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Abstract 

I den här uppsatsen utforskar jag modernt mytskapande kring varulvar, med fokus på vad 

varulvar representerar i två samtida ungdomsfilmer, Ginger Snaps och Teen Wolf. Med 

utgångspunkt i temana kroppsliga förändringar och det nya jaget analyseras filmerna, främst 

med hjälp utav Julia Kristevas koncept av det abjekta så som det tillämpas utav Erin Flaherty, 

Jennie Olofssons och Elizabeth Grozs förståelse kring läckage och Reawyn Connells modell av 

hegemonisk maskulinitet. Jag kommer fram till att varulvsförvandlingar används för att 

förstärka och överdriva motiv kring femininitet, maskulinitet och pubertet som redan existerar 

inom populära beskrivningar av adolescensen.  
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1. Inledning 

Ända sedan antiken har människor berättat sagor om den mystiska varulvsgestalten, en 

bestialisk blandning mellan människa och varg som rör sig i samhällets utkanter. Precis som 

den vildsinta varelse de vittnar om har myterna transformerats genom historien. Varulven har 

kommit till oss som allt från vidskepelser, medicinska diagnoser och en representation för inre, 

mänsklig ondska (Bourgault du Courdray 2006, 1-2). I modern tid existerar myten om varulven 

oftast i form av en man som, efter att själv ha blivit biten av en varulv och på så sätt blivit 

smittad av lykantropin, varje månad förvandlas till en blodtörstig halvvarg under fullmånens 

ljus. Under de senaste åren har varulvsberättelserna ökat i popularitet och tack vara detta finns 

det idag en stor mångfald i hur myten används och vad den får representera. En för varulven ny 

arena är ungdomskulturen, där den snabbt blivit en frekvent förekommande gestalt. Det är 

varulvsgestaltens funktion i moderna ungdomsfilmer som ska behandlas i denna uppsats, med 

särskilt fokus på hur varulven används för att representera bekönade pubertetsprocesser i 

filmerna Ginger Snaps (2000) och Teen Wolf (1985). På grund av att berättelserna rör 

iscensättandet av kön så blir det relevant att granska dem ur ett genusvetenskapligt ramverk. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att med en genusvetenskaplig utgångspunkt undersöka hur varulvar 

och varulvsförvandlingar används i filmerna Ginger Snaps (2000) och Teen Wolf (1985), samt 

analysera vilken betydelse de ges inom ramen för sina genre, ungdomsfilmer och varulvsfilmer. 

De centrala frågeställningarna är: 

1. Vad representerar karaktärernas varulvsförvandlingar? 

2. Hur iscensätts kön igenom karaktärernas varulvsförvandlingar? 

3. Vilka likheter och skillnader finns det mellan karaktärernas varulvsförvandlingar? 

 

2. Material 

Materialet för undersökningen är filmerna Ginger Snaps från 2000, som regisserades av John 

Fawcett, och Teen Wolf från 1985 som regisserades av Rod Daniels. Båda filmerna är från 

Nordamerika, med Ginger Snaps från Kanada och Teen Wolf från Förenta Staterna. I Ginger 

Snaps följer vi systrarna Ginger och Brigitte, som båda är femton år. Om nätterna rör sig ett 

vilddjur genom rabatterna och lekparkerna i förorten där de bor, och många av områdets hundar 
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har blivit offer för dess framfart. På en promenad under fullmånen får Ginger sin första 

menstruation, och lukten av blod lockar till sig vilddjuret som dubbats ”The Beast of Bailey 

Downs”, vilddjuret som både är människa och varg samtidigt. När de flyr ut på vägen möter 

varulven sin död mot knarklangaren Sams skåpbil, men innan de kom undan blev Ginger biten 

av besten. Under tiden som följer går hon igenom flertalet förändringar; hår börjar spira över 

hela hennes kropp, hennes öron förlängs, hennes hår blir grått och en svans börjar växa i hennes 

korsrygg – och hon får en nyvunnen aptit för död och förgörelse. Tillsammans med Sam 

försöker Brigitte hitta ett botemedel mot lykantropin, men de är inte snabba nog och filmen 

slutar med att den nu fullt förvandlade och farliga Ginger dör (Fawcett 2000). 

 I Teen Wolf följer vi också en tonåring som går igenom en varulvsförvandling. 

Där är dock förändringen orsakad av ett genetiskt arv, istället för ett bett från en annan varulv. 

De vilande varulvsanlagen väcks till liv då vår huvudperson, Scott, hamnar i puberteten. Hans 

liv, som hittills bestått av basket, vänner, high school och fruktlöst suktande efter den populära 

tjejen Pamela, vänds upp och ner då han upptäcker att han kan förvandlas till ”the wolf”. I sin 

varulvsform är Scott längre, starkare och snabbare, han hör bättre, hans kropp är täckt i päls 

och hans händer förvridna till klor. I sin varulvsform så kan han vinna alla basketmatcher, fixa 

alkohol till alla fester, bli populär i skolan och fånga Pamelas uppmärksamhet. All popularitet 

stiger dock honom åt huvudet och i filmens slut så bestämmer han sig för att spela basketfinalen 

som sig själv, återknyta med sina vänner och ingå en romantisk relation med en av dem, Allison 

”Boof” Argent (Daniel 1985).  

Anledningen till att just dessa filmer valdes ut är för att de båda är exempel på 

sammanslagningar mellan två genrer – ungdomsfilmer och varulvsfilmer – och att de båda 

använder varulvmyten på ett liknande sätt i och med sammankopplingen mellan lykantropi och 

pubertet. Då det är just detta som är mitt fokus har jag valt att inte studera filmernas uppföljare, 

eftersom de inte på samma sätt kan sägas vara ungdomsfilmer, eller inte på ett lika självklart 

sätt kopplar samman transformationen till vuxen med transformationen till varulv. Ginger 

Snaps och Teen Wolf var för övrigt de enda moderna filmer jag känner till som placerar 

varulvsmyten i en skolmiljö och så tydligt knyter den till puberteten.  

Från de två valda filmerna, Ginger Snaps och Teen Wolf har jag fokuserat på två 

scener eller stycken vardera. Det finns flera anledningar till att just dessa scener blev valda. Det 

finns en rad paralleller och likheter filmerna emellan, med typer av scener som förekom i dem 

båda, vilket gör dessa scener givande för jämförelser. Utöver det var jag också intresserad av 
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scener där karaktärernas varulvsförvandling var central, samt scener som utgjorde vanliga 

motiv inom ungdoms- och varulvsfilmer. I min analys av filmerna så identifierade jag även två 

teman, kroppsliga förändringar och det nya jaget, och de utvalda scenerna illustrerar dessa 

teman. Trots att fokus kommer vara på dessa specifika delar av filmerna kommer andra delar 

av dem också att användas för att förstå och förklara de utvalda scenerna. 

 

3. Metod 

Fokus för min analys kommer alltså att vara fyra utvalda scener. Dessa scener, samt deras 

beståndsdelar, förstår jag som representationer i enighet med Stuart Halls användning av 

begreppet, alltså som tecken inom ett system med vilket deltagare i en kultur tillskriver och 

producerar mening till ting. Hall menar att ting, i sig själva, saknar entydiga, fasta betydelser. 

Istället tillskrivs de betydelser av kulturella praktiker och processer. Den tillskrivna betydelsen 

varierar sedan inom olika kulturer. Som underlag för Halls semiotiska bildanalys ligger en 

konstruktivistisk uppfattning om att världen kan delas in i tre delar; den verkliga världen, våra 

föreställningar om världen och vår representation av världen så som den framställs i vår 

kommunikation kring den (Hall 2013, 25). Det är just framställningen av världen som jag 

undersöker i min analys av Ginger Snaps och Teen Wolf. I genomförandet av analysen tittar jag 

på filmerna själva, samt den kontext inom vilken de ges mening. 

 Hall delar upp tecken i två olika delar. Det första är den faktiska sak som 

analyseras, – ett ord, en bild, eller ett föremål – medan det andra är det koncept eller den idé 

som väcks i ens tankar i mötet med saken. Båda utgör de komponenter av lingvistiska tecken, 

och deras koppling till varandra är alltid konstruerad och föränderlig (Hall 2013, 31). I enighet 

med detta beskriver jag först vad som händer i en given scen, för att sedan analysera vilken 

mening den producerar, eller vilken mening som den tillskrivs.  

 Eftersom scenerna inte bara analyseras för sig, utan sedan även jämförs med 

varandra, så är detta en komparativ analys. Filmerna som ska jämföras skiljer sig dock åt i 

utformningen. Ginger Snaps skildrar två systrar som ständigt talar med varandra om vad som 

händer, hur de tänker och vad de känner medan Teen Wolf har en ensam huvudperson som för 

det mesta möter sina svårigheter i tystnad. På grund av detta så innehåller analysen av Ginger 

Snaps mer dialog, medan analysen av Teen Wolf i större uträckning fokuserar på visuella 

aspekter. Detta har jag dock inte upplevt som ett hinder i analysen, eftersom både bilder och 

text utgör kulturella koder lämpliga för semiotiska analyser. Trots att semiotik har sina rötter i 
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lingvistiken, och därför ursprungligen är anpassad att analysera språk, kan också bilder, ljud 

och filmer, precis som ord, ses som tecken i kodade system av kommunikation där olika visuella 

framställningar representerar och kopplas till koncept. Det är med den förståelsen, av scenerna 

som kulturella koder, som jag analyserar filmerna.   

