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Sammandrag 

Rödluvan är en välkänd saga som skrevs ner första gången av Charles Perrault år 1697. 

Han skrev den för att varna unga kvinnor för vargen, alltså män som kunde lura dem i 

säng. På samma sätt som Rödluvan var en saga för att varna kvinnor att vika av stigen 

och synda så finns det arketyper av Vargen och Rödluvan i dagens moderna berättelser 

som går ut på samma sak. Gamla föreställningar om att kvinnor behöver skydda sig för 

att inte bli våldtagen lever kvar bland annat genom arketyperna Rödluvan och Vargen. 

Med hjälp av feministisk psykoanalys och arketypanalys så tolkar denna uppsats två 

berättelser tv-serien True blood och boken den är baserad på, Död tills mörkret faller. 

Den feministiska psykoanalysen visar att arketypen Rödluvan fortfarande varnar unga 

kvinnor från att vara fri i sin sexualitet och arketypsanalysen visar hur kvinnor blir 

passiva objekt som straffas av män när de försöker ta aktiva roller. Det är viktigt att ge 

gymnasieelever verktyg som analysmodeller för att synliggöra orättvisor i samhället för 

att bejaka en demokratisk värdegrund.  

 

Nyckelord: arketyper, Rödluvan, psykoanalys, initieringsprocess, demokratisk 

värdegrund  
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1. Inledning  
I min klass av 14 unga kvinnor där alla är under 18 år fick de i uppgift att skriva ett 

argumenterande tal. En av eleverna valde att skriva om våldtäkt. Det blev fort ett hav av 

historier. Alla hade på något sätt blivit antingen trakasserade eller förföljda av män. 

Många erkände att de inte vågade gå ut på kvällarna när det blivit mörkt. Klassen som 

annars vill sluta 20 minuter tidigt från lektionen, hade svårt att lämna klassrummet. Det 

här är en av anledningarna till att jag valde att skriva om just våldtäkt, jag vill ta reda på 

hur man som lärare kan arbeta med känsliga ämnen för att förtydliga föreställningarna 

kring män och kvinnor.   

Inom skolan har jag stött på många elever som tycker att feminism är något som inte 

behövs längre, både bland tjejer och killar. Det är svårt för en oerfaren att se mönster av 

patriarkatet i samhället. I uppdraget som ämneslärare följer den demokratiska 

värdegrunden med på köpet vare sig vi är feminister eller inte. En del av vårt uppdrag är 

att upplysa om orättvisor i samhället för att forma ett demokratiskt samhälle. Genom att 

få elever att granska populärkulturen med verktyg som psykoanalys och arketypsanalys 

kan också de inse att dagens bild av män och kvinnor i berättelser inte är så jämställda 

som lätt kan tros utan rentav orättvisa. 

Hymenoperationer förekommer i dagens Sverige trots att det är olagligt att kvinnor ska 

opereras till oskulder för att blöda vid samlag.
1
 Blödningen är en kontroll över kvinnans 

sexualitet och kropp. Katarina Wennstam i sin bok Flickan och Skulden förklarar att 

dagens våldtäktsdomar anser att det är viktigt att nedteckna ”omständigheter” kring 

kvinnans kläder under övergreppet. I samma dom finns det inga anteckningar om vad 

mannen hade för kläder på sig. Kvinnliga offer ska karakteriseras med kvinnliga 

arketyper, demonen, den rebelliska eller ängeln, oskulden. Kvinnor som blir våldtagna 

blir kallade förnedrande saker som hora.
2
 Liknande förhållningssätt kring kvinnans 

ansvar att behöva skydda sig mot våldtäktsmän och vad som händer när hon inte gör det 

finnes i Rödluvan skriven av Charles Perrault år 1697. Versionen har en notis som ska 

lära unga flickor att inte avvika från stigen för att undvika att bli utsatt för våld eller 

övergrepp.  Mer om detta i bakgrundskapitlet.  Det krävs en förändring. Män ska inte 

behöva anses vara rovlystna vargar och kvinnor ska inte behöva bry sig om vart, hur 

eller när hon går utanför dörren med risk för att bli våldtagen. Dessa ämnen undersöks 

utifrån tv-serien True blood och boken den är baserad på, Död tills mörkret faller av 

Charlaine Harris. Berättelserna är valda för att de båda har sålts i miljontals exemplar 

och är populära bland ungdomar. De är bra exempel på hur ojämställdhet visas i enligt 

ungdomarna ”vanliga” berättelser där inte orättvisor mellan könen är uppenbara. Med 

hjälp av feministisk psykoanalys och arketypanalys ska tv-serien True blood tolkas 

utifrån kvinnliga karaktärer bland annat Rödluvan, sedan analyseras boken Död tills 

mörkret faller utifrån arketyper och sedan jämförs dessa med varandra. Jag ska 

undersöka vad Rödluvan i dag får för utrymme och i sin tur ställer för krav på dagens 

                                                 
1
 Att möta patienter som söker för oro kring oskuld och heder. 1. uppl. 2011, s. 61-62 

2
 Wennstam, Katarina. Flickan och skulden: en bok om samhällets syn på våldtäkt, Stockholm, Bonnier, 

2002, s. 11-13 
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moderna kvinna och man. Berättelser skapar föreställningsvärldar som påverkar 

samhället.  

 1.1 Syfte  

Genom att undersöka och analysera arketypen Rödluvan i gymnasieskolan kan vi få syn 

på föreställningar kring manlig och kvinnlig sexualitet. Jag vill undersöka arketypen 

Rödluvan och hennes motpol vargen för att hitta ingångar och prata öppet om män och 

kvinnors sexualitet i gymnasieskolan. Läroplanen för gymnasieskolan menar att skolans 

värdegrund bygger på demokratiska värderingar: 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de medmänskliga rättigheterna och 

de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och 

en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människans egenvärde och 

respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människor lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.
3
 

Detta visar att förmedla kunskap om jämställdhet mellan kvinnor och män också ligger 

på lärarens ansvar. Med hjälp av verktygen som psykoanalys och arketypanalys kan 

berättelser analyseras och ge tydligare bilder hur skillnader mellan könen kan se ut. Den 

ger också eleven tillfälle att diskutera sådant som oroar de flesta såsom, våld och 

våldtäkter.  

1.2 Frågeställningar  

 Hur gestaltas arketyperna Rödluvan och Vargen i moderna berättelser?  

 Hur gestaltas kvinnor och mäns karaktärer utifrån feministisk psykoanalys och 

arketypsanalys i moderna berättelser?  

 Hur kan dessa arketyper gynna demokratisk värdegrund i gymnasieskolan?  

2. Metod 
Metoden som är vald för denna uppsats är kvalitativ litteraturstudie. En kvalitativ metod 

går in på djupet och söker mening till skillnad mot den kvantitativa som i större 

utsträckning behandlar statistiskt verifierade samband. Johan Alvehus menar i sin bok 

Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok att den kvalitativa metoden strävar 

efter att ta reda på hur människor skapar mening utifrån relationer och sin världsbild. 

Den kvalitativa forskningens centrala idé är att människor skapar den värld de befinner 

sig i och det är den platsen metoden vill forska kring. Johan Alvehus menar i sin bok 

Skriva uppsats med kvalitativ metod att den lär ut att packa upp, läsa av och sedan 

analysera.
4
 Enligt Henry Olsson i sin bok Forskningsprocessen beskrivs den kvalitativa 

metoden ofta som en motpol till den kvantitativa. Den kvalitativa metoden inriktar sig 

på en mindre del som analyseras och går på djupet.
5
 Denna uppsats ska analysera 

berättelser för att se hur de skapar föreställningar om människan. 

                                                 
3
 Lärarboken: 2016/17 : [läroplaner, skollagen, policydokument]. Stockholm: Lärarnas riksförbund, 

2016, s.15 

4
 Alvehus, Johan, Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. Stockholm, Liber, 2013, s. 20–21 

5
 Olsson, Henry, Forskningsprocessen, Stockholm, Liber, 2011, s. 18  
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Den litteraturvetenskapliga metoden är forskning som utreder litteraturens tillkomst, 

utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering. Ur ett historiskt perspektiv 

har litteraturstudier funnits redan sedan antiken fram tills i dag.
6
 Denna litteraturstudie 

inriktar sig på hur kvinnor och män framställs i moderna berättelser och hur det 

påverkar samhället och framför allt ungdomar. Alltså dagens berättelsers verkan.  

2. 1 Genomförande  
Två stycken versioner av en berättelse analyseras utifrån feministisk psykoanalys och 

initieringsprocessen från Carl Gustav Jung. Den skönlitterära boken som är vald heter 

Död tills mörkret faller skriven av Charlaine Harris 2001 och analyseras med hjälp av 

initieringsprocessen. Tv-serien baserad på boken True blood av Alan Ball från 2008, 

analyseras med hjälp av feministisk psykoanalys. Dessa två versioner kommer sedan att 

jämföras med varandra. Begreppen saga och fabel redovisas för att få en bild av vad det 

finns för skillnader mellan dem. Bakgrunden behandlar Rödluvan som arketyp, 

Rödluvan och vargens symbolism och Rödluvans samhällsimplikationer för att få en bra 

grund för analysen.  

Tidigare forskning behandlar Rödluvan som arketyp i olika tolkningar och vad den har 

för kopplingar till samhället samt vald litteraturdidaktik som visar hur litteratur formar 

elever och vad lärare bör tänka på. Teorierna som är valda förklaras i teorikapitlet. 

Kapitel sex innehåller analysen av tv-serien True blood där arketypen Rödluvan tolkas 

ur ett feministiskt psykoanalytiskt perspektiv. Sedan följer analysen av boken Död tills 

mörkret faller ur ett arketypiskt perspektiv. Efter detta jämförs boken och tv-serien med 

varandra. Kapitel sju visar resultatet av analysen. I det sista kapitlet diskuteras 

uppsatsen och binds ihop.  

2. 2 Metod och urval  
Av egen erfarenhet har elever inte tillräckligt med kunskap om jämställdhet i dagens 

samhälle. De flesta tror att vi lever så gott som jämställt med undantaget att kvinnor ska 

ha lika lön som män. Därför valdes dessa två populära versioner, för att elever ska se att 

kvinnors plats i populära böcker och tv-serier inte är så jämställda som de tidigare trott. 

Om jag valt en bok som är äldre eller överdrivet orättvis mellan könen skulle det vara 

lätt för eleverna att avfärda den för att de inte känner igen sig. Teorierna som är valda är 

psykoanalys och arketypsanalys. Båda teorierna är väl beprövade inom litteraturanalys. 

Arketypsanalysen är en analysmetod som föddes redan under antiken.
7
 Det finns olika 

inriktningar inom begreppet arketyp den valda för denna uppsats är Carl Gustav Jung 

djuppsykologiska arketypbegrepp. För litteraturen används Carl G. Jungs metod som är 

välbeprövad inom litteraturanalys. Många författare använder sig av arketypsteorin i 

sina arbeten såsom James Joyce och Tomas Tranströmer.
8
  

Den andra teorin som uppsatsen använder sig av är feministisk psykoanalys som också 

är en beprövad metod. Psykoanalysen är baserad på psykologen Sigmund Freud arbete 

och används flitigt för att synliggöra hur kvinnor porträtteras som ”den andra” i film 

                                                 
6
Nationalencyklopedin, litteraturvetenskap, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/litteraturvetenskap (hämtad 2017-05-03)  
7
 Rönnerstrand, Torsten, Arketyperna och litteraturen, Malmö, Gleerup, 1993, s. 9 

8
 Rönnerstrand: 8-10 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/litteraturvetenskap
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och litteratur. E. Ann Kaplan skriver i sin bok Women & film both sides of the camera 

att hon inte själv tror på psykoanalysen som människans enda psykologiska sanning. 

Hon menar på att Freuds psykoanalys är den som förtryckt kvinnor och att det finns 

tydliga drag i berättelser som visar samma mönster.
9
 Feministisk psykoanalys är vald 

för att i framtiden arbeta med samma metod som verktyg under litteraturmoment i 

Svenska 2. Nationalencyklopedin beskriver att psykoanalys som metod inom litteratur 

går ut på att redogöra omedvetna psykiska processer.
10

 

2. 3 Etiska reflektioner  
Tolkningar av litteratur och film leder nästan alltid till olika resultat beroende på vem 

det är som analyserar och vilken vald teori som följs. Det är alltid en fråga om hur nära 

texten eller filmen analysen ska tolka eller om allt verkligen går att analysera. Är till 

exempel färgen på kläderna eller håruppsättningar viktiga att ta med? I analysen av 

denna uppsats har jag valt att undersöka typiska drag för arketypen Rödluvan. 

Exempelvis berör den det röda håret och hennes oskuldsfullhet. Uppsatsen går övrigt 

inte närmare in på små detaljer eftersom uppsatsen inte skulle räcka till. Jag valde hellre 

att göra en större övergriplig analys av Rödluvan som karaktär för att få med narrativa 

aspekter. Producenten till True blood har inte uttalat sig om Rödluvan som karaktär är 

en arketyp av Rödluvan vilket kan betyda att producenten till filmen inte planerat att det 

skulle vara arketypen Rödluvan. Karaktären har dock starka drag av Rödluvans 

arketypiska drag som rött hår, oskuldsfull och bär en blå klänning i början. Detta visar 

att berättelsen har samma drag som sagan om Rödluvan, en ung kvinna som vek av 

vägen och hamnade i trubbel. Charles Perrault hade också samma ändamål med 

berättelsen.   

3. Begreppsutredning: saga och fabel  
Sagor under 1800-talet och framåt delas in i två grupper, fesaga och fabel. Rödluvan 

placeras i både kategorierna fabel och fesaga beroende på version.
11

 Varför det kallas 

fesaga är för att det ofta var med feer som skulle tjusa läsaren.
12

 Sagor och fesagor 

utspelar sig i fjärran tid och rum och inriktar sig ofta på moraliska frågor om mognad. 

Kvinnans roll i sagor gestaltas ofta av en mognadsprocess. Djur i sagor är ofta hjälpande 

bikaraktärer och formar protagonisten.
13

  

Religionsforskaren Mircea Eliade tolkade sagor som initiationsscenarion, där de har 

som funktion att berätta myter som finns inom människans kollektiva omedvetna. 

Eliade menade att sagan kan hjälpa människan att närma sig sitt omedvetna.
14

 Fabeln 

domineras till skillnad från fesagan av djur som symboliserar isolation från den sociala 

världen och erfarenheter. Moralen i fabeln är att styrka och makt lönar sig, inte rättvisa. 

Fabeln är på så sätt inte bara en saga med djur som huvudkaraktärer utan äger en annan 

                                                 
9
 Kaplan, E. Ann, Women & film both sides of the camera, New York, Routledge, 1994, s. 24 

10
 Nationalencyklopedin, psykoanalys.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/psykoanalys, 

(hämtad 2017-05-20) 
11

 Dofs Sundin, Monica, Rödluvan i filmens tidsålder: sagospår och filmversioner 1901-2001. Lund, 

Universitet, 2003, s. 88  
12

 Moen Kristian, Film and fairy tales: The birth of modern fantasy, London, IB: Taurus, 2012, s. 2 
13

 Sundin: 88 
14

 Sundin: 81 
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moralisk innebörd än sagan. Fabelns moral ska stödja ett livsfilosofiskt argument och 

slutar oftast olyckligt där protagonisten straffas. Sagan kan berättas för berättandets 

skull, vilket inte är fallet när det gäller fabeln.
15 

4. Tidigare forskning  
Sagan om Rödluvan har tolkats olika beroende på vilken tid den berättats i. Den delas in 

i sju olika tolkningar. 

1) cautionary tales that highlight the danger of child abuse and rape […] 2) tales of 

feminine maturation that focus on the protagonist’s development from naïve girl to wise 

woman, 3) humorous tales that are more carefree and even self-referential, 4) tales that 

redeem the figure of the wolf, 5) tales that feature the wolf as protagonist, 6) tales the 

take a more psychological approach to a symbolic, wolf-like nature rather than the wolf 

as a character, and 7) tales that feature some sort of union between Little Red Riding 

Hood and the wolf.
16

 

Den första tolkningen symboliserar Rödluvan som den högsta formen av oskuld, 

godtrogenhet och älsklighet, en relativt platt karaktär som förstärker vargens gränslösa 

ondska. Arketypen Rödluvan förekommer i många typer av berättelser, till exempel i 

filmen Schindlers List (1993) av Steven Spielberg. Här möter åskådaren en liten 

oskyldig flicka som har en röd kappa på sig i en annars svartvit film. Hon symboliserar 

den kollektiva oskuld judarna hade under andra världskriget. Arketypen Vargen är 

symbolen för nazismen. 
17

 

Rödluvan behöver inte alltid ha en röd kappa på sig för att betraktas som en symbol för 

Rödluvan. Hon kan ha rött hår eller heta något med färgen röd. Rödluvan behöver inte 

heller vara oskuld. Under 1930-talet blev det populärt att transformera Rödluvan med en 

sexuell utstrålning, till och med som sköka. Denna typ av berättelse framställer 

Rödluvan som målmedveten och lättillgänglig, men i slutet av berättelsen kommer det 

fram trots allt att hon är en ren och präktig kvinna.
18

 Det är i de äldre versionerna av 

berättelsen, som Perrault och bröderna Grimm, där Rödluvan är en symbol för 

reglerandet av flickors sexualitet.  

“Charles Perrault penned the first literary version of the tale to warn girls and women 

against predatory males. Today “Little Red Riding Hood” can be seen as the archetypal 

tale of child abuse and rape. In the second edition of The Trials and Tribulations of Little 

Red Riding Hood, Jack Zipes claims that “it is because rape and violence are at the core 

of the history of Little Red Riding Hood that it is the most widespread and notorious fairy 

tale in the Western world, if not in the entire world”.
19

 

I många versioner får inte kvinnan rädda sig själv. Vargen, antagonisten utgörs av en 

manlig karaktär som ska åt den oskyldiga kvinnan, jägaren, hjälten som skjuter vargen 

och får priset som är kvinnan. I många versioner får inte kvinnan rädda sig själv. 

