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Sammanfattning 

 

Denna uppsats är en narratologisk analys av Stephenie Meyers roman Om jag kunde drömma 

(utökad version) (2009). Syftet är att visa hur Meyer lyckas fånga både flickor och pojkar som 

läsare. Vad som framgår är att Meyer genom sitt val att lägga till ett extra kapitel ökar 

möjligheten att tilltala både flickor och pojkar. Möjligheten för läsaren att identifiera sig med 

den fokaliserade karaktären vidgas då kapitel ett ”Första anblicken” ges utifrån ett kvinnligt 

respektive manligt perspektiv.  

Abstract 

This paper is a narratological analysis of Stephenie Meyer's novel Twilight (enlarged edition) 

(2009). The aim is to show how Meyer manages to capture both girls and boys as readers. It is 

clear that Meyer succeedes to appeal both girls and boys by the enlarged edition of Twiligh. 

This by having it written in a first-person narrative, and by having the first chapter “Första 

anblicken” written from both a female and a male point of view so that the reader can identify 

with the character being focalized. 
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1. Inledning 

 

Enligt gymnasiets styrdokument för svenskämnet ska undervisningen syfta till att eleverna får 

“läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter” (Skolverket 

2011:160). Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskap om “genrer samt 

berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra 

medier” (Skolverket 2011:161). Eleverna ska genom undervisningen utveckla “förmåga att 

läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av 

såväl kvinnor som män” (ibid.).  Kursplanen kan tolkas så att eleverna ska ges möjlighet att ta 

del av kulturarvet vad gäller litteratur och få kännedom om andra samhällen genom att 

jämföra och dra paralleller mellan nutid och dåtid. Eleverna ska även ges möjlighet att möta 

litteratur utifrån sina egna intressen. Undervisningen ska utmana eleverna till nya tankesätt 

och öppna för nya perspektiv (Skolverket 2011:160). Genom att låta elever läsa litteratur från 

olika genrer samt utifrån sitt eget intresse följer läraren inte bara styrdokumenten. Eleverna 

ges möjlighet att med hjälp av skönlitteratur utveckla sig själv, sin identitet och empati genom 

att få läsa om sådant som de kan relatera till sin egen verklighet.  

 I Det sociala livet i skolan skriver Robert Thornberg att barns och ungas 

identitetsskapande vanligtvis äger rum i samhörighet med olika grupper (2006:134). 

Thornberg använder begreppet social identitet och beskriver det som ”den del av 

självuppfattningen som kommer ur ens medlemskap i sociala grupper” (2006:277). Att känna 

grupptillhörighet anses av de flesta individer som något mycket viktigt. Alla har, eller 

kommer förhoppningsvis att någon gång i livet känna hur viktigt det är att vara en del av en 

gemenskap. För ungdomar som är i början av livet och i den viktiga fasen i livet då man ska 

hitta sig själv är det viktigt att känna att man hör till. Många gånger måste man prova sig fram 

och kanske byta vänskapskrets och miljö innan man slutligen känner vem man är. 

I läroplanen för ämnet svenska på gymnasiet står att läsa att eleven ska ”få möta olika 

typer av skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta innehållet i relation till egna 

erfarenheter, intressen och den egna utbildningen” (ibid). Men vad är det för typ av litteratur 

som lockar flickor respektive pojkar? 

Christina Olin-Scheller skriver i Såpor istället för Strindberg? (2008) att det är viktigt 

att skapa sig “inre föreställningsvärldar” vid läsningen för att man ska kunna skapa en 

förståelse för texten. Olin-Scheller skriver: “Som läsare knyter man sin läsupplevelse till det 

egna livet, sina erfarenheter och värderingar” (2008:32). Enligt en studie om gymnasielevers 
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textvärldar som Olin-Scheller utfört var fantasy vanligt förekommande bland pojkar vilka 

även i stor utsträckning kallade sig “fantasyälskare”(2008:104) medan flickor hellre valde 

texter “based on a true story” (2008:105).  

Efter att ha samtalat med ett antal bibliotekarier har jag förstått att fantasyböcker som 

exempelvis Twilight-serien är populära bland främst flickor men även bland pojkar. Vad är det 

då med dessa böcker som lockar ungdomar till läsning? Anna Höglund skriver i sin artikel 

Vampyrens hunger (2000) att det i nutida vampyrromaner har skett en perspektivförändring 

nämligen den att vampyrer idag ”blottar […] sitt innersta rum” (s. 115). Detta visar sig också i 

Stephenie Meyers vampyrromaner som ingår i den populära Twilight-serien.   

Den första boken i serien, Twilight, har den svenska titeln Om jag kunde drömma. 

Denna uppsats kommer att bygga på en narratologisk analys av Om jag kunde drömma 

(utökad version) (2009). I denna version får läsaren följa både en kvinnlig och en manlig 

karaktärs innersta tankar och upplevelse.  

1.2 Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att utföra en narratologisk analys av den populära 

ungdomsromanen Om jag kunde drömma (utökad version) (2009) av Stephenie Meyer i syfte 

att visa hur Meyer lyckas få de vampyrinspirerade fantasyböckerna att tilltala både flickor och 

pojkar.  

1.3 Disposition 

Uppsatsens inledning kommer att behandla uppsatsens syfte och frågeställningar, samt en 

motivering av urval och metod. Därefter följer en kortfattad bakgrund om författaren och 

romanens bakgrund för att sedan kommer en utförlig beskrivning av romanens handling. Efter 

bakgrunden följer ett avsnitt som behandlar för uppsatsen relevant teori och terminologi. 

Detta avsnitt ger en översiktlig presentation över de aktuella narratologiska områden som 

senare kommer att behandlas i analysen. De teoretiska områden som uppsatsen kommer att 

fokusera på är handlingen, karaktärsdragen, tidsperspektivet, berättarperspektivet, berättelsens 

röster och olika nivåer samt fokalisering. Detta för att se hur författaren har använt dessa 

berättartekniska drag för att locka både pojkar och flickor som läsare. Som avslutning följer 

sedan en sammanfattande slutsats där uppsatsens huvudfrågeställningar diskuteras utifrån 

analysen. 

 



 

3 

2. Metod och urval 

 

Jag har valt att använda en textcentrerad narratologisk analysmodell. Eftersom det så tydligt i 

de övergripande målen står att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskap om 

berättartekniska och stilistiska drag anser jag att det är viktigt att eleverna ges tillfälle att 

använda denna kunskap på litteratur som känns intressant för dem. Den ungdomsroman jag 

valt att utföra min studie på är den svenska översättningen av Twilight nämligen Om jag 

kunde drömma (utökad version) som är den första romanen i Stephenie Meyers Twilight-serie. 

Orsaken till att jag valt just den utökade versionen av Om jag kunde drömma är för få titta 

närmare på hur händelserna kring första mötet mellan huvudkaraktären Bella och hennes 

motspelare Edward fokaliseras ur olika perspektiv. Denna version av romanen innehåller ett 

extrakapitel i vilket Edward är jag-berättaren till skillnad från resterande kapitel där Bella är 

jag-berättaren. Bidrar extrakapitlet till att både flickor och pojkar vill läsa boken? Varför 

lockar romanen unga läsare?  