 

4. Teori 

Jag använder mig av en bred, genusvetenskaplig bas med flertalet olika teorier och begrepp. På 

grund av mitt materials mångsidighet, och dess angränsning till en rad olika områden så har jag 

valt att använda mig av olika teoretiska verktyg för de olika filmerna och scenerna.  

Eftersom jag analyserar visuella aspekter av filmer och vill komma åt hur mediets 

utformning kan förstås utifrån könade aspekter använder jag mig av Laura Mulveys ”Visual 

Pleasure and Narrative Cinema”, i vilken hon presenterar begreppet ”the male gaze”, som jag 

i denna uppsats översatt till ”den manliga blicken”. För Mulvey konstituerar begreppet den 

symboliska funktion som kvinnor ges i film då de förvandlas till tysta bilder som män kan 

projicera sina fantasier på och använda för att bekräfta sin högre ställning inom den patriarkala 

ordningen (Mulvey 1999, 58-59). Den manliga blicken går att finna i åtskilliga filmer, menar 

Mulvey, då mainstream-filmer kodat det dominanta språket av patriarkal ordning med erotiska 

inslag (Mulvey 1999, 60). Kvinnor har reducerats till passiva objekt som de aktiva männen, 

bärarna av blicken, tittar på igenom alla de tre typer av blickar som går att finna inom film: 

kamerans blick på det som filmas, publikens blick på skärmen och karaktärernas blickar på 

varandra (Mulvey 1999, 61-62, 68). I min analys av Ginger Snaps och Teen Wolf identifierar 

jag dessa olika typer av blickar, och redogör för vem som vilka som blir fokus för vilkas blickar 

för att komma åt de maktbalanser som ligger däri.  

För att kunna analysera känslorna av skräck, rädsla och avsmak som tas upp i 

filmerna, samt behandla avsnitten rörande kroppar och kroppsliga funktioner som till exempel 

menstruation och hårväxt, använder jag mig av Julia Kristevas begrepp abjektion, vilket är den 

känsla av skräck och vämjelse som en person upplever då gränsen mellan det egna jaget och 

det andra upplöses. Det abjekta är det som inte är en själv – det oförståeliga, gränsöverskridande 

och stigmatiserade (Kristeva 1982, 1-7). Jag använder dock begreppet så som det har förståtts 

av Erin Flaherty, då hon tillämpar det för att appliceras på just varulvsberättelser. Det abjekta 

syftar då till att beskriva både karaktärers positioner och relationer till samhället, samt deras 

relation till sig själva och den egna kroppen.  
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 För att vidare analysera de kroppsliga och bekönade aspekterna av 

varulvsförvandlingarna tar jag avstamp i Jennie Olofssons ”Normativa strömmar och 

underliggande motstånd: Om fluiditet, läckage och kvinnors kroppar” och i hennes användning 

av ordet läckage, som här främst utgör ett sätt att se på kroppar. En läckande kropp ses som ett 

misslyckande att hålla tätt, en förlust av kontroll och det som läcker ses som ohygieniskt avfall 

som behöver renas, avlägsnas och gömmas. Olofsson tar avstamp i Elizabeth Groszs Volitile 

Bodies. Toward a Corporeal Feminism, där hon menar att synen på kroppar är en bekönad 

sådan och att det främst är kvinnor som ses som läckande, medan mäns kroppar istället 

rubriceras som hårda, fasta och kontrollerade (Olofsson 2016, 128-130; Grozs 1994, 202-203). 

Kvinnors förstås alltså ofta, enligt Grozs, som knutna till och underkastade sina kroppar, i en 

grad som män inte traditionellt görs (Grozs 1994, 203). Dessa teoretiker använder jag för att 

förstå skillnaderna mellan Ginger och Scotts kroppar och för att analysera de implikationer som 

deras kroppsliga förvandlingar har, samt vad de representerar.  

Som jag skrev tidigare är karaktärernas relation till samhället en viktig aspekt av 

filmerna. Vi följer Ginger och Scott genom deras uppväxt, vilket även innebär att de måste hitta 

sin plats i samhället och vuxenvärlden. I syfte att diskutera hur Ginger gör detta utgår jag från 

Jack Halberstams ”What’s that smell? Queer temporalities and subcultural lives”, där han 

presenterar en ny förståelse för queera subkulturer. Halberstam menar att dessa subkulturer kan 

ses som ett alternativ till de heteronormativa familjekonstellationer som förkastas av 

subkulturernas deltagare och att de utgör en sorts förlängd ungdomstid, utanför traditionella 

föreställningar kring reproduktion, åldrande och död (Halberstam 2003, 314). Denna förståelse 

av queera subkulturer använder jag för att analysera systrarna Fitzgeralds gemenskap i Ginger 

Snaps.  

Hur Scott relaterar till sin omgivning, samt hur han iscensätter kön på andra sätt 

än inom ramen för kroppslighet, förstår jag med hjälp av Raewyn Connells begrepp hegemonisk 

maskulinitet, som syftar på ett maskulint ideal inom en kultur. Detta ideal utgör en ”allmänt 

accepterad strategi” och hotas inte utav kvinnor eller underordnade män. Som ett ideal så är den 

hegemoniska mannen en kollektiv föreställning, snarare än något som vanligtvis förkroppsligas 

utav enskilda män. Det är den delade uppfattningen om hur den fullkomliga mannen borde vara 

och denna bild kan existera både som en medierepresentation samt som det ofta outtalade mål 

vilket män strävar efter eller jämförs mot (Connell 1995, 115). ”Kulturellt sätt” skriver Connell, 

”höjer sig vid en given tidpunkt en viss form av maskulinitet över andra former” och den 
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upphöjda formen av maskulinitet ses som legitimerande för kvinnors underordning (Connell 

1995, 115). De män som ej uppnår den hegemoniska maskuliniteten, men ändå drar nytta av 

dess existens intar en position av delaktig maskulinitet, medan de män som inte gör det kan 

sägas vara underordnade eller marginaliserade (Connell 1995, 114-119). Jag använder Connell 

uteslutande i min analys av Teen Wolf, för att förstå hur Scotts position och maskulinitet 

förändras i och med hans transformation.  

 Sammanfattningsvis analyseras alltså filmerna semiotiskt, med Mulveys teorier som 

ett hjälpmedel för att förstå de könade blickar som går att finna inom film-mediet, medan de 

avsnitt som filmerna behandlar, rörande kroppar och kroppsfunktioner, maskulinitet och 

utanförskap och inkludering, analyseras med teoretiska begrepp som är relevanta för det givna 

ämnet.   

 

5. Tidigare forskning 

Varulvsmyter har varit fokus för många analyser igenom historien, och har studerats ifrån en 

rad olika utgångspunkter. Inom genusvetenskap så har de bland annat studerats med ett 

postkolonialt perspektiv, då av bland annat Kimberley McMahon-Coleman och Roslyn Weaver 

i Werewolves and Other Shapeshifters in Popular Culture, där de utforskar varulven som en 

potentiellt subversiv figur på grund av dess fluiditet och multipla identiteter. Weaver har även 

analyserat den populärkulturella varulven som en representation för icke-normativa 

funktionsvariationer. Hon ställde sig där kritisk till vissa tillfällen då varulvsgestalter används 

för att representera förtryck och stigmatisering som andra grupper utsätts för, då det kan 

sammankoppla dessa grupper med fara och monstrositet. Ytterligare en genusvetenskaplig 

studie om varulvar går att finna i Chantal Bourgault du Courdrays The Curse of the Werewolf; 

Fantasy, Horror and the Beast Within. Bourgault du Courdray spårar myterna om varulvar 

genom historien, från antiken till den medicinska diskussionen om varulvar, för att slutligen 

landa i populärkulturen och fantasylitteraturen. Jag tar avstamp i hennes arbete, och använder 

det som en bakgrund för min egen analys.  

 Teen Wolf har tidigare analyserats helt kort av J. Koetsier och C.J Forceville, där 

de kopplar samman Scotts varulvsförvandling med pubertet, samt av Kenneth Kidd i Making 

American Boys: Boyology and the Feral Tale. Kidd drar nytta av sin expertis inom psykoanalys, 

cultural studies och  barn- och ungdomslitteratur, och analyserar Teen Wolf med utgångspunkt 

i alla dessa områden. Jag ansluter mig till Koetsiers, Forcevilles och Kidds läsningar och 
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använder samtliga i min egen analys, även om jag sedan utvecklar deras slutsatser med hjälp av 

genusvetenskapliga teorier.  

