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Abstract 

 
Syfte:  

Jag har velat svara på frågeställningarna hur maskulinitet och femininitet framställs i "The Vampire 

Diaries" 

 

Tidigare forskning:  

I min teori har jag utgått från  Linda Fagerström och Maria Nilson som har forskat om hur medier påverkar 

våra perspektiv angående genus,  Marguerite Morits som har studerat  filmer och serier i televisionen i 

Amerika på 1970-talet utifrån ett genusperspektiv och  Emile Durkheim som har studerat maskulinitet och 

femininitet i samhället utifrån ett historiskt perspektiv 

 

Metod och material:  

Jag har utfört en semiotisk analys av de tre första avsnitten i den första säsongen av "The vampire diaries". 

Det är en serie som sänds i televisionen på kanalen TV6 i Sverige och på kanalen CW i Amerika. Semiotik 

kan kortfattat beskrivas som teckenlära. I analysen har jag utgått från ett genusperspektiv. 

 

Huvudresultat:  

Jag har funnit en framställning av femininitet och två framställningar av maskulinitet i "The Vampire 

Diaries". De båda maskulina framställningarna liknar varandra samtidigt som det finns skillnader mellan 

dem. Detsamma går att finna mellan dem och den feminina framställningen. 
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Sammanfattning 
 
Jag har utfört en semiotisk analys av de tre första avsnitten i den första säsongen av "The 

vampire diaries". Det är en serie som sänds i televisionen på kanalen TV61 i Sverige och 

på kanalen CW2 i Amerika. Enligt Robert Pawlik var serien CWs populäraste program 

hösten 2009 och våren 20103. Den var också ett av TV6s tio populäraste program4.  

Semiotik kan kortfattat beskrivas som teckenlära. I analysen har jag utgått från ett 

genusperspektiv, ett perspektiv som återkommer i frågeställningarna och teorin. Jag har 

frågat hur maskulinitet och femininitet framtsälls i "The vampire diaries". Teorin lyder 

som så att subjektivt och konstruerat medieinnehåll reflekterar socialt accepterade normer 

som återfinns i samhället. När vi tar del av medieinnehåll som vi identifierar oss med 

konsumerar vi meningar vilka behandlar normer, traditioner och synsätt angående 

maskulinitet och femininitet. Vi använder de meningar vi har konsumerat för att bekräfta 

vår identitet, vilken redan har formats av samma normer, traditioner och synsätt i 

samhället. I analysen kom jag fram till att det går att finna en framställning av femininitet 

och två framställningar av maskulinitet. De båda maskulina framställningarna liknar 

varandra samtidigt som det finns skillnader mellan dem. Detsamma går att finna mellan 

dem och den feminina framställningen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 http://mictv.se/3382/premir-fr-the-vampire-diaries-p-tv6/ 
2 http://www.imdb.com/title/tt1405406/ 
3 http://mictv.se/3382/premir-fr-the-vampire-diaries-p-tv6/ 
4 http://mms.se/rapporter/tv-tittandet/vecka.asp 



 

 5 

Frågeställningar 
 
Hur framtälls maskulinitet i "The vampire diaries"? 
 
Hur framställs femininitet i "The vampire diaries"? 
 
Teori 
 
Genus, medier och masskultur 
 
Jag vill börja med att klargöra någonting angående användningen av olika begrepp i 

genusforskning. I vardagliga sammanhang är det vanligt att man använder begreppet 

"kön" när man syftar till manligt och kvinnligt. Det är ett begrepp som hänvisar till en 

biologisk betydelse; man är en man för att man har ett manligt könsorgan och vice versa. 

Linda Fagerström och Maria Nilson hänvisar till tidigare genusforskning i vilken man 

byter ut "kön" mot "genus". "Genus" är ett begrepp som innehar en socialt och kulturellt 

konstruerad betydelse. Det innebär att vi genom att lära oss socialt och kulturellt 

konstruerade egenskaper som samhället har kopplat till ett specifikt kön definieras som 

antingen en man eller en kvinna. Manliga egenskaper kan till exempel vara att inte gråta 

när man skadar sig medan kvinnliga egenskaper kan till exempel vara att gråta när man 

skadar sig. Ett intressant fenomen i och med detta är om en kvinna har lärt sig manliga 

egenskaper och vice versa. Om en kvinna kan fler manliga än kvinnliga egenskaper 

uppfattas hon som mer maskulin än feminin medan hon utifrån ett biologiskt perspektiv 

är hon feminin oavsett vilka egenskaper hon kan. När genusforskare talar om de båda 

könen utifrån ett genusperspektiv använder de begreppen "maskulinitet" och 

"femininitet". Liksom "genus" syftar begreppen till kön som en social och kulturell 

konstruktion, dock med skillnaden att man har åtskild de båda konstruerade könen i 

varsitt begrepp (Fagerström & Nilson 2008, s.7). Jag kommer därför att använda mig av 

"genus" när jag talar om de båda könen och "maskulinitet" och femnininitet" när jag talar 

om manlighet respektive kvinnlighet. 
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Linda Fagerström och Maria Nilson skriver vidare att vi konstant omges av olika former 

av medier. De skriver att "Varje svensk konsumerar ungefär sex timmar medier om 

dagen. Det är inte förvånande att medierna därför har stort inflytande på oss" (Fagerström 

& Nilson 2008, s.25). De fortsätter med att skriva att "Därför är frågan om hur olika 

medier skildrar exempelvis män och kvinnor central. Med stor sannolikhet påverkas vi av 

dessa skildringar, och värderingar de bär med sig" (Fagerström & Nilson 2008, s.25).  

 När Linda Fagerström och Maria Nilson talar om påverkan syftar de till Harold D. 

Laswells injektionsnålshypotes som presenterades 1927 i "Propaganda Technique in the 

World War". Han anser att med hjälp av bilder och ljud representeras normer i 

massmedier. För att vi ska kunna uppfatta dessa presenteras de tillsammans med, 

samtidigt som det åtskiljs från, "det andra". Ett exempel kan vara hur heterosexualitet 

presenteras tillsammans med homosexualitet samtidigt som de båda sexuella 

läggningarna skiljs åt. Heterosexualitet blir normen och homsexualitet "det andra" 

(Fagerström & Nilson 2008, s.25-26). 

Injektionnålsshypotesen kan ifrågasättas. En relevant frågeställning kan vara om 

vi överhuvudtaget påverkas av medierna.  Trots detta har författarna valt att använda 

begreppet masskultur. De skriver att "Vi har i den här boken valt att använda termen 

masskultur som signalerar att fokus ligger på medier som når ut till ett stort antal 

människor" (Fagerström & Nilson 2008, s.29). De skriver att allt medieinnehåll som vi 

tar del av tolkar vi och dessa tolkningar är ett verktyg vi använder oss av när vi formar 

vår identitet. De hänvisar också till medieforskaren David Gauntlett som använder 

begreppet mediekonsumenter. Mediekonsumenten är en reflekterande och tolkande 

individ som använder medierna och deras innehåll efter egen önskan (Fagerström & 

Nilson 2008, s.25, 29, 31, 36). När mediekonsumenten använder medierna tolkar han 

deras innehåll.  

 Författarna presenterar begreppen "representation" och "identifikation". Den 

enklaste och mest kortfattade definitionen av "representation" är att någonting står för 

någonting. Man kan också byta ut "representera" mot "framställa".  
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De skriver att "...Viktigt att lägga på minnet är att representation endast är en konstruerad 

version av vad som framställs och inte någon fullständig återspegling som kan ha anspråk 

på objektivitet" (Fagerström & Nilson 2008, s.30). Mediekonsumenternas frihet 

avgränsas till ett subjektivt och konstruerat medieinnehåll vilket de är fria att tolka hur de 

vill. "Identifikation" kan sammanfattas som att mediekonsumenten antingen identiferar 

sig med det medieinnehåll han tar del av eller inte. Det är anledningen till varför han 

väljer att ta del av ett medieinnehåll men inte ett annat (Fagerström & Nilson 2008, s.31). 

Om han är en 37 årig man som bor ensam i en lägenhet i en förort och arbetar som 

bilmekaniker väljer han att titta på ett televisionsprogram om bilar och inte en serie som 

handlar om tre 27 åriga kvinnor som är gravida och nygifta.  

 Linda Fagerström och Maria Nilson avgränsar sig inte till en specifik 

tolkningsprocess. Därför har jag själv valt den tolkningsprocess som jag ansåg vara bäst 

lämpad för analysen. Mitt val föll på semiotik som jag fördjupar mig om under rubriken 

"Metod". Allting ovan kan sammanfattas som att när mediekonsumenter tar del av 

subjektivt och konstruerat medieinnehåll som de identifierar sig med konsumerar de 

meningar vilka behandlar normer, traditioner och synsätt angående maskulinitet och 

femninitet. De använder sedan de meningar de har konsumerat för att forma egna normer, 

traditioner och synsätt vilka i sin tur formar deras identitet. 

