgon” Selina å andra sidan 
har alltid varit intresserad av tidsuppfattning, av tankar som: Är livet värt att leva? Vad är 
kärlek? Hur ska man bli lycklig? Vad är godhet/ondska? Finns det en Gud? Hon tror att om 
man skulle leva tillräckligt länge så skulle man säkert kunna finna svar på alla dessa frågor, 
men hon tror inte att hon själv skulle vilja vara odödlig. Hon tror att människan kan bevara sin 
odödlighet genom konsten och till viss del finner hon det i dansen. 
 
 

6.3.5 Bibliotek och bokval 
 
Lisa : besöker biblioteket nästan varje dag och brukar för det mesta låna sina böcker på bibli-
oteket, om det visar sig att det är för lång kö, så köper hon böckerna själv. Hon anser att det 
inte finns så mycket av den litteratur hon efterfrågar och önskar att det fanns mer, att bibliote-
ken köpte mer litteratur på originalspråken eftersom hon anser att det svenska språket förstör 
böckerna. Vidare tycker hon att biblioteken borde ha fler exemplar av en och samma bok om 
man ser att boken är populär. Hon finner bibliotekarierna vara ganska trevliga så länge man 
inte stör och ställer krav. Hon tycker att hon inte får tillräckligt med hjälp och upplever att 
hon ofta är utelämnad till sig själv för att leta efter den litteratur hon behöver. Hon önskar att 
bibliotekarierna kunde ge lite mer tips om andra liknande böcker – om en bok inte finns på 
biblioteket eller är utlånad, önskar hon att bibliotekarierna kunde föreslå en annan liknande 
istället, inte att bara säga att ”tyvärr alla exemplar är utlånade”. Hon brukar ge inköpsförslag 
på böcker och ofta köps de in. På frågan om hon är tillfredställd med bibliotekens service sva-
rar hon att det vore bättre om det fanns mer böcker och en ungdomsavdelning där ungdomar 
kan träffas utan att störa andra.  
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Seline går till biblioteket ca tre gånger i månaden. Hon brukar ofta låna sina böcker, annars 
köper hon dem i näthandeln eller lånar av kompisar. Den litteratur hon söker på biblioteket är 
oftast utlånad eller så är det ofta långa väntetider. Hon vill att biblioteket köper fler böcker när 
det märks att de är populära. Ofta måste hon själv fråga efter liknande litteratur och får sällan 
några tips om hon inte ställer specifika frågor. Hon tycker att biblioteken borde sålla vad som 
verkar mest efterfrågat, och om det finns ett svängrum tycker hon absolut att biblioteken kan 
köpa in fler smala böcker eftersom det öppnar upp för fler att upptäcka något nytt. Seline är 
för det mesta nöjd med den service hon får på biblioteket. 
 
Mina  besöker inte så ofta biblioteket, inte nu längre, hon gjorde det mer när hon var yngre. 
Hon säger att hon är en sådan person som läser en bok som hon gillar mer än en gång vilket är 
orsaken till att hon hellre köper sina böcker. Hon anser att det finns gott om den typen av litte-
ratur som hon gillar på biblioteket, men anser att de böcker som är populära oftast är svåra att 
få tag på. Hon anser att bibliotekarierna brukar vara tillmötesgående och rekommenderar 
andra böcker i samma genre. Hon har aldrig gett några inköpsförslag och är nöjd med servi-
cen som hon får på det bibliotek hon besöker.  
 
Agnes går till biblioteket så ofta hon bara kan, minst en gång i månaden. Hon brukar ”test- 
läsa” böcker på biblioteket, för att sedan köpa de på second- hand eller på nätet. Hon tycker 
att det mesta nästan alltid är utlånat och att sällan finns några vampyrböcker. Hon är ofta 
missnöjd efter besöket på biblioteket just för att det antingen är långa köer på de böcker hon 
vill läsa eller så finns de inte alls. Huruvida bibliotekarierna är tillmötesgående svarar hon att 
eftersom hon ofta har svårt att hitta den litteratur hon söker vänder hon sig till bibliotekarien 
om hjälp vilket inte alltid är lyckat eftersom hon upplever bibliotekarier som ”halvlata”. Hon 
tycker att de bibliotekarier hon mött anstränger sig inte mycket för att finna den litteratur hon 
behöver och kommer sällan med några tips. Agnes visar ganska öppet sitt missnöje i fråga om 
biblioteksservicen och tycker att biblioteken sällan köper de böcker hon ger inköpsförslag på 
med motivering att boken är för dyr eller att den vänder sig till en liten grupp läsare. Hon fin-
ner bibliotekarierna vara ”uttråkade och sura” och att hon inte får det bemötande hon borde få. 
 
Katrin  besöker inte biblioteket så ofta, kanske bara två gånger per år. Hon köper sina böcker 
via Internet eller i en bokhandel. Hon har ingen riktig uppfattning om bibliotekarierna och 
biblioteksservice men tycker att de få gånger hon varit där blev hon välbemött och fick tag på 
den litteratur hon efterfrågade. 
 
Sibel köper sina böcker via Internet eller i en bokhandel och tillägger att hon är en sån person 
som vill äga de böcker hon gillar eftersom hon gärna läser dem fler än en gång. Hon finner 
bibliotekarierna vara ganska tillmötesgående och säger att hon har fått bra hjälp av den biblio-
tekarie hon mötte nyss precis innan intervjun med mig. Däremot påpekar hon att fanta-
sy/skräckhyllan såg ganska tunn ut och att det inte fanns så mycket nytt och att det som fanns 
inte var särskilt tilltalande. På frågan om hon har lämnat några inköpsförslag, svarar hon att 
hon inte visste att en sådan tjänst fanns och tycker att det verkar vara en jättebra service och 
att hon kommer med största säkerhet att utnyttja den.  
 
Carmilla är ganska ofta på biblioteket, hon brukar låna ljudböcker eftersom hon är dyslekti-
ker. Hon är ganska nöjd med den biblioteksservice hon får, men tillägger att det är sällan hon 
får några tips om andra liknande böcker. Hon tycker också att biblioteksutbudet på de böcker 
som är populära är ganska litet och att hon inte yrkar på att biblioteket ska köpa fler böcker i 
samma serie, utan hon köper böckerna själv. Carmilla har inte lämnat några inköpsförslag, 
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hon visste inte att en sådan service fanns och tycker att bibliotekarierna borde informera om 
det vid exempelvis situationer när det egna biblioteket inte äger de efterfrågade böckerna.  
På frågan om det finns något som kan förbättras, svarar hon att eftersom hon är dyslektiker 
och lånar ljudböcker skulle hon vilja att ljudböckerna skulle vara placerade mer centralt, att 
det skulle vara lättare att hitta den ljudbok man letar efter och inte som det är nu, då ljudböck-
er inte står i ordning och hon måste bläddra genom många böcker för att hitta rätt. Hon tilläg-
ger också att det vore bra om alla ljudböcker stod på samma ställe, både barn och vuxna. Ef-
tersom hon är 17 år och läser både ungdoms och vuxenlitteratur måste hon ofta gå till olika 
ställen på biblioteket för att låna det hon behöver. När jag ställer frågan i fall hon har provat 
på att låna Daisyböcker, svarar hon, att hon har gjort det, fast hon gillar inte emballaget på 
böckerna, men att hon som dyslektiker har använt sig av alla hjälpmedel som finns att tillgå.  
 