 Även Ginger Snaps har genererat en rad analyser, samtliga med ett 

genusvetenskapligt perspektiv. Bianca Nielsen och Erin Flaherty, som tas upp mer ingående 

senare i uppsatsen, har studerat den diskursanalytiskt, samt med utgångspunkt i Julia Kristeva. 

Ginger Snaps har även diskuterats utifrån ämnen som sexualitet och lesbiskhet utav Tanis 

McDonald ”Out by Sixteen”: Queer(ed) Girls in Ginger Snaps”. Det är dock ämnen jag ej 

kommer att behandla, då mitt fokus inte ligger på sexualitet, utan istället på pubertet, kön och 

transformationer. 

 

6. Undersökning 

Ginger Snaps och Teen Wolf handlar båda om tonåringar som genomgår en förändring i form 

av en varulvsförvandling. Denna förändring skildras i båda fallen på liknande sätt. Karaktärerna 

presenteras först innan förvandlingen påbörjas, vi får sedan snabbt se att de börjar påverkas av 

mindre förändringar. Mot filmens slut så har de genomgått en komplett förändring, och i 

filmernas klimax så dras dessa förändringar till sin spets för att sedan avfärdas eller förgöra 

karaktären. 

 Ytterligare en likhet går att finna i hur karaktärerna presenteras i filmernas början, 

innan förvandlingen har påbörjats. De är båda dåliga på att iscensätta sina kön på normativa 

eller önskvärda sätt, och kontrasteras aktivt gentemot skolans övriga elever, samt 

auktoritetsfigurers förväntningar. Ginger tar aktivt avstånd från andra tjejer som enligt henne 

bara är ”pleasure models” och ”cumbuckets” för skolans killar – killar som hon själv endast 

känner likgiltighet och avsmak inför. Vi ser alltid henne och systern långt ifrån de övriga 

klasskamraterna – de står avskilda och vända mot varandra, medan de viskar och fantiserar om 

hur de andra tjejerna skulle kunna dö. Deras mörka, säckiga och heltäckande kläder passar inte 

heller in bland de andra tjejernas sportiga, åtsittande och ljusa kläder. När Ginger för första 

gången talar i filmen sitter hon och planerar hur hon ska begå självmord, och efter en stunds 

övervägande utbrister hon ”Fuck! Wrists are for girls. I’m slitting my throat.” Gingers första 

menstruation, som är utlösaren för hennes förvandling, innebär även en personlig kris då hon, 

men sin moders ord ”is a young woman now”, vilket för Ginger innebär att börja ”simping 

around tampon dispensers, moaning about PMS” – något hon hellre vill dö än själv börja göra.  
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 Scott försöker inte att ta avstånd från andra killar, eller traditionella maskulina 

ideal, men han misslyckas ändå med att själv iscensätta maskulinitet. Filmens första scen 

skildrar en basketmatch mellan två high school-lag. Under scenen etableras tre saker; Scott är 

betydligt mycket mindre än alla andra spelare. Detta förstärks genom att andra spelare ofta 

placeras i förgrunden till bilden, eller filmas underifrån medan han filmas ovanifrån, så att de 

tornar upp sig ovanför honom, eller att en mycket längre karaktär placeras tätt intill honom för 

att visa kontrasten mellan dem. I jämförelse med de andra är Scott också tanig, och har väldigt 

lite kroppsbehåring. Scott är även dålig på sport. Filmen förmedlar detta genom att visa hans 

misslyckade skott i slowmotion, samt inkludera scener där vi ser honom bli tacklad och 

utmanövrerad. Den tredje saken som visas är att han inte kan imponera på tjejer. Flera gånger 

under matchen tittar Scott över på läktaren där Pamela sitter. För varenda missat skott och mål 

från motståndarsidan ser hon mer och mer besviken ut, och till slut går hon därifrån innan 

matchen är avslutad. Allt detta gör Scott synbart frustrerad. 

 Jag förstår de andra basketspelarna som uttryck för hegemonisk maskulinitet. I 

filmen så presenteras de egenskaper de uppvisar – så som att vara lång, muskulös, hårig samt 

bra på sport och att attrahera kvinnor – som eftersträvansvärda och manliga. Scott strävar efter 

att själv uppnå detta, men trots sina försök så misslyckas han med detta och kan därför sägas 

inta en underordnad maskulinitet.  

   

6.1 Kroppsliga förändringar 

I både Scotts och Gingers fall så utlöses förändringarna genom att de hamnar i puberteten. Det 

är blodet från Gingers första menstruation som lockar varulven till henne, och det är Scotts 

pubertet som utlöser hans egna varulvförvandling. Pubertet och varulvsförvandlingar är därför 

tätt sammanlänkade i filmerna, och de kroppsliga förändringar som karaktärerna genomgår kan 

tolkas som symptom på båda dessa situationer. 

 

6.1.1 ”Your own body screws you!” 

Gingers begynnande förvandling illustreras med ett långt scenmontage av kroppsliga 

förändringar. I den första scenen ser vi Brigitte inne på skoltoaletten. Rummet är vitt, och vi ser 

en rad av bås med stängda dörrar. Brigitte går längs dörrarna. ”Ginge, what’s going on?” frågar 

hon samtidigt som hon tittar mot en av dörrarna. ”Something is wrong. Like more than you 

being just… female. Can you just say something please?” Hon får inget svar, och efter en kort 
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stund rör hon sig snabbt mot ett av båsen. Hon slår upp dörren och kliver in. Kameravinkeln 

ändras, och vi ser nu henne och Ginger ovanifrån, vilket skapar en klaustrofobisk känsla av att 

de är hopträngda i det lilla båset. Brigitte stänger snabbt dörren bakom sig och stirrar med 

uppspärrade ögon på Gingers blottade axel. Rivsåren från den ursprungliga varulvsattacken är 

nu nästan helt läkta, men i de snabbt bleknande ärren har hår börjat växa. Kameran rör sig mot 

håret och visar det sedan i närbild, i vad vi kan anta är en representation av Brigittes blick på 

systerns hud. När vi får se Brigitte igen är halva hennes ansikte gömt bakom Gingers axel, som 

utgör en suddig förgrund för bilden. ”Woah,” säger hon. ”Woah?” svarar Ginger irriterat. 

”That’s it – woah? I can’t have a hairy chest, B. That’s fucked!” Systrarna ser båda förskräckta 

ut och svär. Ginger slår argt i väggen. ”This isn’t…” börjar Brigitte, vilket gör Ginger defensiv. 

”What?” frågar hon samtidigt som hon drar upp sin tröja för att täcka axeln.  

I meningsutbytet kan vi aldrig se båda karaktärernas ansikten samtidigt. Kameran 

är alltid placerad bakom en av dem, så att den ena skymtar bakom den andra. Utrymmet är för 

litet för att karaktärerna ska kunna filmas från sidan, så kameran placeras istället nära dem, 

under- eller ovanifrån. Allt detta höjer den redan etablerade känslan av instängdhet. Ginger 

Snaps är både en skräckfilm och en ungdomsfilm, men musiken är helt och hållet hämtad från 

skräck-genren. Scenerna är musiksatta med dystra, olycksbådande låtar som blandar höga och 

låga toner för att skapa en obehaglig stämning. Sammankopplandet av skrämmande musik och 

de, för många, vardagliga händelserna gör att dessa företeelser transformeras från bekant till 

otäckt, vilket också ger uttryck för systrarnas kluvna känslor inför de för dem nya händelserna. 

Efter att Brigitte hastigt och viskande redogjort för sin teori – att Gingers nya 

hårväxt är ett symptom av en begynnande varulvsförvandling – skrattar Ginger. ”Well, thank 

you for taking my total nightmare so fucking seriously!” utbryter hon. I tystnaden som följer 

går det att urskilja ljudet av droppande. De tittar ner och ser att Gingers mensblod bildat en pöl 

på golvet. ”Oh shit…” säger Ginger, med en skälvande röst som vittnar om att hon inte är långt 

bort från tårar. ”What if I’m dying or something?” Brigitte ser också skräckslagen ut. ”We gotta 

see the nurse” säger hon.  
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Inom många västerländska beskrivningar, skriver Olofsson, blir kvinnors kroppar liktydiga 

”med avsaknaden, inte bara av fallos men också av en tydlig definition av självbehärskning […] 

självkontroll och självstyre” (Olofsson 2016, 131). Detta läckande bidrar till att beköna och 

sexualisera kroppar. Likaledes menar Grozs att det idag ”remains a broadly common coding of 

the female body as a body which leaks” (Grozs 1994, 204). Den kroppsvätska som först och 

främst ses som besvärande och bekönande, är enligt Grozs och Olofsson mensblodet som ses 

som ett smutsigt och skändligt misslyckande som måste hållas hemligt eller dolt (Grozs 1994, 

203; Olofsson 2016, 130). Olofsson hänvisar här till Laura Fingerson, som i sin bok Girls in 

power: Gender, body, and menstruation in adolescence, skriver att en stor del av unga flickors 

arbete kring sin menstruation går ut på att dölja den för andra, till exempel genom att se till att 

det inte läcker igenom deras kläder. I detta arbete ses flickorna som individuellt ansvariga, och 

eftersom ”läckaget här personifieras i termer av det egna jaget blir skammen också en skam 

över detta jag” (Olofsson 2016, 132). Kanske är det denna skam vi ser på Gingers ansikte, när 

hon i och med pölen med blod på golvet, misslyckats med att både hålla tätt samt dölja sitt 

läckage. 