 
Media and gender 
 
Författaren Marguerite Morits tillämpar ett gensuperspektiv på filmer och serier i 

televisionen i Amerika på 1970-talet. Innan jag fortsätter behöver jag presentera hur 

konstruktionen för Amerikanska filmer och serier såg ut då. Hon skriver att "Just as 

dominant cinema relies on fictional characters playing out their roles in a narrative 

context, so too does American television find its entertaiment value in storytelling"  

(Mortis i Carter & Steiner 2004, s.104). Karaktärerna är kärnan. Handlingen berättas i 

karaktärernas relationer till varandra, deras handlingar och repliker. Det är karaktärerna 

som för handlingen framåt.  
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Marguerite Morits anser att televisionsbolagens policy var att de inte skapade sociala 

trender utan att de reflekterade de sociala trender som redan existerade i samhället. Det 

var till exempel först när homosexualitet blev socialt accepterat som homsoexuella 

karaktärer syndes i serier och filmer. För att kunna underhålla var man tvungen att 

anpassa sig till samhället (Mortis i Carter & Steiner 2004, s. 104, 107).  

 Medeinnehåll kan ses som reflektioner av socialt accepterade normer vilka 

återfinns i samhället. Om jag kopplar detta till Linda Fagerström och Maria Nilson 

handlar det fortfarande om en tolkningsproces men jag ändrar begreppet "forma" till 

"bekräfta". Vi formar inte vår identiet utifrån de meningar vi har konsumerat i 

medieinehållet utan vi använder dem för att bekräfta vår identitet som redan har 

formats av samhället. 
 
Natural women, cultured men 
 
Linda Fagerström och Maria Nilson skiljer på maskulinitet och femininitet utan att 

förklara varför denna åstkillnad sker (Fagerström & Nilson 2008, s.7). Dock kan vi finna 

en förklaring hos vad Emile Durkheim kallar för dualism. Innan dualismen uppstod fanns 

endast den fysiska skillnaden mellan könen; kvinnan har bröst och ett kvinnligt 

könsorgan. Mannen har ett manligt könsorgan. I och med dualismen åtskiljde man det 

privata från det offentliga. I samband med denna utveckling konstruerades sociala roller 

för de båda könen. De båda sociala rollerna placerades i antingen den privata eller den 

offentliga domänen och fick olika uppgifter. Mannen tog till exempel politiska beslut i 

den offentliga domänen medan kvinnan till exempel tog hand om familjen i den privata 

domänen (Sydie 1987, s.13-4, 22-23).  

 De båda domänerna utvecklades i olika takt och därför uppstod ojämnlikhet 

mellan könen. Denna ojämnlikhet upprätthölls för att  oavsett vilken social roll man hade 

tilldelats hade man en viktig funktion i samhället. Männen behöver ett hem och en familj 

som de kan återvända till varje kväll efter att de har utfört sina offentliga uppgifter men 

de har inte tid att sköta om någon av dem. Därför tar på kvinnorna på sig den uppgiften. 

Om de båda sociala rollerna utför sina uppgifter i sina domäner upprätthåller de 

tillsammans samhällets existens samt verkar för att samhället utvecklas.  



 

 9 

Ojämnlikheten är ett resultat av att varje medborgare prioriterar kollektivet före sig själva 

(Sydie 1987, s.23, 37-38). Om jag kopplar detta till Linda Fagerström & Maria Nilson 

och Marguerite Morits framkommer det att det samhälle i vilket man finner de socialt 

accepterade normerna angående maskulinitet och femininitet vilka reflekteras i mediernas 

innehåll är samma samhälle som delar upp oss i män och kvinnor.    

 
Metod 
 
Studieobjekt 
 
"The vampire diaries" är en serie som började att sändas i amerikansk television 2009 på 

kanalen CW5. Serien är baserad på författaren L.J Smiths serie av böcker vilka delar 

samma namn6. Den började att sändas i Sverige på kanalen TV67 den 11 februari 2010. 

På CW var den, enligt Robert Pawlik, kanalens populäraste serie hösten 2009 och 

framgårna höll i sig även våren 2010. Ungefär 4 miljoner tittare följde den8. I sverige såg 

180 000 tittare det första avsnittet i den första säsongen på TV6. 135 000 såg det andra 

avsnittet och 125 00 såg det tredje avsnittet. Serien var ett av kanalens tio populäraste 

program9. 

 Tv6 beskriver handlingen som "Det är Elenas första dag tillbaka på Mystic Falls 

High School sedan hennes föräldrars tragiska död. Tillsammans med sin moster Jenna, 

gör Elena sitt bästa för att ta hand om hennes yngre bror Jeremy. Hennes första dag i 

skolan är precis så jobbig som hon förväntat sig, men en positiv överraskning väntar 

henne, det har börjat en ny kille på skolan som heter Stefan och han är garanterat inte 

som alla andra. Elena blir rörd av faktumet att Stefan på något mystiskt sätt verkar kunna 

relatera till det hon gått igenom. Vad Elena inte vet är att Stefan är en vampyr och måste 

ständigt motstå lusten av hennes blod"10. 

                                                           
5 http://www.imdb.com/title/tt1405406/ 
6 http://www.pocketforlaget.se/item.asp?itemID=2039 
7 http://mictv.se/3382/premir-fr-the-vampire-diaries-p-tv6/ 
8 http://mictv.se/3382/premir-fr-the-vampire-diaries-p-tv6/ 
9 http://mms.se/rapporter/tv-tittandet/vecka.asp 
10 http://www.tv6.se/vampire-diaries/handling/s%C3%A4song-1/k%C3%A4rlek-svek-och-

blodt%C3%B6rstiga-individer-%E2%80%93-h%C3%A4r-%C3%A4r-handlingen-i-stora 



 

 10 

Jag valde studieobjeket eftersom det stämmer överens med teorin. Linda Fagerström och 

Maria Nilson skriver om masskultur; medeinnehåll som når ut till många människor. De 

skriver också om hur medieinnehållet reflekterar normer, traditioner och synsätt 

angående maskulinitet och femninitet och att det påverkar publiken(Fagerström & Nilson 

2008, s. 25-26, 29). Vidare skriver Marguerite Morits om hur normerna, tradititonerna 

och synsätten är socialt accepterade normer (Mortis i Carter & Steiner 2004, s. 104, 107).  

"The vampire diaries" är ett exempel på ett sådant medieinnehåll och om jag utgår från 

teorin ska jag kunna finna socialt accepterade normer angående maskulinitet och 

feminitet i serien. Normer som når ut till, och påverkar, alla som tar del av serien.  

 
Analysschema 
 
Emma Bergstrand presenterar i sin uppsats "Genusstereotyper eller friska fläktar? 

En komparativ genusanalys av fyra karaktärer i Harry Potter- och Twilight-böckerna" 

som publicerades på Lunds universitets hemsida11 ett analysschema som är baserat på 

Maria Nikolajevas motsatsschema. Schemat ger en överblick över maskulina respektiva 

feminina attribut i relation till varandra. Se exemplet nedan. 

 
Attribut 

Manliga Kvinnliga 

Bär jeans Bär kjol 

Kort hår Långt hår 

Gråter inte när han skadar sig Gråter när hon skadar sig 
 
Urval 
 
Jag kommer att analysera tre avsnitt i "The vampire diaries". För enkelhetens skull börjar 

jag från början med de tre första avsnitten i den första säsongen. Liksom Marguerite 

Morits fokuserar jag på huvudkaraktärerna Stefan, Damon och Elena. Hon skriver att 

karaktärerna är kärnan i amerikanska filmer och serier i televisionen  på 1970-talet. 

Handlingen berättas i karaktärernas relationer till varandra, deras handlingar och repliker 

(Mortis i Carter & Steiner 2004, s.104).  
                                                           
11 http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19463&postid=1529071 
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Jag kommer att registrera alla detaljer som jag finner på och inom huvudkaraktärerna. Jag 

kommer att analysera dels scener där Stefan och Elena interagerar med varandra, dels 

scener där Damon och Elena interagerar med varandra och dels scener där Stefan, Damon 

och Elena interagerar med varandra. Linda Fagerström och Maria Nilson hänvisar till 

Harold D. Laswells injektionsnålshypotes vilken menar att för att vi ska uppfatta normer i 

medieinnehåll presenteras de tillsammans med, samtidigt som de åtskiljs från, "det andra" 

(Fagerström & Nilson 2008, s.25-26).  

 

Här presenteras en manlig huvudkaraktär tillsammans med en kvinnlig huvudkaraktär. 

Nedan presenterar jag analysscheman som visar hur det kommer att se ut. 

 
Scen 1 

Stefan Elena 

Kort hår Långt hår 

Lång Kort 
 
Scen 1 

Damon Elena 

Långt hår Långt hår 

Lång Kort 
 
Scen 1 

Stefan Damon Elena 

Kort hår Långt hår Långt hår 

Lång Lång Kort 
 
Jag har analyserat varje scen individuellt och har därför behövt skapa ett schema för varje 

scen. Upprepningar kommer därför att förekomma. Om Huvudkaraktär 1 och 2 till 

exempel har samma kön och identiska kläder i ett flertal scener kommer jag att upprepa 

mig. Se exemplet nedan. 
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Scen 1 
Huvudkaraktär 1 Huvudkaraktär 2 

Bär jeans Bär kjol 

Man Kvinna 
 
Scen 2 

Huvudkaraktär 1 Huvudkaraktär 2 

Bär jeans Bär kjol 

Man Kvinna 
 
Om Huvudkaraktär 1 är en man i Scen 1 är han inte nödvändigtvis det i alla efterföljande 

scener. I teorin framkommer det att medieinnehåll är subjektivt och konstruerat. Ett 

flertal personer konstruerar "The vampire diaries" utifrån sina egna perspektiv.  

