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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 2005 släppte författaren Stephenie Meyer boken Twilight. Den kom snabbt in på femte 

plats på New York Times bästsäljarlista och det dröjde inte länge förrän många, unga som 

gamla, förälskade sig i historien om Bella och Edward. Romanen klassificeras som en 

kärleksroman och som en vampyrroman, varav den senare är en genre som blivit alltmer 

populär de senaste åren. Dock skiljer sig denna vampyrroman avsevärt från tidigare 

föregångare som exempelvis den kände Dracula, då de flesta vampyrer i Twilight är goda och 

inte dricker människoblod. De allra vanligaste romaner om vampyrer handlar främst om 

blodtörstiga, läskiga monster. 

       År 2007 släpptes den första översättningen av Twilight på svenska i Sverige och 

attraktionskraften till boken var stor även här. Under sensommaren 2008 debatterade fyra mer 

eller mindre kända litteraturvetare romanen i Dagens Nyheter. I den första artikeln, skriven av 

Lena Kjersén-Edman, ifrågasätts attraktionen till romanen. Kjersén-Edman (2008) kan inte 

förstå varför så många tycker att boken är så otroligt bra när hon själv anser att Meyer har ett 

dåligt språk och att boken är full av ”moralism, sexism och våldsam adjektivsjuka”. Som ett 

sista svar i debatten skrev skribenterna på Bokhora.se, Helena Dahlgren och Johanna 

Lindbäck (2008), en artikel i ett försök att förklara attraktionen till romanen. De påpekar att 

den stora attraktionen till boken handlar om identitetsfaktorn, att många tjejer kan känna igen 

sig i Bella och att även de ”töntiga” tjejerna kan få kyssa de ”coola” killarna någon gång 

emellanåt. De menar vidare i debattartikeln att berättelsen också kan ses som en saga, om gott 

och ont och om den eviga kärleken, vilket i sin tur kan förklara attraktionen. Det är detta jag 

har tagit fasta på, att romanen skulle kunna ses som en saga, och det är det jag vill undersöka 

närmre i denna uppsats. 

  

1.2 En kort resumé av Twilight 

Den bok jag valt att fördjupa mig i är den första boken av fyra i en serie om tonårstjejen 

Isabella ”Bella” Swan. Twilight börjar med att den då 17-årige Bella flyttar hem till sin pappa 

i Forks, Washington. Hon börjar skolan, vårterminen på andra året i highschool, och där 

träffar hon den mystiske Edward Cullen. Edward verkar till en början avsky blotta tanken på 

Bella men efter en tid blir Bella och Edward vansinnigt förälskade i varandra. Vad Bella inte 

vet är att Edward och hela hans familj är vampyrer. Familjen Cullen är dock inga vanliga 

vampyrer eftersom de inte dricker människoblod utan enbart blod från djur. Bella får så 
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småningom reda på Cullens hemlighet och bestämmer sig för att själv bli vampyr för att 

kunna vara med Edward för all framtid. Edward är dock inte lika förtjust i denna idé. Under 

tiden som Bella och Edward blir alltmer förälskade träffar Bella den yngre Jacob. Jacob 

förälskar sig i Bella och gör allt för att hon inte ska förvandla sig till vampyr.  

       Allt är dock inte frid och fröjd. En dag dyker främmande vampyrer upp i trakten och de är 

långt ifrån lika vänliga som familjen Cullen. Familjen Cullen och Bella stöter på dem och en 

av vampyrerna får då upp lukten för Bella. Han börjar jaga Bella och familjen Cullen ställs 

inför nya bekymmer; de måsta rädda Bella undan från denne hänsynslöse mördare, vilket de 

också lyckas med till slut. 

       Romanen är skriven utifrån Bellas synvinkel, det är hon som är berättaren och det är hon 

som ser och hör allt vi som läsare får följa. Detta leder till att de personer och händelser som 

analyseras i denna uppsats kommer att presenteras så som Bella uppfattar dem och efter vad 

andra personer säger till henne om saker och ting. 

 

1.3 Syfte, frågeställningar och disposition 

I denna uppsats kommer jag att analysera romanen Twilights genretillhörighet där mitt syfte är 

att se om denna vampyrroman skulle kunna ses som en klassisk folksaga. Anledning till detta 

valda syfte är den kommentar i Dagens Nyheter som jag nämnde inledningsvis: att 

attraktionen till boken kan förklaras genom att boken ses som en saga om gott och ont och om 

den eviga kärleken. Vad de två skribenterna menar med saga i deras fall kan jag endast 

spekulera om men är det inte så att när vi i folkmun talar om en saga menar vi en berättelse 

som har ett särkilt mönster och som mer eller mindre stämmer överens med andra sagor? 

Någon som har studerat detta är den ryske formalisten Vladimir Propp som redan år 1928 gav 

ut sin bok Morphology of the Folktale. Denna bok handlar just om de återkommande 

mönstren i folksagor.  

       Utifrån mitt syfte har följande frågeställningar framkommit som jag i uppsatsen ska 

försöka besvara: 

 

• Vilka av Propps sju roller kan återfinnas i Twilight?  

• Vilka av Propps 31 funktioner kan återfinnas? 

• Kan romanen Twilight klassificeras som en folksaga utifrån Propps beskrivning av hur 

en sådan ser ut? 
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Denna uppsats har en disposition som följer: först kommer en kort genomgång av den tidigare 

forskningen angående romanen Twilight. Därefter följer en metoddel där jag går igenom den 

metod jag valt att använda mig av samt en genomgång av Vladimir Propps sagoteori. I kapitel 

två påbörjas min analys av romanen. Här kommer först en analys av de karaktärer som passar 

in i Propps sju olika roller, därefter analyseras romanens händelser utifrån de 31 funktionerna. 

Denna analysdel efterföljs av en resultatdel där jag diskuterar vad jag kommit fram till utifrån 

mina frågeställningar. I slutet av uppsatsen återfinns en sammanfattning.  

 

1.4 Tidigare forskning 

Stephenie Meyer är en mycket nutida författare och romanen Twilight släpptes så sent som för 

fem år sedan. I mitt sökande efter tidigare forskning om Meyers författarskap och om 

romanen i fråga hittade jag endast ett fåtal böcker där några böcker är till för the Twilight 

Sagas fans, The Twilight Companion: the Unauthorized Guide to the Series av Lois H Gresh 

(2008). Andra böcker behandlar filmatiseringarna av the Twilight Saga, exempelvis Twilight: 

Director´s Notebook: the Story of How We Made the Movie Based on the Novel by Stephenie 

Meyer av Catherine Hardwicke (2009). En annan, Spotlight: a Close-Up Look at the Artistry 

and Meaning of Stephenie Meyer´s Twilight Saga (2010), behandlar de fyra böckernas 

budskap och artisteri där författaren, John Granger, svarar på en mängd frågor som kan 

uppkomma då man läser serien. Till exempel svarar författaren på frågor om varför 

framsidorna på böckerna ser ut som de gör, om varför Edward kan läsa tankar och om 

kopplingar till bland annat Harry Potter-böckerna. Ingen av dessa böcker kan ses som 

analyser av böckerna, dock fann jag en antologi om bokserien. Antologin, Bitten by Twilight: 

Youth Culture, Media, and the Vampire Frenchise (2010) består av femton essäer där flera av 

essäerna är analyser av delar av eller av hela bokserien. Analyserna behandlar främst de 

sociala, kulturella och ekonomiska aspekterna av Twilight utifrån en viss feministisk 

synvinkel. Ingen av dessa analyser behandlar Twilights genretillhörighet.  

 

1.5 Metod 

För att kunna besvara mina frågeställningar kommer jag att använda den ryske formalisten 

Vladimir Propps analysmetod som han använde då han analyserade ryska folksagor. 

Anledningen till varför jag valt att använda Propps analysmetod är för att jag anser att de 

funktioner och roller han hittade stämmer väl överens med de mönster som ofta är 

förekommande i sagor, till exempel en ond häxa som en skurk, en vacker prinsessa som offret 

och givetvis den stilige hjälten. 
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       Utifrån ett genreperspektiv av romanen skulle det även vara intressant att göra en 

komparativ studie mellan Twilight och andra vampyrromaner då denna skiljer sig avsevärt 

från de allra flesta vampyrromaner (Dracula, Låt den rätte komma in, En vampyrs bekännelse 

med fortsättningar m.fl.) som allt som oftast har blodtörstiga protagonister. Jag har valt att 

inte göra denna slags studie då min uppsats är tämligen kort och utrymmet för en sådan studie 

inte finns.  

       Nedan följer en beskrivning av Vladimir Propps sagoteori. 

 

1.5.1 Sagan enligt Vladimir Propp 

Den ryske formalisten Vladimir Propp gav 1928 ut boken Morfológija Skázki (eng. 