Olofsson menar att mensblodet ses som en förorenande avfallsprodukt och som 

en sådan kräver den också avfallshantering – något som idag har blivit ritualiserat och bekönat, 

Fig. 1 Ginger droppar mensblod. Ginger Snaps (2000) 
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till exempel genom mensskydd och mönster för hur man ska bete sig när man har mens 

(Olofsson 2016, 128). På jakt efter just en sådan hantering av Gingers läckande kropp söker sig 

systrarna till skolans sjuksköterska, som sitter bakom ett skrivbord. Bakom henne kan vi se 

anatomiska modeller och en stor plansch som lyder ”The Female Reproductive System”. Hon 

förklarar att Gingers symptom är helt vanliga, och att ”Everyone seems to panic their first time.” 

Hon börjar sedan att beskriva en menstruationscykel, och systrarna ser äcklade och förskräckta 

ut. ”Okay, so it’s all normal?” frågar Ginger med misstro. ”Very. Expected every twenty-eight 

days give or take, for the next thirty years.” Hår och smärta, förklarar skolsköterskan, “[c]omes 

with the territory”, och systrarna skickas iväg med varsin kondom och en uppmaning att ”[p]lay 

safe!” 

I "Something's Wrong, Like More Than You Being Female’: Transgressive 

Sexuality and Discourses of Reproduction in Ginger Snaps” analyserar Bianca Nielsen scenen 

hos skolsköterskan diskursivt, och kopplar samman den med den medicinska diskurs som 

presenterar menstruation som dött, misslyckat avfall, vilket hon kontrasterar mot hur 

exempelvis sperma istället presenteras som något som produceras och skapar liv (Nielsen 

2004). Denna slutsats stämmer väl överens med analysen som skapas om man ser Gingers kropp 

som läckande, och i och med att menstruationen även där presenteras som ett förorenande avfall 

som måste hanteras och tvättas bort. 

Efter det följer två korta scener då vi ser medlemmar av hushållet hitta spår av 

Gingers kroppsförändringar. I den första scenen ser vi deras mamma, Pamela, komma över 

Gingers blodiga trosor när hon tvättar. Hon håller upp trosorna framför sig med en äcklad min, 

och med dem på armlängds avstånd sprejar hon blodfläcken med ett rengöringsmedel. I den 

andra scenen hittar Brigitte en rosa rakhyvel full med hår. Hon lyfter, likt mamman, upp den 

och tittar häpet på den. I sopkorgen hittar hon en burk med raklödder. Den är kladdig, och i det 

överblivna löddret sitter stora mängder hår.  

Trots att Gingers kroppsförändringar verkar väcka avsmak hos både hennes 

mamma och syster så är de båda angelägna att lägga sig i och ta del av hennes transformation, 

eller hennes ”nightmare”, som hon själv kallar det. Detta skulle kunna förklaras med hjälp av 

Grozs, som menar att pubertetens utvecklande av sekundära könskarakteristika egenskaper, 

samt påbörjande av menstruation, signalerar till omgivningen att flickorna nu är redo för sex 

och reproduktion – något som föräldrar och familj skulle kunna tänkas ha ett intresse av att 

styra och reglera (Grozs 1994, 203-204). Det skulle också kunna förstås med hjälp av ”the 
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gender intensification hypothesis” som Patrick Jamieson och Daniel Romer redogör för i The 

Changing Portrayal of Adolescents in the Media Since 1950. Hypotesen går ut på att de könade 

skillnaderna mellan pojkar och flickor ökar under puberteten, då de kroppsliga förändringarna 

ses som ett tecken till källor för socialisering, så som föräldrar, vänner och lärare, att tonåringen 

är redo att bli vuxen och börja agera inom de stereotypa ramar som det anses innebära (Jamieson 

och Romer 2008, 133). Detta skulle, tillsammans med Groszs tes, kunna förklara familjens 

plötsligt ökade intresse i Gingers kropp och beteenden. Den avsmak som familjemedlemmarna 

känner inför Gingers kroppsliga förändringar kan förklaras med att de utgör exempel på 

stigmateriserat och bekönat läckage, men det kan också förklaras genom att se på Gingers 

kvarlämningar som abjekt. 

Flaherty analyserar  Ginger Snaps utifrån Kristevas förståelse av det abjekta; det 

obegripbara, frånstötande och främmande som inte respekterar gränser, positioner eller regler, 

och som stör sociala föreskrifter och system, samt saker som har sitt ursprung i 

människokroppen men nu avlägsnats och i sitt förfall för tankarna till förmultning och död. 

Flaherty använder både dessa betydelser i sin analys. Hon förstår både varulven och kvinnan 

som abjekt i och med deras marginaliserade positioner i samhället, samt deras ofta 

ickenormativa och okontrollerbara kroppar. Abjekt är dock också Gingers mensblod, samt håret 

som fastnar i rakhyvlarna – avlägsnade bitar av den entropiska, förmultnande och föränderliga 

människokroppen. I den klassiska varulvsberättelsen, med män som förvandlas till odjur under 

fullmånens sken, så blir varulven till ett abjekt då den suddar ut gränserna mellan människa och 

djur. Den blir dock också, enligt Flaherty, abjekt då den suddar ut gränserna mellan man och 

kvinna, i och med att mannen blir underordnad en kvinnligt kodad, blodig, månatlig cykel och 

upplever en social marginailsering som liknar den alienering kvinnor utsätts för (Flaherty 

2008). I Ginger Snaps så ändras dock detta. Flaherty skriver att: 

[…] by transmuting the werewolf from the male to the female, the implications of the […] 

narrative change. Already marginalized and constructed as Other, the woman’s confrontation 

with monstrosity must differ from that of the man, who is a part of the repressive symbolic 

order. Monstrosity then becomes not a “shadow” of normality […] but rather a reflection of 

the already monstrous female. This image does much to explain Ginger Fitzgerald’s eventual 

embrace of her lycanthropy, for as a woman she is already a monster (Flaherty 2008). 

Där används alltså varulvsgestalen, enligt Flaherty, som ett sätt att förstärka och beskriva den 

marginalisering som många kvinnor upplever. En applicering av abjekt-begreppet på Ginger 

Snaps skulle även, enligt mig, ge eftertryck åt den aversion som karaktärerna uppvisar mot 

Gingers mensblod och hårväxt, samt knyta an till Nielsens analys av skolsköterskans 

beskrivning av mensblod som en död avfallsprodukt som kroppen måste driva ut.  
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Jag tror dock inte bara att det snabbt växande håret och det ihärdigt droppande 

mensblodet ses som otäcka på grund av att de är abjekt, utan också för att de stämmer in med 

de ovan nämnda beskrivningarna av kvinnors kroppar som läckande och okontrollerbara, något 

som i sin går hand i hand med varulvsmyterna, där rädslan att förlora kontrollen över den egna 

kroppen utgör en viktig hörnsten. Ginger Snaps koppling mellan att bli en varulv och att bli en 

kvinna är tydliga – båda innebär de att förlora kontrollen över sin kropp och att bli 

marginaliserad. I filmen är dessa aspekter så sammanlänkade med lykantropi att det till och 

med är vad som händer med den man som går igenom en varulvsförvandling. Efter att Ginger, 

senare i filmen, smittat Jason genom ett samlag, så är det första symptom han uppvisar ett 

okontrollerat blödande från sina genitalier. Han gråter förfärat medan blodet sipprar ner mellan 

hans ben och bildar tydliga fläckar på hans byxor, och när de andra skolungdomarna börjar 

peka, fnissa och skoja om att han fått mens springer han därifrån, samtidigt som han panikartat 

försöker täcka över fläckarna på byxorna – fläckarna som gör honom till lika abjekt som Ginger 

är och som gör att han bokstavligen uppfyller den symboliska funktion som Flaherty tillskriver 

den manliga varulven.  

Nästa scen utspelar sig senare i filmen. Ginger sitter på kanten till familjens 

badkar med fötterna i vattnet. Hon drar en rakhyvel fullproppad med hår över benet och gör 

ljud av missnöje och smärta. Det är tydligt att hon hållit på ett tag – benet är nästan slätrakat 

och blod och hår har samlats i karet. Hon sträcker sig ner för att skölja av rakhyveln, men i 

frustration slänger hon den istället, svär och sparkar mot väggen. Då märker hon att en klo 

börjat växa från hennes fot. Dörren öppnas, och mamman Pamela kommer in. Musiken höjs, 

både i tempo och ton, till ett stressat, skräckslaget ljud, och Ginger drar snabbt duschdraperiet 

om sig. ”Jesus! Can’t you knock?” utbrister hon med darrig röst. ”Don’t you ‘jesus’ me. You 

don’t have anything I havn’t seen before,” säger Pamela avfärdande. ”That’s what you think,” 

mumlar Ginger, vilket direkt möts med ett: ”What is that supposed to mean?” ”Nothing,” svarar 

Ginger. ”I’m just… I’m fat, alright? Get out!” Pamela tittar bekymrat ner, där flera tidningar 

riktade till tonåringar ligger utspridda. ”Ginger, you are not fat. These fashion models are all 

on speed to look like that.” Ginger skriker; “Get out!” 