 
Förvisso tar de hänsyn till samhället men även socialt accepterade normer är konstruerade 

enligt Emile Durkheim (Sydie 1987, s.17-18, 21-24). Det finns ingenting som hindrar 

skaparna av "The vampire diaries" från att i det tredje avsnittet avslöja att huvudkaraktär 

1 är en kvinna som är utklädd till en man. Men om jag har analyserat varje scen för sig 

och kunnat påvvisa att huvudkaraktär 1 är en man i alla scener i alla avsnitt kan jag påstå 

att han är en man. 

 
Fallstudie 
 
Min uppsats är en fallstudie. Helge Østbye defnierar fallstudier som "djupstudier av 

enskilda geografiska områden, institutioner, personer eller processer"(Østbye 2004, 

s.240). Det behöver inte nödvändigtvis avgränsas till det som räknas upp ovan; alla 

enskilda fall som man undersöker antingen av personliga skäl eller för att de, som Helge 

Østbye uttrycker det, "belyser ett generellt fenomen eller problem" (Østbye 2004, s.240) 

kan samlas under begreppet "Fallstudier". Det finns två anledningar till varför man 

undersöker ett enskilt fall. Antingen används fallet för att testa en teori eller saknas det 

kunskaper om fallet och det fenomen som återfinns hos det (Østbye 2004, s.241-242). 

Mitt studieobjekt är en enskild serie i televisionen och blir därför en fallstudie i vilken 

fenomenet är "The vampire diaries" framställning av maskulinitet och femininitet. 
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Semiotik 
 
I teorin nämner jag att Linda Fagerström och Maria Nilson inte avgränsar sig till en 

specifik tolkningsprocess. Jag kommer här att göra denna avgränsning. De skriver att vi 

tolkar normer, synsätt och traditioner i medieinnehåll (Fagerström & Nilson 

2008, s.30). Här vill jag fokusera på begreppet "tolka". Det återfinns inte bara hos  Linda 

Fagerström och Maria Nilson utan även i semiotiken. Semiotik har sitt ursprung i det 

grekiska ordet semeion, vilket betyder tecken. Tecken är antingen indexikala eller 

kommunikativa. Om de är indexikala är de tecken på någonting. Rök är till exempel 

tecken på eld. Om de är kommunikativa tecken står de för någonting. En rött trafikljus 

står till exempel för att gående, eller bilister, ska stanna.  

Om man använder kommunikativa tecken för att förmedla någontingt delas tecken 

upp i ytterligare två kategorier. Man använder språkliga tecken för att säga någonting och 

man använder ostensiva tecken för att visa någonting. Oavsett vilket slags tecken det är 

tolkar vi dem (Kjørup 2004, s.9-10).  På samma sätt tolkar vi medieinnehåll. Jag har 

fokuserat på kommunikativa tecken, både språkliga och ostensiva, i min analys eftersom 

"The vampire diares" är en kombination av rörliga bilder och ljud som ett antal individer 

har konstruerat.    

 Man kan tolka enskilda eller konkreta fenomen som om de vore tecken med 

förhoppningen att finna kunskap i dem. Søren Kjørup tar arkeologiska fynd som exempel. 

Om en arkeolog hittar en döskalle utgår hon från den som om det vore ett tecken. Hon 

tolkar döskallen för att finna kunskap om till exempel vem den tillhörde, när den 

personen levde, hur den levde och så vidare. Ett sådant intresse har Søren Kjørup döpt till 

idiografiska. Man kan också vara intresserade av tecken och teckensystem i sig. Man kan 

till exempel vara intresserad av hur det svenska språket ser ut och fungerar. Ett sådant 

intresse är nomotetiskt (Kjørup 2004, s.10-11). Mitt intresse är idiografiskt eftersom jag 

tolkar seriens innehåll. 

 Semiotik behöver en kontext. Om man till exempel vandrar i skogen och ser en 

hög med bajs är man tvungen att vända sig till ett djurlexikon för att få reda på vilket djur 

som har bajsat. Kontexten är djurbajs och semiotiken är verktyget man använder för att 

definiera vilken sorts djurbajs det är.  
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Eftersom Linda Fagerström och Maria Nilson utgår från ett genusperspektiv blir min 

kontext genus. Søren Kjørup anser att man begreppet "språk" kan ha en snäv eller en bred 

definition. Den snäva definitionen syftar till verbalspråk medan den breda definitionen 

syftar till alla sätt att uttrycka sig och kommunicera. Här är den breda definitionen 

relevant eftersom det är en kombination av rörliga bilder och ljud. De är tecken som 

tillsammans skapar ett system: ett språk (Kjørup 2004, s.15, 68).  

 Med den breda definitionen av "språk" går det att finna betydelsebärande 

elementen i mitt studieobjekt vilka har relationer till varandra och vilka tillsammans 

skapar ett system. De minsta betydelsebärnade elementen är kärnan i systemet; genom att 

fokusera på dem finner man meningen i systemet.  

Enligt Marguerite Morits är karaktärerna kärnan i filmerna och serierna i televisionen i 

Amerika på 1970-talet (Mortis i Carter & Steiner 2004, s.104). Därför blir 

huvudkaraktärerna i "The vampire diaries" de minsta betydelsebärnade elementen 

(Kjørup 2004, s.18-19).  

Søren Kjørup presenterar konnoterande tecken. Det är tecken som hänvisar till en 

betydelse. Tecknet glass konnoterar sommar. Betydelsen är social och kulturell. Det vill 

säga att den återfinns i det samhälle som tecknet är en del av. I Sverige konnoterar glass 

sommar. I vardagliga sammanhang brukar man säga att man associerar någonting med 

någonting. Det är bara ett annat uttryck för konnotation. I studieobjektet associerar jag 

detaljer på och inom huvudkaraktärerna med deras kön eftersom Linda Fagerström och 

Maria Nilson utgår från ett genusperspektiv (Kjørup 2004, s.21). 

 
Material & analys 
 
Jag har analyserat de tre första avsnitten i den första säsongen av "The vampire diaries". 

Handlingen kan sammanfattas; Elena är en ung kvinna som går på high school. Hennes 

föräldrar har dött i en bilolycka och hon sörjer dem djupt. Det första avsnittet tar vid när 

sommarlovet precis har tagit slut och det är hennes första skoldag. Stefan, en man som är 

vampyr men som endast dricker djurblod, börjar på Elenas skola och tar kontakt med 

henne. De inleder en kärleksrelation.  
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Hon vet inte om att han är vampyr men det tar inte lång tid innan hon misstänker att 

någonting är annorlunda med Stefan. Damon, Stefans bror som också är vampyr men 

som dricker människoblod, har observerat Stefan på avstånd utan hans vetskap och blir 

också intresserad av Elena.  

 Jag har valt att fokusera på de tre huvudkaraktärerna Elena, Stefan och Damon. 

Konkret innebär det att jag har avgränsat mig till de scener i avsnitten där Stefan och 

Elena interagerar endast med varandra, scener där Stefan och Damon interagerar endast 

med varandra och scener där Stefan, Damon och Elena interagerar endast med varandra.  

 I analysen har jag funnit att många av scenerna liknar varandra. Detaljer som jag 

har funnit i en scen har jag funnit i ett flertal andra scener. Jag har därför kategoriserat 

scenerna under olika rubriker. Jag har avgränsat mig till att analysera tre scener ur varje 

rubrik. Under vissa rubriker återfinns dock mindre än tre scener; i sådana fall har jag valt 

att analysera alla scener jag finner. Nedan presenterar jag rubrikerna.  

 
Första mötet 
 
Scener under rubriken "Första mötet" behandlar de första mötena mellan Stefan och 

Elena innan de har lärt känna varandra. Tre av scenerna i det första avsnittet där Stefan 

och Elena interagerar med varandra kategoriseras under denna rubrik. Nedan presenterar 

jag en av dessa scener som ett exempel.  

 
Avsnitt 1 - 00:11:40 
 
Elena springer ned för en liten backe på en kyrkogård och landar på en smal grusstig. 

Hon bär en tunn, ljusgrön jacka som är öppen och under den har hon ett ljusrött linne med 

urringning. Man kan se litegrann av hennes kritvita BH under linnet.  