                                                 
15

 Sundin: 89 
16

Wagner, Lynne, Shandi, Sowing Seeds Of Subversion: Nineteenth-Century British Women Writers' 

Subversive Use Of Fairy Tales And Folklore, United States, DigitalCommons@WayneState, 2015, s. 187 

(hämtad 2017-05-12) 
17

 Sundin: 48 
18

 Sundin: 44-46 
19

 Beckett, Sandra L, Revisioning Red Riding Hood Around The World: An Anthology Of International 

Retellings, Detroit, MI: Wayne State University Press, 2014, s.  5, (hämtad 2017-02-17) 
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Mannen står för styrka och våld, att både kunna besegra kvinnan och rädda henne, 

medan kvinnan är offret som gått utanför ramen, eller som i Rödluvans fall, stigen.
20

 I 

vissa tolkningar beskrivs vargen vara en representation av mannens samhörighet med 

det vilda inom honom. Inom skräckfilmsgenren går det att definiera ”skurken” som 

våldsam och/eller någon utanför normen. Det går bara att förstöra monstret genom att 

döda eller normalisera honom. Kroppen av monstret bör alltid kännetecknas av ”den 

andre”, alltså den avvikande från normen. Vargen i sagan om Rödluvan mördas i de 

flesta versioner efter att ha klätt sig i kvinnokläder och stuckit utanför normen.
21

  

Sagan om Rödluvan har använts flitigt för att förklara människans plats i olika tider 

därför sagans innebörd har förändrats i takt med samhället. Under den senare delen av 

1800-talet utvecklades darwinismen, till följd av detta blev det allmänt accepterat att vi 

utvecklats och är djur. Det ledde till att människan blev rädd för den starka djuriska lust 

som alla hade inom sig. Sagan om Rödluvan leker således med begreppen begär och 

kontroll, den oskyldiga skönheten som går ut i skogen och möter vargen. Kvinnor har 

genom tiderna tillskrivits bilden som kroppsligare än mannen med starkare primitiva 

drifter och därför mer djurisk, men efter darwinismen blev det ännu starkare. Rödluvan 

skapar en bild av kvinnans svagheter, sambandet mellan vargens och kvinnans närhet 

till den otuktade naturen men också vad som händer när hon följer den inre djuriska 

lusten.
22

 

Kulisserna för sagan om Rödluvan är hemmet hos sin mamma, skogen där hon ska hålla 

sig till stigen för att inte råka illa ut och farmors stuga. Hemmet symboliserar tryggheten 

och skogen det hotfulla och farliga. I moderna filmer byts ofta miljöerna ut men 

kontrasten ute och inne behålls. Vi känner sannolikt igen många skräckfilmer där 

protagonisten åker ut till en stuga i naturen och där möts av det hotfulla. Denna typ av 

berättelse har blivit en stereotyp. Rödluvan som saga har också i många versioner bytt 

ut rollfigurerna. I många filmer får Rödluvan själv hämnas på vargen. I filmen I spit on 

your grave från 1977 åker Rödluvan ut i skogen och blir våldtagen men hämnas själv på 

våldtäktsmännen. Motiv, kuliss och roller förändras men samma historia upprepas.
23

 

Ytterligare ett exempel på denna typ av film är bland annat The cabin in the woods från 

2012 av Drew Goddard. Protagonisten med rött hår åker ut till en stuga i skogen med 

sina vänner. De tror att de ska ut på semester men egentligen ska de offras till gamla 

gudar som hålls i schack om de får sina offer. Alla måste dö för att stilla de blodtörstiga 

gudarna men en kan klara sig undan om hon är oskuld, vilket protagonisten är. I stugan 

finns en uppstoppad varg på väggen som en av tjejerna kysser. Vad som syns i denna 

version av Rödluvan är stugan, samtidigt som arketyperna Rödluvan och Vargen dyker 

upp.  

I vissa filmade versioner med arketypen Rödluvan är hon inte en liten oskyldig flicka 

utan tillskrivs andra drag som till exempel pojkaktig, icke-sexuell, praktisk och 

intelligent. Denna karaktär möter vi i filmer som Silence of the lambs från 1991. 
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Rödluvan får på detta sätt en maskulin roll och möter ofta ett feminint monster. Vargen, 

eller varulven har många liknande drag av kvinnans kropp, förmågan att föda fram en 

ny kropp vid fullmåne. Att genom blod börja om på nytt liknas vid menstruation. 

Vargens transvestism, när han klär ut sig till mormodern och ligger i sängen med 

Rödluvan, väcker en lust som är skräckinjagande för män.
24

 

Feministiska filmteoretiker som Laura Mulvey, Barbara Creed, Feona Attwood och 

Linda Williams har alla tolkat Sagan om Rödluvan ur deras perspektiv. Feona Attwood 

tydde sagan som att Rödluvan symboliserar mäns fruktan för kvinnors sexualitet och sin 

egen. Attwood diskuterar Rödluvan i moderna tappningar i filmen The final girl (2015). 

I denna version avviker Rödluvan från traditionen och tillägnas en typisk manlig 

hjälteresa. Rödluvan blir maskuliniserad och möter en feminiserad man. Rödluvan 

möter ofta denna gestalt ofta i ett hus eller tunnel.  

Cari Keebaugh menar att moderna versioner av sagor som till exempel Rödluvan har 

gjorts om från vuxna till barn. Versionen av Rödluvan där hon grillar och äter upp 

vargen är ett tydligt exempel på hur omskrivningen av Perraults Rödluvan gör sagan 

våldsammare och sexuellare medan religiösa inslag tas bort. Det finns 

återhämtningsprojekt där den ursprungliga sagans anda bevarats, i till exempel filmen 

Pans labyrint av Guillermo Del Toro från 2006.
25

 

4.1 Olika tolkningar av moderna versioner av Rödluvan  
I sagan om Rödluvan av bröderna Grimm från 1812 ligger Vargen och Rödluvan i 

sängen med liknande huvudbonader vilket kan tolkas att de är samma person. Denna 

person symboliserar det skräckinjagande med kvinnan enligt patriarkatet: sexualitet, 

födande, blod och menstruation. Enligt feministisk filmteori symboliserar kvinnan ett 

kastrationshot för att hon inte har en penis, en kvinna som både är en oskyldig flicka 

och en sexuell varelse blir därför skräckinjagande. Varulven är nära förknippad med 

kvinnan för att den också en gång i månaden transformeras likt menstruationen. Susan 

Brownmilller poängterade kvinnans ställning i samhället och inom litteratur som i 

underläge och beroende av en man som skyddar henne. Enligt henne hade Rödluvan 

som budskap att varna äventyrliga flickor att inte lita på män. Sagan symboliserar den 

utsatthet och det beroende som kvinnor har i berättelser, hon blir den passiva som faller 

offer för mannen och räddas av honom.
26

 

Fler tolkningar av Rödluvan finns i bland annat Brittany Warmans artikel “I Am the 

Wolf: Queering ‘Little Red Riding Hood’ and ‘Snow White and Rose Red’ in the 

Television Show Once Upon a Time”. I denna version är Rödluvan som heter Red själv 

vargen fast hon inte vet om det och den röda luvan hindrar henne från att förvandlas till 

ett odjur. Mormodern, hennes vän Snövit och Rödluvan själv kämpar för att männen i 

staden inte ska döda vargen som är Rödluvan. I senare avsnitt av TV-serien flyr 

Rödluvan från sin mormor för att bli fri. Snövit hjälper henne att fly genom att ha på sig 
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hennes röda luva. När hon sedan har flytt träffar hon sin riktiga mamma som berättar att 

mormodern hade kidnappat henne. Modern säger att hon inte behöver skämmas för att 

vara varulv och att människorna tror varulvar är monster men att hon inte behöver tro 

dem. I serien visar aldrig Snövit några tendenser till bisexualitet men det gör Red, 

Rödluvan blir kär i Askungen i senare avsnitt.
27

 

Warmans artikel hävdar att varulvar kan förknippas med bisexualitet i tv-serien Once 

upon a time. I tv-serien Once upon a time dödar varulven Red människor utan att veta 

om det; hon mördar bland annat sin pojkvän. I Warmans artikel symboliserar detta det 

påstådda hotet av homosexualitet, att förstöra samhällets normer kring sexualitet. 

Genom att döda pojkvännen mördar hon den heterosexuella relationen. När Red träffar 

sin biologiska moder och hon säger att hon inte behöver skämmas för den hon är och att 

även om människorna tror att de är monster så ska hon följa sin natur samt att Red ska 

acceptera sig själv så hon kan kontrollera vem hon är. Detta förklarar bi- och 

homosexualitet både som naturligt för människan men också samhällets 

ställningstagande kring dem.
28

  

I Peter Arnds artikel ”Absent mother and the wolf in Little red riding hood” menas det 

att den goda modern sällan analyseras i sagor.  Istället det den onda styvmodern som 

ofta tolkas. I många sagor är relationen mellan modern och dottern centrala inslag. 

Baserat på denna moder/dotter-relation kan man tolka Rödluvan av bröderna Grimm 

utifrån en Freudiansk modell. När modern är uteblivande är istället symboler för fadern 

inblandad, som arketyperna Vargen och Jägaren. Mannen symboliserar både räddaren 

och förövaren. Enligt Freud blir dottern förtjust i sin egen fader, i sagan blir Rödluvan 

förförd av både Vargen och Jägaren som båda symboliserar fadern.
29

 

Arnds artikel behandlar moderns roll i Rödluvan som liknar Snövits styvmoder då 

modern sänder ut sin dotter i skogen där hon vet att en varg finns. Hon lämnar henne 

ensam med ett djur utan någon hjälp då modern vill att hon ska dö. Hon varnar 

Rödluvan för skogen inte för att det ska hända henne något utan för att vinet inte ska gå 

sönder. Det är svårt för modern att hantera Rödluvans nästa steg i utvecklingen. 

Rödluvan är snart vuxen och kommer antagligen få sina egna barn och hota moderns 

roll som bärare av barn. Rödluvan får en flaska vin och en bulle att ge sin mormor. 

Dessa symboliserar Jesu blod och barnafödande, tydliga exempel på att ett nytt liv är på 

väg att ges till Rödluvan. Rödluvan möter vargen och hon hindras således att fullborda 

processen. Arnds menar att det finns många frågetecken kring sagan men att det är 

uppenbart att Vargen förstör familjen.
30

 

När Rödluvan möter Vargen är det en symbol för passagen mellan flicka och kvinna. 

Hon testas när hon går ut i skogen för att möta vargen, vilken typ av kvinna kommer 

Rödluvan att bli? En kvinna som håller sig ren eller en kvinna som låter sina vilda lustar 

                                                 
27

 Warman, Brittany, “I Am the Wolf: Queering ‘Little Red Riding Hood’ and ‘Snow White and Rose 

Red’ in the Television Show Once Upon a Time”, Humanietes,Vol 5, Iss2,  2016 (hämtad 2017-05-13) 
28

 Warman 
29

Arnds, Peter, “Absent Mother and the Wolf in Little Red Riding Hood”, Neophilologus: An 

International Journal of Modern and Mediaeval Language and Literature, Vol101, 2017, s. 177 (hämtad 

2017-05-12) 
30

 Arnds:177 



 

11 

 

löpa fritt. Flickan lämnar hemmet för skogen där hon bestämmer vem hon ska vara. 

Skogen är en symbol för hur en ung kvinna lämnar sitt flickhem och möter det okända. I 

många myter förknippas Vargen med häxor och kvinnan och flickan förvandlas till 

kvinna genom häxan. Att flickan måste bli kvinna genom häxans ingripande är en 

symbol för den föreställning män i forna tider hade av kvinnan. Det är när Vargen blir 

uppskuren och Rödluvan blir befriad från Vargens mage som Rödluvan har gått igenom 

fasen att blir kvinna.
31

 

Arnds analys av Rödluvan beskriver sagan där modern har blivit våldtagen av fadern 

och blivit gravid med Rödluvan. Fadern symboliserar både Vargen och Jägaren. Modern 

visar tydligt att hon inte tycker om Rödluvan i början för att hon har blivit våldtagen 

och lämnad. Jägaren skär upp Vargens mage som symboliserar det våld som han förde 

emot modern. Rödluvan hjälper till att fylla Vargen med stenar, detta symboliserar hur 

hon ångrar att sin moder blev gravid med henne.
32

 

Natalie Hayton har i sin artikel “Unconscious Adaptation: Hard Candy as Little Red 

Riding Hood” analyserat filmen Hard Candy från 2005 av David Slade. I denna analys 

av arketypen Rödluvan i modern film möter åskådaren en flicka med röd huvtröja som 

ska hämnas sin vän som har blivit mördad och våldtagen av en pedofil. I moderna 

versioner av Rödluvan behöver inte Rödluvan vara ett offer utan hon kan lika gärna vara 

förövaren. Istället för att vara en oskyldig flicka är Rödluvan i denna film en femme 

fatale. Hon använder sin sexualitet för att få det hon vill, nämligen hämnd. Arketypen 

Rödluvan har förvandlats från arketypen oskulden till horan.
33

 Genom att Rödluvan 

söker sig till Vargen i skogen försöker hon identifiera sig själv. Hon vill veta vem hon 

är och vem hon kan bli. Rödluvan är en saga om hur människan försöker tämja det vilda 

inom sig själv och hur påfrestande det är. Arketyperna Vargen och Rödluvan är båda en 

projektion av människan, den mörka och ljusa sidan av oss själva. I filmen Hard Candy 

klär Rödluvan, Hayley, på sig pedofilens kläder när hon har drogat och bundit fast 

honom i en stol. Hon konfronterar honom  

What the fuck are you doing? … You’re the grown-up. If a kid´s experimenting and says 

something flirty, you ignore it, you don’t encourage it. If a kid says let´s make 

screwdrivers you take the alcohol away, you don’t race them to the next drink.
34

  

Filmens karaktärer byter roller: från att en man försöker våldta en flicka till att flickan 

binder fast honom vid en stol och låtsas kastrera honom för att skrämma honom. 

Hayleys karaktär som Rödluvan leker med begreppen offer och förövare, hon är ett 

offer för pedofilen men hon har full kontroll över situationen och leker med sitt offer.
35

 

Jungs arketyp skuggan går att applicera på Rödluvan i denna version. Den typiska 
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Rödluvan i sagan har ett annat budskap än Hard Candys. I sagan utvecklar hon feminina 

egenskaper men i filmen är det skuggan hon söker.
36

 

5. Bakgrund: Rödluvan ur ett historiskt perspektiv 
Rödluvan har funnits i muntlig tradition sedan urminnes tider och har fått olika uttryck i 

olika språk. Franskan har uttrycket ”avoir vu le loup” vilket på svenska betyder ”att ha 

mött vargen”, eller med andra ord, att ha blivit förförd. Detta uttryck går att spåra till 

sagan. Även engelskan har ett uttryck av Rödluvan ”to see a wolf”, i betydelsen att bli 

förförd.
37

 

Det har hittats uråldriga myter liknande Sagan om Rödluvan bland druider och deras 

ritualer i dyrkan av Tor. Under medeltiden upptäcktes en berättelse som påminner om 

Rödluvan. Berättelsen handlar om en ung flicka med röd hätta som bor med vargar. År 

1023 nedtecknades denna på latin. Den mest välkända muntliga Rödluvan heter The 

story of grandmother och berättas ur ett kvinnligt perspektiv. Sagan har sedan 

utvecklats till ett perspektiv där mannen är i centrum och kvinnan får en svagare roll. 

Som nämnts ovan var den första moderna författade versionen av Rödluvan som återgav 

muntliga folksagor skriven av Charles Perrault 1697. Hans saga räknas även som 

behandlats som en fesaga. Från början av 1600–talet hade dessa sagor en hög social 

ställning men i slutet av århundradet sjönk värdet och berättelserna började rikta sig mot 

barn. Perrault publicerade sin bok i sonens namn för att passa målgruppen bättre.
38

 I 

denna version finns det ett tillägg som förklarar moralen, att det finns män, så kallade 

honungsvargar, som lurar oskyldiga flickor till en social död. 

One sees here that young children, especially young girls, Pretty, well brought-up, and 

gentle, Should never listen to anyone who happens by, And if this occurs, it is not so 

strange When the wolf should eat them. I say the wolf, for all wolves Are not of the same 

kind. There are some with winning ways, Not loud, nor bitter, or angry, Who are tame, 

good-natured, and pleasant And follow young ladies Right into their homes, right into 

their alcoves. But alas for those who do not know that of all the wolves The docile ones 

are those who are most dangerous.
39

 

I denna version tolkas sagan som en fabel istället för en fesaga för att Rödluvan dör i 

slutet vilket är typiskt för fabeln. Av Sundin tolkas som en berättelse om kvinnlig och 

manlig sexualitet och hur flickor ska uppföra sig för att behålla sin renhet som lever 

kvar än i dag. Fabeln Perrault skrev är tvetydig, för en modern läsare. Den 

marknadsfördes för barn men var skriven för vuxna, då både ordval och ironisk 

framtoning enligt en nutida läsare antagligen anses passa bättre för vuxna läsare.
40

  

Fabeln var ett verktyg för att påverka barnen till rätt val i livet i tidig ålder.
41

 Senare 

publicerade bröderna Grimm sagan under det tidiga 1800-talet. I denna version 

överlever Rödluvan. Grimm censurerade även alla antydningar av sexualitet så den blev 
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barnvänligare. I Grimms version kommer en jägare och dödar vargen genom att öppna 

magen och ta ut mormodern och Rödluvan. Vargens mage fylls med sten av Rödluvan. 