I ”The Hairless Norm: The Removal of Body Hair in Women” skriver Marika 

Tiggermann och Sarah J. Kenyon om flickors borttagning av kroppsbehåring. Trots att 

kroppsbehåring ses som ett tecken på sexuell mognad för både kvinnor och män, så kopplas 

just feminitet samman med avsaknad av hår på kroppen. För många kvinnor ses  
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kroppsbehåringen som pinsam och ibland äcklig, skriver de, och hänvisar sedan till Basows 

spekulationer kring att rakning ”may act as a rite of passage for girls, sinc girls start shaving at 

puberty primarily because of social and normative reasons” (Tiggermann och Kenyon 1998, 

874-875). Gingers kroppsbehåring gör alltså att hon anses sexuellt mogen, men det gör henne 

inte feminin, och hennes borttagning av håret gör eventuellt lika mycket, om inte mer, för att 

hon ska anses vuxnare, som dess ursprunliga tillväxt. De sociala och normativa anledningarna 

bakom rakningen kan skymtas i de tidningar som ligger utspridda i hennes badrum. 

Oavsett om Ginger, som Flaherty skriver, slutligen försonas med sin förvandling, 

så är hon i de utvalda scenerna ovan negativ till dem. Utöver att vara ett resultat av att de 

kroppsliga fenomenen utgör abjekt och tecken på läckage skulle detta även kunna bero på att 

Ginger kopplar samman dem med att bli kvinna, något hon fruktar av två anledningar: hon är 

rädd för att bli förändrad, och rädd för att marginaliseras. ”[I]f I start simping around tampon 

dispensers and moaning about PMS – shoot me, okay?” ber hon systern, ovillig att bli lika 

patetisk som hon anser att andra kvinnor är. “[A] girl can only be a slut, a bitch, a tease, or the 

virgin next door” förklarar hon senare i filmen, väl medveten om de begränsningar som kommer 

med att växa upp och bli kvinna i Baily Downs.  

Fig. 2 Brigitte hittar Gingers rakhyvel. Ginger Snaps (2000) 
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I scenerna kan vi se en dubbelhet i inställningarna till att bli kvinna. Att få mens 

och bli hårig är, enligt skolsköterskan och Pamela, en vanlig och önskvärd del av att växa upp, 

men att blöda och vara hårig är samtidigt ”fucked” och konstigt – något som väcker skam och 

måste döljas. Förutom den skam Ginger känner, då hon skyler sig, rakar sig och gråter över sina 

kroppsförändringar, så innebär utvecklingen också smärta, frustration och timmar av mödosamt 

arbete. 

 

6.1.2 ”I’m going through changes.” 

I Teen Wolf, liksom i Ginger Snaps, så följer vi huvudpersonens kroppsliga transformation 

genom ett scenmontage av gradvisa förändringar. Den första scenen som behandlar Scotts 

transformation är en dialog han har med sin basket-tränare. Scott närmar sig honom efter en 

match för att resignera från laget. Som förklaring säger han att han är ”going through changes”, 

på vilket tränaren svarar: ”Oh, that? Don’t worry about that. We all go through that.” Efter en 

menande blick mot Scott lägger han till: “Some a little bit later than others.” Tränaren antar här 

att Scott talar om pubertet och det görs tydligt att Scott är sen i sin. Här ser vi en stor likhet 

mellan Teen Wolf och Ginger Snaps. Våra huvudpersoner anses båda vara sena i sin utveckling, 

något som de vuxna auktoritetsfigurerna i deras närhet uppmärksammar och är negativa till. De 

får också båda sina oro över sina transformationer bortviftad med uttalanden som menar att det 

de går igenom händer alla och inte är något att oroa sig för. 

 Det första exemplet på dessa förändringar, och den första ledtråden till att det rör 

sig om något annat än en vanlig pubertet, kommer när Scott har kommit hem. Han hjälper till i 

sin pappas butik efter skolan, och det är där som ett högt ljud plötsligt får honom att grimasera, 

se sig omkring och hålla för öronen. Ingen annan verkar påverkad, och längre in i butiken ser 

vi att ljudet kommer från en pojke som blåser i en visselpipa. Efter att flera blås gjort att Scott 

nästan vikt sig dubbelt på grund av smärta så lyckas han stappla fram till pojken och ta ifrån 

honom visselpipan, som visar sig vara en hundvisselpipa. Samtidigt som Scott kämpar med 

ljuden kunde man i bakgrunden höra hans pappa säga ”[i]t’s all part of growing up”. Trots att 

detta sägs i hänvisning till Scotts nyligen förlorade basketmatch så är det ändå tydligt att 

kommentaren ska utgöra en tydlig kontrast mellan Scotts övernaturliga transformation och en 

vanlig pubertet. En abnormt kraftigt ökad hörsel är inte en vanlig del av att växa upp. 

 Efter det följer två scener där Scott under korta stunder blir varse om olika 

kroppsliga förändringar. På väg till en fest stannar han och hans vänner för att köpa öl. De går 
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in en efter en, men då det är minderåriga och saknar legitimation så blir de alla nekade. Slutligen 

går Scott in. Scenen förlöper precis som det gjorde för hans vänner tidigare, framtill att han blir 

nekad. Då ändras kameravinkeln och istället från en stilla kamera placerad utifrån dialogen och 

från sidan, så byter vi nu till en handhållen kamera från Scotts synvinkel, som närmar sig 

mannen bakom kassan. Den stora inzoomningen och vidvinkeln som uppstår gör att 

butiksbiträdet ser komisk ut och att hans förskräckta min och uppspärrade ögon betonas och 

förstärks. Kameravinkeln ger också ett hotfullt intryck – som ett rovdjur som närmar sig ett 

byte. Scotts röst förändras, den blir mörkare och djupare och hans ögon lyser röda. 

Butiksbiträdet ger honom ölen. Nästa förändring sker under bilresan på väg till festen. Scott 

kör, och i sidospeglarna ser han att hans öron blivit spetsiga. Han får panik och tappar tillfälligt 

kontroll över bilen. I nästa sekund är spetsarna borta.  

 Efter detta följer Scotts första kompletta varulvstransformation. Han rusar in i 

familjens badrum svettandes och flämtande och ställer sig framför badrumsspegeln. Han ser på 

i förskräckelse hur hans tänder och naglar växer, samt hur hår sprider sig över hans kropp. Han 

har blivit en halv-varg, en människovarg – han är längre än tidigare, med mörkare röst och hår 

över hela kroppen. Hans pappa har märkt att något inte står rätt till och står utanför dörren. Efter 

många uppmaningar från pappan öppnar Scott till slut dörren och där möts vi av en lika hårig 

pappa. Scott stormar dock in på rummet och det är först morgonen efter som de har ”the talk”. 

Fig. 3 Scotts förvandling påbörjas. Teen Wolf (1985) 
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Då får vi veta att lykantropin är genetisk och utlöses av pubertet och fullmånen. Trots Scotts 

förskräckelse så förklarar hans pappa att det inte är en helt och hållet dålig sak att vara varulv. 

”When you want it, you are going to have great power”, säger han. Han berättar också att 

varulven är en del av Scott, samt att han inte ska tro på allt han sett i varulvsfilmer.  

Scotts pappas investering och inblandning i sonens förvandling skulle också, 

precis som i Ginger Snaps, gå att läsa som ett svar på barnets uppfattade mognad inför sexuella 

förbindelser, samt ett tecken på ”the gender intensification hypothesis” som Jamieson och 

Romer redogör för. Både Scott och Ginger försöker lönlöst att hålla föräldrarna borta med 

stängda badrumsdörrar och hårda ord, men ingen av dem lyckas hålla sina kroppar och deras 

förändringar en privat angelägenhet. Istället utgör det mittpunkten för familjens fokus. Scott 

verkar dock inte vara i behov av lika många begränsningar och disciplinerande åtgärder som 

Ginger är – hans kropp och dess utveckling måste inte på samma sätt döljas med familjens 

hjälp.  