Hon har långt hår som är utsläppt och hon bär ett halsband och örhängen i silver. Hon 

ställer sig upp, andas tungt och cirklar runt i cirklar för att se om någon är i hennes 

omgivning. Plötsligt står Stefan bakom henne. Han bär en svart skinnjacka som är öppen, 

under den en mörkfärgad munkjacka som är öppen och under den en svart t-shirt med 

rund krage. Han har kort hår och förutom en ring bär han inga smycken. De står nära 

varandra.  
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Hans ansiktsuttryck uttrycker oro och han frågar hur hon mår. Hennes ansisktuttryck 

uttrycker misstänksamhet och hon svarar med att fråga om han följde efter henne. Han 

svarar att han har släktingar begravda på kyrkogården och hon ber om ursäkt. Hon 

försöker att förklara varför hon sprang och föll. Hon rör frenetiskt på armarna och pratar 

fort men slutar plötsligt och ler med öppen mun. Han, som har stått tyst och observerat 

henne, ler med stängd mun. Hans kroppspråk är stelt. Han står rak i ryggen med armarna 

vid sidorna och benen brett isär. Hon presenterar sig som Elena och fastslår att de läser 

historia tillsammans på skolan de går på. Han infliker att de också läser engelska och 

franska ihop. De har hela tiden ögonkontakt. Han plockar bort någonting som har fastnat 

på hennes jacka när hon ramlade. Hon upptäcker ringen på hans ena finger och säger att 

den är fin. Han drar tillbaka handen, tar på ringen med andra handens fingrar och säger 

att det är en familjeklenod som han är fast med. Han frågar om hon tycker det är konstigt 

och hon upprepar ytterligare en gång att ringen är fin. Han frågar med oroligt tonfall om 

hon har skadat sig. Hon går fram till en sten, lägger upp ena benet och drar upp 

jeansbenet. Man kan se hur hon har ett skrubbsår på benet. Hon kommenterar med ett 

lättsamt tonfall att det ser illa ut men att hon klarar sig. Han vänder bort ansiktet, hans 

ögon blir svarta, och hon frågar hur han mår. Han svarar att hon borde uppsöka ett 

sjukhus och försvinner innan Elena hinner reagera. 

 
Nedan presenterar jag resultatet av analysen av de tre scenerna i form av analysscheman 
  
Scen 1  
Avsnitt 1 - 00:08:29  

Stefan Elena 

Kort hår Långt hår 

Bär inga smycken Bär smycken 

Bär kläder utan urringning Bär kläder med urringning  

Stelt kroppsspråk Rörligt kroppsspråk 

Lång Kort 

Bär kläder i mörka färger Bär kläder i mörka färger 

Ler med stängd mun Ler med öppen mun 

Man Kvinna 
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Har ögonkontakt med Elena när de pratar 
med varandra 

Har ögonkontakt med Stefan när de pratar 
med varandra 

 
Scen 2 
Avsnitt 1 - 00:11:41 

Stefan Elena 

Bär kläder utan urringning Bär kläder med urringning 

Kort hår Långt hår 

Bär smycken Bär smycken 

Stelt kroppsspråk Rörligt kroppspråk 

Ler med stängd mun Ler med öppen mun 

Lyssnar Pratar 

Oroligt ansiktsuttryck Avslappnat ansiktsuttryck 

Kommenterar inte hennes smycken Kommenterar hans smycken 

Bär kläder i mörka färger Bär kläder i mörka färger 

Hans ögon blir svarta och han försvinner 
från platsen när Elenas har slagit sig och 

blöder 

Kommenterar lättsamt sin skada 

Bär jeans i lös passform Bär jeans i tajt passform 

Har ögonkontakt med Elena när de pratar 
med varandra 

Har ögonkontakt med Stefan när de pratar 
med varandra 

Lång Kort 

Dyker upp från ingenstas framför Elena Blir överraskad 

Man Kvinna 

 
Scen 3 
Avsnitt 1 - 00:15:22 

Stefan Elena 

Bär kläder utan urringning Bär kläder med urringning 

Kort hår Långt hår 

Bär inga smycken Bär smycken 

Bär kläder i mörka färger Bär kläder i mörka färger 

Ber om ursäkt Accepterar ursäkt 

Ler med öppen mun Ler med öppen mun 

Stelt kroppsspråk Rörligt kroppspråk 
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Skriver dagbok Skriver dagbok 

Blir inte förvånad över att Elena skriver 
dagbok 

Blir förvånad över att Stefan skriver dagbok 

Har ögonkontakt med Elena när de pratar 
med varandra 

Har ögonkontakt med Stefan när de pratar 
med varandra 

Lång Kort 

Accepterar inbjudan Bjuder med honom att träffa hennes vänner 

Man Kvinna 
 
Förälskelse 
 
Scener under rubriken "förälskelse" behandlar hur Stefan och Elena, efter att de har 

träffat varandra, börjar att umgås allt oftare och blir förälskade i varandra. Fem av 

scenerna i det första avsnittet där Stefan och Elena interagerar med varandra 

kategoriseras under denna rubrik. Nedan presenterar jag en av dessa scener som ett 

exempel.  

 
Avsnitt 1 - 00:25:42 
 
Stefan och Elena står på en bro i en skog och tittar på en grupp människor som "festar" en 

bit bort i skogen. Elena bär en svart skinnjacka som är öppen, en ljusrosa cardigan under 

skinnjackan och ett mörklila linne under sin cardigan. Hon har håret utsläppt och ett 

halsband. Stefan bär en svart skinnjacka som är öppen, en svart munkjacka under 

skinnjackan som är öppen och en mörkgrå t-shirt under munkjackan. Han bär inga 

smycken. De diskuterar Elenas bästa vän Bonnie och hennes före detta pojkvän Matt 

vilka står tillsammans med de andra som "festar" och tittar på Stefan och Elena på bron. 

Elena förklarar hur hon och Matt är barndomsvänner som blev ihop, men som gjorde slut 

när hennes föräldrar dog i en bilolycka. Hon och Stefan står nära varandra lutade mot 

brons ena räcke. De har hela tiden ögonkontakt. Hon rycker på axlarna, rör på armanra 

och ler med öppen mun när hon pratar. Han står stilla med rak rygg och är tyst när hon 

pratar. När hon slutar att prata ställer han kortfattade frågor och hon fortsätter att prata. 

Under samtalet uttrycker hans ansiktsuttryck oro. Hon försöker att förklara vad som 

saknades i hennes förhållande med Matt och han föreslår "passion".  
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Hon instämmer och de stirrar in i varandras ögon och ler, hon med öppen mun och han 

med stängd mun. Stefans ögon blir svarta och han vänder bort ansiktet. Han tar deras 

platsmuggar, säger att han ska hämta någonting att dricka och går iväg.  

 
Nedan presenterar jag resultatet av analysen av tre av de fem scenerna i form av 
analysscheman 
 
Scen 1 
Avsnitt 1 - 00:22:52 

Stefan Elena 

Kort hår Långt hår 

Bär kläder i mörka färger Bär kläder i mörka färger 

Bär inga smycken Bär smycken 

Ler med stängd mun Ler med öppen mun 

Har ögonkontakt med Elena när de pratar 
med varandra 

Har ögonkontakt med Stefan när de pratar 
med varandra 

Lång Kort 

Dyker upp från ingenstans framför henne Står och väntar på honom 

Frågar hur hon mår Hennes oroliga ansiktsuttyck blir glatt när 
han frågar 

Man Kvinna 
 
Scen 2 
Avsnitt 1 - 00:23:34 

Stefan Elena 

Kort hår Långt hår 

Bär kläder i mörka färger Bär kläder i mörka färger 

Bär kläder utan urringning Bär kläder med urringning 

Bär inga smycken Bär smycken 

Ler med stängd mun Ler med öppen mun 

Lång Kort 

Stelt kroppsspråk Rörligt kroppsspråk 

Pratar om lättsamma saker Pratar om lättsamma saker 

Lyssnar Pratar 

Har ögonkontakt med Elena när de pratar Har ögonkontakt med Stefan när de pratar 
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med varandra med varandra 

Tröstar Elena Är ledsen 

Man Kvinna 
 
Scen 3 
Avsnitt 1 - 00:25:41 

Stefan Elena 

Kort hår Långt hår 

Lyssnar Pratar 

Bär kläder utan urringning Bär kläder med urringning 

Bär kläder i mörka färger Bär kläder i mörka färger 

Lång Kort 

Stelt kroppspråk Rörligt kroppspråk 

Har ögonkontakt med Elena när de pratar 
med varandra 

Har ögonkontakt med Stefan när de pratar 
med varandra 

Hans ögon blir svarta och han försvinner 
från platsen 

Hon står kvar 

Man Kvinna 
 
 
Syskonrivalitet 
 
Scener under rubriken "syskonrivalitet" behandlar hur Stefan och Damon är oense 

angående dels varandras livsstilar, Stefan dricker djurblod och Damon dricker 

människoblod, och dels det faktum att de båda har varit förälskade i samma kvinna. Tre 

av scenerna i det första avsnittet, en av scenerna i det andra avsnittet och tre av scenerna i 

det tredje avsnittet där Stefan och Damon interagerar med varandra kategoriseras under 

denna rubrik. Nedan presenterar jag en av dessa scener som ett exempel.  

 
Avsnitt 1 - 00:32:43 
 
Stefan och Damon står i Stefans rum i deras gemensamma familjehem. Damon har på sig 

en svart skinnjacka som är öppen och under den har han en svart t-shirt med v-ringad 

krage. Stefan bär en svart skinnjacka som är öppen, en svart munkjacka under 

skinnjackan som är öppen och en mörkgrå t-shirt med rund krage under munkjackan. 
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Damon påpekar att Elena till utseende är identisk med kvinnan de båda var förälskade i 

och frågar Stefan varför han har tagit kontakt med henne. Stefan påpekar att 

det är inte på grund av att hon liknar henne och Damon svarar med en ironisk 

kommentar. De står långt ifrån varandra i rummet och båda står stilla med rak rygg och 

stirrar in i varandras ögon. Stefans ansiktsuttryck och tonfall uttrycker oro medan 

Damons ansiktsuttryck och tonfall växlar mellan ilska och ironi. Damon frågar Stefan när 

han sist åt någonting annat än en ekorre samtidigt som han går fram till honom och 

knuffar honom. Han frågar om inte Stefan vill smaka människoblod istället och hotar 

med att dricka Elenas blod. Stefans ögon blir svarta och han knuffar Damon ut ur 

fönstret. Utomhus, på husets framsida, fortsätter slagsmålet. Stefan påpekar hur Damons 

handlingar dödar människor och hur han inte kan tillåta att han dödar fler personer, 

framförallt inte Elena. Damon svarar att han tar det som en inbjudan, kastar in Stefan i 

garagedörren. Stefan ligger på marken och andas tungt. Damon ställer sig bredvid honom 

och säger att eftersom han dricker människoblod är han starkare än Stefan. Sedan går han 

in i huset. 