Grimms saga är annorlunda och ska tolkas annorlunda. Det var ett krig mot barns 

sexualitet som pågick under 1800–talet. Barnet började definieras som försexuella 

varelser och detta troddes vara farligt.
42

 Jägaren i Rödluvan blev en symbol för 

”storebror som ser dig överallt” för att han dyker upp från ingenstans och räddar 

Rödluvan fast det inte finns en förklaring till hur han vet var hon är. När Rödluvan 

hjälper jägaren att fylla vargen med sten så accepterar hon honom också som en inre 

kontroll över henne. Rödluvan blev inte bara en yttre kontroll utan arketypen 

utvecklades till en inre kontroll över barnet under 1800-talet.
43

 Mannen blev 

synliggöraren och synliggjord i det offentliga medan kvinnan i hemmet ”det andra” blev 

synliggjord i hemmet, ”det privata”.
44

 

5.1 Vargen och Rödluvans symbolik  
Rödluvan som karaktär är en bild vi har ärvt från den viktorianska eran: en präktig 

flicka med ett varmt hjärta som ofta har ett intensivt humör om det behövs. Denna typ 

av karaktär ser vi fortfarande i filmer om flickebarn. Modern och barnen i hemmet på 

1700–1800-talet var ett ideal som kom med industrialiseringen där kvinnor och mäns 

arbeten började behandlas olika. Modern i borgerskapet skulle vara hemma med pigor 

som utförde hushållssysslorna och frun i det borgerliga hemmet fick endast ägna sig åt 

att sy eller brodera, det var inte passande för kvinnor att ägna sig åt tunga arbeten. 

Under denna tid var det skandal om en kvinna fick barn utan att vara gift. Det var inte 

bara fel enligt den kristna läran utan för att det innebar en låg social status för kvinnan. 

Om en kvinna fick barn utanför äktenskapet innebar det kaos i samhällets struktur och 

därmed ruckades grunden, det blev oordning. Kvinnan som trots allt blev gravid 

skickades iväg till en plats där inte samhället kunde se henne och barnet adopterades 

bort.
45

 

Vargen har förknippats med död för att den i primitiva religioner varit dödsgudarnas 

följeslagare. I nordisk mytologi har den varit en lyckobringande symbol för att den var 

guden Odens kompanjoner. Liksom Odens kompanjon har vargen varit en 

lyckobringande symbol i forntida Egypten och romarriket där den stod för tapperhet.
46

 

Den kan också vara ett tecken för olycka till exempel vidundret Fenrisulven som inom 

asatron stod för ondska.
47

 Fenrisulven var den som skulle släppas fri från sin kedja vid 

domedagen, Ragnarök och sluka solen. I nordisk mytologi stod då även vargen för den 

kosmiska principen, världens ofrånkomliga undergång.
48

 

Vargen som arketyp kan även ha en annan innebörd. I boken Kvinnor som slår följe 

med vargarna av Clarissa Pinkola Estês, psykoanalytiker och religionsforskare 

utforskas arketypen vargkvinnan som är allvetande. Denna arketyp är en av de 
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vanligaste arketyperna och bär många namn. Dagens mor är en kvinna som skapade allt, 

Moder Nyx härskar över mörkret och underjorden, Durga rår över himlen och vindarna, 

dessa vindar styr människors tankar, coatlicue Hekate är ytterligare ett namn av 

arketypen som symboliserar sierskan och har förmågan att känna människors innersta.
49

  

5.2 Färgen röd och blås symbolik 
Färgen röd är en av grundfärgerna, den är inte beroende av en annan färg för att uppstå. 

Röd är nära förknippat med blod som ofta står för blodsoffer, det yttersta offret. Blodet 

symboliserar pånyttfödelse men också ondska och olycka. Blod är det som frambringar 

död och pånyttfödelse, att måla kroppen i rött står för livsförnyelse. Röd kan 

symbolisera kvinnans menstruation och övergången mellan barn och kvinna. Röd 

symboliserar typiska manliga attribut, eld, sol, vrede, energi, sexuell upphetsning, 

glädje och fest.
50

 Färgen röd är en varm färg som skapar närhet till åskådaren men kan 

lika gärna vara en varnande färg. Hårfärgen röd är starkt associerad med kvinnliga 

rebeller och återfinnes i många olika medier som Pixars Modig från 2012. Historiskt 

påträffas liknande också kvinnliga rebeller som Lillith, Adams första hustru som 

vägrade stå under honom i rang och därför blev utkastad ur Edens Lustgård porträtteras 

ofta med rött hår. I många tidiga illustrationer av Rödluvan bär hon en röd luva med en 

blå klänning under. Färgen blå är också en grundfärg. Rödluvans nyans av den blå 

färgen är en ljusblå färg som symboliserar kyskhet, öppenhet, ärlighet, lojalitet och 

sanningen.
51

  

5.3 Sagan om Rödluvans samhällsimplikationer  
I Perraults version av Sagan om Rödluvan är protagonisten en flicka som luras av en 

varg, detta leder till att vargen äter upp hennes farmor samt henne. Som påpekades ovan 

lade han till Att kvinnan ska akta sig för mannen då hon annars kan bli utsatt för 

övergrepp är en seglivad myt som lever kvar än i dag. Kvinnor som har blivit våldtagna 

skuldbeläggs. I Katarina Wennströms bok Flickan och skulden en bok om samhällets 

syn på våldtäkt skriver hon om våldtäktsdomar där offer frågas ut vad de hade på sig för 

kläder, om de hade trosor på sig, när hon förlorade sin oskuld eller om hon var påverkad 

av alkohol. Dessa frågor anses vara omständigheter i utredningen, alltså indikationer på 

om flickan är trovärdig eller inte. I samma dom finns det inga frågor om vad killen hade 

på sig eller om han var oskuld. Enligt Wennstam handlar det om att karakterisera 

kvinnan för att lägga ansvaret på henne.
52

  

Katarina Wennstam citerar Eva Hedlund ur Våldtäktskliniken  

En vanlig föreställning är den, att mannen har en så stark sexualdrift att han när han väl är 

sexuellt upphetsad inte kan och inte bör hejdas. Han kan inte heller hejda sig själv. 
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Kvinnan får stå sitt kast om hon hetsar upp honom- han följer bara sin natur, om han 

våldtar henne.
53

 

Vidare presenterar Wennström exempel på våldtäktsdomar som speglar denna syn på 

män. Bland annat en dom där männen som våldtog fick ett lägre straff för att kvinnan 

hade varit glad och fnittrig innan våldtäkten. Männen kunde inte hejda sig och trodde att 

hon ville ha sex för att hon hade varit flirtig under kvällen. Eftersom samhället 

accepterar män som ointelligenta varelser som inte förstår ett nej är detta en orsak till 

förövare inte straffas och till och med att fler våldtäkter utförs. Synen på män måste 

förändras för att våldtäkterna ska minska. Vidare presenterar Katarina Wennstam 

forskning av sociologen Stina Jeffner i boken Liksom våldtäkt, typ där hon intervjuat 

ungdomar i femtonårsåldern om våldtäkt. Både männen och kvinnorna gör skarpa 

skillnader mellan en ”riktig våldtäkt” och en där kvinnan hetsat upp mannen innan och 

sedan sagt nej. En kvinna berättar att det är acceptabelt att dansa med en kille men inte 

att kyssa en för att då får man skylla sig själv om en blir våldtagen. Dessa myter kan i 

dagens domar räknas som ”förmildrande omständigheter” och leda till att mannen inte 

döms eller får en mildare dom.
54

 Även när det gäller barn kan förövaren få 

”förmildrande omständigheter” till exempel om offret är kär i sin förövare. En elvaårig 

flicka var kär i sin 25–åriga granne och hade skickat ett kärleksbrev till honom. Senare 

förgrep sig mannen på flickan. Eftersom flickan var kär i mannen tolkade tingsrätten det 

som att det var ömsesidigt.
55

 

Ett annat fall involverade Tommy, en kille i femtonårsåldern som trakasserade tjejer för 

att de inte ville suga av honom och som förgrep sig på flera elever i skolan. Läraren som 

ansvarat för klassen berättar att de aldrig kunde tänka sig honom göra något dylikt, han 

som var så rolig med glimten i ögat. Nämndemannen i tingsrätten ger förövaren mildare 

dom för att han ”förefaller ha varit inne i en begynnande kraftig sexuell och viril 

utveckling[…] Tommy måste antas inte ha förstått allvaret i sitt beteende”.
56

 

I artikeln ”’Rape is the new black’: humor’s Potential for Reinforcing and Subverting 

Rape Culture” förklaras det att ståuppkomiker i Amerika använder sig av 

våldtäktsskämt för att det är ett tabuområde. Komikern Daniel Tosh hade skämtat om 

våldtäkt på en av sina shower när en kvinna i publiken hade sagt att våldtäkt aldrig är 

kul och aldrig ska skämtas om, därpå hade komikern skämtat om att hon skulle bli 

gruppvåldtagen för att han hade rättigheten att skämta om vad han ville. Vidare hade 

Rainn Wilson twittrat att ”If I ever date raped I would want it to be to ‘Whole Lotta 

Love’ by Led Zeppelin”. Komikern hade senare sagt förlåt till sina följare men hans 

supporters hade anklagat kvinnor för att inte ha humor och att de skulle “komma över 
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det”. Liknande händelser florerar i media, kvinnor ska acceptera och ”ha humor” 

angående våldtäkter.
57

   

En rapport publicerad av Associations of American universities visar att över 25 procent 

av alla amerikaner kommer bli våldtagna någon gång i livet. Våldtäkt kan leda till 

många negativa följder såsom sexuella bekymmer och PTSD (posttraumtic stress 

disorder eller på svenska posttraumatiskt stressyndrom). Samhället tror många gånger 

på våldtäktsmyter som att bara vissa typer män våldtar eller att det bara är vissa typer av 

kvinnor som våldtar. En skala som mäter myterna, ARVS (Attitudes Toward Rape 

Victim Scale) visar att män som bjuder på middagen och förväntar sig sex efter en dejt 

ligger lågt på ARVS-skalan. Det är skillnad på olika sorters våldtäktsskämt. Det finns 

våldtäktsskämt som skämtar om offret eller höjer statusen på våldtäkter, detta leder till 

att myterna kring våldtäkter höjs. Däremot finns det skämt som sänker våldtäktsmyterna 

genom att göra förövaren till en måltavla och synliggöra offrens historia.
58

 Även om 

denna artikel är baserad på amerikansk forskning gäller det även oss här i Sverige då 

liknande tendenser finns hos oss.  

5.3.1 Hysteri  

Sedan länge har kvinnan tillskrivits begreppet hysteri. Från cirka 1870–talet till första 

världskriget utgjordes som mest forskning på så kallade hysteriska kvinnor. Hysterin 

ansågs vara kopplad till kvinnlighetens kärna. Symtom på hysteri var plötsliga utbrott, 

svimningar, snyftningar, skratt, kramp och förlamning, labilitet och sexuell överaptit.
59

 

Behandlingen mot hysteri var brutala: översköljningar med kallt vatten, lavemang, 

narkotika eller elektriska inslag förekom. Män kunde inte drabbas av hysteri, det var 

först i samband med första världskriget när ökningen av krigsneuroser ökade som män 

också kunde tillskrivas samma diagnos. Hysterin fick då ett annat namn, Nervsystemets 

sjukdomar, vilket höjde statusen för sjukdomen i samhället.  

År 1880 öppnade Jean Martin Charcot en klinik i Paris där han ansvarade över 5000 

hysteriska kvinnor. Under hypnos kunde Charcot framkalla hysteri för att studera 

kvinnorna. Läkare och författare från hela Europa kom till kliniken för att studera de 

hysteriska kvinnorna. Kvinnorna var halvt medvetna och under suggestion. Kvinnan 

blev ett demonstrationsobjekt för männen. Den rika bilddokumentationen av de kvinnor 

som utsatts visar kvinnan som irrationell i relation till den rationella mannen. Halvt 

avklädda kvinnor i hypnos fotas som objekt för mannen. Freud var en återkommande 

besökare på kliniken och fortsatte forska på ämnet. Han kom fram till att kvinnan var 

emotionellt bräcklig och med anlag för neuroser på grund av störningar i sexuallivet.
60

 

Författaren till boken Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siècle, 

Karin Johannisson, diskuterar om hysterin var kvinnans enda form av revolt från det liv 

hon levde. Samhället gav kvinnan en begränsad roll och medicinen beskrev kvinnan 
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som svag för att hon inte klarade av det. De kulturella normer vi har kring våra kön 

menar Johannissons har fortlevt av ”att avvisa den krävande kvinnan som just 

>hysterisk< har in i det sena 1900–talet förblivit en gångbar kulturell kod”.
61

 

Kvinnan har sedan länge varit kopplad till galenskap för att hon ansågs stå närmare 

naturen och driften. Kvinnan ansågs vara mer mottaglig för sinnessjukdom och hade 

lättare för att vara självdestruktiv. Sjukhuset blev ett ställe för doktorer att ta hand om 

de socialt avvikande som inte passade in i rollen som samhället givit dem
62

 Inom 

litteraturen har kvinnans galenskap under romantiken blivit upphöjd nästan till 

kultstatus.  

5.3.2 Slidkrans eller mödomshinna  

Myten kring mödomshinnan, att kvinnan har en täckande hinna i slidan som ska spricka 

vid sexdebuten, lever kvar än i dag.
63

 Istället finns en slidkrans i kvinnors underliv. Det 

är svårt att veta hur många hymenoperationer
64

 som utförs varje år. Journalister från 

SVT gjorde en undersökning 2004 kring detta och det visade sig att av 20 stycken 

landstingsdrivna sjukhus och 7 privata plastikkirurger beräknades det att 104 

operationer gjorts inom offentlig vård och 67 gjorts privat under året.
65

 Intervjuerna 

med doktorerna har undersökts och visade att doktorerna bara utfört operationen om det 

fanns risk för kvinnans liv. Alla läkare hade informerade om att blödning vid samlag 

ändå kanske inte skulle förekomma. I Sverige är det olagligt men accepterat att utföra 

dessa typer av kirurgier men görs ändå på grund av humanitära skäl. Det jämförs med 

kirurgisk abort eller kejsarsnitt. Alla dessa typer av operationer utförs på grund av 

någon form av rädsla. En rädsla att föda barn eller att vara rädd för att inte blöda första 

gången vid samlag likställs. Oskuldsintyg skrivs ut av läkare till familjen för att 

förbättra kvinnans position i familjen.
66

 RFSU vill slå hål på myterna kring 

mödomshinnan och skickar ut värdefull information om slidan. Svensk förening för 

obstetrik och gynekologi uppmanar kvinnor att använda husmorsknep för att blöda 

första gången vid samlag istället för att operera slidkransen.
67

 Trots att det visats i en 

svensk undersökning att det är hela 63 procent som inte blöder vid samlagsdebuten
68

 

lever den seglivade myten kvar att kvinnan ska blöda första gången vid samlag.  

5.4 Tv-serien True blood och boken Död tills mörkret faller 
TV-serien True blood är en av berättelserna som här analyseras med hjälp av 

feministisk psykoanalys. Här följer en kort beskrivning av serien som behövs för att läsa 

analysen i kapitel sju. TV-serien True blood utkom första gången 2008 som en 
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amerikansk dramaserie i fantasy/vampyrgenren. Tv-serien är byggd på 

succéromanserien Southern Vampire Mysteries från år 2001–2010.   

True blood erbjuder åskådaren en miljö med övernaturliga väsen bland annat vampyrer, 

varulvar, gudinnor, varulvspantrar och feer. Samtliga övernaturligt väsen är gömda för 

människorna förutom vampyrerna som har trätt fram i människans samhälle och krävt 

rättigheter. Ett syntetiskt blod har framtagits åt vampyrer som gör det möjligt för dem 

att slippa dricka blod från människor. I och med detta vågar vampyrer kliva fram i 

samhället då de inte längre behöver döda människor för att överleva. Vampyrerna i 

serien har många svagheter: de kan inte kliva innanför någons dörr om de inte är 

inbjudna, de kan inte vistas i solljus och de tål inte silver. Vampyrer överlever länge 

men blir försvagade av att vara utan blod eller den syntetiska drycken ”true blood”. 

Vampyrernas krafter är övernaturlig styrka, snabb läkningskraft, förmåga att flyga, 

övernaturlig snabbhet och förmåga att blända människor. Bländning är en form av 

hypnos som ger vampyren kraft att kontrollera människan, hen kan få människan att 

göra vad som helst som att glömma bort saker som har hänt. I TV-serien är det inte bara 

vampyrer som är sugna på människors blod. Människor kan dricka vampyrblod som ger 

dem läkedom, övernaturliga krafter som ökat sinnesintryck, enorm styrka och upphöjt 

sexliv. En människa blir till vampyr genom att en vampyr tömmer denne på blod och 

sedan ger av sitt eget. Hen fullbordar akten genom att sova med människan under jorden 

i ett dygn. En människa som blivit vampyr har svårt att hantera hungern efter blod och 

därför måste vampyren lämna sin familj. Den nyfödda vampyren och den som skapade 

den blir magiskt fäst vid varandra som barn och förälder. Föräldravampyren kan styra 

över sin avkomma.  

Den andra berättelse som analyseras är boken Död tills mörkret faller författad av 

Charlaine Harris. Boken ska analyseras med hjälp av feministisk psykoanalys och 

arketypsanalys och jämföras sedan med TV-serien True blood. Död tills mörkret faller 

utkom första gången den första maj 2001. Den handlar om en kvinna, Sookie som kan 

läsa tankar. Hon möter en vampyr som hon sedan blir tillsammans med. Samtidigt 

härjar en mördare i staden Bon Temps som dödar kvinnor som har varit i kontakt med 

vampyrer, Sookie börjar lyssna av människors tankar för att få reda på vem det är. 

6. Teori  
Den teori som är vald är feministisk filmteori byggd på psykoanalys. Feministisk 

filmteori har som intention att förklara hur kvinnor framställs i föreställningsvärldar och 

samhället. Laura Mulvey skapade en modell för att förklara hur kvinnor framställs i film 

med hjälp av freudiansk och lacansk psykologi, den så kallade psykoanalysen. Mulvey 

förklarade att ett psykologiskt mönster hos människor påverkade filmen, till exempel 

hur kameran filmar kvinnan och hur den filmar män. Nyckelordet inom feministisk 

filmteori är bland annat fallocentrismens paradox, som betyder att varje gestalt i film är 

beroende av den kastrerade kvinnan för att skapa ordning och mening. Bristen på 

fallosen hos kvinnan skapar ett begär hos henne, hon vill ha en penis och skapar ett 

kastrationshot för mannen. Det finns en dubbelhet hos kvinnan förklarar psykoanalysen. 