Laura besöker biblioteket ofta men föredrar dock att köpa böckerna istället, eftersom utbudet 
är ganska smalt och att hon hellre vill äga böckerna och läsa dem på sina egna villkor. Vad 
gäller bibliotekarierna upplever Laura att de flesta bibliotekarier inte är särskilt intresserade 
av vampyrlitteratur, dels för att det uppfattas som triviallitteratur och att det oftast är ungdo-
mar som intresserar sig för den typen av böcker. Eftersom Laura hellre köper sina böcker, 
engagerar hon sig inte så mycket i att komma med inköpsförslag till biblioteken men de få 
gånger hon gjort det har böckerna köpts in. Laura hoppas i framtiden på att den kommande 
pensionsavgången kommer att leda till att det kommer att anställas yngre bibliotekarier som är 
mer à jour med dagens ungdomskultur.  
 
 

6.4  Slutsatser 
 
Jag har valt att sammanföra mitt resultat i två rubriker där jag för en diskussion utifrån mina 
intervjuer samt den genomförda analysen. Vidare redovisar jag såvida utbudet av vampyrlitte-
ratur på biblioteken samt om bibliotekens service är tillfredställande för den unga kvinnliga 
läsaren. 

 
6.4.1 Unga kvinnor i det senmoderna samhället och vampyrberättelsen 

 
Hos de senmoderna teoretikerna dominerar uppfattningar om att det sker större och snabbare 
förändringar i dagens samhälle och att de unga människorna idag har olika förutsättningar och 
råkar ut för annorlunda problem, eftersom samhället har blivit mer individualistiskt.  
Enligt Ziehe utgör det en ny faktor i vuxenblivandet som tidigare generationer inte behövde 
konfronteras med.206 Vidare kännetecknas det senmoderna samhället av en individuell reflex-
ivitet som leder till att individen dagligen tvingas ta ställning till ny kunskap och nya perspek-
tiv. Individen experimenterar med sin identitet och kan välja olika livsstilar. Det rör sig inte 
bara om de val som kretsar runt vårt agerande, utan i fortsättningen även om de val som leder 
till vilka vi är.207 Unga kvinnors val av livsstil präglas av de normer och ideal som finns i da-
gens samhälle.  
 
De flesta av mina respondenter säger sig klara av förändringarna som sker i samhället, samti-
digt som de anser att de valmöjligheter som finns att tillgå med skapar känslor av vilsenhet 
och tvivel. Giddens hävdar att modernitetens reflexivitet är en av orsakerna till att man upple-
ver existentiella tvivel, att allting i tillvaron bär tillfällighetens stämpel. Enligt honom slits 
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individen av existentiella frågeställningar som: vad ska jag tro på? Vem är jag?, samtidigt som 
den är tvungen att söka svaren på moraliska livsfrågor i en kultur som inte är fundamentalis-
tisk i sin karaktär.208 Av den orsaken är många av mina informanter i stort behov av stöd av 
sina föräldrar och deras vägledning in i vuxenlivet. De fordrar en stabil grund som de kan stå 
på för att kunna fatta de beslut som kan visa sig vara avgörande för deras framtida liv. Således 
är den ontologiska tryggheten en av de betydande faktorerna för att den unga individen ska 
klara sig vidare i sitt vuxna liv. 
 
Vidare ställer sig samtliga av mina respondenter kritisk till det rådande skönhetsidealet och 
anser att sådant kroppsideal är svår att uppnå och att det leder till att de känner sig udda och 
misslyckade. Den empiriska studien visar att det är svårt att stå emot samhällets ideal och 
förväntningar, särskilt för unga kvinnor som inte är säkra i sina värderingar och åsikter. Att 
många av dem påverkas i väldigt stor utsträckning av media och samhällets normer och av sin 
omgivning visade sig vara en bitter verklighet. De flesta unga kvinnor har inte styrkan att stå 
emot sin omgivnings förväntningar och krav och när de inte klarar av att uppfylla dessa mår 
de dåligt. De känner sig vilsna i sina identiteter och söker efter objekt som de kan identifiera 
sig med. Samtidigt som de oändliga valmöjligheter och moraliska referenser som finns till-
gängliga för dem också för med sig ett känslomässigt kaos. Människan behöver veta vem hon 
är och vad hennes identifikation står för. Därför är det extra nödvändigt att hitta sin plats i 
samhället utifrån sina egna val och inte av samhälles påtvingade bild.209 Därför behöver de 
unga kvinnorna alternativa förebilder som kan hjälpa dem att klara av den prestationsångest 
som de brottas med dagligen som hela tiden söker att vilja kategorisera dem i en grupp. Där-
för finner de unga kvinnorna i vampyrlitteraturen en tacksam värld att förvilla sig i, en till-
flyktingsort där de kan hitta sin jämlike. 
 
Nästan alla av mina informanter fastnar för den oerhörda kärleken som skildras i exempelvis 
Twilight där det oftast är vampyrmannens karaktärsdrag som är av betydelse. I motsats till 
dagens unga pojkar är vampyren återhållsam i sin strävan efter sex, det är snarare den unga 
kvinnan som är den drivande faktorn. Här kan den unga kvinnan själv bestämma villkoren 
samtidigt som vampyrmannen både ska visa känslor och behålla sin manlighet.  Mannen ska 
komma in i intimiteten dels av eget val men även för att den unga kvinnan kräver det. Vampy-
ren vågar öppna sig för kvinnan och visa sin sårbarhet. Enligt Giddens är det just det som ka-
rakteriserar den sammanflödande kärleken.210  En annan huvudegenskap är att i dagens sam-
hälle, trots att synen på ungas sexualitet har blivit mer liberal, behandlar man fortfarande poj-
kar och flickor olika där många sexuella erfarenheter ger pojkar hög status, och flickorna då-
ligt rykte211 men i vampyrberättelsen är förhållandena annorlunda. Här står den unga kvinnan 
öppen för sin egen sexualitet utan att behöva vara rädd av att fördömdas av samhällets nor-
mer. I ett samhälle där ungas sexuallitet är öppen och man byter partner så ofta man önskar, 
där skilsmässor hör till de ungas vardag och man har låtsasföräldrar och låtsassyskon, blir ett 
varaktigt förhållande extra betydelsefullt. Det klassiska kärnfamiljsidealet har upplösts i det 
senmoderna samhället och drömmen om att vara två och vara ihop förstärks särskilt i tider av 
oro, när det gungar i livet och man vill gärna ”ha någon att hålla i handen” det är en överlev-
nadsinstinkt.212 
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En annan bidragande faktor som gör att unga kvinnor vänder sig till vampyrlitteraturen är att 
det är ett sätt att fly verkligheten och in i alternativa världar. Giddens menar att individen sö-
ker i fantasins värld sådant som förmenades henne/honom i den vanliga; hur den romantiska 
berättelsens overklighet ”var ur den synvinkeln ett uttryck för svaghet; en oförmåga att förlita 
sig med den frustrerande jagidentiteten i det verkliga samhällslivet. ”213 Vidare påstår några 
av mina informanter att vampyren avspeglar den ”mörka sidan” som finns inneboende i män-
niskans natur. En balans av godhet och ondska som humanvampyren representerar finns hos 
alla människor.  Laura säger att: ”Vi brottas alltid med våra egna demoner men vi tar oss ige-
nom det och det är det som driver oss framåt och utvecklar vår personlighet.”  Människor är 
evigt föränderliga och genom att hela tiden göra nya saker och uppdatera vår biografi tillför vi 
också element till att självidentiteten och självet utvecklas.214 
 