 
Nedan presenterar jag resultatet av analysen av tre av de sju scenerna i form av 
analysscheman 
 
Scen 1 
Avsnitt 1 - 00:30:15 

Stefan Damon 

Bär kläder i mörka färger Bär kläder i mörka färger 

Kort hår Långt hår 

Bär kläder utan urringning Bär kläder utan urringning 

Oroligt ansiktsuttryck Ironiskt ansiktsuttryck 

Argt ansiktsuttryck Argt ansiktsuttryck 

Stelt kroppspråk Stelt kroppspråk 

Man Man 
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Scen 2 
Avsnitt 1 - 00:30:46 

Stefan  Damon 

Man Man 

Kort hår Långt hår 

Bär kläder i mörka färger Bär kläder i mörka färger 

Bär kläder utan urringning Bär kläder utan urringning 

Stelt kroppspråk Rörligt kroppspråk 

Försöker att få ögonkontakt med Damon 
när de pratar med varandra 

Undviker Stefans blick 

Pratar om allvarliga saker Pratar om ytliga saker 

Lyssnar Pratar 

Ler inte Ler med öppen mun 

Anklagar Damon för att ha attackerat och 
skadat en människa 

Erkänner att han har attackerat och skadat 
en människa 

 
Scen 3 
Avsnitt 1 - 00:32:43 

Stefan Damon 

Man Man 

Kort hår Långt hår 

Oroligt ansiktsuttryck och tonfall Ironiskt ansiktsuttryck och tonfall 

Argt ansiktsuttryck och tonfall Argt ansiktsuttryck och tonfall 

Stelt kroppspråk Rörligt kroppspråk 

Bär kläder i mörka färger Bär kläder i mörka färger 

Bär kläder utan urringning Bär kläder utan urringning 

Ler inte Ler med öppen mun 

Pratar om allvarliga saker Pratar om ytliga saker 

Lyssnar Pratar 

Dricker djurblod Dricker människoblod 

Vill försvara människor mot Damon Vill skada eller döda människor 

Svag Stark 

Blir provocerad av Damon Provocerar Stefan 

Får svarta ögon när han slåss mot Damon Får svarta ögon när han slåss mot Stefan  
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Bär smycken Bär smycken 
 
Vardag 
 
Scenen under rubriken "Vardag" behandlar hur Stefan och Elena, efter att de har blivit 

förälskade och umgås allt mer, blir en del av varandras vardag. En scen i det andra 

avsnittet där Stefan och Elena interagerar med varandra kategoriseras under denna rubrik. 

Jag presenterar scenen nedan. 

 
Avsnitt 2 - 00:04:58 
 
Stefan och Elena går tillsammans i skolkorridoren. Stefan har en mörkfärgad t-shirt och 

jeans. Han har inga smycken på sig. Elena har en mörkgrön tröja med urrigning, ett vitt 

linne under tröjan och jeans. Hon bär örhängen. Stefan är längre än Elena. Han ger henne 

en bok och de börjar att diskutera boken. De stannar i korridoren, står nära varandra och 

fortsätter att prata samtidigt som de har ögonkontakt. Hon ler med öppen mun och pratar 

medan Stefan ler med stängd mun och är tyst och lyssnar. Det är en gammal bok och hon 

frågar honom var han har fått tag på boken. Han svarar att den har gått i arv och hon 

fortsätter att fråga ett antal frågor men får endast kortfattade svar. Hennes ansiktsuttryck 

och tonfall uttrycker glädje och nyfikenhet.  

 
Nedan presenterar jag resultatet av analysen av scenen i form av ett analysschema 
 
Scen 1 
Avsnitt 2 - 00:04:59 

Stefan  Elena 

Lång Kort 

Kort hår Långt hår 

Bär kläder utan urringning Bär kläder med urringning 

Lyssnar Pratar 

Ler med öppen mun Ler med öppen mun 

Ler med stängd mun Ler med öppen mun 

Ger en gåva till Elena Tar emot gåvan från Stefan 

Bär inga smycken Bär smycken 
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Man Kvinna 

Bär kläder i mörka färger Bär kläder i mörka färger 

Glatt ansiktsuttryck och tonfall Glatt ansiktsuttryck och tonfall 

Har ögonkontakt med Elena när de pratar 
med varandra 

Har ögonkontakt med Stefan när de pratar 
med varandra 

 
Träffa familjen 
 
Scenerna under rubriken "Träffa familjen" behandlar hur Elena möter Stefan och Damon 

tillsammans och blir vittne till deras syskonrivalitet. En scen i det andra avsnittet där 

Stefan, Damon och Elena interagerar med varandra kategoriseras under denna rubrik. 

Nedan presenterar jag scenen.   

 
Avsnitt 2 - 00:15:33 
 
Elena besöker Stefans och Damons gemensamma familjehem och möts av Damon. 

Damon bär en svart t-shirt med rund krage och jeans. Han har långt hår. Elena bär en 

öppen jacka och jeans. Hennes hår är utsläppt. Damon presenterar sig som Stefans bror 

och bjuder in henne i salongen. Damon ler med öppen mun och hans ansiktsuttryck och 

tonfall uttrycker ironi och glädje. Hon rör mycket på armarna, axlarna och huvudet och 

ler med öppen mun. Även hennes ansiktsuttryck uttrycker ironi och glädje. De pratar 

lättsamt med varandra och skämtar mycket. Damon ger Elena komplimanger för hennes 

utseende och säger att han förstår varför Stefan är förälskad i henne. Han berättar om 

Stefans före detta flickvän, samma kvinna som de båda var förälskade i. Han påstår att 

hon krossade hans hjärta och att han inte har kommit över henne. Elenas ansiktsuttryck 

och tonfall förändras och uttrycker förvåning och misstänksamhet. Damons kroppspråk är 

stelt, under hela samtalet står han stilla på samma plats och rör endast litegrann på 

armarna för att peka på någonting. Stefan kommer in i salongen och avbryter samtalet. 

Liksom Damon bär han en svart t-shirt och jeans. Hans kroppsspråk är stelt; han står stilla 

vid ingången till salongen och stirrar in i Damons ögon. Han hälsar kortfattat på Elena 

utan att möta hennes blick. Damon fortsätter att samtala med Elena, men Stefan ber Elena 

att lämna dem. Hon lyder honom och Stefan och Damon lämnas ensamma i salongen. 

Damon ler med öppen mun och säger ironiska kommentarer om Elena.  
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Han väntar på att Stefan ska svara utan något resultat. Damon byter ämne och de börjar 

att samtala om en person som Damon har skadat men som överlevde. Stefan går förbi 

Damon och ställer sig mitt emot honom. Hans ansiktstuttryck och tonfall uttrycker oro. 

Han frågar hur länge Elena var där. Damon, vars ansiktsuttryck och tonfall nu uttrycker 

ilska och ironi, viskar i hans öra att det närmaste Stefan kan komma att bli mänsklig är att 

äta människor. Stefan frågar varför Damon kom tillbaka till deras barndomshem men 

Damon svarar inte. Han går ut ur salongen. 

 
Nedan presenterar jag resultatet av analysen av scenen i form av ett analysschema 
 
Scen 1 
Avsnitt 2 - 00:14:31 

Stefan Damon Elena 

Dyker upp från ingenstans 
bakom Damon och Elena 

Dyker upp från ingenstans 
bakom Elena 

Letar efter Stefan 

Bär kläder i mörka färger Bär kläder i mörka färger Bär kläder i mörka färger 

Kort hår Långt hår Längre hår 

Bär kläder utan urringning Bär kläder utan urringning Bär kläder med urringning 

Stelt kroppsspråk Rörligt kroppsspråk Rörligt kroppsspråk 

Ler inte Ler med öppen mun Ler med öppen mun 

Oroligt ansiktsuttryck och 
tonfall 

Vänligt ansiktsuttryck och 
tonfall 

Vänligt ansiktsuttryck och 
tonfall 

Argt ansiktsuttryck och 
tonfall 

Ironiskt ansiktsuttryck och 
tonfall 

Förvånat ansiktsuttryck och 
tonfall 

Man Man Kvinna 

Lyssnar Pratar Pratar 

Bär inga smycken Bär inga smycken Bär smycken 

 Tror att alla förhållanden 
kommer att ta slut 

Vill utveckla hennes och 
Stefans relation 

Bjuder inte tillbaka Elena 
till hans och Damons hem 

Bjuder tillbaka Elena till 
hans och Stefans hem 

Besvarar inte Damons 
inbjudan 

Har ögonkontakt med 
Damon när alla tre pratar 

med varandra 

Växlar mellan att ha 
ögonkontakt med Elena och 

Stefan när alla tre pratar 
med varandra 

Har ögonkontakt med 
Damon och försöker få 

ögonkontakt med Stefan när 
de pratar med varandra  
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Rörligt kroppsspråk Rörligt kroppsspråk   

Har ögonkontakt med 
Damon när de pratar med 

varandra 

Har ögonkontakt med Stefan 
när de pratar med varandra 

 

Pratar om allvarliga saker Pratar om ytliga saker  

 Viskar i Stefans öra  

Pratar Pratar  
 
Vändpunkt 
 
Scenen under rubriken "Vändpunkt" behandlar hur Elena, efter att hon har blivit vittne till 

Stefan och Damons syskonrivalitet, står inför ett beslut; om hon ska fortsätta att träffa 

Stefan trots eventuella problem som syskonrivaliteten kan skapa mellan henne och Stefan 

eller om hon ska sluta att träffa honom. En scen i det andra avsnittet där Stefan och Elena 

interagerar med varandra kategoriseras under denna rubrik. Nedan presenterar jag scenen. 