Det som har legat till grund för min narratologiska analys är Shlomith Rimmon-

Kenans Narrative Fiction: Contemporary Poetics (2001). Utöver Rimmon-Kenans teori har 

även Claes-Göran Holmbergs och Anders Ohlssons Epikanalys (1999) och Maria Nikolajevas 

Barnbokens byggklossar (2004) använts. Detta för att Epikanalys ger en överskådlig syn på 

narratologi samt att Nikolajeva i denna upplaga av Barnbokens byggklossar fokuserar på 

barnböcker istället för vuxenlitteratur. Nikolajeva framhåller att böcker som Harry Potter-

romanerna intar en tämligen betydande plats i Barnbokens byggklossar och påpekar att Harry 

Potter-romanerna ”utgör tacksamt material för olika diskussioner kring barnlitteraturens 

beståndsdelar” (2004:11). Med hänvisning till detta anser jag att Nikolajevas bok passar min 

studie eftersom Om jag kunde drömma precis som Harry Potter-romanerna ingår i genren 

fantasy vilka dessutom riktar sig främst till ungdomar.  
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt följer en kort presentation om författaren Stephenie Meyer samt om bakgrunden 

till romanen Om jag kunde drömma för att sedan avslutas med en utförlig redovisning av 

romanens handling. 

 

3.1 Stephenie Meyer 

Den amerikanska författarinnan Stephenie Meyer föddes 1973 i USA. Meyers debutroman 

Twilight, den första boken i den populära Twilight-serien, publicerades 2005 och blev genast 

mycket populär framförallt bland unga flickor. Boken Twilight var den första i Meyers serie 

om den alldagliga tonårstjejen Bella som förälskar sig i den övernaturligt vackra Edward. I 

serien följer sedan New Moon (2006), Eclipse (2007) och Breaking Dawn (2008). Med tanke 

på den framgång Twilight-serien nått är det svårt att förstå att Meyers första bok fick avslag 

från många agenter innan det till slut var någon som blev intresserad av den vilket hon 

förklarar i en intervju i The Oprah Winfrey Show: “I got nine rejections, five no answers and 

then one 'I'd like to read more'” (Oprah Winfreys hemsida, 2009:4).  

Innan debuten var Meyer en okänd trebarnsmor vars liv plötsligt förändrades. Meyer 

menar själv att hon vaknade morgonen den 2 juni 2003 och kunde inte glömma drömmen hon 

drömt under natten. Eftersom hon inte kunde släppa drömmen började hon skriva ner den – 

den drömmen blev sedan början till Twilight-succén. Tre månader efter att hon påbörjat 

skrivandet stod boken klar.  

3.2 Om romanen Om jag kunde drömma 

Boken Twilight översattes till svenska och publicerades med den svenska titeln Om jag kunde 

drömma år 2006. Innan publikation var Meyer helt okänd men både böckerna och filmerna i 

Twilight-serien har gjort succé världen över och utvecklats till ett fenomen (NE uppslagsord: 

Stephenie Meyer). Enligt nationalencyklopedin har Twilight-serien “kritiserats för sitt 

melodramatiska språk och sin bristfälliga litterära kvalitet” (ibid.) men trots det har den fått ett 

otroligt genomslag världen över och ”utvecklats till ett fenomen” (ibid.).  

3.3 Handling Om jag kunde drömma 

Protagonisten (huvudkaraktären) i Om jag kunde drömma är Isabella Swan. Bella, som 

Isabella vill bli kallad och som hon fortsättningsvis kommer att kallas i uppsatsen, är en 

tonårstjej som alltid har varit lite annorlunda. När hennes mor gifter om sig väljer Bella helt 
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osjälviskt att bo med sin far i den regniga lilla staden Forks i Washington trots att hon aldrig 

har trivts i där: ”Det var till Forks jag nu förvisade mig själv – ett beslut jag fattat med 

förskräckelse. Jag avskydde Forks” (Meyer 2009:35). Hon bodde i Forks tillsammans med 

sina föräldrar tills hennes mamma valde att flytta därifrån och tog Bella med sig. Bella 

förväntar sig inte mycket av livet i Forks eller av sin far men hon inser att hon kommer att 

vara annorlunda även här:  

 

Jag skulle bli den nya tjejen från storstaden. Underlig. Annorlunda. Om jag hade sett ut som en 

flicka från Phoenix borde se ut, kunde jag kanske ha dragit fördel av detta faktum. Men rent 

fysiskt hade jag aldrig passat in någonstans […] Medan jag granskade min spegelbild 

tvingades jag erkänna att jag ljög för mig själv. Det var inte bara fysiskt jag inte passade in 

någonstans. Och om jag inte kunde hitta min nisch i en skola med tretusen elever, vad hade jag 

då för chans här (Meyer 2009:40).   

 

Bella är en alldaglig tjej som varken har någon erfarenhet av att gå ut med killar eller har 

behovet av att träffa kompisar, istället tar hon sig snabbt an hemmets alla sysslor. Bellas far 

Charlie som har levt ensam under en längre tid har inget emot att Bella tar på sig rollen som 

den kvinnliga i hushållet. Bellas vardag består av skola, läxor, laga mat och äta och livet blir 

snabbt slentrianmässigt. Men livet förändras när hon möter den mystiska och otroligt vackra 

Edward Cullen. Bella fängslas av hans yttre, hans hår och hans ögon, men första gången hon 

närmar sig honom skräms hon av hur hastigt hans blick förändras:  

 

[P]lötsligt, precis när jag passerade, stelnade han till i stolen. Han stirrade på mig igen, mötte 

min blick med ett förbryllande uttryck i ansiktet – det var fientligt, ursinnigt. Jag vände hastigt 

och chockerat bort blicken […] Jag hade hunnit se att hans ögon var svarta. Kolsvarta. (Meyer 

2009:51).  
 

Men istället för att bli rädd för honom blir Bella arg på sig själv för att hon fascineras av en 

kille som beter sig som om hon luktade illa. ”[Jag] såg [att] han lutade sig bort från mig och 

satte sig på kanten på stolen med bortvänt ansikte, som om jag luktade illa.[…] Jag satt som 

fastfrusen i stolen och stirrade på honom. Han var så elak. Det var inte rättvist.” (Meyer 

2009:51ff) Men trots hans beteende när han är i hennes närhet så liknar Edward ingen pojke 

hon tidigare träffat och han verkar se rakt in i hennes själ. Bellas tankar cirkulerar kring 

honom och hon kan inte räkna ut vad det är som gör Edward så annorlunda jämfört med andra 

pojkar hon känner. Innan hon vet ordet av det så är hon fast i en intensiv och passionerad 

förälskelse. Redan innan Bella konfronterat Edward om vem och vad han egentligen är har 

hon redan förtrollats av honom:  

 

En sak var jag i alla fall säker på. […] Jag var inte säker på om jag någonsin hade haft ett val. 
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Jag var redan för djupt invecklad. Nu när jag visste – om jag visste – kunde jag inte göra 

någonting åt min skrämmande hemlighet, för när jag tänkte på honom – hans röst, hans 

hypnotiska ögon, den magnetiska kraften i hans personlighet – då ville jag ingenting heller än 

att vara hos honom, med en gång. Även om … (Meyer 2009:145). 