Morphology of the Folktale). I den boken har Propp analyserat runt 100 ryska folksagor och 

kommit fram till att de alla verkade ha samma innehåll, något som resulterade i att Propp 

sammanställde 31 olika funktioner, handlingar, som sagorna innehöll. Alla sagor behöver inte, 

enligt Propp, innehålla alla dessa funktioner men de som finns med är tvungna att komma i 

rätt ordning; funktion nr. 17 kan inte komma före funktion nr. 2. ”[B]y no means do all tales 

give evidence of all functions. But this in no way changes the law of sequence. The absence 

of certain functions does not change the order of the rest” (Propp 1968, s.22). 

 ”If a function is absent, this does not in the least influence the structure of the tale – the 

remaining functions keep their places” (Propp 1968, s.108).  

       Dessa är Propps 31 funktioner:

 

1. Bortavaro - En familjemedlem lämnar 

hemmet 

2. Förbud - Ett förbud riktas mot hjälten 

3. Kränkning - Förbudet kränks  

4. Spaning - Skurken försöker skaffa sig 

information 

5. Utlämning - Skurken får information 

om offret 

6. Bedrägeri - Skurken försöker lura offret 

7. Delaktighet - Offret luras 

8. Skurkaktighet - Skurken vållar en 

familjemedlem skada  

a) familjemedlem saknar/önskar något 

 

9. Förmedling - Olyckan blir känd; hjälten 

sänds efter 

10. Motstånd - Hjälten går med 

på/bestämmer sig för att hjälpa till 

11. Avresa - Hjälten lämnar hemmet 

12. 1:a givarfunktionen - Hjälten testas, 

vilket leder till att denne får en magisk 

agent eller hjälpare 

13. Hjältens reaktion - hjälten reagerar på 

den framtida givarens handlingar 

14. Mottagande av agenten - Hjälten får 

bruk för agenten 
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15. Rumslig förändring - Hjälten påbörjar 

sökandet 

16. Kamp - Hjälten och skurken i direkt 

strid 

17. Stämpling - Hjälten stämplas 

18. Seger - Skurken besegras 

19. Undanröjning - Ursprungliga olyckan 

eller bristen undanröjs 

20. Återvändo - Hjälten återvänder 

21. Förföljande, jakt - Hjälten förföljs 

22. Räddning - Hjälten räddas 

23. Icke igenkänd ankomst - Hjälten 

känns inte igen vid ankomst till hemmet 

eller annan plats 

24. Ogrundade krav - Falsk hjälte framför 

ogrundade krav 

25. Svår uppgift - Hjälten föreläggs en 

svår uppgift 

26. Lösning - Uppgiften löses 

27. Igenkänning - Hjälten känns igen 

28. Avslöjande - Den falske hjälten eller 

skurken avslöjas 

29. Omgestaltning - Hjälten får ett nytt 

utseende 

30. Straff - Skurken straffas 

31. Giftermål - Hjälten gifter sig; bestiger 

tronen 

 

       Till dessa 31 funktioner lägger Propp till sju olika roller som karaktärerna föreställer. 

Dessa roller förekom ofta, enligt Propp själv, i sagorna han analyserade. En och samma 

karaktär kan spela flera av dessa roller och flera personer kan spela en och samma roll. Till 

exempel kan det finnas flera olika hjältar och en karaktär kan vara både hjälte och skurk i en 

och samma berättelse. 

 

1. Skurken 

2. Givaren 

3. (Den magiske) hjälparen 

 

 

 

4. Avsändaren 

5. Hjälten 

6. Falske hjälten 

7. Prinsessan (den eftertraktade 

personen) och hennes pappa  

 

I A readers guide to contemporary literary theory (2005) skriver författarna, Raman Selden, 

Peter Widdowson och Peter Brooker, att dessa funktioner inte bara existerar i ryska 

folksagor: ”It is not difficult to see that these functions are present not just in Russian fairy 

tales or even non-Russian tales, but also in comedies, myths, epics, romances and indeed 

stories in general” (Selden, Widdowson & Brooker 2005, s.68). 
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2. Analys 

I följande avsnitt kommer en analys av romanen Twilight att presenteras. Jag kommer nedan 

att presentera och analysera viktiga karaktärer och händelser i romanen utifrån Vladimir 

Propps sju roller och trettioen funktioner. Jag kommer först att diskutera de sju rollerna för att 

se om jag kan finna några likheter mellan dessa och romanens karaktärer. Jag kommer att ta 

upp rollerna i den ordning som Propp presenterar dem i Morphology of the Folktale och inte 

efter den ordning som de presenteras i romanen. Därefter kommer jag att analysera romanens 

och karaktärernas handlingar för att på så vis se om jag kan härleda dessa till funktionerna. 

       De hänvisningar jag gör till romanen kommer fortsättningsvis markeras med sidnumret 

inom parentes direkt efter citatet. 

  

2.1 De sju rollerna 

2.1.1 Skurken 

Propp beskriver skurken som en karaktär som ska störa friden i en lycklig familj, som ska 

orsaka olycka och skada. Skurken är oftast en magisk varelse, så som en drake, en djävul eller 

en häxa, men skurken kan också vara en mänsklig varelse som en bandit eller en styvmor. 

Propp skriver vidare att det kan finnas fler än en skurk i en berättelse (1968, s.27). 

       I romanen Twilight finns det flera personer som skulle kunna ses som skurkar i 

berättelsen. Den första karaktären att ses som en skurk bör vara vampyren James som dyker 

upp relativt sent i romanen. Han är den mest uppenbara att se som en skurk då han är en 

ondsint vampyr som älskar att jaga: “’He´s a tracker, Alice, did you see that? He´s a tracker!’ 

[---] 1 ‘Listen to me, Alice. I saw his mind.Tracking is his passion, his obsession – and he 

wants her, Alice – her, specifically. He begins the hunt tonight’” (s.334). 

       James får snabbt upp intresset för Bella första gången de träffas: “My hair [Bellas] ruffled 

with the light breeze, Edward stiffened, and the second male, James, suddenly whipped his 

head around, scrutinizing me, his nostrils flaring. A swift rigidity fell on all of them as James 

lurched one step forward into a crouch. Edward bared his teeth, crouching in defense, a feral 

snarl ripping from his throat” (s.331). Något som gör det hela ännu värre är att familjen 

Cullen finns där för att rädda Bella vilket får James att älska detta ännu mer. Han blir än mer 

besatt av att jaga Bella och slåss mot de starka medlemmarna i familjen Cullen: 

 

                                                 
1 När jag använder [---] betyder det att jag tagit bort ett mer eller mindre stort stycke från romanen för att kunna 
koncentrera citatet till det jag vill ha fram. Detta betyder inte att budskapet på något vis förvanskas. Jag använder 
detta uteslutningstecken både vid citaten i brödtexten och i blockcitaten. 



 9 

“I got a good look at his mind tonight,” he [Edward] began in a low voice. “I´m 

not sure if there´s anything I could have done to avoid this, once he saw you. It is 

partially your fault.” His voice was wry. “If you didn´t smell so appallingly 

luscious, he might not have bothered. But when I defended you...well, that made it 

a lot worse. He´s not used to being thwarted, no matter how insignificant the 

object. He thinks of himself as a hunter and nothing else. His existence is 

consumed with tracking, and a challenge is all he asks of life. Suddenly we´ve 

presented him with a beautiful challenge – a large clan of strong fighters all bent 

on protecting the one vulnerable element. You wouldn´t believe how euphoric he 

is now. It´s his favorite game, and we´ve just made it his most exciting game 

ever.” (s.347) 

 

James är en mycket farlig vampyr som inte ger sig när han väl bestämt sig för att göra något. 

En av hans medföljande vampyrkamrater berättar för familjen Cullen: ”Nothing stops James 

when he gets started.’ [---] ’You can´t bring him down. I´ve never seen anything like him in 

my three hundred years. He´s absolutely lethal” (s.349). 

       Den andra karaktären att sätta skurk-stämpeln på är Edward. Vid en första anblick är 

Edward långt ifrån någon skurk i romanen men om man ser till romanens delar finns det en del 

som tyder på att Edward på sätt och vis är en skurk. Det handlar kanske inte om hans person i 

sig utan snarare hans vampyrskap. Med romanens delar menar jag att det finns flera berättelser 

i romanen och de jag tittar på är helhetsberättelsen och berättelsen om Bella och Edwards 

kärlek. Edwards vampyrskap är då skurken som gör att deras kärlek är alltifrån smärtfri. Första 

gången man som läsare misstänker att Edward har en sida som kanske inte alltid är så snäll är 

den första gången som Edward och Bella möts: ”Just as I passed, he suddenly went rigid in his 

seat. He stared at me again, meeting my eyes with the strangest expression on his face – it was 

hostile, furious. [---] I peeked up at him one more time, and regretted it. He was glaring down 

at me again, his black eyes full of revulsion. As I flinched away from him, shrinking against 

my chair, the phrase if looks could kill suddenly ran through my mind” (s.20-21). Edward 

berättar senare för Bella om denna första gång de träffades, om hur nära det faktiskt var att han 

dödade henne just där och då:  

 

“It took everything I had not to jump up in the middle of that class full of children 

and – “ He stopped abruptly, looking away. “When you walked past me, I could 

have ruined everything Carlisle has built up for us, right then and there. If I hadn´t 

been denying my thirst for the last, well, too many years, I wouldn´t have been 

able to stop myself.” [---] ”And then, as I tried to rearrange my schedule in a 
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pointless attempt to avoid you, you where there – in that close, warm little room, 

the scent was maddening. I so very nearly took you then. There was only one 

other frail human there – so easily dealt with.” (s.236-237) 

 

Edwards roll som skurk blir ännu tydligare senare i romanen, när Bella och Edward kommit 

lite närmre varandra:  

 

”I´m sorry.” He sounded sincere. “I´m being very rude, I know. But it´s better this 

way, really.”  