 

6.4.2 Vampyrlitteratur på folkbiblioteken 
 
Samtliga av mina respondenter anser att det ofta är svårt att få tag på vampyrlitteratur på bib-
lioteken, att böckerna ofta är utlånade och att det finns för få exemplar av en och samma bok 
samt att det ofta är långa reservationsköer. Många anser också att utbudet inte är tillfredstäl-
lande och att de sällan får några tips om liknande litteratur. Av den orsaken brukar nästan alla 
köpa sina egna böcker, dels för att de vill läsa sina favoritserier utan att behöva vänta tills 
biblioteken köper in följande bok i serien och dels för att slippa stå i en lång reservationskö. 
Ett bra bokbestånd är viktigt för ungdomarna; att det ska finnas något för alla på biblioteket, 
det kan till exempel vara viktigt för ungdomarna att inte endast heteronormativa attityder för-
medlas vid bokprat eller bokinköp. Likaledes har Jinnedal & Sonidsson i sin uppsats På väg 
att bli vuxen: Unga flickors upplevelser och uppfattningar om bibliotek tagit fram liknande 
resultat och menar att biblioteket framförallt har betydelse för flickorna genom sitt bokbe-
stånd. Bokläsning är ett stort fritidsintresse för flickorna och de värdesätter att biblioteket till-
handhåller ett brett utbud av nya böcker. Vidare påpekar Jinnedal & Sonidsson att böcker kan 
vara betydelsefulla för identitetsskapandet genom att visa nya möjligheter och perspektiv.215 
 
De flesta av informanterna köper sina böcker via Internet och bara några besöker en bokhan-
del eller lånar av kompisar. Det visade sig också att inte alla nyttjade tjänsten ”inköpsförslag” 
eftersom de inte visste att biblioteken erbjuder en sådan tjänst. Många av mina informanter 
känner också ett behov av att äga den bok de tycker om och berättar att det händer att de ofta 
läser om sina favoritböcker.  Nästan alla av mina informanter visade ett ganska öppet missnö-
je i mötet med bibliotekarien. De flesta av respondenterna upplevde referenssamtalet som 
otillfredsställande, de upplevde att bibliotekarien inte var engagerad och inte kom med förslag 
på liknande litteratur eller inte tipsade om var man kan få tag på boken på annat sätt. Enligt 
Kerstin Rydsjö spelar bibliotekariernas tips om annan litteratur en viktig roll då en aktiv för-
medling leder till att ungdomarna läser nya böcker och fler böcker. Vidare påpekar hon att 
ungdomarna ofta efterlyser boktips, men att boktips och bokprat för ungdomar inte är särskilt 
vanliga. 216  
 
Vidare är det viktigt att i mötet med den unga människan så ska bibliotekarien vara extra 
uppmärksam och noga med att tillgodose den unga människans informationsbehov. Under 
referenssamtalen ska bibliotekarien bland annat sträva efter att uppnå kvalitet i varje enskilt 

                                                 
213 Giddens (1992), s. 46 
214 Giddens (1991), s. 107ff 
215 Jinnedal & Sonidsson (2006), s.28ff 
216 Rydsjö, (2007), s. 139ff 
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fall, behandla alla informationssökare med omdöme och respekt samt beakta alla tänkbara 
informationskällor oavsett medium. Bibliotekarien borde också ta reda på om personen hade 
fått tillfredställande svar, om hon/han är nöjd med bibliotekets service, uppmuntra personen 
att återkomma ifall hon/han behöver mer hjälp samt erbjuda hjälp genom att hänvisa till annat 
bibliotek, tipsa om liknade litteratur m.m.217 Enligt mina respondenters utsagor har biblioteka-
rierna ofta visat bristande intresse med att till fullo hjälpa de unga kvinnorna att få tag på den 
sökta litteraturen. Några av mina informanter anser att det nog beror på att vampyrlitteraturen 
ses som en triviallitteratur och att det är mest bara ungdomar som efterfrågar det, tar man det 
inte på allvar.  Jag tolkar det som att mina informanter anser att det på grund av sin låga ålder 
samt den typen av litteratur de efterfrågar inte bemöts med respekt och de inte får den hjälp de 
behöver. Forskningen visar att bemötandet är avgörande för ungdomarnas bild av biblioteken. 
Ungdomarna vill bli bemötta som de personer de är, de vill bli sedda som individer och inte 
som representanter för en grupp. Rydsjö menar att biblioteken lyckas olika bra med olika 
verksamheter för ungdomar, att de är mer framgångsrika vad gäller att förmedla kunskap och 
hjälpa ungdomarna med deras informationssökande vid skolarbeten medan biblioteken sällan 
erbjuder ungdomarna lässtimulans eller fungerar som mötesplatser218. 
En av respondenterna anser att biblioteken borde satsa mer på ungdomar och hoppas på att i 
framtiden kommer biblioteken att anställa yngre bibliotekarier som har god kunskap om da-
gens ungdomskultur. Jag hoppas att resultatet av denna uppsats kommer att bidra till en bättre 
förståelse för ungdomar och deras kanske i vissa fall särskilda litteraturbehov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
217 Svensk Biblioteksförening rekommendationer för referens- och informationsarbete. 
http://www.biblioteksforeningen.org/organisation/dokument/pdf/Rekommendationer.pdf  
218 Rydsjö & Elf  (2007), s. 140f 
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7.  DISKUSSION 
 
Min diskussion har jag valt att sammanföra i tre rubriker som ger svar på mina tidigare fråge-
ställningar. Med hjälp av tidigare forskning och teori ämnar jag i detta kapitel presentera mina 
slutsatser samt föra ett omdömesgillt resonemang. Varje diskussionsdel redovisas under föl-
jande tre rubriker: Först redogörs för vad det är i vampyrberättelsen som tilltalar de unga 
kvinnorna och som är av betydelse för deras identitetsskapande, för det andra redogörs vam-
pyrberättelsens popularitet i det senmoderna samhället och avslutningsvis redovisar jag såvida 
utbudet av vampyrlitteratur på biblioteken samt om bibliotekens service är tillfredsställande 
för den unga kvinnliga läsaren.  
 
 

7.1  Vad i vampyrberättelsen tilltalar unga kvinnor i Sverige och är av 
vikt för deras identitetsskapande?  

 
Samtliga av mina informanter anser att den nutida vampyrberättelsen skildrar de existentiella 
problem som nästan varje ung människa brottas med i det senmoderna samhället och påpekar 
att när de läser vampyrlitteratur känner de ofta en stor samhörighet med vampyrerna. De fa-
scineras av vampyrens utseende, den oändliga kunskapen de besitter och sexualiteten. 
 
Seline berättar att hon känner igen sina egna tankar och funderingar i vampyrberättelsen. Hon 
har märkt att vampyrlitteraturen har fått henne att vara mer tolerant och öppen för hur andra 
människor vill leva sina liv. Vidare gillar hon att de mänskliga kvinnliga karaktärerna i vam-
pyrberättelsen porträtteras som starka även i sitt underläge till vampyren samt att själva kär-
leksförhållandet mellan vampyren och människan är intressant också för att det är normbry-
tande och inte är heteronormativt även om det ofta är en manlig vampyr och en kvinnlig män-
niska.  
 