 

Även Edward visste att Bella var speciell för honom redan första gången de träffades. Trots 

att han gjorde sitt bästa för att undvika henne till en början blev det hans lott i livet att försöka 

hålla henne vid liv: ”Din tid var ute redan första gången vi möttes” (Meyer 2009:175). Dels 

var han tvungen att stävja ”suget” (egen betoning) efter hennes begärligt doftande blod, dels 

kände han sig skyldig att skydda henne från alla de faror hon själv utsatte sig för på grund av 

sin klumpighet och förmåga att inte tänka sig för utan att hamna i farligheter. 

 Bella och Edward är varandras motsatser men trots det har de många likheter. Varken Bella 

eller Edward verkar ha en naturlig social tillhörighet. Hon kommer från en splittrad familj och är enda barnet. 

Han tillhör en stor familj där samtliga fem barn är adopterade av doktor Carlisle Cullen och 

hans fru Esme. Cullens barn, Edward, Rosalie, Emmett, Alice och Jasper, går alla på Forks 

High School. Trots att de gör sitt bästa för att smälta in så sticker de ut:  

 

Det var där, när jag satt i kafeterian […] som jag såg dem första gången. De satt i ena hörnet, 

så långt från min plats som det var möjligt i det avlånga rummet. De var fem stycken. De 

pratade inte och de åt inte, men samtliga hade en bricka med orörd mat framför sig. [...] De var 

inte minsta lika varandra. […] Ändå var de precis likadana. Alla fem var kritvita, vitare än alla 

andra elever i den här solfria staden. Blekare än jag, albinon. [...] Jag stirrade på deras 

ansikten, så lika och ändå så olika, var förödande, omänskligt vackra. (Meyer 2009:47f.) 

 

 

Det är inte bara deras utseenden som gör att de sticker ut från mängden. De rör sig omänskligt graciöst och har förmågor som är utöver det 

vanliga. Edward har förmågan att läsa andra personers tankar: “Edward Cullen. Jag vred på huvudet när jag hörde mitt namn, trots att det inte 

uttalats högt utan bara tänkts” (Meyer 2009:11, original kursivering). Genom honom får läsaren bland annat följa andra elevers tankar som 

kan handla om svartsjuka: 

 
Klart att hon redan har fått upp ögonen för Cullens, hörde jag [Edward] den första tanken 

fortsätta. […] Vad det nu ska tjäna till, fortsatte Jessica. Hon är inte ens särskilt söt. Jag fattar 

inte varför Eric stirrar så på henne... eller Mike. Hon tänkte det sista namnet med ett hugg av 

avund. (Meyer 2009:11, original kursivering)  

 

 

Jessica ser det som en möjlighet att profitera på vänskapen till Bella, den nya eleven på skolan: “Alla tittar på mig också idag, tänkte Jessica 

belåtet […] Vilken tur att Bella fick två lektioner ihop med mig...Mike kommer säkert att fråga mig hur hon...” (Meyer 2009:12, original 

kursivering). Under en utflykt tillsammans med några ungdomar från Forks lyckas Bella 

lura Jacob Black, en familjebekant, att berätta för henne om de gamla stamlegenderna från 

området. Detta väcker misstankar hos Bella som snart drar slutsatsen att Edward och hans 

familj är vampyrer. Istället för att bli rädd för dem fascineras hon av mystiken kring dem, och 

framförallt av Edward. När Bella konfronterar Edward blir hon lättad av att få reda på att 
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Cullen-familjen väljer att dricka djurblod istället för människoblod. Edward förklarar för 

Bella anledningen till att han försökte undvika henne, doften av hennes blod gjorde det svårt 

för honom att stå emot frestelse att falla tillbaka till det han en gång i tiden varit – en 

människojägare. Allt eftersom kommer Edward och Bella närmare varandra och de är båda 

trots svårigheten att Edward är en vampyr och Bella en människa, är de båda eniga om att 

deras kärlek kan övervinna alla hinder. När en ny grupp vampyrer kommer till Forks uppstår 

problem. Dessa vampyrer drar sig inte för att jaga människor och snart blir deras spårare 

James intresserad av Bella och bestämmer sig för att Bella ska bli hans byte. Han lyckas lura 

Bella så att de möts ensamma i hennes gamla dansstudio i Phoenix där han försöker bita 

henne för att ta henne ifrån Edward men tillsammans lyckas familjen Cullen vinna över James 

och rädda Bella. 
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4. Teori och terminologi 

 

I följande avsnitt presenteras narratologin som teori samt förklaringar av de narratologiska 

delar som kommer att lyftas i uppsatsen. I slutet av avsnittet ges även en utförlig definition av 

begreppet alienation (då denna term är frekevent förekommande i analysen).  

 

4.1 Narratologi  

Nationalencyklopedin definierar termen narratologi som ”ett vetenskapligt studium av 

berättarkonsten (narrationen)” (NE uppslagsord: narratologi). Termen narratologi härstammar 

från latinets narratio som betyder ’berättelse’ och logi som betyder ’lära’ och innebär 

följaktligen vetenskapen om berättandet. I Litteraturvetenskap – en inledning (2002) ger Lars-

Åke Skalin en överskådlig bild över hur narratologiska begrepp och termer allmänt användas 

som verktyg för att analysera litterära texter (2002:173). Skalin menar att narratologin som 

vetenskap innebär en särskild teoretisk inriktning som ger ”inblick i hur forskare reflekterat 

över berättandets natur, hur de sökt urskilja, definiera och karaktärisera olika drag som är 

betecknande för just berättandet och hur de velat beskriva de principer som gör narrativ 

(berättande) meningsproduktion möjlig” (2002:173f.). Vidare skriver Skalin att denna 

moderna litteraturvetenskapliga teori- och metodbildning som narratologin anses vara, 

uppstod på 1960-talet men har sitt ursprung i den franska strukturalismen med inspiration från 

den ryska formalismen, semiotiken och lingvistiken. Från den ryska formalismen har 

narratologin tagit över en viktig teori, nämligen att en berättelse utmärks av att den har två 

nivåer, dels ”det berättade innehållet” (storyn) och dels själva ”berättandets” (diskursen) 

(2002:176). Enligt Skalin lär fransmannen Gérard Genette vara den som haft störst betydelse 

gällande det berättarteoretiska studiet (2002:181). Med det menas att Genettes arbete inte 

ligger på berättelsens innehåll, utan hur den är berättad; själva berättarprocessen.  

De flesta narratologer är överens om att det finns två grundläggande aspekter på varje litterär 

text: vad som berättas och hur det berättas. En narratolog som ser till dessa aspekter är 

Shlomith Rimmon-Kenan. Rimmon-Kenans begreppsförklaring och hennes uppdelning i olika 

narratologiska fält kommer att ligga till grund för uppsatsen och även styra min disposition. 