I opened my eyes. His face was very serious.  

“I don´t know what you mean,” I said, my voice guarded.  

“It´s better if we´re not friends”. (s.63-64) 

 

Detta är något som han försöker säga till henne vid ett flertal gången under berättelsens gång 

då han faktiskt menar att han är något farligt och att Bella ständigt riskerar sitt egna liv genom 

att spendera så mycket tid med honom. Vid ett senare tillfälle, en bra bit in i romanen, gör 

Edward ett nytt försök att förklara för Bella hur farlig han verkligen är för henne, och kanske 

just för henne: 

 

“It´s not only your company I crave! Never forget that. Never forget I am more 

dangerous to you than I am to anyone else.”  

[---]  

“I don´t think I understand exactly what you mean – by that last part anyway,” I 

said.  

[---]  

“You see, every person smells different, has a different essence. If you locked  an 

alcoholic in a room full of stale beer, he´d gladly drink it. But he could resist, if he 

wished to, if he were a recovering alcoholic. Now let´s say you placed in that 

room a glass of hundred-year-old brandy, the rarest, finest cognac – and filled the 

room with its warm aroma – how do you think he would fare then?  

[---]  

Maybe that´s not the right comparison. Maybe it would be too easy to turn down 

the brandy. Perhaps I should have made our alcoholic a herion addict instead.”  

(s.233-234) 
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Bella förstår vad Edward menar och vet att hon kanske bör hålla sig undan: ”He had told me 

he was the villain, dangerous…” (s.119). Detta påstående talar också om för mig att Edward 

faktiskt kan ses som en skurk då Bella benämner honom som the villain - skurken. 

 

2.1.2 Givaren 

Givaren är den karaktär eller de karaktärer som i Propps analyser ger hjälten den, oftast 

magiska, agent eller hjälpare som ska hjälpa denne att likvidera olyckan. Enligt Propp dyker 

givaren upp runt mitten av berättelsen, vid funktion 11, och denne visar sig av misstag ofta i 

en skog eller längs en väg (1968, s.39). Dock menar Propp att sätten för hur givaren, och alla 

andra roller, visar sig i berättelsen inte alltid ser ut på de givna sätten: ”This distribution may 

be considered as the norm of the tale. But deviations do occur” (Propp 1968, s.84). Vidare 

skriver Propp att om det inte finns någon givare i berättelsen så är det hjälparen som tar över 

dennes roll (1968, s.84). 

       Denna roll kan tänkas mycket svår att finna i romanen då det inte finns någon tydlig 

person som ger hjältarna någon hjälp. Jag anser dock att mycket av den kraft som ligger 

bakom familjen Cullen kommer från det faktum att de är vampyrer vilket indirekt gör de 

personer som gjorde dem till vampyrer till romanens givare, trots att många av dem inte finns 

med som karaktärer. En av dem som ”gjort” några av hjältarna till vampyrer och som faktiskt 

finns med som en karaktär är Carlisle. Han förvandlade både Edward och Esme, vilket gjorde 

att de fick särskilda krafter; de är båda oerhört starka och nästintill osårbara och Edward har 

dessutom en särskild talang som gör honom ännu starkare. Han kan läsa tankar vilket ger 

honom en otrolig fördel i kamp men också vid andra tillfällen.  

       Om nu möjligheten finns att man kan se ”vampyrskaparna” som givare innebär detta att 

givarna i romanen existerar som givare långt innan berättelsen tar sin början; i både Edward 

och Esmes fall förvandlade Carlisle dem runt hundra år innan tidpunkten för berättelsen. 

Även de andra medlemmarna i familjen Cullen förvandlades långt innan berättelsen tog sin 

början. Enligt Propp dyker givaren upp ofta i mitten av romanen och ger hjälten den magiska 

hjälpen men Propp menar att det inte alltid sker på detta vis vilket borde göra min tolkning av 

Twilights givare godtagbar. 

       James kan även han ses som en givare, åtminstone en indirekt sådan, då han bär skulden 

till att Alice blev vampyr och fick sina speciella talanger. Liksom Bella var Alice en person 

som James bestämt sig för att jaga och precis som Edward finns där för att försvara Bella 

fanns en annan vampyr vid Alice sida som skyddade henne. Denne andre vampyr valde att 

förvandla Alice innan James fick tag i henne. James berättar för Bella: 
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“It happened once, oh, ages ago. The one and only time my prey escaped me. You 

see, the vampire who was so stupidly fond of this little victim made the choice 

that your Edward was too weak to make. When the old one knew I was after his 

little friend, he stole her from the asylum where he worked – I never will 

understand the obsession some vampires seem to form with you humans – and as 

soon as he freed her he made her safe. She didn´t even seem to notice the pain, 

poor little creature. She´d been stuck in that black hole of a cell for so long. A 

hundred years earlier and she would have been burned at the stake for her visions. 

In the nineteen-twenties it was the asylum and the shock treatments. When she 

opened her eyes, strong with her fresh youth, it was like she´d never seen the sun 

before. The old vampire made her a strong new vampire, and there was no reason 

for me to touch her then.” (s.390-391) 

 

James är med andra ord indirekt skyldig till att Alice blev vampyr och fick sina talanger: sin 

otroliga styrka, snabbhet och den förstärkta förmågan att se in i framtiden och det är därför 

som jag anser att han delvis passar in i rollen som givare. 

 

2.1.3 (Den magiske) hjälparen 

Vad denne roll gör framgår inte helt tydligt i Morphology of the Folktale men jag anser att 

namnet på rollen talar mycket för sig självt; det handlar om en eller flera karaktärer som 

hjälper hjälten på något vis och denna hjälp är ofta av magisk karaktär. Denna hjälp 

framträder i berättelsen ofta i form av en gåva. Propp nämner fyra olika saker som kan vara 

möjliga hjälpare: 1) ett djur, 2) ett objekt som den magiska hjälpen kommer ifrån, 3) ett objekt 

som innehar magiska ägodelar eller 4) kvaliteter och kapaciteter som är direkt givna till 

hjälparen. Det kan till exempel handla om en häst (1), en flintsten som innehåller en springare 

(2), någon som äger svärd (3) eller någon som kan förvandla sig till ett djur (4) (1968, s.43-

44). 

       Till denna roll kan jag hänföra en mängd olika karaktärer från romanen. Alla medlemmar 

i familjen Cullen finns med för att hjälpa till i försvarandet av Bella mot James och alla dessa 

personer har något magiskt över sig; de är vampyrer med särskilda krafter och talanger. De är 

otroligt starka och snabba och de är dessutom mycket svåra att döda:  

 

”How can you kill a vampire?” 

[---] 

“The only way to be sure is to tear him to shreds, and then burn the pieces.” (s.348) 
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Som jag ser det är det just deras vampyrskap som är de riktiga hjälparna och inte deras person 

i sig då jag snarare ser dem som hjältar i berättelsen. Hjälpen kommer alltså i form av ett 

vampyrskap hos några av romanens karaktärer, nämligen familjen Cullen. 

       Edwards vampyrskap är en av de första i familjen Cullen som kan ses som en hjälpare. 

Som läsare får man tidigt i romanen en antydan om att Edward har en särskild talang som 

vampyr, förutom styrkan, snabbheten och odödligheten: 

 

“[M]y mother always calls me her open book.” I frowned.  

“On the contrary, I find you very difficult to read.” Despite everything that I´d 

said and he´d guessed, he sounded like he meant it.  

“You must be a good reader then,” I replied.  

“Usually.” (s.43) 

 

Något senare berättar han om sina talanger mer öppet: ”’It´s harder than it should be – 

keeping track of you. Usually I can find someone very easily, once I´ve heard their 

mind before [min kurs.]’” (s.152). 

       Även Alice är en vampyr med särskilda talanger, hon kan nämligen se in i framtiden:  

 

”Like me, she has certain gifts above and beyond the norm for our kind.”  

[---]  

“She knows other things. She sees things – things that might happen, things that 

are coming. But it´s very subjective.The future isn´t set in stone. Things change.” 