Kvinnan är beroende av att föda fram barn för att kompensera penisavunden och ska 

lära barnet in i den patriarkala strukturen. När hon inte kan föda fler barn saknar hon 



 

19 

 

mening. Mannen har samhället och språkets makt och är subjektet. Kvinnan är en 

meningsbärare genom graviditeten.
69

   

Den kvinnliga karaktären har länge varit ett objekt och den manliga ett subjekt. Freuds 

psykologi förklarade att flickebarnet var en ofärdig pojke. Freud menade att människan 

är mannen och kvinnan ”den andre ”, den som avviker och markerar skillnad, tystnad 

och tomhet”.
70

 En grundsten inom psykoanalysen är oidipuskomplexet. Inom mytologin 

dödade Oidipus sin far för att han var kär i sin mamma. Freud menade på att sonen 

känner samma sak för sin moder, en fas där sonen känner närhet till modern för att hon 

inte är främmande. Nästa fas är den falliska fasen där sonen blir medveten om sin far. 

Enligt Freud blir barnet sedan medvetet om moderns avsaknad av penis, hon blir 

kastrerad i hans ögon. Sonen drar sig sedan till fadern för att identifiera sig med honom 

och börjar leta andra kvinnor som hans moder. Döttrar däremot drar sig ifrån sin moder 

vid en viss ålder för att hon inte har en penis, hon klandrar modern för att inte hon har 

en. Dottern försöker hitta en man att få barn med för att kompensera penisavunden. Hon 

vill bära ett barn med en make som liknar hennes far. Dotterns första kärlek är modern 

som hon sedan ska överge för att bli tillsammans med en som hennes fader. Enligt 

psykoanalysen är det en svårare uppgift för döttrar, modern och dottern kommer ha ett 

band livet ut.
71

  

Vidare menar Freud på att fetischism är en perversitet där mannen försöker hitta penisen 

i kvinnan för att erhålla erotisk njutning. Symboliskt kan penisen hos kvinnan vara långt 

hår, örhängen eller skor. Att hitta dessa symboler hos kvinnan av en man innebär att hon 

inte är ett kastrationshot längre. Enligt psykoanalys är rädslan för kastration 

förklaringen till varför män försöker hitta penisen hos kvinnan. I filmens värld är hela 

kvinnan fetischerad. Voyeurism är ytterligare en perversitet där mannen smygkikar på 

kvinnan för sexuell njutning. Det kan också vara omvänt, att vilja bli sedd av någon 

annan. I film är det populärt för män att blicka på kvinnan objektifierande.
72

 En kvinna i 

film är i diskurs av patriarkatet, hon presenteras som en produkt för mannen. Till 

exempel när en kvinna klär av sig i film bidrar det oftast inte till det narrativa utan har 

funktion av en symbol. Hon symboliserar det nakna objektet som sexualiseras av män. 

En symbol är alltid beroende av sin omgivning i filmen. Den trefaldiga blicken innebär 

att mannen blickar på kvinnan som blir objektet. Filmen är gjord för att åskådaren ska 

identifiera sig med mannen.
73

 

Kvinnans karaktär är till för att stärka mannens känslor som får honom att handla, hon i 

sig har ingen betydelse. I filmer kan manliga homosexuella karaktärer dra handlingen 

framåt utan en kvinna. I filmer är det mannen som är den aktiva och för handlingen 

framåt. Eftersom mannen är subjektet så är det hans blick på kvinnan som åskådaren 
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identifierar sig med. När åskådaren identifierar sig med mannen och mannen dominerar 

kvinnan får åskådaren samma makt. Med hjälp av kamerateknologi såsom 

kamerarörelser, klipping och djupfokus följs den manliga protagonisten för att 

åskådaren ska identifiera sig med honom.
74

  

Kvinnan symboliserar kastration för att hon inte har en penis och måste således 

kontrolleras. Antingen genom att gå till botten med traumat att hon inte har en penis och 

nedvärdera, rädda eller att låta en fetisch ersätta henne. När kvinnan fetischeras blir hon 

lugnande och inte lika farlig, hon blir en skönhet istället för en individ, detta kallas 

fetischerad skoptofili. Voyeurism däremot har nära kopplingar med sadism och i film 

tvingas kvinnan till underkastelse genom bestraffning eller förlåtelse. Fetischerad 

skoptofili behöver inte vara i centrum i filmen utan kan begränsas till enbart den 

erotiska blicken hos mannen.
75

 

Det finns flera tolkningar av kvinnor. I filmer E Ann Kaplan bok Women & film both 

sides of the camera visar hur kvinnor blir dominerade i film. Filmen Cammille från 

1936 visar hur kvinnogestalten är beroende av mannen ekonomiskt och fungerar som ett 

erotiskt objekt för honom. Den kvinnliga karaktären är beroende av mannen för 

räddning från andra män. Om kvinnan snuddar vid en subjektsställning går hennes 

kvinnlighet till spillo. Ytterligare en film som visar hur kvinnor domineras i film är 

filmen Blonde venus från 1932, denna berättelse visar hur kvinnlig sexualitet förnekas 

och görs om till en manlig med hjälp av typiska manliga sexuella attribut. Hon blir nu i 

subjektsställning för att hon liknar mannen och lägger ifrån sig typiska kvinnliga drag. I 

samma film kommer symbolismen om moderskapet in, filmen visar hur patriarkatet 

undertrycker moderskapet. I film vill symboliskt sett modern föda fram ett barn av sin 

far, barnet i sin tur representerar faderns ursprung. Patriarkatet tillåter bara en begränsad 

frigörelse av födelsen, den blivande moderns strävan efter penisen kompenseras med 

förmågan att föda.
76

  

Filmen Lady from Shanghai från 1946 har även den tolkats av Kaplan. Kvinnan i filmen 

använder sin sexualitet för att få makt över män, en så kallad femme fatale. Patriarkatet 

stoppar detta genom att mannen antingen gifter sig med henne för att kontrollera hennes 

sexualitet eller dödar henne. Vapnet, pistolen eller kniven symboliserar en fallos.
77

 

Den feministiska filmteorin har gett kritik åt typiska kvinnliga karaktärer, den 

uppoffrande modern, hemmafrun, den dumma blondinen och femme fatale. Dessa 

karaktärer i filmer nedvärderar och marginaliserar kvinnor. En kvinna utanför fiktionen 

tillhör inte en av dessa typer utan äger ett större djup och inte lika ensidig. Kvinnor 

framställs inte som fullständiga människor, de omöjliggör identifierande och blir 

automatiskt objektifierad.
78
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Det är lätt att tro att film bara är en berättelse men det långt mycket mer. Klippning, 

kameravinklar, ljussättning, skådespeleri och musik är alla verktyg för att analysera 

film. Musiken har en viktig del av filmen, den har många funktioner som kommer 

diskuteras vidare i denna del. Musiken är den del som den oerfarna åskådaren oftast inte 

tänker på, detta leder till att musiken är mest benägen för känslomässig manipulation. 

Musiken är alltid beroende av det narrativa, ett musikstycke kan betyda olika i olika 

filmer beroende på berättelse. Filmmusik går att dela in i tre delar diegetisk, icke-

diegetisk och metadiegetisk. Diegetisk musik är musik som hörs i den fiktiva världen, 

icke-diegetisk filmmusik är musik som inte hörs i den fiktiva världen, bara för 

åskådaren och metadiegetisk musik är musik som hörts vid en speciell händelse i den 

fiktiva världen men som återkommer icke-diegetiskt. Metadiegetisk filmmusik kan vara 

ett verktyg för att framkalla känslor till exempel en karaktär som möter kärleken och ett 

musikstycke spelas i bakgrunden i den fiktiva världen. Senare i filmen drömmer sig 

karaktären tillbaka och samma musikstycke spelas upp icke-diegetiskt.
79

 

6.1 Arketypsanalys  
Det finns grundmönster i berättelser, både inom film och litteratur som fångar 

läsaren/åskådaren särskilt. Dessa grundmönster har funnits sedan urminnes tider. 

Grundmönstren, eller så kallade arketyper, är nära kopplade till religiösa riter, myter 

eller drömmar. Psykologen Gustav Jung menade att det fanns arketyper som 

återkommer i människans omedvetna. Arketyperna uppkommer i drömmar som 

befinner sig i det kollektivt medvetna, alltså hos alla. Dessa utvecklas inte individuellt 

utan finns i människan sedan födelsen. Jung själv förklarade inte varför det var såhär 

utan menade att det inte var en hypotes utan en teori.
80

 

Det som skiljer Jungs psykologi från arketypsanalys är att inom psykologin finns det 

inte bestämda kronologier som en berättelse har. Berättelsen har alltid ett mål och 

handlingen leder den till målet. Alla delar i en avslutad text skapar helheter som är 

viktiga. Begreppet funktion hjälper till att analysera en text. Läsaren ställer frågan Hur 

reagerar protagonisten inför element ur berättandet? Prövningarna protagonisten 

utsätts för förklarar hur karaktären är och i vilket stadie den är i.
81

 

Protagonisten växer för varje prövning som den utsätts för, dock måste alltid en fråga 

om motiv ställas för henom. Det är inte alltid som motivet är speciellt heroiskt. 

Begreppet vilja till makt är ofta motivet för människan i berättelsen, att vilja behärska 

världen. Det som måste betvingas är arketypen Skuggan, denna sida av psyket menar 

Jung är amoralisk och oavhängigt normer i samhället. Det är i skuggan människans 

ondska sitter omedvetet vilket leder till att vi känner skam och skuld. Därför blir 

skuggan något som människor försöker förtränga men lätt ser i andra. Skuggan i 

människan är den mörka sidan hos oss men samtidigt är vi inget utan den, det är där 

individen erhåller sina djupa insikter. Vi behöver skuggan för att ett liv utan skugga 

innebär ett liv utan djup. Arketypen persona är ansiktet människan har utåt baserat på 
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värderingar av det rådande samhället. Det vi gör för att passa in och få vänner. När en 

person bara identifierar sig med sin persona försummar den sitt inre liv. Egot är ingen 

arketyp men en viktig aspekt för att förstå individuationsprocessen. Det primära 

medvetna är egot, den som vi tror oss vara, en samling bilder vi har av oss själva. När 

människan skyller bort vissa dåliga saker den gjort är det vårt ego vi tänker på. Skuggan 

och egot hör ihop för att egot måste erkänna skuggan så att den blir medveten om hur 

det omedvetna påverkar.
82

 

Symboliskt slåss arketypen hjälten med sin egen skugga. Hjälten symboliserar 

människans ego och som hjälten ska bli medveten om. Detta är en form av 

individuationsprocess. Denna process synliggör skuggan så den visar hjältens dolda 

sidor i det omedvetna, goda som onda. Individuationsprocessen går ut på att utveckla 

sitt ego till en hel individ. Självet hjälper egot genom symboler i drömmar. Dessa 

symboler återfinns bland annat i konst, myter, religion och litteratur.
83

 

Arketypen animus är kvinnans egen idealiserade bild av mannen. Det är ofta den här 

mannen som kvinnan faller hejdlöst för. Animus är kvinnans maskulina inre. I drömmar 

träffar kvinnan animus som är hennes manliga sidor men om kvinnan faller för denna 

arketyp av kött och blod är det bara en projicerad bild av hennes egen animus. En 

negativ form animus är när kvinnan faller för destruktiva män, denna form stoppar 

individuationsprocessen. Denna form av negativ arketyp hindrar kvinnan från 

meningsfulla relationer, hon hänger sig istället åt romantiska illusioner istället för hur 

kärleken egentligen är. Anima är kvinnan i mannen och fungerar på samma sätt.
84

 Den 

positiva formen av animus ger kvinnan kreativitet, rationellt tänkande och språk. 

Animus vägleder kvinnan till en djupare förståelse om sitt omedvetna.
85

 

I berättelser är det vanligt att kvinnan kidnappas av en grupp män där hon sedan faller 

för ledaren. Kvinnan tvingas att fungera i patriarkatets värld, hon börjar se på sig själv 

med männens blickar och blir bara sitt yttre.
86

 Ytterligare en aspekt som många 

feministiska forskare har studerat är modersarketypen som ska ta hand om och vårda. 

Denna arketyp är nära förknippad med jorden och är livgivande som jorden. Det finns 

två olika sorters modersarketyp, den positiva och den negativa. Den positiva vårdar och 

den negativa förtär, och förtrycker. Modern är den person människan tillslut ska befria 

sig ifrån för att bli självständig.
87

 

Det finns två olika sorters föreställningskomplex: individuationsprocessen som tidigare 

nämnts och även transcensarketypen. Deras likheter är att båda uppkommer i 

övergångsfaser men på olika sätt. Initiationsarketypen är en övergångsfas i den sociala 

världen. Exempel på detta kan vara dop, bröllop eller en kungakröning. Arketypen 

konstruerar individens förhållande till den mänskliga världen. Den får inte människan 

att växa utan förvandlas. Precis som i dopet sker en symbolisk död och förvandling till 

nytt liv, men det behöver inte ske i så hög hastighet som ett dop utan den symboliska 
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döden kan pågå i veckor där individen stänger inne sig själv för att sedan se ljuset. Den 

mörka processen är nära förknippat med elementet jord som är det kvinnliga 

elementet.
88

  

Individuationsprocessen har tre faser, den första fasen är omedvetenhet kring det 

omedvetnas inflytande. Första fasen styrs helt av arketyperna. Nästa fas erbjuder en 

första medvetenhet kring det omedvetna och nu kan hen börja frigöra sig från 

arketyperna. I den tredje fasen blir människan hel genom att vara medveten om det 

omedvetna. För kvinnor dominerar arketypen den stora modern i slutskedet av hennes 

process och den gamle vise för män. I båda fallen träffar de båda på självet som ofta 

symboliseras av en mandala i sista fasen. Mandalan står för en förening mellan manligt 

och kvinnligt.
89

 

Transcensarketypen utvecklas genom att personen ställs inför underkastelse, där 

personen inte får makt men kan höja sig över det. Vanliga symboler för transcendens är 

fågeln som flyger över sina begränsningar. Därför tillhör denna arketyp luften och inte 

jorden som föregående arketyp.
90

 

6.2 Litteraturdidaktik  
Många lärare i dag tycker det är svårt att presentera en bok för sina elever som inte har 

en kulturell förankring i deras liv. Detta leder till att elever inte utsätts för nya 

upplevelser och ständigt upprepar mönster.
91

 Perraults Rödluvan är en saga som är mer 

än 300 år och det är därför lätt att tro att den inte kan beröra oss i dag. Perraults version 

av Rödluvan skrämde flickor att lita på män och att lyssna på sina föräldrar istället för 

vargen. Om hon inte gjorde detta skulle både hon och hennes nära och kära dö. Allt 

ansvar lades på kvinnan. Detta fenomen känner vi till i dagens våldtäktsdebatt. Sagan 

om Rödluvan och vargen serverar skolan en diskussion om vilket ansvar vi lägger på 

kvinnor. Litteraturdelen av svenskämnet i skolan är ett ypperligt tillfälle att behandla 

den demokratiska värdegrund som lärare ska beröra. Litteraturen gör oss inte till goda 

människor men den tränar människan till ett djupare tänk och utsätter sin publik för nya 

berättelser.
92

  

Det är lätt att stirra sig blind på internationella och nationella mätningar kring ungas 

läsande. NORDICOM har undersökt hur mycket det läses varje vecka bland ungdomar. 

Bokläsningen har sjunkit från 30,6 procent 1983 till 16,7 procent i dag. Det som tros ha 

hänt är den nya teknologin, som till exempel internet tar en hel del tid av ungdomar. 

Internetanvändandet ökade 36 procent mellan 2000 till 2010 och samtidigt minskade 

bokläsningen med 3 procent. Forskning från Skolverket visar att lärare fokuserar på 

färdighetsträning istället för att samtala om innehåll och tankar kring boken i 

förhållande till elevernas egna liv. Det är svårt för lärare att motivera till läsning när det 
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finns en konkurrens med internet och dess upplevelserika innehåll. Lärare kan inte 

längre motivera genom en god historia för det flödar av dem på internet.
93

  

Undersökningar visar att när du läser en bok blir du boken, som man brukar säga ”du 

slukas upp av boken”. Den digitala läsningen, alltså läsning på internet såsom artiklar 

och liknande läses flitigt i dag. Vi läser men vi läser inte tjocka böcker som fokuserar 

och koncentrerar läsaren. Det blir ett ryckvis insamlande av information, vilket leder till 

att vår relation till text blir tunnare och mer flyktig.
94

 I dagens samhälle går det lätt att få 

svar på frågor, då det alltid finns oss nära tillhanda genom vår dator eller smartphone. 

Detta leder till att vi kan välja information, vi kan välja det som passar vår föreställning 

om världen.
95

  

Vad kan då skolan göra för att undvika dessa problem med läsningen och 

komplikationer det kan medföra?  Anders Öhman beskriver att det bästa är att låta 

eleverna läsa en hel bok. Det är viktigt att låta eleverna läsa en hel bok för att slukas upp 

av den. Många lärare delar ut delar av verk istället för hela böcker. Reaktionen på 

helheten går förlorad när detta görs och eleverna blir tilldelad lärarens egna tankar 

istället för att utveckla sitt eget analytiska tänkande.
96

  

Magnus Persson som skrivit boken Den goda boken samtida förställningar om 

litteraturen och läsning diskuterar föreställningen skolan har kring läsning. Enligt 

tradition ska det läsas skönlitteratur för att elever ska fostras till goda medborgare. 