Enligt Lars-Åke Skalin, professor och forskare inom litteratur- och berättarteori, innebär 

narratologi att ”berättandet och berättelsers natur, funktion och struktur” (2002:173) studeras. 

Begreppet narratologi kan i många fall ersättas med ”berättarteknik”. 
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4.2 Karaktärsdrag 

Holmberg och Ohlsson förklarar begreppet karaktär på följande sätt: ”Karaktärerna är […] 

något som läsaren konstruerar med utgångspunkt från de upplysningar som berättaren lämnar 

på olika ställen i texten” (1999:61), även Rimmon-Kenan definierar begreppet berättelses 

karaktär på motsvarande sätt (2002:38). Utifrån de textuella indikationerna skiljer Rimmon-

Kenan mellan direkt presentation och indirekt presentation (2002:61). Med direkt presentation 

menar hon att en person beskrivs genom karaktäriserande adjektiv såsom “han var 

godhjärtad” eller epitet såsom “hans godhet visste inte gränser” (ibid., min översättning). 

Indirekt presentation innebär däremot att karaktären tilldelas flera olika beskrivningar 

genom vilka läsaren får dra slutsatser för att tillslut skapa sig en bild av hur karaktären ser ut.  

Denna indirekta presentation kan bestå av beskrivningar av karaktärens handlingar eller icke-

handlingar (handlingar som karaktären funderar på att utföra men avstår), språk (vad en 

person pratar om och hur personen pratar kan avslöja detaljer som ger indicier om vilken 

klasstillhörighet, yrke och härkomst personen har) samt utseendet. Rimmon-Kenan tillägger 

att beskrivningar gällande karaktärens utseende kan vara av två arter, sådant personerna själva 

kan påverka såsom kläder, hårfärg eller frisyr samt sådant personerna inte kan påverka själva, 

exempelvis ögonfärg och längd (2002:67f.).  Dessutom påverkar omgivningen, både den 

rumsliga (rum, hus, gata, stad) samt den sociala (familj, klasstillhörighet) läsarens bild av 

karaktären (Rimmon-Kenan 2002:63ff.).  

Rimmon-Kenan tillämpar analogi som en förstärkning av karaktärsbildning (2002:69). 

Man kan exempelvis se likheter mellan en person och dess omgivning. Dessutom kan 

karaktärerna ha namn som motsvarar någon av karaktärens egenskaper. Karaktären kan själv 

påverka några av dessa analogier genom att exempelvis välja sin bostadsort samt vilka som 

ingår i umgängeskretsen. I vissa fall kan man säga att miljön påverkar en person men 

samtidigt påverkar en persons karaktär vilka miljöer han eller hon vistas i (2002:69ff.). 

Karaktärerna kan delas in i huvudpersoner och bipersoner, varpå alla karaktärer förutom 

huvudpersonerna är bipersoner. De centrala karaktärerna i en berättelse är huvudpersonen och 

dess motspelare, medan övriga sidofigurer har roll som perifera karaktärer (Nikolajeva 

2004:100).  

Rimmon-Kenan refererar till Edward Morgan Fosters distinktion angående karaktären 

och menar att en karaktär kan vara rund eller platt (2002:42f.).  En rund karaktär är 

flerdimensionell och har flera karaktärsdrag medan en platt karaktär är endimensionell och 

har få eller endast ett karaktärsdrag. Nikolajeva förklarar begreppet runda karaktärer som 

karaktärer med både positiva och negativa egenskaper (2004:110). Hon skriver vidare att de 
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runda karaktärerna är ”fullt utvecklade som människor. Vi lär känna dem under historiens 

gång, men kan ändå inte alltid förutse deras beteende” (ibid.). Karaktäristiska egenskaper som 

runda karaktärer tillskrivs är både bra och dåliga egenskaper medan egenskaperna de platta 

karaktärerna brukar tillskrivas är endera goda eller onda. Platta personer har ofta bara en 

specifik egenskap som blir betydande för hur personen uppfattas. Runda personer kan vara 

svåra att läsa och känna av eftersom de under historiens uppkommer en egenskap sida som 

kan belysas vilket gör att deras beteende kan överraska läsaren. Detta kommer att tas upp 

senare i analysen. 

 

4.3 Tidsperspektiv 

Enligt Rimmon-Kenan kan berättelsen studeras utifrån tre tidsaspekter, nämligen: ordning, 

varaktighet och frekvens (2001:46) vilket baseras på Gerard Genettes syn på historien i tid 

och text-tid. Skalin förklarar Genette syn på tempus som “relationen mellan den ordning i 

vilken de berättade händelserna sägs ha uppträtt och den ordning i vilken de omtalas i den 

berättande texten” (2002:181).  

4.3.1 Ordning 

Att studera ordning innebär följaktligen att man jämför relationen mellan “händelsernas 

ordning i texten och deras plats i historiens kronologi” (Holmberg & Ohlsson 1999:95). Enligt 

Nikolajeva börjar de flesta västerländska texterna “in medias res” det vill säga, mitt i 

handlingen (2004:205, original kursivering). 

Holmberg och Ohlsson menar att det inte är vanligt att historiens tid och textens 

kronologi överensstämmer. De menar att författaren gärna berikar texten genom att bryta den 

naturliga kronologin. Dessa brott benämns som “anakronier” (Skalin 2002:181).  

När det kommer till kategorin ordning har Rimmon-Kenan valt att fokusera på 

begreppen “analepsis” och “prolepsis” (2001:46). Analepsis betecknas som att berättandet 

återvänder till det förflutna, till något som redan har hänt, i berättelsen. Analepser, som dessa 

avbrott kommer att benämnas fortsättningsvis i denna studie, är också kända som 

tillbakablickar (ibid) eller som “flashback, switchback, retrospektion” (Nikolajeva 2004:206).  

Dessa är, enligt Rimmon-Kenan, de huvudsakliga typer av avvikelser mellan story-ordning 

och text-ordning (2001:46).  

Rimmon-Kenan definierar begreppet prolepsis som ”en berättelse om en berättelse-

händelse vid en punkt innan tidigare händelser har nämnts” (2001:46, min översättning). 
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Berättarrösten gör en utflykt in i framtiden av historien vilket innebär att framtiden berättas 

före sin tid. Prolepsis brukar inom narratologin även kallas för “‘foreshadowing’ or 

‘anticipation’” (Rimmon-Kenan 2001:46) eller “flashforward” och “antiecipation” 

(Nikolajeva 2004:206) samt “framåtblickar” (Skalin 2002:181).  