[---]  

“She´s most sensitive to non-humans. She always sees, for example, when another 

group of our kind is coming near. And any threat they may pose.” (s.253)  

        

Den siste i familjen Cullen att ha en särskild talang, utöver snabbheten, styrkan och nästintill 

odödligheten, är Jasper. Han har förmågan att manipulera människors känslor, att få dem att 

lugna ner sig och känna ro då de annars skulle ha varit rädda eller liknande: ”’Now he is able 

to manipulate the emotions of those around him – calm down a room of angry people, for 

example, or excite a lethargic crowd, conversely” (s.269). Första gången Bella märker av 

Jaspers förmåga är då hon är hemma hos familjen Cullen för första gången, i ett hus bebott av 

sju vampyrer: ”A feeling of ease spread through me, and I was suddenly comfortable despite 

where I was. Edward stared at Jasper, raising one eyebrow, and I remembered what Jasper 

could do” (s.283). Denna gåva använder han dock som mest för att lugna ner Bella i kaoset 
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med James. När Bella får reda på att James är i hennes mammas hus blir hon först 

panikslagen men Jasper är fort vid hennes sida för att lugna henne: ”He lightly touched his 

hand to my shoulder, and the physical contact seemed to make his calming influence stronger. 

The panic stayed dull, unfocused” (s.370).  

       Trots att de andra i familjen Cullen, Carlisle, Esme, Emmett och Rosalie, inte har några 

särskilda talanger på samma sätt som de andra har, har de ändå många andra krafter som gör 

att de passar in under rollen som magiska hjälpare. Som nämnt innan är de, precis som alla 

andra vampyrer, otroligt starka, de kan springa extremt fort och är nästintill osårbara. Rosalie 

är dock en familjemedlem som skiljer sig från de övriga medlemmarna då hon verkar ha något 

emot Bella och inte vill hjälpa henne när nöden faller på:  

 

Edward turned to Rosalie. 

”Get her upstairs and trade clothes,” Edward commanded. She stared back at him 

with livid disbelief. 

“Why should I?” she hissed. “What is she to me? Except a menace – a danger 

you´ve chosen to inflict on all of us.” (s.350) 

 

Men trots sin uppenbara motvilja att hjälpa Bella ställer hon ändå upp för att hjälpa sin familj, 

vilket gör att jag ser henne som en hjälpare till sin familj snarare än till Bella. 

 

2.1.4 Avsändaren 

Avsändaren är den karaktär eller de karaktärer som påvisar att det finns en saknad eller brist 

och skickar iväg hjälten efter skurken; helt enkelt den som avsänder hjälten på ett eller annat 

sätt. Propp menar att denna roll presenteras redan i berättelsens början (Propp 1968).  

       Den karaktär som först dyker upp i mitt huvud som passar in i denna roll är James. Han är 

den som skickar efter Bella för att hon ska kunna rädda sin mamma som James själv påstår sig 

ha kidnappat: ”’Do you think you could get away from them if your mother´s life depended 

on it?’ [---] ‘Now this is what you have to do. I want you to go to your mother´s house. Next 

to the phone there will be a number. Call it, and I´ll tell you where to go from there’” (s.373-

374). Problemet med detta är dock att James inte kommer in i berättelsen förrän mot slutet 

vilket gör det lite svårare att placera in honom som en avsändare. Propp påpekar dock att 

ordningen för rollernas presentationer kan ändras och är inte skriven i sten. 

       Även Bella själv kan ses som en avsändare dels genom sina tankar och planer att bege sig 

av för att rädda sin mamma och dels för att Bella själv väljer att sticka efter skurken James, 
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vilket, omvandlat till Propps analysspråk, betyder att avsändaren (Bella) skickar iväg hjälten 

(Bella) efter skurken (James). Att Bella genom sina tankar fungerar som en avsändare är för 

att Alice som just då vaktar henne kan se in i framtiden och på så vis se vad Bella har tänkt 

göra: ”And she hadn´t seen me in the mirror room with James until I´d made the decision to 

meet him there. I tried not to think about what else she might have seen. I didn´t want my 

panic to make Jasper more suspicious. They would be watching me twice as carefully now, 

anyway, after Alice´s vision” (s.380). Alice ser alltså vad Bella ska göra men Bella lyckas 

ändå komma ifrån dem vilket leder till att Alice måste, tillsammans med de övriga i familjen 

Cullen, bege sig efter henne till spegelsalen. Bellas tankar är alltså det som avsänder hjältarna 

efter skurken. 

       Alice är också hon en karaktär som kan liknas vid rollen som avsändare. Hennes syner 

om vad Bella gör och befinner sig gör så att hon och resten av familjen kommer efter Bella. 

Här är det hennes syner som har effekten som avsändare. 

 

2.1.5 Hjälten 

De hjältar som Propp fann i sina analyser av de ryska folksagorna kan se ut på två olika sätt 

beroende på hur berättelsen ser ut. Om berättelsen följer den försvunna personen är det denne 

som är hjälten medan om berättelsen följer de personer som lämnas kvar är det någon annan 

som är hjälten. Om hjälten är den försvunna personen kallar Propp denne hjälte för victimized 

hero, i annat fall kallas hjälten seeker (Propp 1968, s.36). En hjälte kan alltså vara den person 

som antingen själv lider av skurkens handlingar eller den person som bestämmer sig för att 

rädda offret (Propp 1968, s.50).  

       Den uppenbara hjälten i berättelsen är Edward. Han finns där för den otursamma Bella 

när hon råkar ut för ständiga missöden. Första gången han kommer till hennes undsättning 

sker tidigt i romanen. Bella är nära att bli påkörd av en skolkamrat på skolparkeringen då 

denne fått sladd på sin bil en isig morgon. Edward tvingar in sig själv mellan Bella och bilen: 

 

A low oath made me aware that someone was with me, and the voice was 

impossible to recognize. Two long, white hands shot out protectivley in front of 

me, and the van shuddered to a stop a foot from my face, the large hands fitting 

providentially into a deep dent in the side of the van´s body. (s.48)  

 

Detta citerade exempel visar även på den otroliga styrka som Edward innehar då han gör 

djupa märken i bilen efter sin hand utan att själv få en skråma.  
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       Andra gången Edward räddar Bella är då hon utsätts för trakasserier från ett gäng unga 

män:  

  

Headlights suddenly flew around the corner, the car almost hitting the stocky one, 

forcing him to jump back toward the sidewalk. I dove into the road – this car was 

going to stop, or have to hit me. But the silver car [Edwards bil] unexpectedly 

fishtailed around, skidding to a stop with the passanger door open just a few feet 

from me. 

“Get in,” a furios voice commanded. (s.140) 

 

Efter att ha blivit räddad av Edward gång på gång börjar Bella se honom som sin hjälte, som 

en räddare i nöden: “I wanted nothing more than to be alone with my perpetual savior [min 

kurs.]” (s.144). Bella beskriver Edward vid ett tillfälle som ”The vampire who wanted to be 

good – who ran around saving people´s lives so he wouldn´t be a monster...” (s.179), vilket 

tyder på att han är en av de största hjältarna i romanen just för att han alltid finns där för att 

rädda Bella.  

       Den största hjälteaktionen som Edward utför är den då han räddar Bella undan från den 

ondsinte James. Det är dock inte Edward som dödar James utan det är hans bröder Emmett 

och Jasper som lyckas förgöra honom, vilket också gör de två till berättelsens hjältar: ”’After 

I pulled him off you, Emmett and Jasper took care of him’” (s.401). Det som gör Edward till 

en hjälte vid denna händelse är att han suger ut giftet ur Bellas hand där James hann bita 

henne, detta för att Bella inte skulle bli vampyr. Det krävs mycket utav Edward för att kunna 

göra det då hennes blod, som nämnt, är mycket tilltalande för honom: ”’It was impossible…to 

stop,’ he wispered. ’Impossible. But I did’” (s.401) 

       Eftersom hela Twilight är skriven utifrån Bellas perspektiv följer givetvis berättelsen 

henne när hon beger sig av till Phoenix för att gömma sig undan från James tillsammans med 

Alice och Jasper. Dock hittar James henne där och lurar henne till att tro att han har hennes 

mamma: ”’Now, I don´t need to hurt your mother, so please do exactly as I say, and she´ll be 

fine’” (s.372-373). Efter detta samtal från James tvingas Bella försöka smita undan från sina 

beskyddare Alice och Jasper för att rädda sin mamma, vilket inte är så lätt då de vakar över 

henne som två hökar. Bella lyckas dock komma undan från dem och beger sig av till sitt 

familjehem i Phoenix och vidare till dansstudion för att rädda mamman. På detta vis kan även 

Bella ses som en hjälte, just för att hon själv väljer att springa rätt in i James armar för att han 

inte ska göra hennes mamma illa: 
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Slowly, slowly, my thoughts started to break past that brick wall of pain. To plan. 