Trots att Scotts kroppsliga förändringar inte verkar vara lika stigmatiserade och 

skamliga som Gingers så skäms han ändå till en början över dem. J. Koetsier och C.J Forceville 

skriver i "Embodied identity in werewolf films of the 1980s" att Scotts förvandling är en 

gestalning utav puberteten, då den är en naturlig del av hans utveckling som påbörjas då han är 

tonåring, samt på grund av att den gör honom hårigare, ger honom en djupare röst och att Scott 

”finds it difficult to deal with these bodily changes, at first being ashamed of them” (Koetsier 

och Forceville 2014, 50). Det går dock inte att se Scott eller Scotts kropp i dessa scener som ett 

abjekt på samma sätt som Ginger är. Varken hans person eller position gör honom själv till ett 

abjekt innan hans förvandling påbörjas och hans kroppsliga förändringar tar inte samma form 

som Gingers, eller ens Jasons. Håret, som blir ett abjekt först då det lämnar kroppen, förblir 

kvar på Scotts kropp och han har ingen menstruation.  

Dock så kan Scotts varulvsform sägas bli abjekt på det sätt som Flaherty beskriver 

att de klassiska varulvsberättelserna är. Han blir ett abjekt då han suddar ut gränserna för 

människa och djur, och precis som de klassiska varulvsberättelserna så påvisar han att även 

moderna män innehåller otyglad aggression och vildsinthet. Scott ser på med skräck medan 

hans tänder växer och hans ögon ändrar färg. Det är skrämmande, både för att det är något 

djurlikt och omänskligt som stirrar tillbaka mot honom i spegeln, och för att han förlorat 

kontrollen över sin egen kropp. Förlusten av kontroll som vi ser hos Ginger finns alltså, även 

om vi inte på samma sätt kan tala om skambelagda läckage. Hårväxt på kroppen anses dock, 
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som Tiggermann och Kenyon påpekat, vara ett tecken på sexuell mognad oasvsätt kön, men till 

skillnad från Ginger så skapar inte Scotts hårväxt problem för honom då han ska iscensätta sitt 

kön och ses som vuxen, utan istället hjälper det honom att göra dessa saker.  

 Av de två filmerna är det Teen Wolf som, trots sin på många sätt okonventionella 

varulvsförvandling, närmast följer de klassiska varulvsfilmernas mytologi. Scott ser, i denna 

punkt av filmerna, mycket mer ut som en traditionell gestaltning av en varulv än Ginger gör, 

och han passar väl in i det klassiska varulvsnarrativet av den abjekta manliga varulven som 

Flaherty identifierar. Dock skulle Scotts mycket mer varglikna utseende kunna attribueras till 

att Ginger i mycket större grad motverkar sina egna förändringar genom att raka bort sin snabbt 

växande päls. Scenerna innehåller dock en stor mängd likheter. I båda filmerna följer vi 

tonåringar som anses sena i sin utveckling på grund av att de ännu inte hamnat i puberteten, och 

i båda fallen så tolkar de till en början sina atypiska förändringar som tecken på vanlig pubertet, 

samt uppsöker skolpersonal som berättar för dem att det de går igenom är helt normala 

erfarenheter som alla någon gång upplever. I båda filmerna kan vi också se att karaktärernas 

föräldrar är otroligt investerade i deras transformationer och försöker att vägleda sina barn 

genom erfarenheten.  

 

6.2 Det nya jaget 

Efter att de kroppsliga förändringarna genomgåtts lämnas Scott och Ginger med nya kroppar 

och nya jag. I båda filmerna så visas deras nya persona upp i liknande scener. Vi får se 

huvudkaraktären, filmad framifrån, då de är centrum för allas uppmärksamhet samtidigt som 

de går igenom en skolkorridor. Scenen är vanligt förekommande i ungdomsfilmer och sker ofta 

då en karaktär har gått igenom någon typ av förvandling – så som pubertala förändringar eller 

att hen fått en makeover – och den är listad som en av de vanligt förekommande motiv i 

”coming-of-age-narratives som Sarah Hentages skriver om i Pictures of Girlhood: Model 

Female Adolescence on Film (Hentages 2006, 59-101). Här följer en analys av två sådana 

scener från Ginger Snaps och Teen Wolf.  

 

6.2.1 “Do you think I wanna go back to being a nobody?” 

Scenen från Ginger Snaps börjar med att dörren till skolkorridoren öppnas. Utrymmet är fullt 

av elever, och sorl och viskningar hörs. Ginger kliver igenom dörren och stannar upp. Hon står 

där ett tag och verkar tveka. Hennes ena hand håller fortfarande i dörren bakom henne, och hon 
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backar undvikande undan så fort en annan elev går förbi. När hon till slut börjar gå så rör hon 

sig långsamt, med huvudet nedåtriktat samtidigt som hon drar nervöst i sin tröja. Tidigare i 

filmen har vi endast sett henne med trassligt hår och stora kläder. Nu har hon borstat håret och 

är klädd i åtsittande kläder. Ytterligare en skillnad är den ensamma hårslingan av grått hår. 

Förändringen verkar uppskattas av de andra eleverna, som vänder sig om efter henne, viskar 

och busvisslar. Ginger tittar mot dem och verkar stärkt av uppmärksamheten. Hon slutar dra i 

sina kläder, höjer blicken och börjar le. Vi får se Jason, en återkommande karaktär i filmen, 

med sina två killkompisar, som alla verkar imponerade av Gingers nya stil. När vi efter detta 

klipper tillbaka till Ginger så är hon centrerad och tittar rakt in i kameran. Bakgrundsmusiken 

höjs och täcker över alla övriga ljud från eleverna. Vi ser hur Ginger går emot oss i slowmotion, 

hur hon tittar åt sidan och sedan fortsätter vidare tills hon gått ur bilden. Det hon sneglade på 

var systern Brigitte, som visas strax därefter. Hon tittar förstummat och ledsamt på när systern 

går förbi.  

I scenen kan vi se exempel på alla typer av blickar som Mulvey beskriver i ”Visual 

Pleasure and Narrative Cinema”. Ginger är fokus för kameran, tittaren och de övriga 

karaktärerna i scenen. Hon har, som Mulvey skriver, två funktioner – att utgöra ett erotiskt 

objekt både för karaktärerna inom berättelsen och för åskådarna utanför filmen (Mulvey 1999, 

63). Som uppvisningsobjekt inför den manliga blicken är Ginger också, likt de kvinnliga 

karaktärer Mulvey analyserar, isolerad och ensam. Gingers blick rakt mot kameran är dock 

svårare att tolka. Den kan ses som ett flörtande med åskådaren på andra sidan skärmen eller en 

utmanande blick som fastställer hennes motvilja att förminskas till den tomma, tysta bild 

Mulvey talar om. Jag tolkar det dock som en blandning av dem båda. Ginger försöker passa in 

i skolans könsstereotypa mönster, hon försöker vara ett kokett och åtråvärt objekt, men 

misslyckas i slutändan på grund av sin oförmåga att underkasta sig. I den här scenen ser vi båda 

dessa sidor samspela, alltså både önskan att passa in och bli betraktad, samt hennes 

konfliktsökande och konfronterande personlighet.  

Gingers nya utseende, som väcker stor uppskattning bland skolans killar, är lika 

mycket ett resultat av disciplinerande ritualer som det är ett resultat av hennes kroppsliga 

transformation. Hennes ben, armar och bröst ser hårlösa ut, trots att vi vet att de några scener 

tidigare var täckta med hår. Hennes nya utseende och det sätt hon visar upp sig på inför skolan 

ger Ginger nytt status. Vi kan se henne gå från den utstötta och mobbade tjejen i filmens början 

till en åtråvärd, populär och uppmärksammad person. Att eleverna omkring henne öppet 



23 

 

 

 

värderar hennes utseende och godkänner henne skulle kunna vara ett tecken på det att hon, i 

enlighet med vad Grozs hävdar, i och med utvecklandet av sina sekundära könkaraktäristiska 

egenskaper anses redo för sexuella och reproduktiva förbindelser. Hon har blivit del av ”[the] 

breeders” och ”cumbuckets” som hon tidigare i filmen tog avstånd från. Dessa roller har dock 

kvar de begränsningar som hon själv pekat ut. För tjejer i Baily Downs är det ju som bekant 

endast möjligt att vara ”a slut, a bitch, a tease, or the virgin next door”, samt att vara 

heterosexuell. Med bakgrund av detta är det inte konstigt att Gingers nya jag, det nästan vuxna 

varulvsjaget, klär sig sexigt och besvarar killarnas uppskattande rop och visslingar med leenden. 

 Tidigare i filmen har systrarnas relation med varandra varit central. De var 

antisociala och avfärdande mot alla förutom varandra. ”Together forever. United against life as 

we know it” säger de i sin blodsed, en kvarleva från barndomens ramsor. Som deras skolprojekt 

visade var flickorna oimponerande av vad ett liv i Bailey Downs har att erbjuda dem, och de 

motsätter sig den rådande ordningen genom en nära relation till varandra och en besatthet med 

döden. Gingers transformation hotar dock detta. Medan hon växer ur deras gemensamma 

flickrum och blir ”average” förblir Brigitte kvar i prepubertal barndom – hon tror fortfarande 

på sagor och tillbringar sina hemliga pluggsessioner om varulvar inklämd i familjens nu för 

lilla lekstuga. Gingers förändring – hennes pubertet och hennes varulvsförvandling – innebär 

en separation från systern. I scenen ovan visas detta i hur Ginger, inför beundrade blickar och 

Fig. 4 Ginger i skolkorridoren. Ginger Snaps (2000) 
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påhejad av busvisslingar, går förbi Brigitte utan mycket mer än en avfärdande blick. Att bli 

vuxen, för Ginger, och till fullo lämna barndomen bakom sig, innebär att söka romantiska och 

sexuella relationer med killar, snarare än att ha nära, systerliga relationer. Brigittes förfärade 

min kan tolkas som sorg över att förlora närheten till systern, eller som avundsjuka inför hennes 

nya status i skolan.  