4.3.2 Varaktighet 

Varaktighet är tidsaspekten som fokuserar på förhållandet mellan tiden som händelserna 

förekommer och mängden text som ägnas åt att berätta dessa händelseförlopp. Med andra ord 

handlar varaktigheten om relationen mellan den tid som händelserna tar och den tid som 

berättandet tar. Enligt Rimmon-Kenan svarar denna aspekt på frågan ”hur länge?” (2001:46, 

min översättning). Nikolajeva väljer att benämna denna tidsaspekt för hastighet (2004:218) 

vilket också överensstämmer med Rimmon-Kenans benämning för de olika 

hastighetsförhållanden som denna aspekt innebär, nämligen “acceleration”, “deceleration” och 

“ellipsis” (2002:54f.). Acceleration kan förklaras med att endast en kort text avverkar en lång 

tidsperiod, vilket kan jämföras med Nikolajevas paus (2004:222). Deceleration däremot 

innebär att en händelse som går på bråkdelen av en sekund får stort utrymme i texten, det 

handlar ofta om snabba och dramatiska händelser. Denna tidsaspekt benämns av Nikolajeva 

som stretch (2004:222f.), vilket också beskriver vad benämningen egentligen innebär, att 

förlänga händelsen. Vanligt är också att författare använder sig av ellipser som Rimmon-

Kenan beskriver som “The maximun speed is ellipsis (omission), where zero textual space 

corresponds to some story text” (2002:55). En ellips innebär att historiens tid är längre 

berättelsens tid vilken i extrema fall kan vara lika med noll, dessa ellipser kan liknas vid med 

en sammanfattning.  

 

4.3.3 Frekvens 

Vid studier av frekvens undersöker man hur många gånger en händelse nämns i förhållande 

till det antal gånger den inträffar i historien. Rimmon-Kenan menar att denna komponent av 

temporalitet inte behandlades innan Genette tog upp den (2001:56) Man skiljer på om en 

berättad händelse i historien är singulativ (återberättas en gång), repetitiv (återberättas flera 

gånger) eller iterativ (det vill säga om berättelsen vid ett tillfälle återger något som händer 

flera gånger) (2001:57). 
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4.4 Berättelsens röster  

Skalin menar att Genette analyserar förhållandet “mellan berättaren och det berättade” 

(2002:182). Detta avsnitt kommer att se till vilka berättandets olika nivåer är samt förklara 

dessa. 

4.4.1 Berättarröst 

Varje berättelse har en berättare. Rimmon-Kenan anser att det alltid finns en berättare i en 

berättelse åtminstone i den meningen att varje yttrande förutsätter någon som har uttalat det 

(2001:88). Rimmon-Kenan anser att det finns fyra underförstådda berättare; den verkliga 

författaren, den verkliga läsaren, berättaren och narraten (2001:89). Berättaren kan vara mer 

eller mindre synlig och bör inte förväxlas med den verklige författaren. Nikolajeva menar att 

det traditionellt sett finns två grundläggande sätt att använda sig av berättaren, nämligen som 

jagberättare (personligt berättande) och som tredjepersonsberättare (opersonligt berättande) 

(2004:147f.).  

 

4.4.2 Berättandets nivåer  

Berättandet kan äga rum på olika plan, det vill säga ha olika narrativ nivåer (Holmberg & 

Ohlsson, 1999:74). Rimmon-Kenan väljer att följa Genettes klassificering av de olika 

tempusformerna som en berättare kan ha, nämligen; ”ulterior narration”, ”anterior narration”, 

”simultaneous narration” och ”intercalated narration” (2002:92f.). Den första formen, ulterior 

narration, innebär att något berättas efter att det har hänt och berättandet sker därmed i 

imperfekt. Ulterior narration är den vanligaste formen av berättande. Den andra formen, 

anterior narration, innebär att berättandet sker innan händelsen inträffar. Denna predikativa 

form av berättande är inte särskilt vanligt förekommande. Exempel på anterior narration är 

prolepser. Den tredje formen, simultan narration, innebär att händelseförloppet och 

berättandet sker samtidigt (i presens). Den fjärde och sista formen, intercalated narration eller 

det inskjutna berättandet som det också kan kallas innebär att berättandet och händelsen 

alternerar. 

4.5 Berättelsens nivåer 

Berättelsen kan ha olika narrativa nivåer. Berättelsens grundnivå kallas för den diegetiska 

nivån. Nivån utanför den diegetiska nivån kallas enligt Rimmon-Kenan för den 

extradiegetiska nivån. En berättare på den nivån kan kommentera och förklara själva 

diegesen. En berättelse inom diegesen kallas hypodiegetisk nivå (2002:94). Man kan med 
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andra ord säga att berättelser på den hypodiegetiska nivån är berättelser framberättade av 

karaktärer som befinner sig i diegesen (2002:94).  

Sammanfattningsvis kan sägas att inom narratologin skiljer man alltså på berättandet 

och på den handling, dieges, som berättas. I en berättelse kan en karaktär överta berättandet 

och ge en egen berättelse och då uppkommer en annan narrativ nivå. Berättandets olika plan 

kan ha som funktion att karaktärer i handlingen kan ge sin bakgrund eller sina förklaringar till 

olika händelser. 

 

4.5.1 Berättarens närvaro i berättelsen 

Precis som berättaren har olika narrativa nivåer så kan berättaren vara i eller utanför själva 

berättelsen (Holmberg & Ohlsson 1999:74).  Man kan alltså ta hänsyn till vilken diegetisk 

nivå berättaren befinner sig på. En berättare som befinner sig i romanvärlden – i diegesen – 

som berättas fram, benämns som homodiegetisk eller intern berättare (Holmberg & Ohlsson 

1999:72). Om berättaren däremot inte befinner sig i diegesen är denne en heterodiegetisk eller 

extern berättare. Enligt Holmberg och Ohlsson är homodiegetisk berättare vanligt 

förekommande i jagberättelser medan heterodiegetisk berättare är vanligare i 

tredjepersonsberättelser. Vidare nämner Rimmon-Kenan att en homodiegetisk berättare som 

berättar sin egen historia kallas enligt Genettes termer för ”auto-diegetic narrators” (2002:99). 

Om den homodiegetisk berättare samtalar, vilket sker i presens, betraktas denna som 

intradiegetiskt-autodiegetisk berättare (ibid.).  

 

4.6 Fokalisering 

Berättaren kan inta olika perspektiv i en berättelse och är den som för talan till läsaren. 

Begreppet fokalisering innebär däremot vem som ser det som sker. Berättaren kan välja en 

eller ett par personers synvinkel och då är det dessa som är fokalisatorer. I detta avsnitt 

förklaras Rimmon-Kenans syn på fokalisering vilken hon baserar på Genettes teori. I sin 

undersökning Fokalisering i teori och praktik: En studie av tre teoretikers användande av 

fokalisering refererar Anja Eriksson till narratologen Mieke Bal som menar att i ”allt 

berättande finns viktiga instanser som bidrar till vår förståelse och vårt intresse för texten” 

(2010:8).  En av de betydelsefullare instanserna är karaktärerna. Eriksson skriver vidare att 

trots att berättaren förser läsaren med information om karaktärerna behöver vi som läsare 

verktyg för att kunna ”tolka karaktärerna och förstå vilka de är” och menar att det är här 

fokalisering kommer in (ibid.). 
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Rimmon-Kenan menar att berättelsen i texten presenteras genom "‘prism’, ‘perspective’, 

‘angle of vision’" men menar också att begrepp som ”point of view”, begrepp som 

narratologer använder, fokuserar alldeles för mycket på det visuella till skillnad mot 

fokalisering som handlar om upplevelser med alla sinnen (2001:71). Eriksson menar att för att 

vi som läsare ska få ”en inre visuell bild av karaktären är det viktigt att vi får information från 

någon annan som ser eller förnimmer honom eller henne” (2010:8). Denna information kan se 

olika ut beroende på vem som fokaliseras och vem som berättar.  