Anna Höglund menar att inom queerstudier och inom forskningen kring homosexualitet har 
vampyren kommit att bli föremål för en mängd tolkningar som syftat till att förklara hur de 
som avviker ifrån den accepterade heterosexuella normen uppfattats av samhället. Ofta skild-
ras vampyren som en potent erövrare som inte hyser några samvetsbetänkligheter då han styrs 
av sina okontrollerbara lustar och begär som bryter alla de sexuella tabun som den väster-
ländska kulturen ställt upp.219 Eftersom kvinnans sexualitet har i alla epoker varit underkuvad 
och i dagens samhälle trots den öppna toleransen vad gäller kvinnlig sexuallitet verkar sam-
könad sexuallitet bland flickorna inte existera,220 är då homoerotiken i vampyrlitteraturen ett 
sätt för de unga kvinnorna att diskutera och sammanlikna med sin egen sexualitet.  
 
Homoerotiken samt quèertemat är en av de aspekter som många av mina unga informanter 
fastnar för i vampyrlitteraturen. För några av dem står vampyren som symbol för det annor-
lunda, icke normala. En del tolkar kärleken mellan Edward och Bella i Twilight som en sym-
bol för bland annat homosexualitet. Edward är annorlunda och Bella vet inte hur hon ska be-
rätta för sina föräldrar om sin kärlek, hon vågar inte avslöja sin hemlighet eftersom hon inte 
vet hur hennes föräldrar kommer att reagera. Carmilla tycker att vampyrlitteraturens budskap 
är att våga stå för sina egna värderingar och känslor, att det inte spelar någon roll vem man är 
kär i, att man ska kämpa för sin rätt att älska den man själv vill, oavsett vad andra tycker. Li-
                                                 
219 Höglund (2000), ”Den impotente vampyren? Vampyren och sexualitet i den samtida vampyrromanen” ingår i 
Jönsson & Öhman Populära Fiktioner. s. 113ff 
220 Ambjörnsson ( 2004), s. 138ff 
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kaledes finner Mina den annorlunda kärlekshistorien fängslande i vampyrberättelsen. Hon 
säger att ”man gillar när det är blandning av kärlek, sorg, glädje, spänning och fantasy” och 
påpekar att en bok ska fånga hennes intresse snabbt, så att man har svårt att sluta läsa och läg-
ga ifrån sig boken. En annan säger att när hon läser eller ser en vampyrfilm ”brukar den kvar-
levande känslan vara drömlik, man sätter in sig själv i handlingen och för en stund låter sig 
föras bort från verkligheten.” Karin Lövgren har påvisat i sin undersökning att det lockande i 
berättelsen är kärleksintrigen, där själva kärleken sällan är bekymmerslös samt att själva be-
rättelsen helst ska innehålla lite mystiska och övernaturliga aspekter.221 Samtliga av mina re-
spondenter anser att just de övernaturliga aspekter som finns i vampyrlitteraturen gör att sto-
ryn är extra spännande och att själva konflikten i kärleksförhållandet bygger på att han är 
vampyr och för att kunna vara med sin älskade måste vampyren kämpa för att övervinna sin 
ondskefulla natur. Alla av mina respondenter tycks vara enade om att det är kärleken som är 
huvudingrediensen i vampyrberättelsen, ”den kärleken som finns i Twilightböckerna är den 
ultimata kärleken som alla vill uppleva ” säger en av mina informanter medan en annan berät-
tar att det hon gillar är att vampyrkillen bara vill ha en tjej, för evigt. Varken Bella i Twilight 
och Elena i The Vampire Diares känner sig särskilt vackra eller unika utan snarare udda och 
annorlunda, men ändå attraheras vampyren av dem inte på grund av deras utseende utan för 
deras personligheter.  
 
Samtliga av mina informanter ger uttryck för den hårda pressen som de möts av dagligen, vad 
gäller det existerande skönhetsidealet som finns i dagens samhälle. TV – serier, reklambilder, 
veckotidningar ger återkommande råd om hur man ska se ut, hur man ska klä sig, vad man ska 
äta, hur man ska motionera för att tappa de kilon som kommer att förändra den unga kvinnans 
liv. Alla unga kvinnor påverkas av att växa upp i en värld som berättar hur vi ska se ut och 
bete oss för att duga, utseendet är inte bara viktigt, utan den genererar deras värde som männi-
skor.  Därför är det så lätt för de unga kvinnorna att identifiera sig med Bella i Twilight eller 
med en annan huvudperson i vampyrromanen. Man behöver inte vara vacker, blåögd, blond 
och smal för att man ska uppnå lyckan och för att ”drömprinsen” ska kunna välja just dig. 
”Du duger som du är” säger Katrin och inte nog med det, så det är just därför att du är en van-
lig tjej, som inte passar in i samhälles mall, det som gör dig så speciell. Att vampyrkillen väl-
jer en vanlig tjej som han sedan vill vara för evigt tillsammans med är en av de viktiga egen-
skaper som vampyren besitter som de unga kvinnorna fastnar för. Samtidig anser Höglund att 
den romantiska romanen i detta fall en vampyrberättelse framställer vampyren som en gestalt 
som kan erbjuda ett bättre liv i en alternativ värld inom eller utanför den världen som den 
unga kvinnan lever och vantrivas i.222 Twilight förmedlar exempelvis ett positivt budskap som 
kan tolkas ” […] som en bekräftelse på att det är möjligt att bli uppskattad och sedd även om 
man inte uppfyller […]” samhällets krav.223  
 
Vidare hävdar många av mina informanter att Twilightböckerna tar upp viktiga frågor som i 
dagens samhälle kretsar bland de yngre personerna, framförallt gäller det, de oändliga valmöj-
ligheter som varje ung människa brottas med idag. Den kvinnliga karaktären i Twilight, Bella, 
är en osäker tjej som inte tror att hon kan bli älskad för den hon är eller att hon ens är värd 
någon – sådana tankar är väldigt vanliga bland unga kvinnor. Det att Bella sällan känner sig 
hemma någonstans och inte kan identifiera sig ordentligt är också vanligt förekommande i 
dagens samhälle. Enligt Johansson behöver inte dagens ungdomar längre följa ”traditioner” 
utan kan själva bestämma över sina val. Men friheten i alla dessa valmöjligheter för med sig 
vilsenhet och ångest som leder till att det är svårt att ”veta sin väg” när allt är möjligt och 

                                                 
221 Ganetz H. & Lövgren (1991), s.101 
222 Giddens (1992), s.46; Höglund (2009), s. 359 
223 Höglund (2009), s. 363 
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genomförbart. De enorma valmöjligheterna leder till att den unga människan känner osäker-
het, splittring och obeslutsamhet. Identiteten tenderar att bli flytande och medför att den unga 
människan pendlar mellan olika roller i samhället och upplever utanförskap.224   
 
Vampyrens yttre förvandling från ett ont monster till en varelse som mer och mer liknar oss 
har gjort att vampyren numera upplevs som fascinerande och mystisk istället för skrämmande, 
vampyren tycks befinna sig i två världar; människornas och monstrens och hans utanförskap 
är ett tilltalande drag för den unga generationen då många av de unga kvinnorna upplever att 
de har svårt att etablera sig i det moderna samhällslivet. De unga kvinnorna söker kontakt och 
bekräftelse och skapar sin självkänsla utifrån hur andra ser på dem. Klarar man inte av sam-
hällets krav på utseende och lycka finner man sig själv hamna utanför och ha svårt att höra 
hemma någonstans.225 Utanförskap och trycket på att välja ”rätt” är starkt påfallande i mina 
informanters utsagor. Att vampyrer brottas med liknande problem som dagens ungdomar, 
möjliggör att identifikationen med vampyren är lättare. Höglund anser att kvinnornas upple-
velse av att inte passa in i samhällets normer får dem att vända sig till den subkultur som på-
minner om vampyren. Identifikation med vampyren och dess värld leder till att de unga kvin-
norna bygger sin identitet på det annorlundaskap som orsakar deras utanförskap, istället för att 
anpassa sig till samhällets normativa mall för kvinnlighet.226 Därför är vampyren många 
gånger en tacksam gestalt som den unga människan finner igenkännande hos, med sin känsla 
av utanförskap, ensamhet och missförståelse.  
 