Skolverkets läroplan kring läsning menar att det svenska och nationella kulturarvet ska 

fungera som ett kollektivt kulturarv för människor. Litteraturen har som krav på sig att 

hålla ihop samhället och den kulturella gemenskapen.  Skönlitterär läsning blir således 

en källa till kultur enligt Skolverket. Dock menar Persson att litteratur i sig inte ger 

moraliskt nationella medborgare.
97

 

Persson ifrågasätter skolans styrdokument och deras användande av ordet kultur. Det 

förklaras inte vad ordet kultur innebär och trots att det hittas i flera kursplaner. I den nya 

läroplanen Gy2011 är kulturbegreppet inte lika flitigt använt men används bland annat i 

kursen svenska som andraspråk. Centralt innehåll för kursen svenska som andraspråk 

menar att det ska ingå modern svensk litteratur som ska ge inblick i olika kulturer, 

allmänmänskliga teman och svenska referensramar. Kultur diskuteras som något gott 

och ifrågasätts aldrig.
98

 

Judith A. Langer skriver i sin bok Litterära föreställningsvärldar att 

föreställningsvärlden läsaren får av boken alltid är i en process utifrån erfarenheter och 

hur långt läsaren läst ur texten. Tolkningen av texten förändras i och med hur långt 

läsaren har läst. I och med att tolkningen förändras försvinner vissa idéer och andra 

tillkommer, det är inte summan av det vi läst utan en ny modifierad tolkning. 
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Tolkningen byggs alltså inte på utan förändras. Det är inte bara läsarens egna tankar 

som förändrar tolkningen utan mötet med andra människor förändrar 

föreställningsvärlden av boken.
99

 

Langer har identifierat fyra faser som uppkommer i mötet av att kunna tolka en text. I 

den första fasen försöker läsaren tolka texten utifrån sina egna erfarenheter för att 

komma in i boken. Dock så kliver läsaren ut och in i föreställningsvärlden under hela 

läsningen som kan bero på att hen tappat fokus eller överraskas av en abrupt händelse i 

boken. När detta händer är det naturligt att söka efter startpunkter som hjälper till att 

återuppta textens värld.
100

 I fas två rör vi oss i föreställningsvärlden. Langer beskriver 

fas två som att 

vi använder genast ny information för att gå bortom det vi redan vet, vi ifrågasätter 

motiv, känslor, orsaker, relationer, relationer och innebörder. Förståelse föder förståelse, 

vi är fängslade av bokens berättelse eller känslan i dikten.
101

 

I denna fas testar läsaren nya idéer och låter sig hela tiden vara öppen för förändring. 

Fas tre är annorlunda i jämförelse med de andra faserna. Här förändrar läsaren sin egen 

värld utifrån boken. Först använder vi vår erfarenhet till att förstå boken men i denna fas 

ökar vi vår egen kunskap och erfarenhet av boken. Vi börjar ifrågasätta frågor i vår 

vardag som är liknande i boken, som till exempel våra egna åsikter kring förtryck och 

slaveri. Alltså påverkar våra erfarenheter föreställningsvärlden av boken men bokens 

idéer påverkar läsarens verkliga liv. Denna fas är inte lika vanlig som de övriga faserna 

men när det väl händer är det en upplevelse som är anledningen till att många läser.
102

 

I den fjärde och sista fasen distanserar sig läsaren från texten och reflekterar hur vi läst 

den och kan ställa den i ett större perspektiv. Vi ser till exempel hur den är kopplad till 

tiden den är skriven i utifrån författarens hantverk. Dessa fyra faser behöver inte följas i 

kronologisk ordning utan blandas ofta under läsandets gång.
103

 

Judith Langer menar att: 

Med hjälp av litteratur lär sig elever att utforska både sina egna och mänsklighetens 

möjligheter. Litteraturen hjälper dem att finna sig själva, föreställa sig andra, värdesätta 

skillnader och söka efter rättvisa. De blir del i ett sammanhang och eftersträvar klarsyn. 

De blir de litterära tänkare vi behöver för att skapa morgondagens förutsättningar.
104

 

Med hjälp av litteratur ges elever förutsättningar till en ökad förståelse av världen och 

sig själva. Genom att läsa och sätta sig in i andras situationer kan därför förståelse 

skapas för hur världen ser ut. Persson menar att eleverna inte blir goda medborgare av 

att läsa litteratur däremot är det lärarens uppdrag att använda litteraturen för att lära ut 

ett kritiskt förhållningssätt. Redskap som psykoanalys hjälper elever att analysera 

litteratur och sätta den i perspektiv till samhället och sig själva. 
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7. Analys  
Den första analysen kommer behandla TV-serien True blood ur ett feministiskt 

psykoanalytiskt perspektiv genom att se närmare på kameravinklar, musik, kläder och 

återberättad handling. Analysen är upplagd på följande sätt: först kommer scenen eller 

scenerna sammanfattas, sedan hur kameravinklar och eventuellt hur kläder och musik 

porträtteras i scenen. Varje scen är analyserad för sig. Vissa scener är ihop lagda för att 

de är så pass nära varandra i berättelsen. Fokus kommer ligga på arketypen Rödluvan 

och Vargen, i detta fall representerad av samma karaktär, Jessica. Alla citat som är 

tagna är översatt till svenska av HBO.  

Den andra analysen kommer behandla boken Död tills mörkret faller ur ett feministiskt 

psykoanalytiskt perspektiv på liknande sätt fast med en sammanfattning av berättelsen 

och sedan analysen direkt efter. Till skillnad från föregående analys kommer nu en 

annan karaktär behandlas, nämligen protagonisten Sookie eftersom karaktären Jessica 

inte finns med i böckerna.  

Den sista analysen kommer behandla boken Död tills mörkret faller utifrån Carl G. 

Jungs initieringsprocess. Här kommer protagonisten Sookie behandlas istället för 

Jessica. Efter denna analys kommer en kortare jämförelse mellan boken och tv-serien 

utföras.  

7.1 Psykoanalys: True blood  
Följande avsnitt kommer redogöra handlingen och analysen kring karaktären Jessica, en 

karaktär i TV-serien True blood. Kapitlet kommer inte ta hänsyn till andra berättelser i 

serien, utan kommer bara inrikta  sig bara på Jessica och vad som händer henne. Jessica 

är vald som karaktär för att hon har arketypiska drag av Rödluvan. Jessica är en 

bikaraktär som uppkommer första gången i det tionde avsnittet av första säsongen. Hon 

är sedan med tills TV-seriens slut. Det som hänt i föregående avsnitt är att protagonisten 

Sookie Stackhouse har använt sin gåva att läsa tankar för att hjälpa vampyrkungen Erik. 

Hon hjälper honom med att ta reda på vem som har stulit pengar från hans bar 

Fangtasia. När hon avslöjat personens identitet försöker förövaren, en vampyr, mörda 

henne. Bill, hennes pojkvän räddar henne i sista stund och mördar vampyren. Bill måste 

stå till svars för det han har gjort i vampyrernas hemliga råd.  

Bill
105

 har blivit tillfångatagen av vampyrrådet för att han dödat en vampyr och ska 

straffas. Straffet är att göra en oskyldig kvinna till vampyr och eftersom alla vet att Bill 

avskyr att vara vampyr anses straffet passande. Jessica försöker rädda sig själv genom 

att förklara för vampyrkungen att hon alltid är lydig men att hon i kväll för första 

gången hade smugit ut till en väns fest. När Bill tvingas skrida till verket berättar Jessica 

att hon är en snäll flicka och att Jesus kommer att välkomna henne. Framför rådet och 

andra vampyrer biter Bill Jessica och fullbordar processen samma natt genom att sova 

med offret under jorden. De andra vampyrerna tittar på med en erotisk förtjusning. 

Kameran är vinklad så den blickar ned på henne när hon ligger på sina bara knän 

blåslagen. När kameran är vinklad på Bill och de övriga vampyrerna blickar den på 
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deras ansikten framifrån. Kameran rör sig med vampyrerna och filmar bakom kungens 

huvud på hans tron ner på Jessica. Vidare rör sig kameran på Bill och filmar sedan ner 

på Jessica från hans perspektiv med hans axel i bakgrunden. Vampyrkungen växlas med 

att filmas snett uppifrån och i hans höjd. Kameran zoomar in på Jessicas ansikte när hon 

skriker av rädsla på grund av att hon blir biten av Bill. En sista kameravinkel i 

fågelperspektiv filmar Bill när han håller fast Jessica och tömmer hennes kropp på blod.  

I detta avsnitt har Jessica utmärkande arketypiska drag av Rödluvan. Hon har rött hår, 

blå klänning och är en oskyldig tjej. Enligt psykoanalysen blir kvinnan objektifierad, i 

denna scen blir Jessica objektifierad med hjälp av kameravinklar och läge. 

Objektifieringen blir av voyeristisk karaktär när de andra vampyrerna tittar på Jessica 

när Bill suger blodet ur henne.  

Nästanatt vaknar Jessica förvirrad och ledsen. Jessica lugnar ner sig men rymmer ut i 

skogen och Bill jagar efter henne.
 106

  Bill förklarar att de var tvungna att sova 

tillsammans under en natt för att hon skulle bli vampyr. Jessica blir omedelbart lycklig 

när hon inser att hon är vampyr och aldrig mer behöver träffa sin religiösa familj med en 

pappa som slår henne. Hon känner sig fri och hoppar runt i skogen samtidigt som hon 

prövar sina första svordomar. De sätter sig på ett träd och Jessica förklarar att nu när 

hon är vampyr behöver hon inte följa regler och får döda vilka hon vill, hon vill döda 

flera stycken.  

Återigen tillägnas Jessica arketypiska drag av Rödluvan. Det är i skogen Jessica får reda 

på att hon är vampyr och fri från sina religiösa föräldrar. Av kameravinklarna kan vi 

utröna att Jessica inte är ett objekt i denna scen utan hon är fri i skogen då den filmar i 

hennes perspektiv.   

Sookie hälsar på Bill i hans hem och vill prata med honom ostört.
107

 Hon övertygar 

Jessica att ifall hon får vara med Bill en stund själv så ska de ha en tjejkväll natten efter. 

När Sookie och Bill är ensamma frågar hon honom ifall han mördat henne farmors bror 

Bartletts, han svarar ja och förklarar att han gjorde det för att Bartletts gjort Sookie illa 

när hon var barn.  

När Sookie övertygar Jessica till en tjejkväll är Jessica iklädd matta färger utan smink. 

Bill står i bakgrunden med korslagda armar och bevakar samtalet. Denna scen visar att 

Jessica är tyglad, genom att de befinner sig i Bills hem, har håret uppsatt och bär matta 

kläder.  

Billsflickvän Sookie tar med Jessica på en ”tjejkväll” och de båda åker till Jessicas 

gamla familj för att titta på dem genom fönstret.
108

  Jessica besöker sin familj, mamman 

blir överlycklig och kramar om henne. Systern Eden kommer ut och frågar var hon har 

varit, modern säger att det inte spelar någon roll. Sookie och Jessica blir inbjudna och 

modern ordnar fika till dem. Eden serverar fikat och säger till Sookie att hon är vacker, 

Sookie besvarar med att säga att hon är jättevacker. Eden berättar att hon inte är vacker, 

hon har problem med sitt hår. De båda systrarna Eden och Jessica har rött hår. Därefter 
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kommer fadern hem och kramar Jessica, han blir sedan arg och håller henne i ett hårt 

grepp. Fadern skäller ut Jessica för att hon oroat sin mamma när hon varit försvunnen. 

Jessica blir arg och frågar honom vad han ska göra åt saken, därefter fäller hon ut sina 

huggtänder och visar sitt nya jag. Hon säger ”den här gången är jag beredd” och syftar 

på att han inte längre kan slå henne. Fadern blir överraskad och säger ”hur kunde du låta 

en vampyr bita dig?” Jessica besvarar honom ”jag lät ingen vampyr bita mig, men det 

var bra att det hände, för nu ska jag hemundervisa dig i rädsla”. Efter detta tittar Jessica 

på sin lillasyster Eden, som gråter i hörnet. Jessica försöker sedan mörda sin egen far 

genom att strypa honom med bältet. Bill kommer och befaller henne att sluta. Vampyrer 

kan inte gå in i ett hem utan att bli inbjuden men genom att blända Eden och kontrollera 

henne kan han få henne att bjuda in honom. Bill bländar Jessicas familj så de inte minns 

att de varit där och sedan åker de hem.  

I denna scen visas att Jessica tar över makten över situationen genom hur 

kameravinkeln filmar på henne och hur hon agerar. Hennes karaktär har utvecklats från 

passiv till aktiv. Hon har blivit vampyr som innebär ny styrka, bär färgglada färger samt 

försöker rädda sin syster. Eden visar återigen att det röda håret är en symbol för frihet 

och sexualitet. När håret är uppsatt är Jessica och Eden fasthållna och när det är utsläppt 

så är de fria.  

På vägen hem skäller Bill ut Sookie för att hon var oförståndig som tog med en nyfödd 

tonårsvampyr till hennes familj.
109

 Han säger att hon är okontrollerbar och farlig för att 

hon är känslor som inte går att styra. Bill visar här att kvinnor som är aktiva är 

hysteriska för att de inte kan hejda sig själva. Även om han hämnats genom mord i 

tidigare scener är hon inte tillåten att göra detsamma. Kameravinkeln passerar mellan 

alla i bilen.  

Jessicaträffar en mänsklig kille, Hoyt, på den lokala puben Merlottes.
110

 Han berättar att 

han aldrig träffar snälla tjejer men att hon på grund av hennes leende är en snäll tjej. 

Hon tar med honom hem och han visar henne hur ett Wii fungerar. Efter det tar Jessica 

initiativet till en kyss och han besvarar den. Jessicas huggtänder kommer fram när hon 

blir upphetsad vilket leder till att hon skäms. Hoyt säger åt henne att inte skämmas för 

vem hon är för hon är underbar. Han säger åt henne att de ska vänta med sex men 

Jessica berättar att hon har väntat för länge och kastar sig över honom. Bill och Sookie 

står utanför hemmet och pratar om sex och hur han gillar att kvinnor lämnar saker åt 

fantasin, Sookie säger att hon kan köpa en gammaldags klänning för hans skull. När Bill 

öppnar dörren till sitt hem och finner Jessica och Hoyt blir han ursinnig och kastar bort 

henne från honom.   

När Jessica kliver in på baren Merlottes spelas låten I smell sex and candy av Nirvana 

diegetiskt. Hon har den gula klänningen hon fick låna av Sookie föregående dag, hennes 

hår är utsläppt och hon har mycket smink på sig. Kameran filmar henne i närbild när 

Hoyt pratar om henne och hur vacker hon är. En närbild är på Hoyts halspulsåder som 

Jessica spanar in för att hon är vampyr förekommer. Hemma hos Bill där Jessica bor 
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pendlar kameran mellan Jessica och Hoyt. När Jessica sätter sig ner i soffan zoomas 

Jessicas bröst in för åskådarens blick, Hoyts blick är inte inkluderad. Musiken som 

spelas är en ljuv slinga diegetiskt som är lugnande, denna slinga återkommer i serien 

flera gånger när någon blir förförd. När Jessica kastar sig över Hoyt för att hon vill ha 

sex spelas ett skräckinjagande musikstycke upp, samma musikstycke brukar spelas upp 

vid skräckscener i serien. I nästa scen kommer Bill och Sookie på dem att ha sex i 

soffan, samma skräckinjagande musikstycke spelas upp när Bill ser dem. Kameran 

vinklas upp mot Bill när han blir arg på Jessica och Hoyt.  

I dessa scener är det många tecken på att Jessica försöker vara aktiv men blir 

objektifierad av Hoyt. Låten som spelas i bakgrunden handlar om en man som sitter vid 

en bar och tittar på en tjej, vilket sannolikt visar att det inte är henne åskådaren ska 

identifiera sig med utan hon är ett objekt till för den trefaldiga blicken, en blick av Hoyt, 

kameran och åskådaren. Hoyt objektifierar Jessica och kvinnor genom att berätta vad 

han tycker om henne och kvinnor. Kameravinklarna zoomar in på Jessicas bröst. När 

Jessica och Hoyt är hemma i hennes nya hem hos Bill visar Jessica sin Vargen 

arketypskaraktär och hoppar på Hoyt och vill ha sex med honom. Hoyt försöker tygla 

Jessica genom att säga att de ska vänta. I nästa scen syns Sookie och Bill och hur hon 

ska vara honom till lags inom sex. När Bill öppnar dörren och ser Jessica på Hoyt blir 

han ursinnig. Bill försöker kontrollera Jessicas sexualitet. Kameravinklarna visar hur 

Jessicas kropp blir objektifierad när hon sitter i soffan med Hoyt. I nästa scen markerar 

kamerablicken maktposition, att Bill är den som bestämmer.  

Jessicaföljer med Sookie och Bill till Dallas. Jessica stannar på sitt eget hotellrum.
111

 På 

kvällen vaknar Jessica och är hungrig, hon ser en meny av true blood. Hon tar sedan två 

stycken true blood ur minikylen och häller ut i vasken. Efter det knackar det på dörren 

och Hoyt står utanför med blommor. Hon blir glatt överraskad. De ligger i sängen och 

Hoyt avslöjar att han är oskuld, Jessica skrattar till och berättar att hon också är oskuld.
 

112
 Hon frågar honom ifall han trodde att hon var en hora bara för att hon är en vampyr. 

Hoyt säger att han inte tror någon är det, att det bara finns människor som vill vara med 

andra människor. Jessica berättar att om hon kunnat hade hon varit en slampa men att 

hennes pappa hindrat henne. Hoyt berättar att han vill förlora oskulden till någon som 

verkligen betyder något. Jessica säger att hon kan vara hans första och klär av sig 

morgonrocken med bara underkläderna på sig. Jessicavaknar nästa natt av att Hoyt har 

klätt rummet i röda rosor och tända ljus.
113

 Hoyt vill att kvällen när hon förlorar sin 

oskuld ska vara perfekt. Hon säger åt honom att ta av sig byxorna.  

I Dallas vaknar Jessica upp själv i underkläder ovanför täcket med håret utsläppt. 

Kameran zoomar in när hon pillar på sin överläpp med lillfingret, likaså när hon kliver 

upp ur sängen zoomas hennes underkropp in. Hon tar sedan på sig en morgonrock och 

häller ut två stycken true bloods i vasken. När Hoyt knackar på spelas samma slinga 

med ickediegetisk musik upp som vid tidigare lugnande och romantiska scener i serien. 

Jessica och Hoyt ligger i sängen, Jessica har på sig morgonrocken och Hoyt en blå 
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skjorta. En musikslinga spelas upp diegetiskt, låten som spelas heter Waited all my life. 