 

6.2.2 ”You are going to have great power.” 

Scotts scen börjar med kameran nära golvet. Vi ser elevernas skor när de skyndar sig över 

golvet. Plötsligt kommer en grupp elever runt ett hörn och börjar gå mot kameran. När bilden 

panorerar uppåt ser vi att det är Scott som går i täten, tätt följd av andra elever. Han har 

solglasögon och hörlurar på sig, men går förövrigt klädd i sina vanliga kläder. Den största 

förändringen ligger i hans varulsform, som han nu antagit öppet. Medan han går längs 

skolkorridoren söker alla hans uppmärksamhet – han får high-fives, får bollar passade till sig, 

och blir omfamnad och dunkad i ryggen. Scott besvarar allt detta, och är ofta själv först med att 

initiera kontakt. Han hälsar på alla, sträcker sig efter dem, lägger armen om förbipasserande 

och håller upp händerna för high-fives. Under hela scenen spelas låten Way to go, framförd av 

Mark Vieha. I filmens eftertext får vi reda på att låten skapades speciellt för filmen, att musiken 

skrevs av Miles Goodman och texten av Douglas Brayfield. Under scenen kan man tydligt 

urskilja följande textrader:  

Used to be, girl's got headaches; Now the pain's gone away; Got this feeling I just might score 

today; Must be doin' okay; Suddenly it seems so easy; Now I know just what to say; Man, 

I'm hot when I got the cards to play; Nothin' stands in my way.

Texten förstärker känslan av att det nu går bra för Scott. Han är beundrad och populär, och får 

allas odelade uppmärksamhet när han kommer in i rummet. Textraderna fokuserar även på 

sexuella förbindelser med tjejer, som enligt låten tidigare inte varit intresserad av berättaren 

men nu är det. Detta stämmer även överens med vad filmen visat oss om Scott, och berättar för 

oss att han ”just might score today”.  

Scott kan i denna scen, precis som Ginger, sägas vara fokus för alla de tre typer 

av blickar som Mulvey beskriver. Han fångar uppmärksamheten av kameran, tittarna och övriga 

karaktärer. Dock tycker jag ej att han gör detta genom att vara ett erotiskt objekt för någon av 

dem. Istället för att utgöra en passiv bild som andra kan fantisera om är Scott aktiv och drivande. 

Han är inte ensam och isolerad på samma sätt som Ginger, utan interagerar konstant med andra. 
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Han är inte heller klädd för att dra uppmärksamhet till sin kropp, utan har en sportjacka på sig 

vilket alluderar till matchen han tidigare vunnit för skolan. Medan Ginger får status på grund 

av sin kropp får alltså Scott status på grund av sina prestationer. Scott själv riktar även aktivt 

blicken mot andra karaktärer i scenen vilket ibland, tillsammans med musiken i bakgrunden, 

snarare riktar en sexualiserad blick på några av de kvinnliga karaktärerna i korridoren. På så 

sätt skulle Scott istället kunna förstås som det som Mulvey beskriver som bärare av blicken – 

en ofta manlig karaktär vars uppmärksamhet också dirigerar vår egen (Mulvey 1999, 63).  

Som jag skrev tidigare så etableras Scott i filmens början som undergiven i sin 

maskulinitet, medan de andra intar hegemoniska positioner. Här kan vi se att detta ändrats. Scott 

har lyckats – med sport, på fester, i skolan och med tjejer – och han är lång, muskulös och hårig 

med en djup röst, allting som i filmen presenteras som det önskvärda och maskulina. Hans sätt 

att föra sig utgör vad Connell beskriver som en ”allmänt accepterad strategi” (Connell 1995, 

115). Connell skriver även att den hegemoniska maskuliniteten oftast inte utgörs av direkt 

utövande av våld, utan snarare konstitueras av det framgångsrika hävdandet av auktoritet, även 

om denna auktoritet många gånger underbyggs och upprätthålls av våld (Connell 1995, 115). 

Detta stämmer väl in på Scott som kan få andra, som mannen bakom disken i spritbutiken samt 

high school-filmens absoluta auktoritet, den stränga rektorn, att vika undan för hans vilja, helt 

utan att använda våld. Med hjälp av hot, morrningar eller ett tyst löfte om våld kan varulvs-

Fig. 5 Scott i skolkorridoren. Teen Wolf (1985) 
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Scott få rektorn att be om nåd, gråta och kissa på sig, och den tidigare samlade försäljaren att 

darra. I den här scenen ser vi Scotts auktoritet ta sig uttryck på ännu ett icke-våldsamt sätt då 

han blir hyllad och dyrkad av sina skolkamrater. På detta sätt kan Teen Wolf sägas följa de  

konventioner kring porträtteringen av manliga varulvar som Chantal Bourgault du Courdray 

pekar ut i The Curse of the Werewolf: Fantasy, Horror and the Beast Within, nämligen att deras 

maskulint kodade drag överdriver konventionella representationer av maskulinitet (Bourgault 

du Courdray 2006, 85).  

Att Scotts varulvsform skulle vara ett uttryck för maskulinitet stöds även av 

Kenneth Kidd, som skrev Making American Boys: Boyology and the Feral Tale. Han menar 

där att manlighet kopplats samman med inre djuriskhet som ett svar mot en upplevd 

domesticering och feminisering av samhället och han analyserar sammansmältningen av de 

enligt honom tongivande diskurserna i den amerikanska diskussionen om pojkar; ”boyology” 

som består av publikationer från en rad olika fält och genrer, samt det han kallar ”the feral tale” 

– ett narrativ med ursprung i mytologi och folktro som berättar om pojkars inre vildhet (Kidd 

2004, 1). Redan vid tidigt 1900-tal, skriver Kidd, hade “the feral boy” kommit att representera 

det ideala amerikanska, manliga jaget (Kidd 2004, 105). I kapitlet “From Freud’s Wolf Man to 

Teen Wolf” spårar Kidd Freuds vargfigur, Sergei Konstantinovitch Pankejeff, tänkt att vara en 

figur som kan ”embody otherness selectively, remaining a figure of ambivalence while 

becoming nearly identical with the properly civilized adult”, till moderna berättelser om vilda 

pojkar, där de istället blivit uttryck för normativ, vildsint och heterosexuell maskulinitet (Kidd 

2004, 136). Han ser Teen Wolf som ett exempel på en sådan berättelse, där den subversiva 

potentialen hos Freuds vargman approprieras för att istället hylla normativ identitet och den 

normativa familjen.  

Det som i Freuds journaler, enligt Kidd, var berättelser som skulle läsas med 

skräckblandad förtjusning och som gav en inblick i de individer som, trots sin utifrån upplevda 

normalitet, stod utanför samhället, har idag använts i media som platshållare för tittaren eller 

läsaren – som en tom, relaterbar form menad att rymma den genomsnittliga, amerikanska 

pojken. Ett narrativ som alltså först och främst uttryckte inre djuriskhet eller en ambivalent och 

ifrågasättande relation till samhället – ett alternativ till den rådande ordningen – har idag istället 

börjat användas för att illustrera den typiska, amerikanska mannen så som han presenteras i 

amerikansk media och i och med detta har även det djuriska kommit att betraktas som normativ 

maskulinitet. Kidd skriver att “Scotty’s wolfishness affirms not his potential transgressiveness 
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but his heterosexual appetite and reckless male instincts”, och att varulvsfigurens roll som en 

interiör och latent varelse med ibland våldsamma manifestationer av det manliga jaget gör det 

till en figur ”easily appropriated by the storm-and-stress model of male adolescence” (Kidd 

2004, 160). Även Koetsier och Forceville verkar dela denna bild av Scotts lykantropi, då de 

beskriver det som något som hjälpte honom att växa och förvandlade honom från en pojke till 

en man (Koetsier och Forceville 2014, 51). Det nya jaget som Scott visar upp för världen är 

alltså ett resultat av att han lärt sig ”manage his inner wild boy”, och ge uttryck för sin vildhet 

på ett sett som är förenligt med normativa och önskvärda iscensättanden av maskulinitet (Kidd 

2004, 138). 