I sin undersökning har Hillevi Ganetz bland annat påvisat att många unga människor genom 
att exempelvis låna någon annan persons utseende och uppträdande, gör att man uppnår en 
identitet genom identifikation.227 Agnes hör till en av mina informanter där identifikation med 
vampyren yttrar sig som mest. Genom sitt klädval har hon anpassat sitt utseende och sin livs-
stil till det hon själv kallar ”vampbilly”. Ganetz anser att den unga människan använder den 
nya stilen för personliga syften, då det finns något i den som motsvarar ens behov228 och på-
pekar att det är viktigt att förstå att den valda stilen betyder något för den unga människan, att 
stil är ett språk som bland annat berättar vilken klasstillhörlighet man har, vilken livsstil man 
föredrar samt hur man förhåller sig till olika normer och värderingar. 229 Däremot menar Hög-
lund att trots att vampyrfansen stärker sin identitet kan de inte undgå och påverkas av den 
idealbild av kvinnlighet som tvingas på dem i dagens samhälle.230 Detta är starkt påfallande 
hos Lisa, Agnes och Seline, där vampyrlitteraturen utgör en tillflyktsort, ett sätt att kunna 
”fly” verkligheten och ”återvända” med en starkare självkänsla. 
 
Laura å andra sidan anser att en vampyr förkroppsligar på många sätt den klassiska ”Bad Boy-
killen” – han är mörk, lång och stilig, och tillräckligt farlig för att man ska orka hålla intresset 
uppe. Vampyren blir aldrig förutsägbar eller tråkig, utan håller en på halster vilket gör att my-
stiken förblir intakt. Hon tror sig förstå vad själva lockelsen med vampyrer beror på. Hon fin-
ner vampyrmannen vara otroligt förtrollande för kvinnor eftersom han tillåter kvinnan att vara 
både jungfru och sköka samtidigt. Inom vampyr– skräcklitteraturen kan kvinnan betraktas 
som ett offer eftersom hon luras av vampyrmannens förförelsemaneér, men samtidigt är det 
vampyren som är offret, då han är beroende av kvinnan, han behöver hennes kärlek och hen-

                                                 
224 Ziehe, T. (1994), s. 67f 
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226 Höglund (2009), s. 358f 
227 Ganetz & Lövgren (1991) s. 10f 
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nes tillgivelse för att överleva. Det är tack vare kvinnas kärlek som vampyren kan motstå sina 
lustar, kämpa mot sin farliga natur. Människan och vampyren tämjer varandra, de är nästan 
som ying och yang. I deras kärlek upphör vampyren att vara ett monster, för människan ”för-
mänskligar” vampyren vilket gör att människan i sin tur får en maktstatus som är övermänsk-
lig. Det relationsdrama som utspelas i vampyrberättelsen bygger på en ömsesidigt bejakande 
av vår medfödda natur. Hon anser att i hela världslitteraturen och filmhistorien har det aldrig 
funnits en kvinna som är så mycket i kontakt med sig själv och sin egen sexuallitet, tillägnad 
så mycket makt och självständighet som de som återfinns inom vampyrgenren. Andra kvinnor 
blir antingen förkastade av samhället, brända på bål, inlåsta uppe på vinden, utmålade som 
skökor m.m. Lauras uttalanden förknippar det Giddens benämner för den rena relationen där 
båda parterna bygger sitt förhållande på en ömsesidighet och ett känslomässigt utbyte mellan 
jämlika parter där just kännedomen om den andres karaktärsdrag är av central betydelse.231  
 
Vidare anmärker Laura att vampyrlitteraturen skiljer sig ganska markant från övrig litteratur; 
”den talar till romantiken i oss samtidigt som den kittlar vår rädsla för det okända och farliga, 
och att själva kombinationen osar av spänning och erotik.” Hon menar att allt som faller inom 
vampyrgenren egentligen bara handlar om uppvaktning, en sorts väckelse och uppvaknande 
av den kvinnliga åtrån. Seline gillar den dolda homoerotiken som finns i de tidiga vampyr-
böckerna, liksom tragedin och den mörka intensiteten och känslan av evig sanning som vam-
pyrer besitter. Den vackra estetiken, vita hudar och rött blod, erotiken i bloddrickandet m.m. 
samt den outsiderkänsla som finns i vampyrlitteraturen. Samtliga av informanterna anser ock-
så, att det intressanta med vampyrer är att de vänder upp och ned på uppfattning om ont/gott, 
normalt/onormalt samt vad som är rätt och inte rätt. Laura påpekar att exempelvis, Charlaine 
Harris har i sina böcker lyckats införa en samhällskritisk synvinkel. I och med att vampyrerna 
var annorlunda och mäktiga blev de genast utsatta för rasism och ”åderlåtning” vilket givetvis 
fick en att tänka på hur man själv är som människa, hur man behandlar sådant som man even-
tuellt finner annorlunda och skrämmande och att idén om vampyren har blivit en bra utgångs-
punkt för att diskutera vad man själv finner attraktivt och vad man drömmer om. 
 
En annan viktig fråga som tydligt avspeglas i böckerna är familjens betydelse för den enskilda 
individen, detta märkts påtagligt i Twilight-böckerna. Familjen hör ihop och tar hand om sina 
nära, de hjälper varandra, ställer upp och stöttar. Många gånger i boken får man höra att Bella 
hör till familjen och i familjen tar man hand om varandra. Sex av åtta av mina informanter 
talar öppet om sina familjer och om hur stor betydelse familjen har för dem. Många utrycker 
att föräldrarna har stor inverkan på deras liv och deras identitet och att utan sina föräldrar 
skulle de inte vara de personer de är idag. Thomas Ziehe anser att i dagens samhälle har för-
äldrarna förlorat sin status och fungerar inte längre som gränssättare och auktoriteter samt att 
gränsen mellan ungdom och vuxen blivit suddig och bestäms idag av erfarenheter istället för 
den fysiska åldern.232 Ziehs påstående stämmer inte helt med mina informanters utsagor gäl-
lande familjens auktoritet, utan tvärtom visade det sig att familjen har fortfarande en betydan-
de roll i dessa unga kvinnors föreberedelser inför vuxenblivandet samt i deras liv i övrigt. 
Således innebär det att även traditionen till vis del har inverkan på deras liv eftersom de själva 
har erkänt att de i vissa fall varit influerade av föräldrarnas tankesätt. Skillnaden är att de unga 
kvinnorna är medvetna om att de gör egna val samt att de själva ansvarar för sin framtid, där-
för är familjens stöd, acceptans och vägledning extra betydelsefullt. 
 