Med fokalisering menas att läsaren får begränsad information av berättaren genom 

fokalisatorn (den fokaliserade karaktären) (Nikolajeva 2004). Nikolajeva väljer Genettes 

indelning av fokalisering, nämligen: noll-fokalisering, extern (yttre) fokalisering samt intern 

(inre) fokalisering. Dock poängterar hon att en del forskare anser att noll-fokalisering inte är 

möjligt eftersom läsaren får informationen direkt från berättaren utan att den går via någon av 

karaktärerna (2004:172f.). Man kan likställa noll-fokalisering med berättarperspektivet hos en 

allvetande berättare. Denne berättare står utanför fiktionen och inte är en karaktär vilket är det 

samma som att berättaren vet och ser mer än fokalisatorn, exempelvis andra personers tankar.   

Rimmon-Kenan väljer att basera sin version av perspektiv eller fokalisering på delar 

av flera forskares teorier såsom Genette och Mieke Bal. När det gäller begreppet 

fokaliseringen följer hon Genettes tradition och hon belyser att fokalisation behandlar de två 

frågorna: vem ser? och vem talar? (2001:72). Rimmon-Kenan klargör att det är viktigt att 

skilja mellan vem som ser och vem som berättar, det vill säga vem som berättar och vem som 

fokaliseras.  

Intern fokalisering innebär att berättaren vet eller väljer att avslöja lika mycket som 

karaktären har kännedom om. Som läsare kan man då få del av en karaktärs känslor, tankar 

och minnen, men vet inte vad de andra tänker eller vad som kommer att hända i framtiden.  

Rimmon-Kenan framhåller att på samma sätt som fokalisatorn kan vara både extern och intern 

kan det fokaliserade ses både inifrån och utifrån (2002:78). När något fokaliseras inifrån är 

det sådant som bara sker inom det eller den fokaliserade. Då något fokaliseras utifrån sker 

sådana saker som även andra kan uppfatta.   

Rimmon-Kenan hänvisar till Bals teorier om fokalisatorn och det fokaliserade, vilka 

belyser vikten av att skilja mellan subjektet och objektet (2002:76). Subjektet (fokalisatorn) är 

enligt Rimmon-Kenan agenten vars uppfattning skildras medan objektet (det fokaliserade) är 

vad fokalisatorn uppfattar (ibid). Vidare menar hon att det finns olika typer av fokalisation: 

”position relative to the story, and degree of persistence” (2002:76).  

I och med den första typen av fokalisation diskuterar hon i likhet med Bal också 



 

15 

huruvida fokalisatorn ligger utanför berättelsen eller om den är bunden till en karaktär men 

hon väljer emellertid att använda sig av Genettes termer intern och extern fokalisering. Dock 

har Genette enligt Skalin även med en tredje grad av fokalisering, nämligen noll-fokalisering 

(2002:182) och därför tillämpar Rimmon-Kenan dem inte på samma sätt som Genette. Istället 

jämför hon sin version av extern fokalisering med det som Genette betecknar som noll-

fokalisering, nämligen att noll-fokalisering innebär att det inte finns någon fokalisering alls, 

alltså ingen begränsning i fiktionen. Däremot menar Rimmon-Kenan att Genettes intern 

fokalisering motsvarar hennes interna fokalisator. Rimmon-Kenan skriver att det i en del 

textpartier kan vara svårt att avgöra om fokalisatorn är intern eller extern. Rimmon-Kenan 

föreslår då, liksom Genette, att man kan skriva om det i första person (2002:77). Om det 

fungerar är det intern fokalisering, och om det inte fungerar är det extern.  

Vidare belyser Rimmon-Kenan att det finns andra aspekter som bestämmer 

fokaliseringen förutom seendet, nämligen den perceptuella, den psykologiska och den 

ideologiska. Därför bör man även se till dessa. Den första aspekten, den perceptuella styrs av 

plats och tid (2002:79). Även här kan man skilja på fokalisering inifrån respektive utifrån. 

Fokaliseringen styrs av en extern fokalisator om fokalisering sker som från ett 

fågelperspektiv, det vill säga om intryck kommer utifrån. Fokaliseringen kan vara begränsad 

genom att intrycken istället kommer inifrån, det vill säga från fokalisatorns (karaktärens) 

intryck av dess närmaste omgivning exempelvis om karaktären är inne i ett rum kan intryck 

bara ges inifrån det rummet ända till karaktären går ut ur rummet (2002:80). Tidsmässig 

fungerar det likadant. En extern fokalisator kan dela med sig av intryck från vilken tid som 

helst, oavsett om det är dåtid, nutid eller framtid, medan en intern fokalisator endast kan 

förmedla från sin egen tid och det denne upplever i nuet (2002:80).  

Den andra aspekten är den psykologiska aspekten (2002:83). Den kan endera vara 

kognitiv eller emotiv gentemot det fokaliserade. Vad gäller den kognitiva aspekten handlar 

skillnaden mellan extern och intern fokalisering om begränsning av kunskap. En intern 

fokalisator har en mycket mer begränsad kunskap om fiktionsvärlden än vad en extern 

fokalisator har som i sin tur egentligen inte har någon begränsning alls. Hos den emotiva 

aspekten ligger istället skillnaden i om fokalisatorn är subjektiv eller objektiv. 

Den tredje aspekten som Rimmon-Kenan tar upp är den ideologiska aspekten (2002:83). Här 

menar hon att den ideologi som berättar-fokalisatorn har kan betraktas som den vedertagna. 

Nikolajeva beskriver detta som ”läsaren [ser] inte bara […] händelserna från ett visst 

perspektiv, utan även tillåts ta del av tankar, övertygelser, åsikter” (2004:168).  
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4.7 Alienation 

Alienation kan enligt Nationalencyklopedin betyda förfrämligande, känsla av maktlöshet, 

meningslöshet, social isolering och brist på identitet (NE, uppslagsord: Alienation). Utöver 

denna definition av alienation kan temat även handla om en känsla av utanförskap, av att vara 

utanför den mänskliga gemenskapen eller den sociala gemenskapen och det som ses som det 

normala. Alienation kan också ses åsyfta att någon har förlorat tilliten till sig själv och saknar 

bandet som ska förena honom/henne med sin närmaste omgivning, denne någon saknar med 

andra ord tillhörighet. 
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5. Analys 

I nedan följande avsnitt kommer romanen Om jag kunde drömma att analyseras utifrån de 

narratologiska begrepp som presenterats tidigare. 