Volymen höjs när Jessica klär av sig morgonrocken och står i bara underkläder. Jessica 

lägger sig i sängen och drar täcket över sig i underkläder medan Hoyt kramar om henne 

fortfarande iklädd skjorta och byxor. Nästa natt vaknar Jessica i sina bara underkläder 

med täcket lagt över hela sängen förutom på henne. Hoyt har klätt sig i hennes 

morgonrock och bär sina egna jeans. Låten Bleedin love av Leonna Lewis spelas 

diegetiskt. Kameravinklarna pendlar mellan Jessica och Hoyt. När Hoyt tar av sig 

byxorna har han fortfarande på sig morgonrocken och visar inte mer än sina vader 

nakna.  

Jessica visar sin Vargarketyp igen för att om hon kunde skulle hon vara en ”slampa” 

men att hennes pappa hindrat henne. Kameravinklarna visar hur Jessicas kropp blir 

objektifierad genom att hennes kropp i bara underkläder zoomas in för åskådaren i 

hotellrummet. När de ska sova tillsammans sover hon utan täcke för att återigen 

objektifieras. När de ska ha sex dagen efter klär Hoyt av sig men till skillnad från 

Jessica är inte Hoyt lika avklädd som Jessica, han visar bara sina vader.  

Jessica och Hoyt är hemma igen och hon vill genast ha sex igen.
114

 Hoyt försöker lugna 

ner henne men lyckas inte. När han ska in i Jessica gör det ont i henne. Han drar ut 

penisen och ser att det är blod på den. Jessica blir ledsen och säger att den växte 

tillbaka, hon gråter och berättar att allt läker när man är en vampyr. Hon säger ”jag är ett 

jävla missfoster, jag kommer att vara oskuld för evigt”. Hoyt blir glad när han förstår 

vad som har hänt, han försöker lugna henne med att säga att det kommer vara vackert 

varenda gång hon har sex. Hon blir ännu ledsnare och berättar att det kommer göra ont 

varje gång hon har sex.  

Hemma i Bon Temps kommer Jessica och Hoyt hem tidigare än Bill och Sookie. Jessica 

har håret uppsatt i en hästsvans, hon klär av sig sitt linne. Samma musikslinga som vid 

föregående scener spelats upp vid romantiska och lugna scener spelas upp icke-

diegetiskt. När Hoyt tränger in Jessica och hon får ont spelas den skräckinjagande 

slingan icke-diegetiskt. Det spelas upp ett ”köttsligt” ljud när Jessica får ont som bevisar 

att hon fortfarande är oskuld.  

Denna scen avslöjar att Jessicas nyvunna sexuella frihet blivit begränsad. Hon kommer 

alltid vara oskuld hur mycket sex hon än har. Jessica har håret uppsatt vilket är ett 

återkommande inslag när hon blir kontrollerad. 

 

7.2 Psykoanalys: Död tills mörkret faller  
I boken Död tills mörkret faller finns inte arketypen Rödluvan med. Därför kommer 

protagonisten Sookie analyseras utifrån feministisk psykoanalys.  

Första gången läsaren möter Sookie serverar hon på puben Merlottes. Hon ser på Bill 

och förstår att han är en vampyr. Hon besväras av att kunna läsa folks otrevliga tankar 

men när hon hör paret Rattrays tankar om att tömma Bill på blod tackar hon den. Sookie 

räddar Bill med hjälp av sina övernaturliga krafter, styrka och att kunna läsa tankar. 
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Sookie förstår snabbt att inte Bill tycker om att bli räddad. Hon blir överraskad när hon 

inte kan läsa hans tankar och gläds åt det. Vampyren berättar sitt namn och hon skrattar 

åt hans opassande namn Bill.
115

 

Detta avsnitt visar att Bill inte tycker om att bli räddad. Sookie skrattar åt Bills namn. 

Genom att en man räddar en kvinna kontrollerar han henne och kastrationshotet är inte 

längre ett hot. Sookie går emot detta. 

På kvällen åker Sookie hem till sin farmor Adele, där hon också bor. Farmodern 

beskrivs som bokslukare och aktiv i föreningar. Hennes favoritföreningar är ättlingarna 

till de ärorika döda och Bon Temps trädgårdssällskap.
116

 Nästa morgon besöker Sookies 

bror Jason henne, han är arg på sin syster för att hon hade varit i bråk med paret 

Rattrays. Sookie ljuger om att hon var tvungen att försvara sig istället för att berätta 

sanningen, att hon räddade vampyren. De går in i köket hos farmodern och Jason 

berättar att han hört att en kvinna i Bon Temps, Maudette, blivit mördad och att hon 

hade vampyrbett på insidan av låret. När Jason åkt hem frågar farmodern Sookie hur 

gammal Bill är och om han var med i kriget.
117

 Jason blir arg för att Sookie har räddat 

Bill själv, hon skulle ha bett om hjälp av en man istället.  

Sookie åker till jobbet och möts av hennes chef Sams raseriutbrott. Han har fått höra om 

incidenten kvällen innan och är ursinnig, han tycker inte att hon ska hantera sådana 

situationer alldeles själv. Hon ska be honom om hjälp istället. På natten efter Sookies 

skift ska Bill och hon träffas utanför och prata om det farmodern frågade. Bill är 

försenad och Rattrays attackerar och försöker mörda henne. Bill räddar henne och ger 

henne hans blod för att överleva. Sookie berättar för Bill att hon inte går ut på dejter för 

att hon kan läsa folks tankar men att det är skönt med honom för att hon inte kan höra 

hans. Bill bekräftar att han var med i kriget och att han kan tänka sig ställa upp och hålla 

tal för farmoderns förening, ättlingarna till de ärorika döda. Nästa morgon får Sookie 

veta att en orkan mördat paret Rattrays. Hon förstår att det är Bill som anlagt det för att 

mörklägga mordet på paret. Sookie konfronterar Bill och han erkänner morden.
118

 Sam 

blir arg på Sookie för att han inte är bekväm med en kvinna som räddar en man. Bill får 

vara hjälten genom att rädda Sookie från paret Rattray. 

Bill kommer på besök hos farmodern och Sookie. Han överraskar henne med sin 

snabbhet men han skrämmer inte Sookie utan ställer sig på nedersta trappsteget. 

Farmodern tycker mycket honom. Bill och Sookie bor bredvid varandra men med en 

kyrkogård mellan sig. De går på en promenad över kyrkogården och Sookie övertalar 

Bill att försöka blända henne men han lyckas inte. Hon kan däremot känna av hans 

magi. Vampyren berättar om sin tid och hur kvinnor brukade klä sig då och hur han 

saknar den tiden sedan ber han Sookie släppa ut sitt hår. Efter det tar Sookie initiativet 

att kyssa Bill. Sedan frågar Bill Sookie om hjälp att anlita hantverkare till hans hus 

eftersom sover på dagarna och så få har den öppettiden. Sookie hjälper honom och 

hälsar på dagen efter men då har Bill besök av sina vampyrvänner och deras 
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människoslavar. Sookie känner sig hotad men Bill varnar de andra att inte skada henne 

genom att berätta för dem att Sookie är hans och ingen annans. När han berättar det får 

ingen annan vampyr bita eller skada henne. Hon läser en av människornas tankar om att 

en av dem har ett virus som kan försvaga vampyrer om de dricker den infekterades blod. 

De andra vampyrerna hotar Sookie när hon vill gå därifrån. Väl ute svimmar Sookie i 

Bills famn och vaknar med en ny bild av vampyrer. Bill får inte en avskedskyss och 

Sookie börjar tvivla på om hon vill fortsätta livet med honom.
119

 

Bill kan inte kontrollera Sookie med sin bländning men kontrollerar Sookie när han 

räddar henne från hans vampyrvänner genom att säga att hon är hans. Kontrollen blir 

dubbel, han säger att han äger henne och räddar henne på samma gång.  

Nästa dag ringer Sam och frågar om Sookie kan väcka en av hans anställda. Hon åker 

dit och finner Maudette mördad i sitt hem. En av hennes före detta dejter, JB, är där. 

Hon får en stark åtrå till honom men hejdar sig för att han är människa och att ha sex 

med honom skulle vara alldeles för jobbigt eftersom hon kan läsa tankar. Hon läser av 

hans tankar kring den mördade Dawn. Han hade haft sex med henne men förlöjligats för 

att han inte vill slå eller bita henne. På kvällen dyker Bill upp och Sookie är sur på 

honom för gårdagen. Han försöker med hjälp av sina krafter påverka Sookie men hon 

reagerar inte på hans bländning. Han berättar att Dawn hade varit och hälsat på honom, 

Sookie blir sur då han berättar att han inte hade brytt sig om hans vänner hade skadat 

henne. Han håller fast Sookie och försöker övertyga henne om att hon är annorlunda. 

Nästa dag på jobbet läser hon av allas tankar. Alla är bekymrade för Sookie och de 

tycker att hon måste vara försiktig gällande hennes vän vampyren. De flesta matgäster 

skyller allt på kvinnorna för att båda har varit i kontakt med vampyrer.
120

 

Senare avslöjar mördaren att han dräper kvinnor för att de har sex med vampyrer. Enligt 

psykoanalysen är kvinnans främsta uppgift att föda barn och uppehålla den patriarkala 

strukturen i och med uppfostrandet. När en kvinna har sex med en vampyr ägnar hon sig 

åt lust och kan inte bli gravid. Detta går emot hans regler för hur kvinnor ska vara. Han 

till och med våldtar sin egen syster efter att ha mördat henne för att hon ändå sjunkit så 

lågt och inte är en ärbar kvinna. Inte bara mördaren tänker att det är offrens fel utan de 

flesta Sookie kan läsa tankarna på tänker att det är kvinnornas eget fel för att de 

beblandat sig med vampyrer.  

Samma kväll ska Sookie följa med Bill till en vampyrbar för att avläsa om mördaren 

finns där. Hon ser fram emot en dejt med Bill och har gjort sitt yttersta för att se vacker 

ut för honom. I bilen på väg dit säger Bill att han är osäker på om han kan skydde henne 

när hon ser ut sådär. Väl inne på Fangtasia börjar hon fråga runt om någon sett de två 

mördade men ingen vill svara. Flera människor blir besatta av Bill inne på baren men 

han säger nej till att dricka deras blod och ha sex med dem. Han nämner för Sookie att 

kungen av distriktet spanar in henne men hon säger att hon inte vill umgås med onda.
121

 

Bill säger då ”Vi är alla väldigt starka och väldigt våldsamma” hon besvarar honom 

med ” Inte du… Du vill ju smälta in. Du tänker inte hålla på med antisociala grejer” och 
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refererar till när han berättade att han brydde sig om vad folk tyckte om honom för att 

han ville bosätta sig i Bon Temps. Han besvarar henne med ”Just som jag satt och 

tänkte att du är alldeles för naiv för att få gå omkring ensam säger du något så slugt”.
122

 

Erik och hans vän Pam vill prata med Sookie och Bill är tvungen att igen säga att hon är 

Bills. När de går ifrån konfronterar hon Bill med vad han säger, han säger att det är för 

att beskydda henne. Sookie berättar att det är också hon som beskyddar honom, han tar 

tag i hennes huvud som en marionettdocka och stirrar henne i ögonen. Då hör hon en av 

gästernas tankar, han är en civilklädd polis som redan har kallat på förstärkning. De 

lyckas fly med Erik och Pam, Erik förstår att hon kan läsa människors tankar.
123

 I bilen 

blir Sookie rädd för Bill när han stannar bilen och fäller ner sätet, hon är rädd att han 

ska skada henne men han kysser henne. Hon nafsar i hans nacke och han säger ”Om du 

fortsätter med det där tar jag dig vare sig du vill bli tagen eller inte”.
124

 Strax därefter 

kommer polisen och vill prata med dem i bilen, Sookie använder sin charm för att få 

polisen att lämna dem ifred. Efter att de åkt vill Sookie ha en kyss av Bill men han är 

arg på Sookie och kallar henne naiv.
125

 

Bill tappar kontrollen över Sookie när hon räddar vampyrerna på Fangtasia. Han 

försöker återta den genom att utöva makt över henne med hjälp av sex. Hans 

kastrationsångest blir för stor när hon lyckas rädda dem från polisen så han förolämpar 

henne genom att kalla henne naiv, en form av bestraffning.   

Nästa dag på jobbet får Sookie reda på att flera personer har kallats till förhör om den 

mördade Dawns vanor. Andy. en av poliserna, har fått reda på Sookies förmågor men 

hon vägrar erkänna dessa för honom. Han straffar henne genom att tänka snuskiga 

fantasier om henne och hennes bror i hennes närhet. Hon börjar gråta och Andy ber om 

ursäkt och skäms. Sam bjuder ut henne till anordningen farmodern tillägnat Bill och hon 

tackar. Efter mötet hittar Sookie sin farmor mördad på köksgolvet. Jason blir arg och 

slår Sookie för att farmodern har lämnat allt i sin ägo till Sookie och inte honom.
126

 

Efter att farmodern dött några dagar senare städar Sookie ur hennes rum och flyttar in 

det. På kvällen hälsar Bill på henne. De sätter sig i soffan och han borstar hennes hår 

som han hade gjort sin systers en gång i tiden. Efter det har Sookie och Bill sex för 

första gången i hennes rum. Dagen efter förstår alla att Sookie och Bill har haft sex. 

Sam drar undan hennes halsduk så att alla kan se bitmärken av Bill. Alla blir oroliga och 

Sam skäller ut henne för att han är orolig. När Bill kommer senare på kvällen kysser han 

henne på handen offentligt. Några dagar senare berättar Sookie att hennes farmors bror 

antastat henne när hon var liten. Dagen efter börjar hon förstå att hon aldrig kommer få 

ett normalt liv med Bill. Senare möter hon Jason och han har hört ryktena att hon legat 

med Bill. Han börjar förhöra henne om han beter sig bra mot henne och berättar att 

farmoderns bror är död. Hon förstår att det är Bill som har mördat honom. På kvällen 

konfronterar hon Bill. Han erkänner och säger att han gjorde det för att han älskar 
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henne. Han berättar att han vill beskydda henne för att hon smakar annorlunda men hon 

förklarar att hon vill tänka på om hon verkligen vill vara med en man som hon inte kan 

uppleva allt mänskligt med. Sookie fick Bill att lova att inte dricka från någon annan än 

henne i Bon Temps och hon lovade att inte ha sex med någon annan trots att de inte 

skulle vara tillsammans. Hon förstår att han inte kan vara trogen henne.
127

 Han vill att 

hon ska kyssa honom men hon kan inte, sedan säger han ”Nej det förstås, om vi nu ska 

sära på oss […] Då borde vi definitivt inte kyssas. För att inte tala om hur opassande det 

är av mig att vilja trycka ner dig här på verandan och knulla dig tills du svimmar”.
128

 

Sookie hejdar sig och lämnar Bill.  

Bill lindrar sin kastrationsångest genom att hitta fallosen i Sookie. Senare försöker Bill 

ännu en gång kontrollera Sookie när han mördar farmoderns bror. När Sookie försöker 

återta kontrollen och säger att de behöver en paus vill Bill ha sex med Sookie så hårt att 

hon svimmar. Han vill inte ha sex med henne romantiskt utan sexet är av straffande och 

kontrollerande slag.  

Utan Bill börjar Sookie reparera sig själv. Hon tar vitaminer på grund av hennes 

blodbrist. Hon möter Bill på jobbet när han och hans vänner hälsar på. Samma natt 

mördar en lynchmobb hans vänner. Sookie får vänta hela dagen för att veta om Bill 

också är död. Sam hjälper henne genom att tillsammans städa hela hennes hem för att få 

henne att tänka på annat. På kvällen lämnar han henne ifred och Sookie springer till 

kyrkogården där hon misstänker att Bill grävt ner sig. Han vaknar och krälar upp ur 

marken, Sookie berättar om hans vänner och Bill blir ursinnig och har sex med Sookie. 

Hon är rädd för att bli mördad av Bill men njuter.  

Sookie som har försökt återta kontrollen över sitt liv går tillbaka till Bill för att hon 

trodde att Bill var död. Bill straffar henne genom att ha så våldsamt sex med henne att 

hon befarar för sitt liv. Hon förlorar därför kontrollen i detta kapitel.  

En kvinna på Sookies jobb frågar henne om hon kan passa hennes barn men när hon hör 

att Bill ska vara med vägrar hon. Sookie blir så arg att hon gräver ett hål att sätta ett träd 

i. Sookie blir arg på Bill för att han vill bära henne efter att hon grävt klart och blivit 

trött. Efter några dagar ber Erik henne om hjälp och hon är tvungen att hjälpa honom 

eftersom han är vampyrkungen över distriktet. Erik vill ha hjälp med sina affärer då 

någon har stulit pengar från honom och han vill veta vilken av hans mänskliga 

kumpaner som gjort det. När Sookie får reda på att det är hans vampyrvän som gjort det 

hoppar han på henne och försöker mörda henne. Bill hinner precis mörda vampyren 

innan han lyckas.
129

 

Sookie kan genom sin förmåga att läsa människors tankar hjälpa Erik men tillåts inte 

vara självständig i hennes agerande utan kontrolleras med hjälp av Bill när han räddar 

henne.  

Nästa dag vaknar Sookie och hon inser hur förändrad hon är. Hon har råkat få i sig 

mycket blod av den mördade vampyren och hon känner sig stark. Efteråt börjar Sookie 
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gråta för att hon är rädd för vad Erik ska be henne göra nästa gång. Samma kväll blir 

Sookies katt mördad men polisen kan inte göra något. Dagen därpå frågar hennes 

arbetskompis om barnvakt igen utan att fråga om Bill. Samma kväll berättar Bill att han 

är tvungen att åka bort på hemliga affärer med andra vampyrer. Till beskydd lämnar Bill 

henne en stark vampyr vid namn Bubba som är halvt hjärndöd och hon får dricka hans 

blod för styrka. Några dagar senare märker Sookie att hennes beskyddare är förgiftad 

och att det är någon som smyger på henne. Hon hör hans tankar, hur han mördade och 

våldtog sin syster för att ha haft en pojkvän som var vampyr, likadant som de andra 

offren. Hon gömmer sig och springer sedan till kyrkogården. Mördaren, Sookies 

jobbarkompis pojkvän, hittar henne och försöker strypa henne. Hon hittar hans kniv 

som han har i fickan och sticker honom flera gånger. Hon vaknar upp på sjukhuset illa 

tilltagen, hennes vänner hälsar på henne. Sookie får buketter med blommor av flera av 

sina vänner, bland annat Erik, vars enda blomma liknar ett kvinnligt underliv. Sookie 

somnar och drömmer om hur hon springer över kyrkogården och trillar ner i gravarna. 