 
Avsnitt 2 - 00:23:15 
 
Elena står tillsammans med sin vän Bonnie, sin före detta pojkvän Matt och ett stort antal 

främlingar i en park och väntar på en komet som ska åka förbi på himlen. Hon bär en 

beach skinnjacka som är öppen och ett mörkfärgat linne med urrigning under 

skinnjackan. Hon har håret nedsläppt. Alla håller i ett varsitt stearinljus och Elena tänder 

sitt ljus på en annan persons ljus. Hon går omkring i folksamlingen och låter en annan 

person tända sitt ljus på hennes. När hon tittar upp på personen ser hon att det är Stefan. 

Han bär en svart skinnjacka och en ring. Han ler med stängd mun och hälsar på henne. 

Hans ansiktsktsuttryck och tonfall uttrycker glädje. Hon svarar inte på hans hälsning och 

går iväg. Hon ställer sig en bit bort och tittar upp mot himlen. Han ställer sig bredvid 

henne och berättar om kometen. Hon ler med öppen mun och berättar vad hon vet om 

kometen, dock fortfarande med blicken mot himlen. Han ber om ursäkt för sitt beteende 

när hon möte honom och hans bror hemma hos honom. Hon kommenterar, med ett 

ansiktsuttryck och tonfall som uttrycker ironi, att han spenderar mycket tid med att be om 

ursäkt. Hans ansiktsuttryck och tonfall blir allvarligt och han förklarar varför han betedde 

sig som han gjorde. Han tittar ned i marken och pratar tyst.  



 

 27 

De diskuterar hans relation till hans bror. Hennes röst är stark och hon pratar högt. Han 

ställer sig framför henne och försöker fånga hennes blick. Hon möter hans blick och 

förklarar att hon förstår. Hon säger att de hade det trevligt tillsammans men att ingen av 

dem är redo för ett förhållande. Hennes ansikstuttryck och tonfall uttrycker sorg. Hon 

blåser ut sitt ljus och går därifrån. 

 
Nedan presenterar jag resultatet av analysen av scenen i form av ett analysschema 
 
Scen 1 
Avsnitt 2 - 00:23:15 

Stefan  Elena 

Kort hår Långt hår 

Man  Kvinna 

Bär smycken Bär inga smycken 

Bär kläder i mörka färger Bär kläder i mörka färger 

Bär kläder utan urringning Bär kläder med urringning 

Lång Kort 

Pratar Lyssnar 

Söker ögonkontakt med Elena när de pratar 
med varandra 

Undviker Stefans blick när de pratar med 
varandra 

Ler med stängd mun Ler inte 

Ber om ursäkt Accepterar ursäkten 

Stelt kroppsspråk Rörligt kroppspråk 

Lyssnar Pratar 

Sorgligt ansiktsuttryck och tonfall Ironiskt ansiktsuttryck och tonfall 

Accepterar Elenas beslut Vill inte fortsätta att träffa Stefan  

 
Kärlek 
 
Scenen under rubriken "Kärlek" behandlar när Elena bestämmer sig för att bortse från 

Stefans och Damons syskonrivalitet och fortsätta att träffa Stefan. En scen i det andra 

avsnittet där Stefan och Elena interagerar med varandra kategoriseras under denna rubrik. 

Nedan presenterar jag scenen. 

 



 

 28 

Avsnitt 2 - 00:36:45 
  
Elena besöker Stefan och Damons familjehem och möts av Stefan. Hon bär en beach 

skinnjacka som är öppen och ett mörkfärgat linne med urrigning under skinnjackan. Hon 

har håret nedsläppt. Han bär en svart skinnjacka och en ring. Han står med rak rygg och 

tittar på henne utan att säga någonting. Hon hälsar på honom. Hennes ansiktsuttryck och 

tonfall är allvarligt. De står tysta och tittar på varandra. Han ler med stängd mun och 

bjuder in henne men hon vill att de ska gå ut på husets framsida och titta på kometen. 

Hon ler med öppen mun. De ställer sig nära varandra på framsidan av huset och hon ber 

om ursäkt för sitt beteende. Bådas ansiktsuttryck och tonfall uttrycker allvarlighet. De 

tittar in i varandras ögon. De diskuterar sin relation, hur de tänker och känner, och 

kommmer tillsammans fram till att de har känslor för varandra. De kysser varandra.  

 
Nedan presenterar jag resultatet av analysen av scenen i form av ett analysschema 
 
Scen 1 
Avsnitt 2 - 00:36:45 

Stefan Elena 

Man Kvinna 

Lång Kort 

Kort hår Långt hår 

Bär kläder i mörka färger Bär kläder i mörka färger 

Bär kläder med urringning Bär kläder med urringning 

Glatt ansiktsuttryck och tonfall Glatt ansiktsuttryck och tonfall 

Allvarligt ansiktsuttryck och tonfall Allvarligt ansiktsuttryck och tonfall 

Ler inte Ler inte 

Pratar om allvarliga saker Pratar om allvarliga saker 

Bär inga smycken Bär smycken 

Skriver dagbok Skriver dagbok 

Har ögonontakt med Elena när de pratar 
med varandra 

Har ögonkontakt med Stefan när de pratar 
med varandra 

Kysser Elena Kysser Stefan 

Rör Elenas kind med sin ena hand Rör Stefans kind med sin ena hand 
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Förhållande 
 
Scener under rubriken "Förhållande" behandlar hur Stefan och Elenas relation utvecklas 

ytterligare, efter att Elena har valt att fortsätta träffa Stefan, och de blir ett par. Fyra 

scener i det tredje avsnittet där Stefan och Elena interagerar med varandra  kategoriseras 

under denna rubrik. Nedan presenterar jag en av scenerna som ett exempel. 

 
Avsnitt 3 - 00:04:20 
 
Elena och hennes vän Bonnie går tillsammans på skolans område när Stefan möter dem. 

Han hälsar dem båda en god morgon och Bonnie går därifrån. Han bär en mörkbrun 

skinnjacka som är öppen, under den en tröja och jeans. Elena bär en mörkfärgad jacka 

med uppdragna ärmar som är öppen och under den ett mörkgrått linne med urrigning. 

Hennes hår är utsläppt. De får ögonkontakt direkt och diskuterar sitt förhållande, bland 

annat bestämmer de att de ska ha en dubbeldejt tillsammans med Bonnie och 

övergripande hur mycket de tycker om varandra. Bådas ansiktsuttryck och tonfall 

uttrycker glädje. Hon ler med öppen mun och pratar medan han ler med stängd mun och 

lyssnar på henne. Ibland avbryter han henne med en kortfattad kommentar eller fråga. De 

går bredvid varandra och stannar upp nu och då och ställer sig framför varandra. 

En gång rör Elena vid Stefans arm. Hon rör mycket på axlarna och armarna medan hans 

kroppsspråk är stelt. Han sträcker på ryggen. 

 

Nedan presenterar jag resultatet av analyserna av tre av de fyra scenen i form av  

analysscheman 

 
Scen 1 
Avsnitt 3 - 00:04:20 

Stefan  Elena 

Lång Kort 

Kort hår Långt hår 

Man  Kvinna 

Bär kläder med urringning Bär kläder med urringning 

Bär inga smycken Bär smycken 
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Går nära Elena när de promenerar 
tillsammans 

Går nära Stefan när de promenerar 
tillsammans 

Rör inte Elena Rör Stefan på armen 

Bär kläder i mörka färger Bär kläder i mörka färger 

Har ögonkontakt med Elena när de pratar 
med varandra 

Har ögonkontakt med Stefan när de pratar 
med varandra 

Lyssnar Pratar 

Acceptererar Elenas inbjudan Bjuder Stefan till en middag med en av 
hennes vänner 

Ler med stängd mun Ler med öppen mun 
 
Scen 2 
Avsnitt 3 - 00:05:43 

Stefan  Elena 

Man Kvinna 

Kort hår Långt hår 

Bär kläder med urringning Bär kläder med urringning 

Är duktig på amerikansk fotboll Blir imponerad 

Går med i skolans fotbollslag Uppmuntrar Stefan att gå med i skolans 
fotbollslag 

Lång Kort 

Bär kläder i mörka färger Bär kläder i mörka färger 

Kommer inte övereens med sina manliga 
klasskamrater 

Uppmuntrar honom att umgås med sina 
manliga klasskamrater 

Ler med stängd mun Ler med öppen mun 

Stelt kroppsspråk Rörligt kroppsspråk 
 
Scen 3 
Avsnitt 3 - 00:08:03 

Stefan Elena 

Man Kvinna 

Kort hår Långt hår 

Bär kläder med urringning Bär kläder med urringning 

Ler med stängd mun Ler med öppen mun 

Intelligent Blir imponerad 
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Glatt ansiktsuttryck och tonfall Glatt ansiktsuttryck och tonfall 
 
Tvivel 
 
Scener under rubriken "Tvivel" behandlar hur Stefan och Elena, efter att de har blivit ett 

par, börjar att umågs allt oftare och Elena upptäcker att någonting är annorlunda med 

Stefan i jämförelse med andra människor i hennes omgivning. Två scener i det tredje 

avsnittet där Stefan och Elena interagerar med varandra kategoriseras under denna rubrik. 