Vampyrberättelsens kännetecken som Höglund tar fram stämmer väl med vad mina informan-
ter finner tilldragande i vampyrlitteraturen och att det just är de egenskaperna som gör att de 
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unga kvinnorna läser de böckerna, eftersom de är som ” balsam för själen”. Plötsligt befinner 
man sig i en värld ”där ens annorlundaskap är en fördel” och utanförskapet och ensamheten 
förvandlas till ett kärleksfullt förhållande. I vampyrromansen är även de som upplever att de 
inte passar i samhällets ideal älskvärda.233 

 
 

7.2    Vad anser mina informanter vara orsakerna till  
         vampyrberättelsens popularitet idag? 

 
Höglund anser att vampyrberättelsens popularitet under senare delen av 2000-talet tog fart när 
tidskriften Rolling Stones publicerade sin Top 10 lista i vampyrtrenden. Det var framförallt 
två vampyrfenomen som uppmärksammades internationellt. Det ena var lanseringen av Allan 
Balls vampyrserie True Blood och den andra var Stephenie Meyers romanserie Twilight.  
Vidare påstår Höglund att vampyren alltid har fascinerat människor och att vampyrtrender 
uppstår med jämna mellanrum.234 I sin avhandling Vampyrer skriver Anna Höglund att de 
mänskliga vampyrerna, som skildras i böckerna de senaste åren, i grunden är ett effektivt sätt 
att berätta något om oss själva. Hon anser att vi idag lever i ett samhälle med stora krav på 
disciplin och att trycket gör att vi alla har ett monster inom oss som vi kämpar mot. Höglund 
återger Featherstones beskrivning av den senmoderna människan som en narcissistisk individ, 
självmedveten, kronisk otillfredsställd med sin hälsa, rädd för åldrande och döden samt oför-
mögen att knytta vänskapsband […]235, och påpekar att det knappast är förvånande att vampy-
ren blivit en ikon i vår tidsålder. 
 
Några av respondenterna anser att vampyrberättelsen har exploderat i samband med en speci-
ell kaotisk tid på jorden och att den helt enkelt ligger väldigt rätt i tiden. I vampyrvärlden är 
det ganska svart-vitt; det är vampyr kontra människa, död kontra liv, och fel kontra rätt. Efter-
som den senmoderna världen förändras snabbt kan det vara både tryggt och lockande att dras 
in i en värld som har de mallar och ramar man förväntar sig.  
 
Laura å andra sidan anser att vampyrberättelsens popularitet beror på att den behandlar våra 
existentiella frågor, den ger svar på alla frågor och rädslor vi har om livet. Hon påpekar att så 
länge det finns utbud kommer det att finnas efterfrågan på nya vampyrromanser.  
Andra anser att vampyrer nog alltid varit intressanta eftersom de är lite skrämmande och an-
norlunda och på så vis väcker ens nyfikenhet och intresse.  Sedan Stephanie Meyer släppte 
Twilightsagan har böckerna fått större gehör i samhället på grund av att hon har förfinat berät-
telsen om vampyrer, deras utseende, personligheter, gåvor. Det var något nytt i en gammal 
historia som kom tillbaka efter några års uppehåll och blev succé. Idén om att det finns goda 
och onda vampyrer alltså humanvampyrer och monstervampyrer har skapat nya möjligheter 
att berätta gamla historier på. Vampyren började likna oss människor, humanvampyren blev 
en symbol för människans goda och onda sidor. Vampyrens försök att anpassa sig till männi-
skornas värld och kämpa mot sina onda sidor har gjort historien mer intressant, dagens männi-
skor såg sig själva i vampyren och det var det som bidrog till vampyrberättelsens explosion, 
och så förstås att den perfekta vampyren förälskar sig i en helt vanligt mänsklig tjej som i sin 
tur har skapat en ny och spännande kärlekshistoria som inger hoppet om att det finns någon 
därute för alla.  

                                                 
233 Höglund (2009), s. 365 
234 Höglund (2009), s. 9ff 
235 Featherstone (1994). Kultur, kropp och konsumtion ingår i  Höglund, (2009), s. 367 
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Agnes tror att folk som känner sig speciella eller de som står utanför samhället, kan se likheter 
antingen mellan vampyrerna eller också deras älskade, som är människa, att man blir älskad 
för den man är inte för den man borde bli, är just det som leder till att genren har fått så 
enormt gehör hos dagens ungdomar. Att det är tillåtet att vara annorlunda, att vara klumpig  
” och inte vara en primadonna varje dag.” Vidare anser hon att vampyrvurmen kommer att 
hålla i sig i alla fall bland dem som redan är trofasta fans, men inser samtidigt att vampyrer 
håller på att bli ett ganska uttjatat ämne och att det finns de som verkligen inte förstår char-
men med Twilight och skriver ”de bara smutskastar och trycker ner oss som har lagt hela vår 
själ i Edward och Jacobs händer ” Hon tycker att andra som inte har samma uppfattning i frå-
ga om vampyrlitteratur bara försöker sprida elakheter om vampyrberättelsen istället för att 
kunna förstå vad som ligger bakom fenomenet samt respektera att andra är av en annan åsikt. 
Enligt henne kommer vampyrvurmen att hålla i sig, men den kommer att bli mer koncentre-
rad. På frågan om hon tror på vampyrer skriver hon ”Självklart! Jag är en vampyr! Dygnet 
runt!” 
 
Seline påpekar att om man har hittat en bok/serie som man gillar så letar man rätt på fler. Hon 
talar också om den gemenskap som har byggts kring t.ex. Twilight och anmärker att vi vill 
alltid vara i gemenskapen och att vampyrvärlden är en tacksam plats att förvilla sig i tillsam-
mans med andra. Seline tror att den vampyrvurm som nu finns kommer att svalna, men att det 
alltid kommer att finnas vampyrnördar mer eller mindre. Hon anmärker att vampyrerna har 
hängt kvar så länge och kommer nog alltid fascinera oss människor. På frågan om hon tror på 
vampyrer, svarar hon att hon vet att det finns människor som identifierar sig med vampyrer 
och att det finns olika subkulturer, varpå hon tilläger att det man identifierar sig med, blir 
man. Fast hon tror inte att de kan leva för evigt eller bara på blod. 
 
Samtliga av mina informanter anser att lättillgängliga fiktioner har blivit välproducerade på 
senare tid och att vampyrberättelsens popularitet beror mycket på att den inte enbart är gotisk, 
fantasy och tung utan nu också behandlar relationsdramer. De flesta av mina respondenter är 
övertygade om att många andra författare och regissörer kommer att fortsätta med den förfi-
nade versionen av vampyrer, så det nog kommer att hålla i sig ett tag till och om det inte gör 
det, kommer ändå vampyrerna att leva kvar i periferin. Dessutom anser Sibel att det är unga 
kvinnor som styr marknaden och Twilightseriens popularitet har fått många unga tjejer att läsa 
böcker som de annars inte gjorde och öppnade portar till så många världar som finns att ut-
forska via skönlitteraturen.  
 
 

7.3    I vilken utsträckning anser mina informanter att biblioteket  
        kan tillgodose deras efterfrågan på vampyrlitteratur och vad  
        man kan av deras uppfattning dra för slutsatser rörande  
        bibliotekets förhållningssätt till populärlitterära genrer?  
 