5.1 Karaktärsanalys 

5.1.1 Bella 

Som tidigare nämnts är Bella huvudpersonen i Om jag kunde drömma medan Edward är 

hennes motspelare. Bella är en rund karaktär som introduceras utifrån många olika 

karaktärsdrag. Hon presenteras redan tidigt i boken, i första kapitlet där Edward är 

berättarjaget, som “ett nytillskott i den lilla elevgruppen” (Meyer 2009:7). När Edward 

fokuseras tänker han på henne som “bara en vanlig människoflicka”(ibid) med “ett par stora, 

chokladbruna ögon i ett blekt, hjärtformat ansikte” (Meyer 2009:11). Bella skildras vidare 

genom detaljer om hennes utseende: ”Bella Swan skakade sitt långa, tjocka, mahognyfärgade 

hår” (Meyer 2009:22). Hon beskrivs även genom sitt kroppsspråk: ”Jag anade mig till en 

blyghet genom hennes sätt att dra upp sina spända axlar, som om hon väntade på att bli 

avspisad vilket ögonblick som helst” (Meyer 2009:15). Författarens beskrivning av att Bella 

drar upp axlarna kan ge läsaren en känsla av att Bella är bekymrad och känner sig illa till 

mods. Denna beskrivning av kroppsspråket kan tolkas som osäkerhet orsakat av vantrivsel  

vilket förstärker känslan av alienation. I det här fallet kan handla om att Bella inte känner 

social tillhörighet eftersom hon är nyinflyttad. Denna rotlöshet och utanförkänsla, alienation, 

är något som  många ungdomar upplever innan de hittat sig själva och funnit sin plats i 

samhället. Författaren förstärker denna känsla, av att Bella känner sig bekymrad, genom att ge 

detaljer som: ”Hon hade en svag rynka mellan ögonbrynen” (Meyer 2009:15). Men Bella 

borde känna sig hemma till viss del, hon är ju trots allt född och har vuxit upp i Forks ända 

tills hon flyttade därifrån med sin mor och därefter har hon tillbringat korta perioder i Forks 

genom hela sitt liv. 

 Trots att Bella inte tillskrivs några direkta karaktärsdrag som beskriver henne som 

tilldragande lyckas Meyer få fram budskapet: ”Upphetsningen över [Bella]s ankomst var 

tröttsamt förutsägbar – som att visa ett litet barn ett blankt föremål. Hälften av de fåraktiga 

hanarna föreställde sig redan att de blev förälskade i henne – bara för att hon var något nytt att 

titta på” (Meyer 2009:8). Bella beskrivs även som “klumpig […] svag och sårbar” (Meyer 

2009:18). Som läsare kan kanske de flesta känna igen sig i Jessicas avundsjuka tankar (som 

Edward hör) där hon tänker på Bella som ”inte ens särskilt söt” (Meyer 2009:11). I nästa 
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kapitel där Bella är berättarjaget beskriver hon sig själv: 

 

Jag borde vara en solbränd, sportig och blond volleybollspelare, eller kanske cheerleader. Allt 

det där som hör ihop med att bo i solens dal. I stället var jag vithyad, utan att ens kunna 

ursäkta mig med rött hår eller blå ögon, trots det konstanta solskenet. Jag hade alltid varit 

smal, men också mjuk på något sätt och inte atletisk. Jag hade inte den nödvändiga 

koordinationen mellan hand och öga för att kunna idrotta utan att skämma ut mig eller tillfoga 

både mig själv och andra som råkade befinna sig i närheten allvarlig skada (Meyer 2009:40, 

original kursivering).  

 

Att Bella och hennes mamma varit tvungna att skramla ihop pengar för att ha råd att köpa 

kläder ger indikationer om hennes sociala klasstillhörighet, arbetarklassen: ”Mamma och jag 

hade skramlat ihop pengar för att komplettera min vintergarderob, men den var fortfarande 

bristfällig” (2009:37). Genom Bella får läsaren veta mer om hennes personlighet och om hur 

hon upplever sin tillvaro: 

 

Jag fick aldrig bra kontakt med folk i min egen ålder. Kanske fick jag inte bra kontakt med 

folk över huvud taget. Inte ens min mor, som stod mig närmare än någon annan människa, var 

någonsin i samklang med mig. Vi förstod aldrig varandra helt och fullt. Ibland undrade jag om 

jag verkligen såg samma saker med mina ögon som resten av världens befolkning såg med 

sina. Kanske hade jag ett glapp i hjärnan. Men anledningen var inte viktig. Allt som betydde 

något var effekten. Och i morgon skulle bara vara början (Meyer 2009:41).  

 

Bella känner bevisligen att hon är annorlunda, hon känner att hon inte är på samma nivå som 

andra i hennes omgivning. Genom att fokalisera Bella betonar Meyer återigen Bellas stundvis 

låga självkänsla vilket förstärker den utanförskap hon känner. Läsaren serveras Bellas låga 

tankar om sig själv och sin förmåga att interagera med andra människor i sin omgivning. 

Bella känner sig själv bra, hon vet att andra inte förstår henne och hon förstår inte dem. Hon 

saknar förmågan att knyta det naturliga bandet som ska förena henne med sin närmaste 

omgivning.   

 Man skulle kunna säga att man kan se likheter mellan Bella och den lilla staden Forks.  

Det vill säga att hennes karaktärsdrag påverkas av hennes bostadsort. Inledningsvis kan Bella 

uppfattas som en tillbakadragen, dämpad och nästan menlös person precis som Forks, staden 

hon kommer ifrån.  Är det så att hennes personlighet påverkas av att hon kommer från den 

regniga lilla sovstaden Forks? 

 Utöver detta är Bella även en dynamisk karaktär då hon förändras under historiens 

gång. Bella går från att vara en självuppoffrande, osäker tonåring som inte känner sig hemma 

någonstans till att hitta sig själv och veta vad hon vill med livet: ”Jag vill vara med dig” säger 

hon självsäkert och bestämt till Edward (Meyer 2009:274).  Hon hittar en tillhörighet, 
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nämligen den tillgivenhet hon känner inför Edward och tillit inför hans familj. Även om de till 

en början skrämmer henne finner hon det hon alltid har saknat – en slags samklang med 

andra. Hon går från att vara en osäker tjej och känna sig utanför för att under historiens gång 

bli allt modigare och till slut ta mod till sig och ta ett beslut, beslutet om att vilja bli odödlig 

precis som Edward. “Jag hoppades att du kanske hade ändrat dig. Att du bestämt dig för att 

förändra mig” (Meyer 2009:441) säger Bella i hopp om att Edward skulle göra henne till 

viljes. Men Edward är bestämd – att bli vampyr är inget hon ska önska sig. Bella har dock 

bestämt sig: “Om han hoppades att jag bluffade, så skulle han bli besviken. Jag hade redan 

fattat det här beslutet och jag kände inga tvivel” (Meyer 2009:442). 