For I had no choices now but one: to go to the mirrored room and die. I had no 

guarantees, nothing to giva to keep my mother alive. I could only hope that James 

would be satisfied with winning the game, that beating Edward would be enough. 

Despair gripped me; there was no way to bargain, nothing I could offer or 

withhold that could influence him. But I still had no choice. I had to try. (s.375) 

 

Bella är en mycket modig person, trots sin klumpighet, och detta visar sig flera gånger, utöver 

den ovan nämnda gången, under romanens gång: 

 

I braced myself, feet apart, trying to remember through my panic what little self-

defense I knew. Heel of the hand thrust upward, hopefully breaking the nose or 

shoving it inte the brain. Finger through the eye socket – try to hook around and 

pop the eye out. And the standard knee to the groin, of course. That same 

pessimistic voice in my mind spoke up then, reminding me that I probably 

wouldn´t have a chance against one of them, and there were four. Shut up! I 

commanded the voice before terror could  incapacitate me. I wasn´t going out 

without taking someone with me. I tried to swallow so I could build up a decent 

scream. (s.140) 

 

Vid detta tillfälle är det ett gäng unga män som trakasserar Bella och hon försöker komma på 

hur hon ska komma undan från dem (det är vid detta tillfälle som Edward senare kommer och 

räddar henne).  

       Bellas mod visas igen senare samma kväll då hon sitter tillsammans med Edward i hans 

bil och berättar för honom om sin teori om att han är vampyr. Edward förnekar inte Bellas 

teori men hon blir trots det inte rädd, hon säger till honom att det inte spelar någon roll vad 

han är för något, att det är för sent att bry sig för hon är redan så djupt inne i det hela. Bella 

visar vi flertalet tillfällen att hon inte är så rädd för Edward, och hans familj, som hon kanske 

borde vara: “I realized slowly that his words should frighten me. I waited for that fear to come, 

but all I could seem for to feel was an ache for his pain” (s.215), “I knew at any moment it 

could be too much,and my life could end – so quickly that I might not even notice. And I 

couldn´t make myself be afraid. I couldn´t think of anything, except that he was touching me” 

(s.242). Bella är inte heller så rädd som kan tänkas att hon borde vara när hon för första 

gången besöker Edward hemma hos honom i ett hus fullt av vampyrer. 

       Som jag ser det finns båda typerna av hjältar med i Twilight, både seeker och victimized 

hero. Edward är den sökande hjälten medan Bella är offerhjälten. Propps analyser visar att 
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berättelsen endast kan följa en av dessa hjältar: ”There is no instance in our material in which 

a tale follows both seeker and victimized heroes” (Propp 1968, s.36) och detta stämmer i 

romanen då berättelsen ständigt följer Bella och man har som läsare ingen aning om vad som 

händer med Edward och de andra under tiden hon är inte är med dem.  

 

2.1.6 Falska hjälten 

Denna roll, skriver Propp, presenteras ofta vid berättelsens början, i samband med att den 

sanne hjälten och prinsessan presenteras, men det finns även tillfällen då den falske hjälten 

inte alls presenteras utan det framgår senare att denne finns med som en karaktär (1968, s.84).  

       I romanen Twilight har jag inte kunnat hitta någon karaktär som passar in i rollen som den 

falske hjälten. Det finns ingen karaktär som påstår sig vara den sanne hjälten och ta åt sig äran 

för något den inte gjort. 

 

2.1.7 Prinsessan (den eftertraktade personen) och hennes pappa 

Som jag nämnt ovan ska denna roll presenteras i början av berättelsen, vilket är fallet i 

Twilight, men mer om denna roll går knappt att finna i Morphology of the Folktale. Att det 

handlar om en karaktär som någon (ofta hjälten) letar efter går att förstå på namnet, alltså att 

denne på något sätt blir utsatt för skurkens gärningar, och även detta passar in i romanen. Det 

som framgår av Propps analyser angående denna roll är att prinsessan ofta är den person som 

hjälten gifter sig med i slutet av berättelsen och genom detta erövrar sin tron (1968, s.63). Vad 

pappan gör i sagorna som Propp analyserade är mycket diffust, men det handlar ofta om 

någon i en hög position: en tsar eller liknande. Ibland är pappan dock en helt vanlig människa 

(1968, s.31). 

       Bella är den person som skulle kunna ses som prinsessan, eller något bättre nämnt som 

den eftertraktade personen. Hon är en 17-årig tjej som flyttar, i början av romanen, från sin 

mamma till sin pappa och till ett ställe där hon inte känner någon. Bella känner att hon inte 

hör hemma någonstans vilket hon uttrycker tidigt i romanen: ”Facing my pallid reflection in 

the mirror, I was forced to admit that I was lying to myself. It wasn´t just physically that I´d 

never fit in. And if I couldn´t find a niche in a school with three thousand people, what were 

my chances here?” (s.9). Bella kan ses som en grå liten mus som inte vill göra så mycket 

väsen ifrån sig vilket inte är alldeles enkelt då hon är otroligt klumpig av sig och oturen följer 

henne hack i häl. Hon är ständigt med om missöden, allt från att tvingas presentera sig inför 

hela klassen (vilken hon tycker är fruktansvärt jobbigt) till att fallera totalt på idrotten genom 

att snubbla, ramla över klasskamrater o.s.v.  
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       Det som framförallt gör att man kan se henne som den eftertraktade personen är för att 

det är hon som både James och Edward (hans vampyrskap) är ute efter. 

       Även Bellas pappa, Charlie, finns med som en karaktär i berättelsen, och jag ser därför att 

han passar in i denna roll, alltså som den eftertraktade personens pappa. Charlie har ingen hög 

position liknande en tsars men han är ändå polismästare i samhället Forks och är därmed en 

mycket respekterad man av forksborna. Charlie är mycket rädd om sin dotter och trots att de 

har en ganska dålig relation märks det att han älskar sin dotter oerhört mycket. Han frågar ofta 

hur hon har det i skolan, om hon hunnit få några kompisar än och i samband med en skoldans 

uppkommer frågan om hon blivit intresserad av några killar. Något som gör det ännu tydligare 

hur rädd han är om Bella är då hon samma kväll som skoldansen (vilken hon sagt att hon inte 

ska gå på) kommer hem tidigt från en utflykt och är alldeles uppspelt. Bella förstår på en gång 

att Charlie misstänker att hon ska rymma ut för att kunna gå på dansen: ”No doubt he would 

be listening carefully all evening, waiting for me to try to sneak out” (s.259). Samma kväll 

kikar Charlie även in i Bellas rum för att se så att hon verkligen är kvar. Morgonen därpå får 

Bella sina misstankar bekräftade då Edward berättar för Bella om vad Charlie gjort kvällen 

innan för att förhindra att Bella rymde: ”’He left an hour ago – after reattaching your battery 

cables, I might add. I have to admit I was disappointed. Is that really all it would take to stop 

you, if you were determined to go?’” (s.274). 

 

2.2 De 31 funktionerna 

”Function is understood as an act of a character, defined from the point of view of its 

significance for the course of the action” (Propp 1968, s.21). Detta citat förklarar vad Propp 

menar med sina 31 funktioner, det är alltså en händelse som en karaktär utför vilken 

definieras utifrån betydelsen handlingens riktning har.  

       I denna del kommer jag att diskutera de 31 funktionerna i två olika delberättelser som 

finns med i romanen Twilight. För det första kommer den största och huvudsakliga berättelsen 

att diskuteras, själva helhetsberättelsen, därefter kommer berättelsen om Bella och Edwards 

kärlek att diskuteras. 

 

2.2.1 Berättelsen som helhet 

Romanen Twilight börjar med att Bella flyttar från sin mamma för att bo med sin pappa under 

en tid: ”My mother drove me to the airport with the windows rolled down [---] It was to Forks 

that I now exiled myself” (s.3-4). Berättelsen börjar alltså med att en person flyttar vilket 

stämmer väl överens med Propps första funktion som innebär att en karaktär ska lämna 
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hemmet. Propp skriver att det kan finnas tre olika personer som är den som flyttar; för det 

första kan det vara en person ur en äldre generation, för det andra kan det vara att en förälder 

dör och för det tredje kan det vara en person ur en yngre generation (Propp 1968, s.26). I detta 

fall handlar det om Propps tredje person, om en yngre person, nämligen den 17-årige Bella.  

       Romanen fortsätter med att Bella ganska snart möter den vackre och mystiske Edward. 

Hon blir fort förälskad i honom men tror inte att hon någonsin kommer att få honom: “I felt 

excited to go to school, and that scared me [---] I knew I was eager to get to school because I 

would see Edward Cullen. And that was very, very stupid [---] I was still tonguetied whenever 

I pictured his perfect face. I was well aware that my league and his league were spheres that 

did not touch.” (s.46). Något senare beskriver Bella ännu tydligare det faktum att hon tror att 

hon aldrig kommer att få Edward: “Of course he wasn´t interested in me, I thought angrily [...] 