 

När studierna kring populärlitteraturen på allvar inleddes i Sverige på 1970-talet var det aldrig 
frågan om att denna litteraturform var något annat än undermålig, vilket tydligt framgick av 
de olika etiketter man fäste vid företeelsen som: triviallitteratur , skräplitteratur, masslittera-
tur, kiosklitteratur eller olitteratur.236 Debatten mellan kvalitetslitteratur och populärlitteratur 

                                                 
236 Öhman (2002), s. 16 
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engagerade många litteraturvetare. Förutom att populärlitteratur ansågs vända sig till mindre 
avancerade läsare, säljs i kiosker och snabbköp har man nu också inriktat sitt intresse på att 
undersöka vilka ”fördomar” som spreds i dessa böcker och som svaga grupper i samhället lät 
sig påverkas av.237 En sådan litteraturfördelning påverkade biblioteken och kvalitetsfrågan 
blev så småningom aktuell vid olika bibliotekssammankomster.  
 
Maria Rasch har i sin magisteruppsats undersökt bibliotekariernas syn på genrer som fantasy, 
skräck och science fiction. Det hon kommit fram till i sin uppsats är att många bibliotek såg 
mindre på den typen av genrer och att bokinköpen begränsades och styrdes ofta av olika re-
censioner. Framför allt inköpen av skräcklitteraturen var sämre än för övrig litteratur.238 Nå-
got som märks tydlig i mina informanters svar är att den litteratur de efterfrågar på biblioteken 
är ofta svår att få tag på, antingen är böckerna utlånade eller så är det ofta långa väntetider, 
eller så har biblioteken de inte alls. Både Carmilla och Sibel anser att biblioteksutbudet på de 
böcker som är populära är ganska litet, Sibel påpekar att till exempel fantasy och skräckhylla 
såg ganska tunn ut på det biblioteket hon varit på och att det inte fanns så mycket nytt och det 
som fanns var inte särskilt tilltalande. Av de orsakerna väljer många av mina informanter 
köpa sina böcker på nätet eller second-hand, vilket i sin tur kan leda till att biblioteksbesöken 
för den åldersgruppen kan komma att minska på biblioteken om situationen inte ändras.  
 
Vidare ansåg Seline att biblioteken borde sålla vad som verkar mest efterfrågat, och om det 
finns svängrum, tycker hon absolut att biblioteken kan köpa in fler smala böcker eftersom det 
öppnar upp för fler att upptäcka något nytt. Laura däremot upplevde att de flesta bibliotekarier 
inte är intresserade av vampyrlitteratur, dels för att det uppfattas som triviallitteratur och att 
det är oftast ungdomar som intresserar sig för den typen av böcker. I Raschs undersökning 
uttalar sig en av bibliotekarierna Alf, att på hans bibliotek ansågs fantastiken vara en enklare 
typ av litteratur, men att den trots det köptes in om kvaliteten var tillräckligt god. Rasch 
kommenterar det som att Alfs bibliotek mer eller mindre tänkte på läsare av fantastik som 
innehavare av ett lågt kulturellt kapital och en lägre smak än bibliotekariernas egna.239 Lik-
nande uppfattning har Laura i min uppsats, då hon upplever att vampyrlitteratur uppfattas av 
bibliotekarierna som trivial och att det är bara de unga som intresserar sig för sådant.  
 
I fråga om populärlitteratur på biblioteken anser jag att det är näst omöjligt för biblioteken att 
undgå den enorma efterfrågan som finns på marknaden på den typen av böcker. Bestseller 
fenomenet slår ut den smala litteraturen och förlagen allt mer inriktar sig på att sälja mycket 
på kort tid. Trots att mina informanter upplevde att det var svårt att få tag på vampyrböckerna 
på biblioteken eller som Sibel påpekade att fantasy/skräckhyllan såg mager ut, berodde det 
ganska mycket på att det är en enorm cirkulation på de böckerna, att nästan alltid är de nya 
böckerna utlånade. Visserligen saknar jag statistik på utlåning av fantastik på mitt bibliotek, 
dock kan jag med säkerhet säga att den typen av litteraturen står för de högsta utlånen. Av 
egen erfarenhet som biblioteksassistent i många år och nu som bibliotekarie kan jag tycka att 
det har skett enorm förändring i fråga om behandling av fantastik på biblioteken. Många bib-
liotek har runt om i landet anordnat Twilight-kvällar, likaledes har specialinriktade hyllor med 
vampyrböcker satts upp, och allt fler bibliotekarier tipsar om böcker och skriver specialinrik-
tade blogginlägg.  
 

                                                 
237 Öhman (2002), s.7, 16 
238 Rach (2008), s. 58ff 
239 Rasch (2008), 58ff 
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Förvisso kommer diskussioner liknande Hermansson och Lindberg240 att äga rum även i fram-
tiden och kvalitetsfrågan kommer i många år framöver att tynga biblioteken, dock har situa-
tionen förbättrats avsevärt de senaste åren. I och med att nya svenska skräckförfattare har 
kommit ut på markanden, har också kritikerna börjat hylla skräcklitteraturen. Även Rasch 
påpekar i sin uppsats att synen på populärlitteraturen och i det fallet synen på fantastik har 
förändrats. Biblioteken köper in allt de kan av det lilla som finns översatt, och dessutom en 
hel del av det som inte är översatt, och eftersom de bibliotekarier som utbildas idag är upp-
vuxna med fantastiken så tror hon också att allt fler bibliotekarier också läser och uppskattar 
fantastik. Tack vare att fler etablerare författare har valt att skriva inom fantasy, skräck och 
science fiction har dessa genrer fått en högre status. Likaledes har äldre verk som: Karin Boy-
es Kallocain, Harry Martinssons Aniara, Doris Lessings Canopus in Argos-serie, Mary Shel-
leys Frankenstein, Bram Stokers Dracula, verk av Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren och Mar-
garet Atwood erkänts som fantasy, skräck eller science fiction utan att för den skull förlora 
beteckningen ”klassiker” eller ”fin” litteratur.241 
 
Vidare anser jag att, det som främst påverkar biblioteksverksamhet är den stora mängden an-
vändare som frågar efter böcker som har legat högst på bestsellerslistorna. Det är de populära 
böckerna som Harry Potter eller Twilight som har varit de senaste årens stora bestsellers inom 
ungdomsgenren. I en av mina intervjuer säger Sibel: 
 
                    Twilightseriens popularitet har fått många unga tjejers att läsa böcker  
                      som de annars inte gjorde och öppnade portar till så många världar 
                      som finns att utforska via skönlitteraturen. 
 
Således kan jag tycka att, oavsett hur man än ser på populärlitteraturen eller bestsellers för 
den delen, kan man dock inte förneka att dessa böcker har fått miljontals unga människor runt 
om i värden att läsa och nått till dem som annars inte läser alls. 
 
 

7.4   Förslag på vidare forskning 
 
Under uppsatsarbetet har många tankar dykt upp som inte har fått utrymme inom ramen för 
denna undersökning. En befrämjande faktor för uppsatsen skulle i sådana fall kunna vara att ta 
med unga män i undersökningen. För det första skulle det ge en bredare och rikare undersök-
ning som skulle kunna berika analysen i fråga om den unga människans fascination för vam-
pyren samt hennes identitetsskapande och för det andra, skulle man kunna jämföra huruvida 
det finns vissa skillnader mellan den kvinnliga och den manliga vampyrkulturen.  
 