Nedan presenterar jag en av scenerna som ett exempel.  

 
Avsnitt 3 - 00:30:36 
 
Alla skolans elever, och alla stadens invånare, har samlats vid skolans fotbollsplan inför 

en fotbollsmatch. Stefan, som spelar i fotbollslaget, är där och Elena är där för att titta på 

honom. Hon har på sig ett mörklila linne med urrigning, ett halsband och örhängen. Hon 

har håret utsläppt. Stefan har på sig en röd och vit fotbollströja och jeans. Elenas lillebror 

Jeremy slåss med en av de manliga eleverna och Stefan går mellan och stoppar 

slagsmålet. Jeremy, som ramlar ned på marken, tar upp en trasig flaska och siktar på den 

manlige eleven men träffar Stefans ena hand och han får ett djupt skärsår. Elena kommer 

fram och konfroterar Jeremy som försvinner från platsen. Hon går fram till Stefan och ber 

att få se såret. Hennes ansiktsuttryck och tonfall är oroligt. Han påstår att Jeremy missade 

och håller handen bakom ryggen. Hans ansiktsuttryck och tonfall är lugnt och känslokallt. 

Hon drar fram hans hand från bakom ryggen och blir förvånad när hon ser att det inte är 

något sår utan bara lite blod. Hennes ansiktsuttryck och tonfall uttrycker nu oro och 

förvåning. Stefan upprepar att Jeremy missade och drar undan handen och hon säger att 

hon såg att han träffade. Han påstår att han mår bra och går från platsen. Han säger till 

Elena att de ses efter matchen. 
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Nedan presenterar jag resultatet av analyserna av båda scenerna i form av analysscheman 
 
Scen 1 
Avsnitt 3 - 00:30:36 

Stefan  Elena 

Kort hår Långt hår 

Lång Kort 

Bär kläder med urringning Bär kläder utan urringning 

Bär kläder i ljusa färger Bär kläder i mörka färger 

Argt ansiktsuttryck och tonfall Oroligt ansiktsuttryck och tonfall 

Han skadar sig och skadan läker på några 
minuter 

Chockat ansiktsuttryck och tonfall 

Ljuger Beordrar honom upprepade gånger att tala 
sanning 

Rörligt kroppsspråk Rörligt kroppspråk 

Man Kvinna 

Har ögonkontakt med Elena när de pratar 
med varandra 

Har ögonkontakt med Stefan när de pratar 
med varandra 

 
Scen 2 
Avsnitt 3 - 00:38:32 

Stefan Elena 

Man Kvinna 

Kort hår Långt hår 

Lång Kort 

Bär kläder utan urringning Bär kläder med urringning 

Bär kläder i ljusa färger Bär kläder i ljusa färger 

Kramar om Elena  Kramar om Stefan 

Håller Elenas händer Håller Stefans händer 

Oroligt ansiktsuttryck och tonfall Oroligt ansiktsuttryck och tonfall 

Bär smycken Bär inga smycken 

Tröstar Elena Låter sig tröstas av Stefan 
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Lär känna familjen  
 
Scener under rubriken "Lär känna familjen" behandlar när Damon tar kontakt med Elena 

utan att Stefan är i närheten. Elena kan då lära känna Damon utan att hans och Stefans 

syskonrivalitet blir ett hinder. Två scener i det tredje avsnittet där Elena och Damon 

interagerar med varandra kategoriseras under denna rubrik. Nedan presenterar jag en av 

scenerna som ett exempel.  

 
Avsnitt 3 - 00:32:02 
 
Elena går till sin bil som står på parkeringsplatsen bredvid skolans fotbollsplan. Plötsligt 

dyker Damon upp bakom henne. Hon har på sig ett mörklila linne med urrigning, ett 

halsband och örhängen. Hon har håret utsläppt. Han har på sig en svart skinnjacka som är 

öppen och under den har han en svart t-shirt med rund krage. Han står nära henne och de 

har ögonkontakt. Han påstår att han gömmer sig från sin flickvän Caroline, som också är 

en av Elenas vänner. Han påstår att Caroline pratar för mycket och kräver mycket 

uppmärksamhet. Han rör mycket på armarna och huvudet för att peka åt vilket håll hon 

är. När han pratar så viskar han. Hans ansiktsuttryck är ironiskt och nonchalant. Elena 

säger emot allting Damon säger, och blir bland annat sårad av att han talar illa om hennes 

vän. Hennes ansiktsuttryck och tonfall uttrycker kaxighet. Hon sträcker på ryggen och 

förflyttar sig bakåt från honom samtidigt som Damon förflyttar sig framåt mot henne. 

Han lutar sig framåt mot henne och stirrar in i hennes ögon. Han säger att hon är 

attraherad av honom och vill kyssa honom och hon slår honom på kinden. Hon säger att 

han är elak mot Stefan som handlar som han gör och går därifrån. 

 
Nedan presenterar jag resultatet av analyserna av de båda scenerna i form av 
analysscheman 
 
Scen 1 
Avsnitt 3 - 00:20:28 

Damon Elena 

Kort hår Långt hår 

Man Kvinna 

Bär kläder utan urringning Bär kläder med urringning 
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Bär kläder i mörka färger Bär kläder i mörka färger 

Har snabba reflexer Blir imponerad 

Lång Kort 

Rörligt kroppsspråk Rörligt kroppspråk 

Ler med öppen mun Ler med öppen mun 

Glatt ansiktsuttryck och tonfall Glatt ansiktsuttryck och tonfall 

Vänligt ansiktsttryck och tonfall Oroligt ansiktsuttryck och tonfall 

Pratar Pratar 

Sysslar med hushållssysslor Sysslar med hushållssysslor 

Står långt ifrån Elena när de pratar med 
varandra 

Står långt ifrån Damon när de pratar med 
varandra 

Har ögonkontakt med Elena när de pratar 
med varandra 

Har ögonkontakt med Damon när de pratar 
med varandra 

Ger Elena råd angående hennes liv Tar emot Damons råd 

Bär inga smycken Bär smycken 
 
Scen 2 
Avsnitt 3 - 00:32:02 

Damon Elena 

Man Kvinna 

Bär kläder utan urringning Bär kläder med urringning 

Kort hår Långt hår 

Lång Kort 

Dyker upp bakom Elena från ingenstans Blir överraskad 

Står nära Elena när de pratar med varandra Står nära Damon när de pratar med 
varandra 

Glatt ansiktsuttryck och tonfall Glatt ansiktsuttryck och tonfall 

Ironiskt ansiktsuttryck och tonfall Argt ansiktsuttryck och tonfall 

Pratar Pratar 

Fortsätter att prata utan att ta hänsyn till 
Elenas kommentarer 

Ifrågasätter allting Damon säger 

Rörligt kroppspråk Rörligt kroppspråk 

Försöker att kyssa Elena Slår Damon på kinden och lämnar platsen 

Bär kläder i mörka kläder Bär kläder i mörka kläder 
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Har ögonkontakt med Elena när de pratar 
med varandra 

Har ögonkontakt med Damon när de pratar 
med varandra 

 
Slutsatser 
 
Min teori lyder som så att subjektivt och konstruerat medieinnehåll reflekterar socialt 

accepterade normer som återfinns i samhället. När vi tar del av medieinnehåll som vi 

identifierar oss med konsumerar vi meningar vilka behandlar normer, traditioner och 

synsätt angående maskulinitet och femninitet. Vi använder de meningar vi har 

konsumerat för att bekräfta vår identiet, vilken redan har formats av samma normer, 

traditioner och synsätt i samhället.  

 Här vill jag fokusera på att vi behöver identifiera oss med det medieinnehåll som 

vi konsumerar. Dock menar jag inte att män endast tar del av medieinnehåll i vilket män 

förekommer och vice versa. Identifikation återfinns på en gruppnivå och på en  

individuell nivå (Fagerström & Nilson 2008, s.31). Låt oss utgå från ett exempel; Alex 

bor tillsammans med sin hund Buster och arbetar som polis. Han prenumererar på 

tidningen "Min hund" som skriver om hundar och deras ägare och han följer  

televisionsprogrammet "Duktig hund" där man får lära sig hur man lär sina hundar olika 

konster. Dock tycker han inte om filmen "Bokstavsmannen" som handlar om två poliser 

som fångar en seriemördare som lämnar bokstäver efter sig på brottsplatserna därför att 

det inte överrensstämmer med hans arbete. Alex individuella situation avgränsar 

medieinnehållet som han identiferar sig med. Detsamma gäller för alla individer. Ingens 

situation är den andres lik och därför uppfattar varje individ medieinnehåll annorlunda. 