I wasn´t interesting. And he was. Interesting…and brilliant…and mysterious…and 

perfect…and beautiful…and possibly able to lift full-sized vans with one hand” (s.67-68). Att 

Bella inte tror att hon kan få Edward ser jag som det förbud som enligt Propp ställs emot 

hjälten i funktion nummer 2. Bella som kan ses som en av hjältarna i berättelsen tror själv att 

hon inte är tillräckligt bra för att ha en kille som Edward men så är inte fallet, vilket för oss in 

på den tredje funktionen, nämligen den att detta förbud kränks. Det framkommer ganska 

snabbt efter det att Edward motstått sin lust att döda Bella att Edward känner för Bella precis 

som hon känner för honom: 

  

“Do you truly believe that you care more for me than I do for you?” he murmured, 

leaning closer to me as he spoke, his dark gold eyes piercing. 

[---]  

“Well look at me,” I said, unnecessarily as he was already staring. “I´m 

absolutley ordinary – well, except for bad things like all the near-death 

experiences and being so clumsy that I´m almost disabled. And look at you.”  

[---]  

“Trust me just this once – you are the opposite of ordinary.” (s.182-184) 

 

I och med detta ger de sin kärlek ett försök och på det sättet så kränker de förbudet vilket 

innebär att funktion 3 är hittad i romanen: 

 

“You are the most important thing to me now. The most important thing to me 

ever.” [Edward talar] 

[---]  
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“You already know how I feel, of course,” I finally said. “I´m here...which, 

roughly translated, means I would rather die than to stay away from you.”  

[---]  

“And so the lion fell in love with the lamb...” he murmured.” (s.240) 

 

Efter det att Bella och Edward tillåtit sig att känna som de gör och efter de tre första 

funktionerna dröjer det ett bra tag innan nästa funktion förs in i berättelsen. De kommande 

funktionerna handlar om skurken vilket innebär att denne som karaktär måste finnas med i 

handlingen. Inte förrän det är lite drygt hundra sidor kvar av romanen så dyker den onde 

James upp med sina följeslagare. James bestämmer sig snabbt för att han vill ha Bella och för 

att börja jaga henne. Skurken och dennes medhjälpare, Victoria, söker så information om sitt 

offer (funktion 4): ”’When Victoria couldn´t get to your father, I had her find out more about 

you” (s.389). Och informationen den får han (funktion 5): ”’So, after I talked to Victoria, I 

decided to come to Phoenix to pay your mother a visit’” (s.389). Detta berättar James för 

Bella långt senare än det hände och som läsare får man alltså inte reda på det förrän Bella 

själv gör det, då berättelsen som nämnt är skriven utifrån henne. Därför berättas det om 

händelserna som kan kopplas till funktion 6 och 7 (skurken försöker och lyckas lura offret) 

innan det att man får veta om hur han fick informationen om offret. Enligt Propp, som nämnts, 

ska de funktioner som finns med i en berättelse komma i rätt ordning. I fallet med Twilight ser 

det något annorlunda ut då man som läsare inte får reda på händelserna i kronologiskt ordning. 

Dock sker händelserna i rätt ordning enligt funktionslistan även om man som läsare inte får 

reda på det i den ordningen. Därför anser jag att det inte finns några problem med dessa 

funktioner (4, 5, 6 och 7). I funktion 6 och 7 blir Bella lurad av James till att tro att han har 

hennes mamma och om hon inte kommer dit så kommer mamman att dödas. Familjen Cullen 

får snabbt reda på var Bella är, då Alice ser detta i sina syner om framtiden (funktion 9) och 

de sticker efter henne så fort de kan (funktion 10 och 11). Som nämnt innan får hjältarna 

(Edward, Emmett och Jasper) sina magiska agenter (vampyrskapen) långt innan berättelsen 

börjar vilket innebär att funktion 12, 13 och 14 kan uteslutas ur berättelsen. Något riktigt 

sökande efter offret, Bella, finns egentligen inte, de vet ju, via Alice, precis var hon är så i och 

med detta kan även funktion 15 att uteslutas såvida man inte ser Alices syner som ett sorts 

sökande vilket i sig är godtagbart.  

       När Bella väl tagit sig, först till sin mammas hem, och sedan vidare till spegelsalen i 

dansstudion blir hon attackerad av James, hon har inget att sätta emot den starke vampyren 

och blir mycket skadad. Funktion 16 och 17 kan så hittas som innebär att hjälten och skurken 
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slåss och att hjälten blir skadad. I sista stund, precis när James är på väg att döda Bella, dyker 

familjen Cullen upp och räddar henne. Edward och Carlisle drar Bella undan från James för 

att kunna ta hand om hennes skador medan Emmett och Jasper börjar slåss mot James: ”’After 

I pulled him off you, Emmett and Jasper took care of him’” (s.401). Här återkommer funktion 

17 då det finns flera hjältar i berättelsen och slutligen dödas James vilket innebär att funktion 

18 kan kopplas till berättelsen. Bella hamnar på sjukhus i Phoenix ett kort tag men familjen 

Cullen och Bella beger sig snart tillbaka till Forks (funktion 20). Detta är dock inget som 

skrivs direkt ut i texten utan det sista kapitlet i romanen slutar med att Bella somnar in på 

sjukhuset efter att ha fått en dos morfin och sedan börjar epilogen med att de är tillbaka i 

Forks och är festklädda, vilket Bella inte kan förstå varför de är. 

       Många sagor slutar, enligt Propp, ofta efter funktion 22, efter det att hjälten har räddats, 

men det finns vissa som fortsätter (1968, s.58). Romanen Twilight anser jag sluta redan lite 

tidigare, i samband med att familjen Cullen och Bella kommer tillbaka till Forks och 

ungdomarna går på skolbalen. Men då de tre första delarna av the Twilight Saga kan ses som 

öppna romaner, öppna för en fortsättning där berättelsen förs vidare, kan det tänkas att fler av 

Propps funktioner kan föras in i analysen. Visserligen finns den alternativa tanken att funktion 

31, den allra sista, kan hittas i Twilight. Denna innebär att hjälten gifter sig vilket inte är något 

som sker i denna roman men man skulle kunna se balen de går på som ett sorts bröllop. Bella 

och Edward är klädda som för ett bröllop och Edward svär att han aldrig ska lämna henne: ”’I 

will  stay with you – isn´t that enough?’” (s.433). Dock vet jag att den verkliga funktion 31 

kommer under den sista boken i the Twilight Saga då Bella och Edward faktiskt gifter sig. 

 

2.2.2 Berättelsen om Bella och Edwards kärlek 

Även denna delberättelse börjar med att Bella flyttar till sin pappa i Forks, vilket återigen 

passar in på funktion 1. Det som händer härnäst i kärlekshistorien är att Bella och Edward 

träffas för första gången och det förbud som ställs mot hjälten (Edward) här är att han inte får 

vara med henne på grund av risken han utsätter henne för och han säger till henne flera gånger 

att de inte borde vara vänner: ”’It´s better if we´re not friends,’ he explained. ’Trust me’” 

(s.64). Förbudet trotsas genom att Edward ändå beslutar sig för att vara Bellas vän och så 

småningom hennes pojkvän: ”’I said it would be better if we weren´t friends, not that I didn´t 

want to be. [---] It would be more… prudent for you not to be my friend,’ he explained. ’But 

I´m tired of trying to stay away from you, Bella’” (s.72). Men Bella inser att något inte är som 

det borde vara med Edward. Dels har han en enorm styrka och snabbhet, vilket hon upptäcker 

då han räddar henne undan från den sladdande bilen på skolparkeringen och sätter ett stort 
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handavtryck i bilens plåt. Dels är han otroligt kall och hans ögonfärg förändras över tid. Bella 

bestämmer sig därför för att ta reda på mer om Edward och hon får sin chans när hon träffar 

den unge Jacob på stranden i indianreservatet La Push. Bella lägger fort märke till att Jacob 

har ett visst intresse för henne så hon beslutar att utnyttja detta faktum för att få reda på mer 

om familjen Cullen. Bella lyckas och Jacob berättar den gamla legenden om the cold ones: 

 

”What was that he was saying about the doctor´s family?” I asked innocently 

”The Cullens? Oh, they´re not supposed to come onto the reservation.” 

[---] 

“Why not?” 

He glanced back at me, biting his lip. “Oops. I´m not supposed to say anything 

about that.” 

“Oh, I won´t tell anyone, I´m just curious.” 

[---] 

“Then there are the stories about the cold ones.”  

[---]  

“[T]he cold ones are traditionally our enemies. But this pack that came to our 

territory during my great-grandfather´s time was different. They didn´t hunt the 

way others of their kind did – they wheren´t supposed to be dangerous to the tribe. 