Hon letar efter en bestämd gravsten för att få beskydd. Bill har kommit hem från sitt 

uppdrag och berättar för henne varför han var tvungen att resa. Han reste för att Erik 

inte längre skulle kunna fråga om tjänster av Sookie och honom.  

Sookie lyckas överleva mördaren men inte på grund av hennes egna krafter utan Bills. 

Hon drack hans blod och på grund av detta är det indirekt han som räddade henne. Bill 

reser bort trots att Sookie är jagad av en mördare för att själv få äga Sookie. Han vill 

inte att Erik ska ha kontroll över henne.  

7.3 Initieringsprocessen: Död tills mörkret faller  
Även här kommer inte att arketypen Rödluvan analyseras utan protagonisten Sookie 

eftersom arketypen inte är med i boken.  

Första gången läsaren möter Sookie serverar hon på puben Merlottes. Hon ser på Bill 

och förstår att han är en vampyr. Hon besväras av att kunna läsa folks otrevliga tankar. 

Sookie lever ett fridsamt liv i Bon Temps men säger att ”för mig räknas alltid livets små 

glädjeämnen”
130

 för att hon inte kan bli tillsammans med en kille. Det skulle vara för 

jobbigt för henne att höra killens tankar, särskilt under samlag. Detta har lett till att 

Sookie är oskuld. Jason, Sookies bror, däremot är tvärtom när det kommer till sex, han 

har sex med så många som möjligt vilket leder till att Sookie ser ner på honom. Dock 

får Sookie användning av sina övernaturliga krafter att kunna läsa tankar när hon räddar 

Bill från paret Rattrays. Med Bill kedjad i silver försöker Rattrays tömma Bill på hans 

blod men Sookie som hört konversationen i deras huvuden räddar honom i sista stund. 

Sookie förstår snabbt att inte Bill tycker om att bli räddad. Hon blir överraskad när hon 

inte kan läsa hans tankar men gläds åt det.
131

 

Sookie är oskuld och vill inte dejta för att hon inte kan tänka sig ha sex med någon hon 

kan höra tankarna hos. Däremot vill hon ha sex. Jason är känd för att ha sex med många 

kvinnor och sedan inte höra av sig. Sookie ser honom som självisk och förstår inte alls 

vad kvinnor ser i honom.
132

 Denna sida av Sookie är hennes skuggsida: hon vill ha sex 
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men är avundsjuk på andra som har det. När hon räddar Bill märker hon att hon inte kan 

höra vad vampyrer tänker. Skuggan eller mörkersidan symboliseras av vampyrernas 

natur: sex, jakt, våld och lustar. Sookie kan inte läsa vampyrernas tankar för att det är 

hennes outforskade skuggsida i det omedvetna. Hon blir överlycklig av att inte kunna 

läsa tankar för att hon finner en ny mening och utmaning i sitt liv. Kyrkogården mellan 

Sookie och Bill står för tunneln till det omedvetna. Jason och Sam blir arga på Sookie 

för att hon har räddat en vampyr. Senare ger paret Rattrays igen och försöker mörda 

Sookie. Som tur är räddar Bill henne och ger henne av hans blod. Bill mördar paret och 

Sookie får reda på det nästa morgon.
133

 

Jason hennes bror och Sam hennes chef försöker båda kontrollera hennes beteende. De 

vill inte att hon umgås med en farlig vampyr eller för den delen rädda en.
134

 Då ska hon 

fråga dem om hjälp istället. Dessa karaktärer symboliserar en negativ form av jaget som 

försöker kontrollera hennes egen vilja att söka i det outforskade omedvetna.  

Bill besöker Sookie och hennes farmor. Sookie och Bill går på en promenad över 

kyrkogården. Han ber om hjälp av henne att anlita hantverkare att ta renovera hans kök. 

Dagen efter hälsar Sookie på Bill men då är hans vampyrvänner där. Hon räddar en 

vampyr och går därefter därifrån. Bill säger att Sookie är hennes till hans vänner så de 

inte skadar henne. Sookie börjar tvivla på deras relation.
135

 Nästa kväll åker Sookie och 

Bill till Fangtasia för att börjar fråga runt om någon sett de två mördade.
136

  

Inne på Fangtasia säger Sookie till Bill att hon är stark, inte behöver bli beskyddad av 

honom och att hon till och med kan rädda honom. Hon räddar vampyrerna Bill, Pam 

och Erik genom att varna dem om en civilklädd polis.
137

 I bilen på vägen ifrån baren blir 

Sookie rädd för Bill när han stannar bilen och fäller ner sätet, hon är rädd att han ska 

skada henne men istället kysser han henne. Hon nafsar i hans nacke och han säger ”Om 

du fortsätter med det där tar jag dig vare sig du vill bli tagen eller inte”.
138

 Strax därefter 

kommer polisen och vill prata med dem i bilen, Sookie använder sig charm för att få 

polisen att lämna dem ifred. Efter att de åkt vill Sookie ha en kyss av Bill men han är 

arg på Sookie och kallar henne naiv.
139

 

Bills karaktär är en negativ form av animus för att han förnekar Sookies krafter när han 

menar att hon inte kan skydda sig själv eller honom. Han vill äga hela Sookie och inte 

se henne utvecklas och använda sina förmågor vare sig det kommer till förmågan att 

läsa människors tankar eller hennes skönhet. Han visar tydligt att han vill styra henne 

genom att ha sex med henne, när det hindras väljer han att utesluta henne.   

Sookie lämnar Bill och går på en dejt med Sam. De båda besöker föredraget av Bill men 

när Sookie kommit hem hittar hon sin farmor mördad. Polisen och Jason kommer, Jason 
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blir sur och slår Sookie för att hon ärvt allt i hennes ägo.
140

 Sookie blir återigen straffad 

för att ha försökt kontrollera sin omedvetna skuggsida.  

Efter att farmodern har dött hälsar Bill på Sookie och de båda har sex. Urmodern är en 

arketyp som står för jord och omvårdnad. Individen utvecklas genom att kapa banden 

med henne för att ta egna val. När farmodern dör tar Sookie steget och har sex för första 

gången. Protagonisten visar tydligt att trots att det var en sorglig händelse så 

utvecklades Sookie efter att hon dött. Efter att Sookie försökt göra sig av med vampyrer 

och Bill när hon träffar hans vänner som beter sig illa mot henne hittar hon Dawn 

mördad morgonen efter, ofta blir protagonisten straffad när hon försöker kontrollera sin 

omvärld istället för att acceptera sin resa. Strax efter hittas hennes farmor mördad, 

egentligen var det meningen att hon skulle blivit mördad. Ännu ett exempel på straff 

från det omedvetna när hon försöker hantera situationen själv. Efter att farmodern är 

död har Sookie och Bill sex med varandra. Sookie accepterar således hennes skugga att 

hon vill ha sex. Genom att ha sex börjar Sookie acceptera delar av henne själv som 

helhet. Vampyren symboliserar sidor hos Sookie som är förbjudna enligt henne själv.  

Sookie har lämnat Bill men möter honom på baren hon arbetar på. Nästa dag får hon 

veta att en grupp vampyrer har blivit mördade. Sookie blir orolig över dagen men finner 

honom på kvällen levande. Bill är ursinnig och har sex med Sookie. Sookie försöker ta 

kontroll över sitt liv men lyckas inte. Skuggsidan är något en människa inte kan 

kontrollera och när hon försöker göra det blir hon antingen straffad eller så återkommer 

skuggsidan.  

Sookie får inte hjälpa sin vän Arlene med att passa hennes barn och därför blir Sookie 

arg och gräver en grop. Sookie hjälper Bills vän, Erik, att hitta vem som stulit pengar 

från hans bar. Sookie håller på att bli mördad men räddas av Bill.
141

 Vampyren 

symboliserar skuggsidan som finns i det omedvetna, i detta fall sex för Sookie. Det är 

en symbolisk handling när hon gräver en grop. Sookie gräver djupare till sitt omedvetna 

för att markera för sig själv att hon inte ska ge upp den nyfunna sidan hos sig själv. När 

hon har gjort detta ber Erik henne att hjälpa honom genom att använda sin gåva, att 

kunna läsa av människor. När Sookie accepterar sin skuggsida som både kan innehålla 

goda och onda sidor öppnas ett nytt liv för henne. Sookie utvecklas, hennes gåva får en 

funktion istället för att den alltid är till besvär.  

Nästa dag vaknar Sookie och hon inser hur förändrad hon är. Hon har råkat få i sig 

mycket blod av den mördade vampyren, hon känner sig stark. Efteråt börjar Sookie 

gråta för att hon är rädd för vad Erik ska be henne göra nästa gång. Samma kväll blir 

Sookies katt mördad men polisen kan inte göra något, de begraver katten i det hål hon 

grävde när hon var arg på Arlene. Dagen därpå frågar hennes arbetarkompis om 

barnvakt igen utan att fråga om Bill. Samma kväll berättar Bill att han är tvungen att åka 

bort på hemliga affärer med andra vampyrer. Till beskydd lämnar Bill henne en stark 

vampyr vid namn Bubba, dock är han halvt hjärndöd. Några dagar senare märker 

Sookie att hennes beskyddare Bubba är förgiftad och att det är någon som smyger på 
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henne. Hon hör hans tankar, hur han mördade och våldtog sin syster för att ha haft en 

pojkvän som var vampyr, likadant med dem andra offren. Hon gömmer sig och springer 

sedan till kyrkogården. Mördaren, Sookies jobbarkompis, Arlenes pojkvän Rene hittar 

henne och försöker strypa henne. Hon hittar hand kniv han har i fickan och sticker 

honom flera gånger. Hon vaknar upp på sjukhuset illa tilltagen, hennes vänner hälsar på 

henne. Sookie får buketter med blommor av flera bland annat Erik, hans enda blomma 

liknar ett kvinnligt underliv. Sookie somnar och drömmer om hur hon springer över 

kyrkogården och trillar ner i gravarna. Hon letar efter en bestämd gravsten för att få 

beskydd. Bill har kommit hem från sitt uppdrag och berättar för henne varför han var 

tvungen att resa.   

När skuggsidan utvecklas succesivt försöker egot hantera detta genom att försöka 

kontrollera situationen. Mördaren, Rene, är en symbol för den slutgiltiga kontrollen 

innan hon släpper den helt. Sookie springer till kyrkogården som är en symbol för det 

omedvetna för att återigen hitta sig själv. När hon gör det följer egots kontroll med, men 

hon vinner över det och lyckas med hjälp av krafterna från Bills blod övervinna honom. 

På sjukhuset får Sookie en blomma av Erik, hon säger själv att den liknar ett underliv. 

Denna blomma symboliserar hennes egen sexualitet.  

7.4 Jämförelse: bok och TV-serie  
Boken Död tills mörkret faller är en grund för tv-serien True blood. Serien följer i stora 

drag bokens men skiljer sig på många punkter. Denna jämförelse kommer behandla en 

utvald scen, karaktärer som lagts till och hur de är förändrade.  

Boken är skriven ur Sookies perspektiv i jagform men tv-serien är berättad med flera 

parallellhandlingar med egna protagonister. Vissa scener är kopierade nästan 

fullständigt men ändrade i detaljer. Till exempel scenen när Bill dyker upp från 

ingenstans och överraskar Sookie på verandan till huset när han ska träffa hennes 

farmor för första gången.
142

 I boken ställer sig Bill på nedersta trappsteget och Sookie 

säger rakt ut till honom att han inte skrämmer henne. I tv-serien däremot får åskådaren 

följa Bills blick när han smyger sig på Sookie och skrämmer henne genom att ställa sig 

precis bakom henne. Skillnaderna är uppenbara: i tv-serien har Bill maktövertaget 

genom att skrämma henne och ställa sig på samma yta som henne och på så sätt vara 

längre än henne. Dessutom blir Sookie objektifierad av kameran och i och med detta 

identifierar sig åskådaren med Bill istället för som i boken, Död tills mörkret faller, 

Sookie då den är skriven i jagform. I boken ställer sig Bill på nedersta trappsteget och 

har inte lika hög maktposition.  

I TV-serien ringer Sam, Sookies chef till henne och undrar om hon kan hjälpa honom 

att väcka en servitris som kommit för sent till arbetet.
143

 När Sookie åker dit knackar 

hon på och sedan går hon in direkt och hittar servitrisen Dawn mördad i sin säng. Dawn 

är påklädd under täcket. Sookie skriker till när hon hittar henne och sedan kommer 

hennes bror Jason in med blommor för att Dawn och Jason bråkade natten innan. En 

granne kommer in och börjar anklaga honom för mordet på Dawn för att de bråkade 
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natten innan. Efter detta blir Jason orolig och intagen till polisstationen. Han upptäcker 

att han har på sig en liten flaska blod från en vampyr som är olagligt. Han sväljer hela i 

polisbilen för att bli av med den. Efter detta får Jason en reaktion på blodet, han får 

panik för att han fått stånd som han inte blir av med.  

I boken Död tills mörkret faller vaknar Sookie av att Sam ringer henne om hjälp. Hon 

åker till Dawn för att väcka henne men möts av Rene, den okände mördaren. Hon kikar 

in i fönstret och ser Dawn ligga naken med särade ben i sängen. Hon säger till Rene att 

ringa polisen, hon vill inte att någon annan ska se henne ligga med naken kropp i den 

ställningen. När hon står och tittar in på Dawn kommer JB hennes gamla flamma från 

skoltiden och frågar vad hon håller på med. Han har bar överkropp och Sookie blir 

genast upphetsad av hans kropp. JB skyller mordet på Dawn ”Dawn gillade hårda tag, 

sa han tröstande, som om det förklarade allt”.
144

 Sookie lyssnar in på polisernas tankar 

när de undersöker mordet, alla vet att Dawn tyckte om hårda tag och en polis tänker att 

det inte var konstigt att hon blev mördad av det.
145

 

I boken är det Sookies tankar och handlingar läsaren får ta del av. I TV-serien får 

åskådaren följa Jasons oro och hur han blir häktad av polisen. Det är hans historia och 

inte Sookies som står i centrum. I boken är det större fokus på att folk runt omkring 

Dawn tänker att det är hennes fel att hon dog vilket inte framkommer lika tydligt i TV-

serien. Boken är i större utsträckning en kvinnodominerad historia för att läsaren får 

följa Sookie och hennes liv samt att den lyfter kvinnofrågor, som att kvinnor som tycker 

om sadomasochistiska inslag i sexlivet inte kan bli utsatta för våld. JB, en sidokaraktär i 

boken som är till för att förklara Sookies personlighet och längtat efter sex är inte ens 

med i TV-serien utan då fokuserar den på Jasons lidande. 

Det finns fler karaktärer i TV-serien än i boken. I serien finns Jessica och Sookies bästa 

vän Tara. Tara har en platt karaktär som är aggressiv men utvecklas mer och mer till en 

lugnare karaktär i takt med att Sookie tar kontakt med sin vilda sida. Psykoanalysen 

förklarar att kvinnor ofta tillägnas platta karaktärer som arketyperna demonen och 

ängeln. Dessa arketyper är beroende av varandra och spelas alltid av kvinnor, demonen 

en argsint rebell och ängeln oskyldig. Sookie har tillägnats arketypen ängeln då hon är 

oskuld och Tara demonen för att hon är argsint och inte ens kan behålla ett jobb. I och 

med att serien fortsätter blir Tara mer ödmjuk och Sookie mer arg och vild. De byter då 

arketyper med varandra. En annan karaktär i serien som inte finns i boken är Jessica 

som följer arketypen Rödluvans drag. En oskyldig flicka som måste akta sig för att inte 

råka illa ut, när inte Jessica gjort som hennes föräldrar sagt att hon ska göra  

8. Resultat  
Det är lätt att avfärda Sagan om Rödluvan som en simpel saga utan vidare betydelse 

men när Rödluvan och vargen analyseras finns sexuella undertoner som speglar dagens 

syn på våldtäkt. Manlighetsidealet påvisas i sagan som den sexuella mannen som alltid 

vill ha sex och lurar sina offer till sex vare sig hen vill eller inte. Den manliga 

sexualiteten har konstruerats aggressiv, laddad med en obegränsad lust och egna villkor. 
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Kvinnors sexualitet speglas som passiv och oerfaren. I Sagan om Rödluvan finner vi en 

oskyldig flicka och hennes möte med vargen. Sagan lär unga flickor att ta till en 

offerroll och avfärda den manliga sexualiteten.
146

  

I tv-serien True blood visas en Rödluvearketyp som vill ha sex och vara fri men 

kontrolleras av patriarkatet. Karaktären Jessica kan inte förändras till den kvinna hon 

vill bli genom att ha sex. Hon förblir den oskyldiga flicka som arketypen Rödluvan 

alltid har förknippats med. Den går under begreppet fabel för att hon blir bestraffad, 

Jessica blir tyglad genom att förbli oskuld även om hon har sex. 

När åskådaren får träffa karaktären Jessica för första gången har hon arketypiska drag 

av Rödluvan. Det röda håret och att hon säger att hon för första gången smugit ut för att 

gå på en fest. Hon är en oskyldig kristen ung kvinna som viker av den oskyldiga vägen 

och straffas precis som arketypen när hon blir tagen av vampyrerna. Scenen visar hur 

åskådaren ska identifiera sig med Bill, genom att filma ur hans perspektiv och inte 

Sookies. Ytterligare ett bevis på att karaktären Jessica hör ihop med arketypen 

Rödluvan är att hon springer ut i skogen efter att hon har blivit förvandlad. Skogen för 

Rödluvan i denna analys symboliserar Rödluvans egna vilda och otämjbara frihet och 

sexualitet. Bill, hennes vampyrskapare, börjar redan bli orolig för att han inte kommer 

kunna kontrollera henne.  