 Huruvida Kidd har rätt om förskjutningen i varulvsberättelsernas representation 

av maskulinitet är svårt att svara på utan en mer utförlig historisk studie, men hans beskrivning 

av den moderna varulvsberättelsen stämmer väl överens med min egen tolkning av scenen från 

Teen Wolf. Scotts varulvsfrom ses, trots sin aggressivitet och hotfullhet, som ett vanligt inslag 

i skolmiljön och vi ser honom bli hyllad och älskad av sina klasskamrater. Flahertys tidigare 

beskrivning av den manliga varulven som ett stigmatiserat abjekt utanför samhället stämmer 

inte överens med vad vi ser i den ovan nämnda scenen, vilket också skulle kunna tolkas som ett 

stöd för Kidds tes. Det djuriska är idag inte ett förbjudet inslag när det kommer till maskulinitet, 

utan ett hegemoniskt sådant.  

 

7. Diskussion  

Både Teen Wolf och Ginger Snaps utspelar sig i påhittade villaförorter. Scott bor i Beacontown, 

en liten ort med tillrättalagda rader av hus och välklippta gräsmattor, och systrarna Fitzgerald 

bor i Baily Downs, som introduceras till tittaren med en rad av identiska enplansvillor i 

pastellfärger. Båda orterna är sinnebilden av den vita villaförorten i amerikansk film – ett 

homogent, segregerat samhälle centrerad kring den heteronormativa familjeenheten. Den roll 

som samhället spelar i de olika filmerna är dock väldigt skilda. Medan Scott blir välkomnad 

och älskad av ortens samfund så blir Ginger utstött, och till slut mördad. Men vad beror dessa 

skillnader på? En möjlig förklaringsmodell är att pojkar i dessa miljöer i större utsträckning 

tillåts vara vilda och utåtagerande då det ses som en naturlig del av deras utveckling. Boys will 

be boys, och enligt Kidd handlar även normativ, amerikansk manlighet om att hantera och leva 

ut sin inre wild boy (Kidd 2004, 105). Detta går även att koppla till Flaherty, som ju menar att 

den manliga varulven blir en skugga i utkanten av det samhälle han fortfarande lever i, medan 
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den kvinnliga varulven endast är en monstruös reflektion av utanförskap – varken i skepnad av 

människa eller varg får hon ta del av gemenskapen (Flaherty 2008).  

 Men kan Scott vara ett abjekt – gränsöverskridande och naturvidrig igenom sin 

blandning mellan människa och djur – samtidigt som han omfamnas av Beacontowns 

gemenskap och uppfyller idealen för hegemonisk maskulinitet? Jag menar att detta är möjligt. 

Scotts varggestalt presenteras som våldsam och skrämmande. Han sexuellt ofredar sin bästa 

vän Boof, river sönder hennes kläder och lämnar långa sår längs hennes rygg, han hotar skolans 

personal och hans tävlingsinriktade och aggressiva spelstil alienerar honom från hans 

lagkamrater. Hans beteende är acceptabelt och statusgivande, men det anses fortfarande vara 

skrämmande och skadligt. Det utgör endast ett tillfälligt och nödvändigt stadium i hans 

utveckling – något som gör honom till man och ger honom ”great power” – men som han sedan 

förväntas lämna bakom sig när han träder in i stadens vuxenliv och bildar familj med Boof i 

någon av de långa raderna av hus. Denna förväntade framtid, med rum för den välanpassade 

och civiliserade manliga varulven, syns tydligast i Scotts pappa, som endast ibland låter sin 

djuriska vargman bubbla till ytan och därmed utgör ytterligare ett exempel på ”the feral boy”, 

ett bevis på att även moderna män bär vilda, otämjbara pojkar inom sig. 

 Ginger å andra sidan ges inga sådana eftergifter. Hon tillåts inte att på samma sätt 

vara gränslöst våldsam och sexuell, utan isoleras och straffas av övriga invånare i Baily Downs. 

För att till fullo förstå Gingers relation till det övriga samhället tänker jag använda mig av 

Halberstams ” What’s that smell? Queer temporalities and subcultural lives”. Han tar där en 

närmare titt på queera subkulturer, och menar att anledningen till att queera personer är 

engagerade i subkulturer både längre och oftare än sina icke-queera motsvarigheter är att 

kulturerna erbjuder dem alternativa frändskap bortom heteronormativa familjeenheter och 

”conventional forward-moving narratives of birth, marriage, reproduction and death” 

(Halberstam 2003, 314).  

Trots att Ginger och Brigittes gemenskap inte faller inom ramarna för en queer 

subkulturell grupp har de dock en liknande funktion som det Halberstam beskriver. Systrarna 

står också utanför samhället i Baily Downs, och känner avsmak inför tanken att ordna sig efter 

ortens regler och bli en av ”the breeders”. När de får skoluppgiften ”Life in Baily Downs” 

lämnar de in en fotoserie där de iscensatt och fotat sina egna självmord – de vill hellre dö leva 

det typ av liv som Baily Downs erbjuder dem. Som ett alternativ mot skolan, staden och resten 

av deras familj stänger flickorna istället in sig i sitt gemensamma källarrum, förbannar resten 
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av världen, och upplever något som liknar den utdragna uppväxttid som Halberstam identifierar 

som vanligt för queera subkulturer (Halberstam 2003, 314). Det är denna dödsdyrkande, 

systerliga och trotsiga subkultur som hotas då Gingers kroppsliga förändringar påbörjats, och 

genom filmens gång kan vi se Ginger brottas med olika sätt att förhålla sig till samhället 

omkring henne, ett samhälle som hon upplever som begränsande. Efter sin transformation, och 

efter att hon presenterat sitt nya jag för systern och skolan, försöker Ginger istället att passa in 

i samhället. När det inte fungerar så försöker hon istället bryta sig fri. Hon försöker att leva i 

Baily Downs utan att följa den angivna ordningen hon presenterats med och hon blir våldsam, 

sexuell och anti-auktoritär. Det är detta slutgiltiga övertramp som förseglar hennes öde, och 

som gör att Ginger Fitzgerald måste dö. 

Om man även tar ”the gender intensification hypothesis” som Jamieson och 

Romer redogör för i åtanke, som ju menar att den sociala pressen på Ginger att överensstämma 

med de snäva och svåruppnåeliga förväntningarna på henne borde öka under puberteten, så är 

det inte svårt att förstå varför Ginger slutligen snaps. Varulven som framträder som ett resultat 

av hennes utbrott presenteras som en inre vildhet, en sann natur som ligger bortom och bakom 

socialiseringen. Detta är även fallet i Teen Wolf. Varulvsjagen står för naturen, medan 

Beacontown och Baily Downs är kulturen som presenteras som repressiv och begränsande. Det 

naturliga presenteras alltså antingen som den inre manliga aggressionen eller den otyglade, 

sexuella och våldsamma natur som kvinnor måste dölja och disciplinera. Båda filmerna menar 

att det finns en naturligt inneboende sexuell drift och vild aggressivitet, och att dessa måste 

tyglas och undertryckas för att individer ska kunna ta del av samhället. Som tidigare fastställs 

så tillåts dock Scott leva ut delar av det som anses vara hans naturliga drifter, medan Ginger 

dödas då hon försöker med samma sak.  

 

8. Sammanfattning 

I filmerna används varulvsförvandlingarna som representationer för pubertet, vilket i filmerna 

presenteras som en övergång mellan barndom och vuxenhet som till stor del utlöses och består 

av en rad kroppsliga förändringar. Till puberteten hör också tvång och socialisering in i 

samhället och dess könade stereotyper och roller. Att bli vuxen, i både Ginger Snaps och Teen 

Wolf, innebär att bli antingen en man eller kvinna.  

 På grund av de stora skillnaderna mellan dessa roller så finns det flera skillnader 

i vad detta innebär för Ginger och Scott. Scott måste lära sig att bli maskulin genom att ta 
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kontrollen över sin inre vildhet och använda den för att bli bra på sport, hävda auktoritet över 

andra män och attrahera kvinnor, samtidigt som han måste passa in i de fysiska kraven på kraftig 

hårväxt, reslig längd, djup röst och stor muskelmassa. Hans fysiska förändringar, till man och 

till varulv, kräver ingen disciplinering eller förändring, och väcker inte heller skam eller 

avsmak. Hans djuriskhet är dock delvis negativ och abjekt, och ses på som ett nödvändigt och 

naturligt ont i hans utveckling – ett stadium av aggression, vildhet och själviskhet han måste ta 

sig igenom för att växa upp. 

 Ginger å andra sidan måste lära sig att ingå heterosexuella relationer med män, 

att klä sig på ett sätt som skolans killar anses snyggt och att ständigt kontrollera sin kropp genom 

rakning. Till skillnad från Scotts så ses hennes kroppsliga förändringar som äckliga och 

skamliga, och som tecken på läckage. Hon utgör ett abjekt filmen igenom, och även hennes 

hårväxt och mensblod är abjekta. 

 Filmerna är på många sätt typiska ungdomsfilmer, och varulvsinslagen används 

för att förstärka de inslag av förändring och transformation som redan existerar inom genren. 

Även klassiska narrativ om manlighet, kvinnlighet och pubertet förstärks genom 

varulvsförvandlingarna, där Gingers vargform blir en armerad reflektion av det monstruösa, 

och Scotts blir en överdriven bild av det normativa. 
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