So my great-grandfather made a truce with them. If they promised to stay off our 

lands, we wouldn´t expose them to the pale-faces” 

[---] 

“So how does it fit in with the Cullens? Are they like the cold ones your great-

grandfather met?” 

“No.” He paused dramatically. “They are the same ones” 

[---] 

“And what are they?” I finally asked. “What are the cold ones?” 

He smiled darkly. 

“Blood drinkers,” he replied in a chilling voice. “Your people call them 

vampires.” (s.106-109) 

 

Utöver den informationen som Bella får av Jacob söker hon även på Internet för att få reda på 

mer om vampyrer. Denna handling, att hon söker information om Edward, kan kopplas till 

funktionerna 4 och 5 som innebär att skurken söker information om sitt offer. I Bella och 

Edwards fall handlar det kanske inte just om en skurk och ett offer i den mest uppenbara 

bemärkelsen. Edward skulle kunna ses som ett offer för vampyren inom sig men att se Bella 

som skurken är desto svårare. I denna delberättelse anser jag att det är vampyren inom 

Edward som är skurken, som gör att Bella och Edwards kärlek inte kan flyta på, på ett enkelt 
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sätt. Härefter blir det något svårare att hitta likheter mellan kärleksberättelsen och Propps 

funktioner, då funktionerna har en något våldsam karaktär, vilket inte kärleksberättelsen har.  

       Funktionen som följer, nummer 6, innebär att skurken försöker att lura offret. Den 

händelse som skulle kunna kopplas till denna funktion är den första gången som Edward och 

Bella träffas, om hur Edward kände just då och hur han var på väg att lura ut henne från 

skolan för att kunna döda henne: ”’I had to run out, to get away before I could speak the 

words that would make you follow… [---] You would have come,’ he promised” (s.236-237). 

Dock är det så att denna händelse sker redan innan Bella söker informationen om Edward, 

vilket gör att den ordning som Propp starkt tryckte på inte efterföljs, såvida man inte ser till 

det faktum att Edward inte berättar det för Bella förrän efteråt. Eftersom Edward aldrig 

fullföljer sin tanke om att lura iväg Bella leder detta till att funktion 7 inte finns med i 

berättelsen då denna funktion innebär att skurken lyckas med att lura sitt offer. Funktion 8 

handlar om att en familjemedlem vållas skada och att någon av dem saknar eller önskar sig 

något. Att Edward är involverad påverkar hans familj mycket då de riskerar att avslöjas som 

vampyrer om något går snett med Bella. Att hans familj till fullo inte stödjer förhållandet 

märks första gången då syskonen tar en egen bil till skolan:  

 

”So why did Rosalie drive today if it´s more conspicuous?” [Bella] 

“Hadn´t you noticed? I´m breaking all the rules now.” [Edward] (s.174) 

 

Något senare beskrivs detta ännu tydligare:  

 

“I´m sorry about that. She´s just worried. You see… it´s dangerous for more than 

just me if, after spending so much time with you so publicly...” He looked down. 

”If?”  

”If this ends… badly.” (s.215)  

 

Det är framför allt Rosalie som ställer sig emot förhållandet mellan Bella och Edward, vilket 

syns i citaten ovan då de främst handlar om henne. 

       Nästa funktion som jag kan hitta i kärleksberättelsen är nummer 12, att hjälten testas. 

Detta sker då Bella och Edward spenderar en hel dag ihop och är mycket nära varandra. 

Edward testas flera gånger under denna dag: ”Instinctively, unthinkingly, I leaned closer, 

inhaling. And he was gone, his hand ripped from mine” (s.230). Så fort Bella kommer för 

nära blir det mycket jobbigt för honom eftersom han då kommer så nära hennes lukt och det 

blir svårt att motstå hennes blod. Men Edward testar ändå sig själv då han vill  vara nära 
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henne: ”’Be very still,’ he whispered, as if I wasn´t already frozen. Slowly, never moving his 

eyes from mine, he leaned toward me. Then abruptly, but very gentle, he rested his cold cheek 

against the hollow at the base of my throat” (s.241). Det är alltså indirekt Bella själv som 

testar Edward men hon försöker ändå vara försiktig med honom: 

  

  ”Don´t move,” I wispered.  

[---] 

I moved even more slowly  than he had, careful not to make one unexpected move. 

I caressed  his cheek, delicately stroked his eyelid, the purple shadow under his 

eyes. I traced the shape of his perfect nose, and then, so carefully, his flawless lips. 

His lips parted under my hand, and I could feel his cool breath on my fingertips. I 

wanted to lean in, to inhale the scent of him. So I dropped my hand and leaned 

away, not wanting ta push him too far. (s.242-243) 

 

I följande citat blir det mycket tydligt hur de båda två testas i samband med att de är mycket 

nära varandra: 

  

He hesitated – not in the normal way, the human way. Not the way a man might 

hesitate before he kissed a woman, to gauge her reaction, to see how he would be 

recieved. Perhaps he would hesitate to prolong the moment, that ideal moment of 

anticipation, sometimes better than the kiss itself. Edward hesitated to test himself, 

to see if this was safe, to make sure he was still in control of his need. And then 

his cold, marble lips pressed very softly against mine. What neither of us was 

prepared for was my response. Blood boiled under my skin, burned in my lips. My 

breath came in a wild gasp. (s.247) 

 

I och med att Edward testas på detta sätt hjälper det honom att klara av dessa situationer bättre 

och bättre för varje gång vilket leder till en kommentar efter kysshändelsen från citatet 

ovan: ”’I´m stronger than I thought. It´s nice to know” (s.248), dock är det inte lika lätt för 

Bella ”’I wish I could say the same. I´m sorry’” (s.248). För Edwards del innebär detta att 

funktion 14 på ett sätt existerar, genom att man kan se hans styrka att klara av dessa 

situationer som en agent. Funktion 14 går ut på att hjälten får bruk för den oftast magiska 

agenten eller hjälpen, bättre uttryckt. 

       Efter detta går det dock inte att hitta fler av Propps funktioner i just kärleksberättelsen, 

såvida man inte ser balen som ett sorts bröllop som i den ovan nämnda helhetsberättelsen. 

       Problemen med Edward som vampyr finns kvar vid romanens slut, trots att Bella har lagt 

fram ett förslag som skulle eliminera detta problem, nämligen det förslaget att hon själv blir 
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vampyr. Liksom berättelsens helhet fortsätter Bella och Edwards kärlekshistoria i de övriga 

tre böckerna i Twilight-serien och den avslutas inte förrän mot slutet av den sista boken 

genom att de två gifter sig och Bella slutligen blir vampyr. 
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3. Resultat 

Av Propps sju roller har jag i romanen Twilight kunnat hitta sex av dessa. Propps roll skurken 

förekommer hos två karaktärer: den ondsinte vampyren James och Edwards vampyrskap. 

James är given för denna roll då det är han som hotar den fridfulla stämningen och anfaller 

Bella. Edward är placerad här för att hans vampyrskap hotar att ta död på Bella och gör så att 

deras kärlek för varandra inte är så enkel som den borde vara. 

       Karaktären James passar till viss del även in på den andra rollen, nämligen givaren, då 

han indirekt är skyldig till att Alice blev vampyr och fick sina extra krafter. En annan karaktär 

i rollen som givare är Carlisle. Carlisle förvandlade både Edward och Esme till vampyrer, 

men den givare om gjorde de övriga i familjen Cullen till vampyrer finns inte med som en 

karaktär i berättelsen. Problemet med att se Carlisle och James som givare är dock att 

händelsen då de gav karaktärerna sin magiska hjälp sker långt innan det att berättelsen tar sin 

början. Detta blir problematiskt dels för att Propp menar att karaktären som har denna roll 

presenteras redan i berättelsens början och att den händelse eller de händelser som har med 

givaren att göra sker vid funktionerna 12, 13 och 14, alltså en bra bit in i berättelsen. Så är 

inte fallet i Twilight vilket gör att man till viss del måste modifiera Propps metod något för att 

kunna få in denna roll.  

       Efter givarrollen kommer rollen den magiske hjälparen. Till denna roll kan flera 

karaktärer hänföras: Edward, Alice, Carlisle, Esme, Emmett, Jasper och till viss del även 

Rosalie. Med andra ord passar hela familjen Cullen in i denna roll men det kanske inte är de 

som personer som passar in utan det är deras vampyrskap och deras extra krafter som gör dem 

till magiska hjälpare. Propp menar att denna roll kan bestå av att en karaktär innehar särskilda 

kvaliteter och kapaciteter vilket passar väl in på familjen Cullen som alla är vampyrer med 

extra krafter och några av dem har även särskilda talanger som gör dem till något extra.  

       Till rollen som avsändare har jag hänfört två av romanens karaktärer: Bella och James. 