När Sookie, Bills flickvän, tar med Jessica till hennes familj beslutar hon sig för att 

hämnas på sin pappa för att skydda sin lillasyster Eden från hans våld. Symboliskt tar 

hon upp bältet som han så många gånger använt som verktyg för att slå dem och tänker 

använda det för att strypa honom. Hon hinner inte strypa honom eftersom Bill kommer 

upp från ingenstans och stoppar det. Likt bröderna Grimms Rödluvan vet Bill var 

Jessica befinner sig utan någon förklaring för att påvisa en inte bara yttre kontroll utan 

en inre kontroll. Han vet alltid var hon befinner sig. Jessica får inte genom hämnd rädda 

sin syster från pappan för att Bill menar att hon är ursinnig av känslor och inte kan 

kontrollera sig själv. Bill har i tidigare scener mördat Sookies farfars bror för att han 

gjorde illa Sookie när hon var liten. Detta visar att kvinnor ses som hysteriska om de 

hämnas medan män kan hämnas utan påföljder. Jessica får inte bli en beskyddare genom 

att mörda sin pappa och på så sätt rädda sin lillasyster. Det Bill gör är att hämnas av 

raseri och inte för att skydda Sookie, hon har sedan länge varit utom räckhåll för hans 

våld. Detta visar att det är okej för män att hämnas, det ligger i deras natur. Kvinnor 

däremot får inte hämnas då det inte anses ligga i deras natur på samma sätt som män. 

Om de gör det blir de klassad som hysteriska.  

Eden, Jessicas lillasyster, berättar att hon har problem med sitt hår. Håret är likt hennes 

storasyster rött. Rödluvan i moderna tappningar har ofta inte en röd luva utan till 

exempel rött hår.
147

 Håret symboliserar vad de båda systrarna har gemensamt: lusten att 

vara fri.  

Enligt feministisk filmteori är kvinnor farliga för män då de är ett kastrationshot i och 

med att de inte har en penis. Kvinnor ska kontrolleras, speciellt genom deras sexualitet. 
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Jessica som karaktär blir aldrig ett subjekt även om hon är protagonisten i denna 

sidohistoria. I första scenen när hon blir en vampyr är hon bara ett objekt för 

vampyrerna och för åskådaren. När hon går in på baren Merlottes spelas låten I smell 

sex and candy när hon träffar Hoyt. Texten i låten handlar om en man som sitter i en bar 

och ser en kvinna han faller för. Låten symboliserar att Jessica är objektet och Hoyt 

subjektet. Vid bordet när de börjar prata berättar Hoyt vad han tycker om hos kvinnor 

och hon har dem kvalitéerna. Även om Jessica är protagonisten i denna handling är det 

Hoyts känslor och lust som får synas. Låten och hur han talar med Jessica visar att det 

är han som är den aktiva och hon den passiva.  

När de båda är hemma hos Jessica i Bills hus flyger Jessica på Hoyt och vill ha sex men 

han vill vänta. Bill pratar med sin flickvän Sookie om att han gillar kvinnor som lämnar 

lite åt fantasin. Hon säger att hon kan köpa en klänning att ha på sig för honom. Här 

visas det ytterligare en gång att mannen är den aktiva vars sexuella njutning får komma 

i första hand. I nästa scen går han in i sitt hem och finner Jessica sittandes i Hoyts famn 

när de hånglar, Bill blir ursinnig och kastar bort Jessica. Dessa scener efter varandra 

visar tydligt att män får ta plats sexuellt men när en kvinna vill ha sex och sitter över en 

man anses det inte tillräckligt kontrollerat. Kameran filmar honom underifrån för att 

märka ut hans maktposition över henne och alla i rummet.  

I nästa scen är Jessica på ett hotellrum i Dallas. Kameran filmar med djupfokus på 

Jessicas kropp i underkläder för att ytterligare konstatera att hon inte är något mer än ett 

objekt för åskådaren. Jessicas utsätts för voyeuristiska inslag när kameravinklarna 

djupfokuserar på hennes kropp. Enligt psykoanalysen är en naken kvinnokropp 

symboliskt alltid en produkt för mannen.  

När Hoyt hälsar på Jessica i Dallas är Jessica i underkläder medan han är fullklädd. Hon 

sover till och med utan täcke för att hennes kropp ska synas och objektifieras. När de 

har sex nästa natt har återigen Hoyt mer kläder än Jessica. Kvinnokroppar objektifieras 

av kameran i filmer genom att vara naken och kameran djupfokuserar på den. 

Manskroppen behöver inte i lika stor utsträckning vara naken för att han har en annan 

ställning som den aktiva och den som åskådaren identifierar sig med.  

Hemma i Bon Temps vill Jessica ha sex igen men finner att hon är en för evigt oskuld. 

Det köttsliga ljudet ska symbolisera att mödomshinnan växte tillbaka igen efter 

samlaget. En myt som uppkommit för att kontrollera kvinnors sexualitet är 

föreställningarna kring mödomshinnan. Det finns ingen hinna på oskulder som brister 

vid samlag första gången. Många kvinnor har som krav på sig att blöda på 

bröllopsnatten för att bevisa att mödomshinnan spruckit. Men enligt RFSU är det bara 

63 procent som ens blöder vid debutsamlaget. I dag heter det inte mödomshinna utan 

slidkrans för att nå ut med kunskapen om myterna kring kvinnans underliv.  

Precis som i tidigare versioner av Rödluvan symboliserar Jessica den fruktan män 

känner för kvinnors sexualitet. Rödluvan blir ett med vargen när hon lägger sig med 

honom i sängen. Jessica blev ett med vargen i skogen när hon blev en vampyr. Bill 

försöker kontrollera hennes lustar genom att inte tillåta henne att träffa hennes familj 

eller att ha sex. Kvinnor måste kontrolleras för att inte vara ett hot för att de inte har en 
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penis genom att nedvärdera henne, rädda henne eller låta en fetisch ersätta henne. Den 

yttersta formen av kontroll är att hur mycket sex än Jessica har så är hon fortfarande 

oskuld. Hon är på så sätt erövrad och kontrollerad av patriarkatet. Hur mycket hon än 

vill så kan hon inte vara en hora, som hon sa på hotellrummet. 

8.1 Initieringsprocess: Död tills mörkret faller  
Sookie lever ett fridsamt liv i Bon Temps men säger att ”för mig räknas alltid livets små 

glädjeämnen”
148

 för att hon kan höra vad människor tänker. Hon är oskuld och vill inte 

dejta för att hon inte kan tänka sig ha sex med någon hon kan höra tankarna ifrån. 

Däremot vill hon ha sex. I första kapitlet möter vi Jason, Sookies bror. Han är känd för 

att ha sex med många kvinnor och sedan inte höra av sig. Sookie ser honom som 

självisk och förstår inte alls vad kvinnor ser i honom.
149

 Denna sida av Sookie är hennes 

skuggsida hon vill ha sex men är avundsjuk på andra som har det. Skuggsidan brukar 

vara det negativa hen ser i andra. Skuggan eller mörkersidan symboliseras av 

vampyrernas natur, sex, jakt, våld och lustar. Sookie kan inte läsa vampyrernas tankar 

för att det är hennes outforskade skuggsida i det omedvetna. Hon glad när hon en 

outforskad sida hos sig själv. Allt eftersom tiden går blir Sookie skickligare på att läsa 

av andra vampyrer. Kyrkogården mellan Sookie och Bill står för tunneln till det 

omedvetna.  

Jason hennes bror och Sam hennes chef försöker båda kontrollera hennes beteende. De 

vill inte att hon umgås med en farlig vampyr eller för den delen räddar en vampyr.
150

 Då 

ska hon fråga dem om hjälp istället. Dessa karaktärer symboliseras en negativ form av 

jaget som försöker kontrollera det outforskade omedvetna. Det omedvetna går aldrig att 

kontrollera.  

Sookie försöker göra sig av med vampyrer och Bill när hon träffar hans vänner som 

beter sig illa mot henne. Hon hittar Dawn mördad morgonen efter, ofta blir 

protagonisten straffad när hon försöker kontrollera sin omvärld istället för att acceptera 

sin resa mot att hitta gömda delar i det omedvetna. Efter att farmodern är död har 

Sookie och Bill sex med varandra. Farmoderns arketyp är urmodern som tar hand om, 

protagonisten måste slå sig fri från denna och lära sig att stå på egna ben. Strax efter att 

farmodern dött har Sookie sex. Sookie accepterar således hennes skugga att hon vill ha 

sex. Genom att ha sex börjar Sookie acceptera delar av henne själv som helhet.  

Sookie blir arg på sin jobbarkompis Arlene, människorna runt omkring henne 

accepterar inte hennes nya sidor. Lust till en vampyr är inte accepterat i det samhälle 

hon lever i. När hon gräver en grop för att hon är arg är det en symbol för ett 

ställningstagande, hon tänker inte rätta sig efter andra utan fortsätter att gräva djupare i 

sitt omedvetna. Kort därefter får hon använda sin gåva och hjälpa Erik. Sookie har här 

utvecklat en annan relation till sig själv genom att utforska sitt omedvetna. Hon är en ny 

person som har sex och inte tar illa upp när andra har det samt att hon börjat acceptera 
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sig själv och sin gåva. Evidens för detta är att under bokens gång får Sookie använda sin 

gåva, hon är inte ett offer under den utan hon kan använda gåvan som en superkraft.  

Bill har en kluven arketyp i denna initieringsprocess. Han är en negativ form av Sookies 

animus för att han försöker kontrollera henne och hennes gåvor men samtidigt är det 

genom honom Sookie hittar sin skuggsida, lusten och sex. Den sista symbolen Sookie 

får är från Erik, en blomma i form av en kvinnas underliv, detta indikerar att det inte är 

Bill som person som utvecklar Sookies sexualitet utan vampyrer. Vampyrerna är en 

symbol för det Sookie tryckt undan i hennes omedvetna, hennes lust och sexualitet. När 

hon utvecklar sin sexualitet får hon också en funktion för sin gåva att läsa andras tankar 

och hon blir således hel. Initieringsprocessens hela poäng är att bli hel genom att återta 

kontakten med sitt omedvetna.  

8. 2 Jämförelse: bok och TV-serie  
Jämförelsen mellan boken Död tills mörkret faller och TV-serien True blood visar att 

Tv-serien till skillnad från boken objektifierar kvinnor i större utsträckning. Boken är 

skriven i jagform men TV-serien följer flera karaktärers historia därför har 

protagonisten Sookie inte en lika stor roll som i TV-serien.  

I utvalda scener har inte Sookie lika stor plats i TV-serien för att hon objektifieras och 

kameran filmar så att åskådaren inte identifierar sig med kvinnan utan mannen. 

Positionerna i TV-serien visar också att Sookie inte tillskrivs lika stor självsäkerhet utan 

blir skrämd fast det står att hon inte blir det i Död tills mörkret faller. Andra scenen när 

Dawn hittas mördad av Sookie får åskådaren följa Jasons historia och inte Sookies 

sexuella längtan eller hur samhället dömer Dawn istället för mördaren för att hon gillar 

sex med sadomasochistiska drag. Jason i boken har inte alls en lika stor roll.  

Karaktärer som tillkommit i serien är platta typiska kvinnliga arketyper. Tara, Sookies 

arga bästa vän i TV-serien finns inte med boken samt karaktären Jessica, arketypen 

Rödluvan.  

9. Diskussion  
I inledningen började jag med att förklara vad avsikten med denna uppsats är: att 

synliggöra kvinnans och mannens plats i moderna berättelser för gymnasieelever med 

hjälp av bland annat arketypen Rödluvan. Uppsatsen har visat att kvinnor och män i 

True blood och Död tills mörkret faller ges olika förutsättningar. Karaktären Jessica 

kontrolleras ständigt av män trots att hon blir vampyr och det fria livet som tillkommer 

är hon aldrig fri utan kontrollerad av patriarkatet. Arketypen Rödluvan blir straffad för 

att hon vill ha sex och vara fri. Precis som Feona Attwood menar representerar 

arketypen Rödluvan i denna berättelse den fruktan män har för kvinnors sexualitet.
151

 

Jessica vill ha sex med flera män och därför måste hon kontrolleras av patriarkatet 

genom att hon förblir oskuld trots samlag. Likt Ann E. Kaplans tolkning av filmen Lady 

from Shanghai från 1946
152

 kontrolleras kvinnors sexualitet i filmer för det påstådda 

kastrationshot från psykoanalysen genom att antingen döda henne eller att en man gifter 

sig med henne för att kvinnan ska sluta ha sex med flera. I True blood blir arketypens 
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sexualitet kontrollerad genom att hon förblir oskuld även hur mycket sex hon än har. 

När hon däremot har sex igen visas föråldrade uppfattningar om kvinnans sexdebut. Ett 

köttsligt läte som uppkom i avsnittet ska visa att hennes mödomshinna växte tillbaka 

igen och att hon blöder efter andra gången hon har sex. Idén om mödomshinnan 

uppkom för att kontrollera att kvinnan var oskuld när hon gifte sig. Det förekommer i 

dag operationer i Sverige för att återställa en hinna som inte ens finns. Tv-serien 

uppmuntrar denna myt och på så sätt kontrollen av kvinnan och hennes sexualitet. När 

arketypen Rödluvan i True blood försöker vara aktiv och rädda sin syster från sin far 

hindrar Bill henne från detta. Han kallar henne hysterisk för att hon tar den aktiva 

rollen. I filmer är kvinnan det passiva objektet i dikotomi med mannen som är det aktiva 

subjektet. Kvinnor låstes in på sjukhus för att hon inte passade in i normen då de inte 

följde kvinnans plats i samhället. I dag behöver inte kvinnor låsas in på hem för att de är 

så kallat hysteriska men kvinnor som säger ifrån och går emot normerna för hur en 

kvinna får agera blir kallad hysterisk. 

I äldre versioner av Rödluvan, som Charles Perrault, varnades kvinnor att inte lita på 

män som kunde våldta dem. Dagens moderna version av Rödluvan i True blood visar att 

kvinnans sexualitet måste kontrolleras och att hon inte ska vara aktiv. När hon är aktiv 

blir hon kallad hysterisk. Det är en svår fråga om det har skett en positiv utveckling. 

Katarina Wennstam i sina böcker En riktig våldtäktsman och Flickan och skulden: en 

bok om samhällets syn på våldtäkt visar att samhället gör skillnad på manlig och 

kvinnlig sexualitet. Den felaktiga föreställningen om mäns natur, att de inte kan hejda 

sig när en kvinna säger nej till sex leder till att våldtäktsmän går fria och det fortsatta 

våldet mot kvinnor fortsätter. Kvinnor blir däremot inte trodda ifall de var klädd 

utmanande eller om de var flirtiga mot våldtäktsmännen tidigare under kvällen eller 

veckan innan. Till och med unga flickor som blivit utsatta får inte rätten på deras sida 

trots att det är olagligt att ha sex med en person som är under femton år. I boken Död 

tills mörkret faller som analyserats i uppsatsen visar att kvinnor som en gång visat 

intresse för vildare sex och sedan blivit utsatta för mord beskylls. Likt många 

våldtäktsfall i Sverige beskylls kvinnan för att hon inte agerat på ett visst sätt under 

våldtäkten. En kvinna som går i vissa sorters kläder och flirtar med en kille kan inte 

enligt mångas föreställningar bli våldtagen för att om hon skulle bli det är det hennes 

fel.    

Det är därför detta ämne måste tas upp i gymnasieskolan. En utveckling behöver ske 

och det är bland annat ämneslärarens uppgift att se till att det görs. Genom 

litteraturmomentet går det smidigt att väva in dessa typer av ämnen i skolan. Främjandet 

av den demokratiska värdegrunden är alla lärares ansvar. Undersökningar visar att 

litteraturläsningen i dag handlar om färdighetsträning istället för att låta eleverna koppla 

till deras egna vardagliga liv.
153

 Med hjälp av arketypen Rödluvan kan elever diskutera 

hur män och kvinnor karakteriseras i berättelser och hur det bidrar till synen på våldtäkt 

för att ge eleverna diskussioner ur deras liv. Judith Langer beskriver att genom läsning 

påverkas läsaren, den drar kopplingar till sitt eget liv och utvecklas med boken. Men 

vad är då bra litteratur för elever på gymnasieskolan? Magnus Persson i Den goda 
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boken berättar att litteraturläsningen ska handla om tabubelagda ämnen så den 

engagerar och uppmuntrar till samtal samt ge dem vetenskapliga och kritiska verktyg 

som hjälper dem studera dem.
154

 Att väva in ämnen som våldtäkt och föreställningar om 

män och kvinnor främjar därför samtalen i klassrummet.  

9.1 Slutsatser  
Denna uppsats har konstaterat att män och kvinnor porträtteras olika i moderna 

berättelser. Med hjälp av teorierna feministisk psykoanalys och arketypsanalys har det 

kunnat fastställas att arketyperna Rödluvan och Vargen i True blood och Död tills 

mörkret faller hör ihop. Vargen är Rödluvans Jessicas egen vilja och sexualitet som på 

samma sätt som Perraults version av Rödluvan från 1697 måste kontrolleras. I andra 

tolkningar av Rödluvan av Arnds visar också att arketypen Rödluvan handlar om en 

flickas sexualitet och vilja samt hur hon ska bli som kvinna. Denna typ av litteratur och 

film kan användas i gymnasieskolan med fördel för att låta eleverna utveckla sin 

förmåga att se orättvisor.  

9.2 Slutord  
Genom verktyg som psykoanalys och samtal i klassrummet kan elever bli medvetna om 

osynliga regler kring vad som förväntas av en man och en kvinna. Psykoanalysen 

förklarar att kvinnor i filmer utgör ett kastrationshot mot mannen och måste därför 

kontrollera kvinnan för att lindra kastrationshotet. Protagonisten i boken, Sookie blir 

ständigt kontrollerad av hennes pojkvän, vampyren Bill. När hon försöker rädda honom 

blir han arg och försöker straffa henne. Det är sådant här som en ovan åskådare missar 

och på det sättet också omedvetet påverkar samhället och individen. Det är därför ämnet 

behöver beröras för att skapa en ny mer jämställd generation. 
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