Eftersom det är jag som har ufört analysen har jag valt att utgå från min uppfattning av 

materialet.  

 I analysschemat nedan presenterar jag detaljer som jag har funnit på eller inom 

Stefan, Elena och Damon i alla analysscheman under rubriken "Material & analys" vilka 

jag anser vara utmärkande för dem.  

 

Stefan Damon Elena 

Kort hår Långt hår Långt hår 

Man Man Kvinna 
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Bär kläder utan urringning Bär kläder utan urringning Bär kläder med urringning 

Lång Lång Kort 

Bär inga smycken Bär inga smycken Bär smycken 

Bär kläder i mörka färger Bär kläder i mörka färger Bär kläder i mörka färger 

Stelt kroppsspråk Rörligt kroppsspråk Rörligt kroppsspråk 

Lyssnar Pratar Pratar 

Ler med stängd mun Ler med öppen mun Ler med öppen mun 

Orolig  Orolig 

Vampyr Vampyr Människa 

Svag Stark  

Tar inte iniativ Tar iniativ Tar iniativ 

Dricker djurblod Dricker människoblod  

Skriver dagbok  Skriver dagbok 

Arg Arg Arg 

Skyddar människor Attackerar människor  

Ledsen  Ledsen 

Glad Glad Glad 

 Ironisk Ironisk 
 
I teorin utgår jag från tolkningar. Mer exakt mina tolkningar. Jag tolkar det som om att 

Stefan och Damon är män och att Elena är en kvinna. För att kunna förklara hur jag 

kommit fram till det behöver jag gå tillbaka till semiotiken; enligt semiotiken kan tecken 

stå för någonting. De har en inneboende och kulturellt förankrad mening. Enkelt uttryckt 

återfinns tecknets mening hos människor i det samhälle tecknet är en del av (Kjørup 

2004, s.21). I analysschemat ovan framkommer det att Elena bär kläder med urringat 

vilket möjliggör att jag kan se att hon har bröst. "Bröst" uppfattar jag som ett tecken i 

vilket jag tolkar in meningen "Kvinnor har bröst".  

Det framkommer också att Stefan och Damon bär kläder utan urringning och man 

skulle därför kunna tro att det är svårare att bestämma deras kön. Någonting som dock 

inte framkommer i schemat är vad jag syftar till med "kläder". Stefan och Damon bär 

vanligtvis en t-shirt och en öppen jacka vilket möjliggör att jag kan se konturerna av 

framsidan av deras överkropp.  
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Om de skulle ha bröst skulle de ha putat ut under t-shirten och så är inte fallet. "Har inga 

bröst" uppfattar jag som ett tecken i vilket jag tolkar in meningen "Män har inga bröst".  

 Alla detaljer jag har funnit på och inom Stefan, Damon och Elena uppfattar jag 

som tecken. Liksom jag tolkade tecknen "Bröst" och "Har inga bröst" tolkar jag dessa 

tecken. I teorin avgränsar jag mig till ett genusperspektiv; medieinnehåll som reflekterar 

socialt accepterade normer vilka återfinns i samhället och vilka behandlar normer, 

traditioner och synsätt angående maskulinitet och femininitet. Därför kommer jag att 

tolka alla tecken utifrån ett genusperspektiv. På grund av att jag utgår från ett 

genusperspektiv innebär det att jag inte ser huvudkaraktärerna som Stefan, Damon och 

Elena utan jag utgår från deras kön. Elena blir ”kvinna” och eftersom både Stefan och 

Damon är män blir Stefan ”Man 1” och Damon ”Man 2”.  

Om vi går tillbaka till teorin ytterligare en gång; medieinnehåll reflekterar socialt 

accepterade normer som återfinns i samhället. Utifrån analysschemat ovan kan jag 

formulera socialt accepterade normer för könen vilka återfinns i samhället och vilka 

reflekteras i "The vampire diaries".  

 
Man 1 
 
Män är långa och har kort hår. De bär kläder i mörka färger utan urringning och inga 

smycken. De prioriterar sina medmänniskor framför sig själva även om det innebär att de 

skadar sig. De är reserverade individer som bär på oro, sorg och ilska och som föredrar 

att uttrycka sina tankar i en dagbok. Trots detta ställer de upp om någon vill prata och har 

ingenting emot dela andras glädje.  

 
Man 2 
 
Män är långa och har långt hår. De bär kläder i mörka färger utan urringning och inga 

smycken. De prioriterar sig själva framför sina medmänniskor och drar sig inte för att 

skada människor för att få sin vilja igenom. De är utåtriktade och sociala individer som 

känner ilska och glädje men som inte har förmågan att känna oro och sorg.    
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Kvinna 
 
Kvinnor är korta och har långt hår. De bär kläder i mörka färger med urringning och 

smycken. Samtidigt som de är reserverade individer som bär på oro, ilska och sorg samt 

förederar att uttrycka sina tankar i en dagbok är de utåtriktade och sociala individer som 

har nära till skratt. De är oförmögna att försvarar sig själva gentemot män och deras liv 

ligger i deras händer. Vill "Man 1" försvara henne är hon oskadd men vill "Man 2" 

attackera henne och dricka hennes blod skadar hon sig.  

 
Det finns ett antal saker som är värda att ta upp. För det första finns det två normer för 

maskulinitet men endast en norm för femininitet. En relevant frågeställning kan vara 

varför det behövs två normer för maskulinitet när det endast behövs en norm för 

femininitet. För det andra har jag funnit likheter mellan inte bara "Man 1" och "Man 2" 

utan också mellan "Man 1" och "Kvinna" och "Man 2" och "Kvinna". "Man 1" och 

"Kvinna" har gemensamt är att de båda är reserverade, bär på oro, ilska och sorg och att 

de föredrar att uttrycka sina tankar i en dagbok. "Man 2" och "Kvinna" har gemensamt att 

de har långt hår och är utåtriktade, sociala och har nära till skratt. "Man 1" och "Man 2"  

bär båda kläder i mörka färger utan urringning och inga smycken och de är båda två arga.  

En relevant frågeställning kan vara vad dessa skillnader och likheter innebär. Eftersom 

det finns likheter mellan alla tre normer kan de kopplas till varandra samtidigt som 

skillnaderna gör att de åtskiljs från varandra.  

 När Emile Durkheim talar om dualism nämner han någonting liknande. Han 

menar att ur ett historiskt perspektiv är män och kvinnor kopplade till varandra i den 

mening att de lever och verkar i samma samhälle. Samtidigt åtskiljs män och kvinnor från 

varandra eftersom de lever och verkar inom olika domäner i samhället. Medan männen 

befinner sig i den offentliga domänen och bland annat tar politiska beslut befinner sig 

kvinnorna i den privata domänen och bland annat tar hand om familjen (Sydie 1987, s.22-

23). 
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Diskussion 
 
Jag frågar hur maskulinitet och femininitet framställs i "The vampire diaries". Jag 

fokuserar på maskulinitet och femininitet eftersom jag i teorin utgår från ett 

genusperspektiv. Linda Fagerström och Maria Nilson presenterar begreppet 

"representation" vilket är ett synonym till "framställa". De definierar det som att detaljer 

vi finner i medieinnehåll står för någonting (Fagerström & Nilson 2008, s.30). Jag frågar 

vad maskulina och feminina huvudkaraktärer som jag har funnit i "The vampire diaries" 

står för. För att kunna svara på det har jag dels kopplat detaljer som jag har funnit hos 

huvudkaraktärerna till deras kön och dels har jag tolkat dem.  

 Jag fann tre huvudkaraktärer: en kvinna och två män. Det innebär att jag fann en 

framställning av femininitet och två framställningar av maskulinitet. Det är 

problematiskt. Linda Fagerström och Maria Nilson skriver att för att vi ska ta del av 

medieinnehåll behöver vi identifiera oss med det (Fagerström & Nilson 2008, s.31). Om 

det endast skulle ha funnits en kvinnlig och en manlig huvudkaraktär skulle jag ha kunnat 

presentera två framställningar och påstå att kvinnor identifierar sig med den kvinnliga 

huvudkaraktären och vice versa. Det kan jag inte göra nu. Dock kan jag påstå att eftersom 

män har två huvudkaraktärer att identifiera sig med har de större valfrihet än kvinnor. Jag 

kan inte säga någonting om hur de väljer men det finns ett antal valmöjligheter. De kan 

till exempel identifiera sig med en av dem eller så kan de identifiera sig med båda två.   

   Linda Fagerström och Maria Nilson hänvisar till Harold D. Laswells 

injektionsnålshypotes som syftar till att medier påverkar de som tar del av dem, och 

använder begreppet "masskultur", där fokus ligger på medier som når ut till många 

människor. Samtidigt hänvisar de till David Gauntletts mediekonsumenter vilka är 

reflekterande och tolkande individer som använder medierna och deras innehåll efter 

egen önskan (Fagerström & Nilson 2008, s.25). Tittare är därför en kombination av en 

passiv massa och en aktiv individ; en massa som aktivt tolkar, och påverkas av, 

medieinnehåll som de själva har valt utifrån ett begränsat urval.  
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