Det kan tyckas konstigt att se skurken själv som en av dem som skickar hjälten efter skurken 

men då det handlar om att James lurar iväg Bella öppnar sig denna synvinkel. Skurken lurar 

med andra ord hjälten och på så vis är skurken också den som avsänder hjälten. Bella ser jag 

som en avsändare då det är hon själv som bestämmer sig för att komma dit James bad henne 

om för att rädda sin mamma.  

       Den femte rollen är hjälten, till vilken jag har placerat fyra olika karaktärer. Tre av dessa 

karaktärer är givna att placeras här då det är de som räddar Bella undan från James, nämligen 

Edward, Emmett och Jasper. Den fjärde och sista karaktären som passar in i rollen som 
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hjälten är Bella på grund av att det är henne som berättelsen följer. Propp menar att om 

berättelsen följer den karaktär som har försvunnit så är det denne som ska ses som en hjälte, 

som en victimized hero. Bella kan även ses som en hjälte då hon beger sig av för att rädda sin 

mamma.  

       Den sista av Propps roller som jag kunnat hitta i romanen är prinsessan eller snarare den 

eftersökta personen och hennes pappa. Någon prinsessa i den vanliga bemärkelsen finns inte i 

Twilight men däremot har karaktären Bella funktionen av att vara en eftersökt person: 

hon ”försvinner” och familjen Cullen måste komma efter henne. Bellas pappa Charlie finns 

med som en av romanens karaktärer vilket gör att han passar in i Propps sjunde roll som den 

eftersöktes pappa. Att Charlie är samhällets polismästare och därigenom mycket respekterad 

gör att man till viss del kan se Bella som en slags prinsessa eller åtminstone som en mer eller 

mindre känd person med en pappa som har ganska stor makt.  

       Många av de viktigaste karaktärerna i Twilight kan placeras in i Propps roller, det är som 

jag nämnt endast en av de sju rollerna som inte kunnat fyllas ut. Att så många av rollerna är 

upphittade gör att man absolut kan se romanens karaktärer som tillhörande sagogenren utifrån 

Propps sagomodell. Det finns något magiskt över flera av karaktärerna, vilket är mycket 

vanligt förekommande i sagor. Dock anser jag att de allra flesta av karaktärerna är mer 

komplexa än vad sagokaraktärerna i regel är, trots att de ändå är enkla och lätta att förstå. 

       Av Propps 31 funktioner har jag i första delberättelsen hittat, beroende på hur man ser det, 

16 eller 17 funktioner och i den andra delberättelsen har jag hittat tio stycken.  

       Följande är de av Propps funktioner som återfunnits i romanen som helhet omvandlade 

till händelserna i densamme: 

 

1 – Bella flyttar från sin mamma till sin pappa 

2 – Bella tror inte att han kan få Edward, att hon ligger på en helt annan nivå 

3 – Edward vill ha Bella 

4 – James ber sin följeslagare Victoria att ta reda på mer om Bella  

5 – James får informationen av Victoria 

6 – James lurar Bella att han har hennes mamma  

7 – Bella går på lurendrejeriet och beger sig till dansstudion 

9 – Edward och de övriga familjemedlemmarna får reda på var Bella är genom Alices syner 

10 och 11 – Familjen Cullen kommer efter för att rädda Bella undan från James 

15 – Alices syner som ett sökande 

16 – Bella och James slåss 
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17 – Bella blir svårt skadad 

16 – Edward och familjen Cullen slåss mot James 

18 – James dödas 

20 – Bella och familjen Cullen återvänder till Forks 

 

Funktion 31 kan hittas om man modifierar lite med denna och ser den bal som Bella och 

Edward går på som ett slags bröllop då Edward lovar att inte lämna Bella. 

       Propps funktioner i berättelsen om Bella och Edwards kärlek omvandlade till händelserna 

från romanen: 

 

1 – Bella flyttar 

2 – Edward måste motstå Bella 

3 – Bella och Edward vill ha varandra 

4 – Bella söker info om Edward – frågar Jacob 

5 – Bella får denna info – kollar på Internet 

6 – Edward vill lura Bella men gör inget riktigt försök 

8 – Familjen Cullen, framförallt Rosalie, påverkas av deras förhållande 

12 – Både Bella och Edward testas då de är nära varandra 

14 – Edward lyckas motstå sitt begär att vilja döda Bella 

 

Precis som i den första delberättelsen kan även funktion 31 hittas i och med balen då Edward 

säger att han aldrig ska lämna Bella. 

       Twilight slutar alltså inte riktigt som Propp menar att de ryska sagorna gör såvida man 

inte fortsätter att läsa de övriga tre böckerna om Bella och Edward och att man genom detta 

kan finna fler av de avslutande funktionerna. Som nämnt tidigare är Twilight en öppen 

berättelse som inte helt och hållet slutar när de sista sidorna är färdiglästa. Berättelsen 

fortsätter i de andra böckerna, både vad det gäller helhetsberättelsen och berättelsen om Bella 

och Edwards kärlek. Helhetsberättelsen tar vid i de andra böckerna genom att James 

följeslagare Victoria tar över jakten på Bella och kärlekshistorien fortsätter med nya problem 

de ställs inför både vad det gäller Edwards vampyrskap och andra killar som korsar Bellas väg. 

       Det finns helt klart många likheter mellan ungdomsromanen/vampyrromanen Twilight 

och Vladimir Propps analyserade ryska sagor både vad det gäller karaktärsrollerna och de 

funktioner eller handlingar som dessa utför. Men trots detta tror jag ändå att denna roman inte 

skall klassas som en ren saga utan som en ungdomsroman med drag av sagans karaktär. I 
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analysen har jag tvingats modifiera rollerna och funktionerna alltför mycket för att det ska bli 

godtagbart att se den som en saga i Propps bemärkelse. Precis som Selden med flera 

uppmärksammar och som jag nämnt inledningsvis finns dessa funktioner och roller med i en 

mängd andra genrer och är egentligen inte enbart hemmahörande i sagans värld. 

       För att återkoppla till det debattinlägg i Dagens Nyheter, som jag nämnde inledningsvis, i 

vilken man antyder att attraktionen till romansviten kan tänkas bero på likheter med sagan 

skulle jag vilja påstå att det är svårt att kärleken för denna serie beror på just detta. Sagan är 

givetvis lockande för många men långt ifrån alla anser att sagan är särskilt tilltalande. 

Attraktionen kan säkert bero på likheterna med den traditionella men också även på annat, 

som till exempel kärleken som stöter på hinder längs vägen.  
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4.  Sammanfattning 

I denna uppsats analyseras ungdomsromanen Twilight som är den första boken av fyra om 

tonårstjejen Bella och vampyren Edward. Serien, the Twilight Saga, är skriven av den 

amerikanska författaren Stephenie Meyer och den första boken gavs ut 2005. Romanen 

klassificeras som en vampyrroman men de två skribenterna Helena Dahlgren och Johanna 

Lindbäck skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter att attraktionen till boken delvis kan 

förklaras utifrån att boken kan ses som en saga. Syftet med uppsatsen är att se om romanen 

även kan klassificeras som en saga enligt de mönster som de allra flesta sagor går efter. Som 

metod för detta används den ryske formalisten Vladimir Propps analysmetod som han 

använde sig av då han studerade ryska folksagor på 1920-talet. Utifrån Propps analysmetod 

och kommentaren i Dagens Nyheter har tre frågeställningar framkommit: 

 

• Vilka av Propps sju roller kan återfinnas?  

• Vilka av Propps 31 funktioner kan återfinnas i Twilight? 

• Kan romanen Twilight klassificeras som en saga utifrån Propps beskrivning av hur en 

sådan ser ut? 

 

Alla utom en av Propps sju roller har hittats i romanen. Den som inte har kunnat hittas är den 

falske hjälten. Rollen givaren har hittats men det har skett med viss förändring av vad Propp 

skrev om denna roll; de karaktärer som fungerar som givare i romanen har haft den 

funktionen långt innan det att berättelsen tar sin början och vissa givare finns överhuvudtaget 

inte med som karaktärer. De roller som återfunnits är med andra ord skurken, givaren, 

hjälparen, sändaren, hjälten och prinsessan och hennes pappa. I alla roller utom prinsessan 

och hennes pappa passar flera karaktärer in. 

       För att kunna hitta Propps funktioner har romanens berättelse delats in i två delberättelser: 

berättelsens helhet och berättelsen om Bella och Edwards kärlek. I den första delen har 

funktion 1-7, 9-11, 15-18, 19-20 och eventuellt 31 hittas och i den andra delen har något 

mindre funktioner hittats: 1-6, 8, 12 och 14 och precis som i den första delen kan man vinkla 

det så att även funktion 31 kan kopplas till berättelsen slut. 

      Romanen Twilight kan på vissa sätt ses som en saga i Propps bemärkelse; det finns många 

likheter mellan de sagor han analyserade och romanen men i analysen har en viss modifiering 

av Propp modell tvingats göra vilket leder till att Twilight bör ses som en ungdoms- och 

vampyrroman med vissa inslag av sagans mönster. 
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