En annan aspekt som jag anser skulle vara tänkbar för studien är den så många gånger beto-
nade sexualiteten och närmare bestämt den normbrytande heteronormativiteten. Att utifrån 
queerperspektivet gå in djupare och undersöka på vilket sätt vampyrlitteraturen bryter de giv-
na mönster som är köns- och sexualitetsbestämda. Eller utifrån genusperspektivet undersöka 
huruvida vampyrens popularitet har sambandet med den förändrade synen på manligheten i 
det senmoderna samhället. Vidare anser jag att en undersökning utifrån reader response teori 
också skulle vara intressant att genomföra.  Att undersöka vilken betydelse läsning av vam-
pyrlitteratur kan ha för läsaren, samt studera vampyrlitteraturens påverkan på den unga män-
niskans livsåskådning.  

                                                 
240 Se kap. 2 avs. 2.3.2 Populärlitteratur på folkbiblioteken. s. 18 
241 Rasch (2008), s. 63ff 
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8. SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna magisteruppsats har varit att studera unga kvinnors identitetsskapande i det 
senmoderna samhället och deras fascination för vampyrberättelsen. Utifrån tidsenliga och 
relevanta samhällsteorier som handlar om den senmoderna människan samt teorier i ung-
domsforskningen har jag med stöd i empirin försökt att undersöka hur dagens samhälle påver-
kar de unga människornas identitetsskapande. Vidare har jag också haft som avsikt att under-
söka huruvida utbudet av vampyrlitteratur på biblioteken motsvarar den efterfrågan som finns 
på marknaden. 
 
I min studie har jag utgått från följande tre frågeställningar: 
 

• Vad i vampyrberättelsen tilltalar unga kvinnor i Sverige och är av vikt för deras 
identitetsskapande?  

• Vad anser mina informanter vara orsakerna till vampyrberättelsens popularitet i 
dag? 

• I vilken utsträckning anser mina informanter att biblioteket kan tillgodose deras ef-
terfrågan på vampyrlitteratur och vad man kan av deras uppfattning dra för slutsat-
ser rörande bibliotekets förhållningssätt till populärlitterära genrer? 

 
Den senaste tiden har vampyrberättelsen fått enormt gehör hos den kvinnliga läsekretsen och 
frågan varför kombinationen vampyrer och tonårsproblem är så vinnande var intressant att 
undersöka. Sedan många tusen år tillbaka har vampyren följt mänskligheten som en skugga, 
redan i den mesopotamiska mytologin samt den kristna och judiska tron och i andra delar av 
värden har man funnit spår efter liknande väsen som påminner om vampyren. Skräcken för 
vampyrerna var under flera hundra år utbredd i stora delar av världen och engagerade många 
av kända vetenskapsmän och lärda. Vampyren har alltid haft en osannolik förmåga att följa 
med den moderna tiden, alltifrån Polidoris Vampyr och Bram Stokers Dracula till dagens TV 
– och bokserier, med Stephanie Mayers humanvampyrer och John Ajvide Lindqvist barnvam-
pyrer i Låt den rätte komma in. I bakgrunds delen till denna uppsats tar jag också upp proble-
matiken kring bestsellers fenomen samt populärlitteraturens ifrågasättande på folkbiblioteken. 
Utifrån kvalitetsaspekten återges vissa spörsmål som bland annat hemlandets bibliotekarier 
liksom norska bibliotekarier måste ta hänsyn till. 
 
Den tidigare forskning som tas upp i detta arbete behandlar främst studier som fokuserar på 
ungdomarnas livsvillkor i det senmoderna samhället, deras fysiska och psykiska utveckling 
samt deras relationer till andra grupper i samhället. I många av dessa studier ligger fokus på 
de unga kvinnornas levnadsvillkor. Här tas bland annat upp ämnen som skönhetsideal och 
kroppsuppfattning, kärlek och sexualitet samt kön och identitet. Den teoretiska delen utgår 
från de kända samhällens teoretiker som Anthony Giddens, Zygmunt Bauman samt Thomas 
Johansson och deras läror utgör grunden för denna uppsats.  
 
Undersökningsmetoden för den här uppsatsen är byggd på en kvalitativ forskningsmetod som 
innebär att analysen av det insamlade materialet kan utgå från empirin, teorin eller framställ-
ningsformen, där teorin utgör en bakgrund till den kvalitativa forskningen. I min uppsats har 
jag utgått både från teorin och också empirin, där de sociologiska teorierna låg till grund för 
analysen för detta arbete. Vid sammanställningen av det empiriska materialet som baserades 
på åtta kvalitativa intervjuer med unga kvinnor i åldrar 17-25, hade fyra tydliga teman fram-
kommit. Dessa fyra teman har också sin grund i de sociologiska teorierna som jag stödjer mig 
på i mitt arbete. Således utformade jag en analysmodell med fyra följande teman: 
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• Självets reflexiva projekt 
• Ontologisk trygghet 
• Den sammanflödande kärleken 
• Livets förgänglighet kontra odödlighet  

 
Presentationen av det empiriska materialet inleds med en kort introduktion av studiens infor-
manter, där deras ålder, sysselsättning samt litteraturintresse presenteras. Därefter följer en 
analysdel utifrån den tidigare utformade analysmodellen som tillämpas på det empiriska mate-
rialet. I diskussionsdelen ger jag svar på mina fyra frågeställningar där både de sociologiska 
teorierna samt den tidigare ungdomsforskningen appliceras på det empiriska materialet.  
 
Uppsatsens resultat påvisar att vi lever i en tid, som präglas av ett individualistiskt samhälle i 
vilket individen ständigt tvingas att reflektera över alla möjliga val som idag har blivit ett vik-
tigt inslag i ens liv. Den moderna identiteten ställer stora krav på individen som att ständigt 
vara på topp och vara flexibel i relation till en föränderlig omgivning. Framförallt är pressen 
på att uppfylla samhällets krav stor på de unga kvinnorna. De ska vara unika och leva upp till 
ideal som de tror är deras egna, där alla ska vara vackra och slanka och se ut som fotomodel-
ler. Samtidigt som den unga kvinnan uppmanas att designa sig själv och vara unik, känner sig 
många av dem mer eller mindre udda, osedda och utanför och den eftersträvade identiteten 
blir svårare att uppnå. Den empiriska studien visade att samtliga av mina informanter ställer 
sig kritisk till samhällets normer och krav i fråga om det rådande skönhetsidealet. Deras upp-
levelser av att inte passa in i samhällets normativa mall för kvinnlighet har fått dem att söka 
sig till den subkultur som påminner om vampyren. De flesta av mina respondenter visade sig 
klara av förändringarna som sker i samhället men ansåg samtidigt att de olika valmöjligheter-
na som finns att tillgå är orsakerna till att många av dem upplever ett existentiellt tvivel, efter-
som allting i tillvaron bär tillfällighetens stämpel. Samtliga informanter ansåg att stödet från 
föräldrarna var väldigt viktigt samt att föräldrarnas vägledning in i vuxenlivet var av stor be-
tydelse för den unga kvinnan.  
 
Bibliotekets utbud i fråga om vampyrlitteratur påvisade vissa brister och ansågs inte vara till-
fredställande. Många informanter påpekade de långa reservationsköerna samt anmärkte på 
bibliotekariernas bristande engagemang vid referenssamtalen exempelvis påpekade de att bib-
liotekarierna sällan eller aldrig tipsar om liknande litteratur. Dock har de flesta av mina in-
formanter varit nöjda med biblioteksservice som helhet. I fråga om populärlitterera genrers 
kvaliteter har det senaste årets diskussioner lett fram till en avsevärd förbättring. Tack vare att 
fler etablerare författare har valt att skriva inom fantasy, skräck och science fiction har dessa 
genrer fått en högre status, som i sin tur lede till ett ökat bokinköp på biblioteken. 
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