Sammanfattningsvis kan Bella ses som en rund karaktär eftersom hon tillskrivs både 

positiva och negativa egenskaper såsom ett utseende som leder till pojkarnas trånande och 

önskan om att få hennes uppmärksamhet och den avundsjuka Jessicas tankar om att Bella inte 

är söt. Bella beskrivs som klumpig men om man istället ser till hennes sociala förmåga så är 

hon allt annat än klumpig. På ett smidigt sätt lyckas hon avvisa pojkarnas uppvaktning genom 

att styra över deras intresse mot hennes nya kurskamrater, Jessica och Angela, istället. Det är 

också tydligt att Bella inte känner social tillhörighet. Hennes förmåga att spela det sociala spel 

hon spelar leder inte direkt till att hon känner sig mer hemma utan förtydligar istället  den 

spricka som växer mellan henne och det samhälle hon växer upp i. Trots att Bella finner en 

tillhörighet hos familjen Cullen leder detta till att avståndet till de övriga i det lilla samhället 

ökar. Bella känner sig mer hemma bland vampyrerna än bland människorna. Utanförkänslan 

ökar samtidigt som den minskar vilket är något som de flesta ungdomar förmodligen har 

upplevt eller kommer att uppleva under sin uppväxt. 

 

5.1.2 Edward 

Edward är vad Anna Höglund i artikeln Vampyrens hunger (2000) kallar för en 

humanvampyr: “Humanvampyren står med det ena benet i människornas värld och det andra i 

vampyrens eller monstrets. Han är en Dr Jekyll- och Mr Hyde-gestalt som kämpar för att 

bibehålla kontrollen över sina mörka sidor” (Höglund, 2000:116). Meyer använder sig av en 

riktig klyscha för att belysa Edwards kamp mot att tappa kontrollen: “[K]lockan ringde. 

Räddad av gonggongen […]. Vi var båda räddade. Hon från att dö, jag – för en kort stund – 

från att bli det mardrömslika odjur jag fruktade och föraktade” (Meyer 2009:25). 

 Även Edward är en rund karaktär eftersom han introduceras genom flera olika 

karaktärsdrag såsom: “urläcker” (Meyer 2009:15) “med det rödbruna håret” (Meyer 2009:14). 
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“[I]ngen tjej är tydligen snygg nog åt honom” (Meyer 2009:15)  berättar Jessica för Bella när 

Bella frågar om honom. Detta uttalande av Jessica ger läsaren indikationer om att Edward 

“spelar i en annan division”. Edward jämför sitt eget utseende med sin styvfar Carlisles: “lite 

av hans medkänsla kunde anas i mina läppars form och som om lite av hans tålamod 

skymtade kring mina ögon” (Meyer 2009:21) och ger läsaren en väldigt diffus beskrivning av 

sitt eget utseende. Här får läsaren återigen använda sin egen fantasi och bilda sig en egen bild 

av hans utseende. “Likheten i våra färgtoner bleka färgtoner var resultatet av vad vi var – alla 

vampyrer hade samma snövita hy. Och likheten i våra ögon reflekterade bara ett gemensamt 

val” (Meyer 2009:21, original kursivering). Här ges en mer beskrivande presentation av hans 

avvikande hudfärg.  

Edward beskrivs även utifrån de förmågor han besitter: “Träet orkade inte stå emot 

och jag fick handen full med träflisor. Märken efter mina fingrar syntes i bordet” (Meyer 

2009:19) ger indikationer om Edwards omänskliga styrka. Att Edward är omänsklig visar sig 

också när han utsätts för den oemotståndliga doften av Bella: “Jag behövde inte andas. Jag 

avbröt luftflödet till mina lungor och lättnaden var omedelbar, men ofullständig (Meyer 

2009:22). Läsaren får reda på att han och systern Alice kan kommunicera med varandra 

genom att han kan läsa hennes tankar: “Edward. Alice kallade på mig i tanken” (Meyer 

2009:8). Läsaren får här en indikation om att han är ovanlig och har förmågan att läsa andras 

tankar. 

Genom att Edward fokuseras får läsaren även indikationer om vad han är: ”Det var 

inte lätt att kunna höra röster eller se visioner av framtiden. [Jag och Alice] var missfoster i en 

värld av monster” (Meyer 2009:10). ”Jag var en vampyr, och [Bella] hade det ljuvligaste blod 

jag känt doften av på åttio år” (Meyer 2009:17). Läsaren får även indikationer om att Edward 

spelar en roll då hans skolböcker och lunchmat endast är rekvisita utifrån sin egen fantasi 

skapa sig en egen bild av hur han ser ut då informationen hittills är knapphändig.  

Den indirekta presentationen av Edward består utöver beskrivning av hans utseende, 

tankar och handlingar även av hans icke-handlingar. Första icke-handlingen är när han för 

första gången känner doften av Bella:  

 

Bella Swan gick in i strömmen av uppvärmd luft som blåste mot mig från ventilen i väggen. 

Hennes doft träffade mig som ett knytnävsslag, som en murbräcka. Det fanns ingen liknelse 

som var tillräckligt stark för att beskriva vad som hände mig just då. I det ögonblicket var jag 

inte ens i närheten av den människa jag en gång varit. Inte ett spår fanns kvar av den mantel av 

mänsklighet jag lyckats svepa in mig själv i. Jag var ett rovdjur. Hon var mitt byte (Meyer 

2009:17). 
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Edward lider alla helvetes kval medan livet passerar revy. Hans tidigare liv som ett 

blodtörstande monster kommer upp till ytan igen och han måste stålsätta sig för att inte falla 

för frestelsen – att ta hennes liv. “Vem var den här varelsen? Varför just jag, varför just nu? 

Varför måste jag förlora allt bara för att hon hade valt att dyka upp i just den här lilla hålan? 

Varför hade hon kommit hit? Jag ville inte vara ett monster! Jag ville inte döda” (Meyer 

2009:22, original kursivering). Doften av Bella var triggern som väckte den blodtörst han så 

hårt jobbade med att hålla tillbaka. Men tanken blir en icke-handling eftersom han slutligen 

kommer ihåg att han inte behöver andas – om han inte andas känner han inte heller doften av 

Bella. 

Edward beskrivs som fysiskt stark men hur stark är han egentligen psykiskt? Han 

beskrivs både som vacker och som skrämmande (Meyer 2009:85) och menar själv att han är 

både farlig och ond (Meyer 2009:108). Edward litar inte riktigt på sig själv vilket 

framkommer när han fokaliseras under Bellas första skoldag på Forks High School. Att han 

inte litar på sig själv visar sig flertalet gånger under historiens gång, framför allt när han är i 

närheten av Bella. ”Du borde verkligen akta dig för mig” (Meyer 2009:101, original 

kursivering) och ”’När vi jagar […] styr vi mindre med tankarna … och låter våra sinnen ta 

över. Särskilt luktsinnet. Om du fanns i närheten när jag släppte kontrollen på det sättet …” 

(Meyer 2009:217) säger han till henne dystert.  

Eftersom Edward förändras under historiens gång är även han en dynamisk karaktär. 

Bevis på förändringen är att han utvecklar känslor för Bella precis som hon gör för honom. I 

Edwards ögon är Bella en vanlig människoflicka men i jämförelse med honom är hon 

annorlunda – olik men ändå lik. Olik eftersom han är icke-mänsklig, men lik eftersom de båda 

är bleka, utanför den sociala gemenskapen (till en början i alla fall) men hittar det de alltid har 

saknat utan att veta vad det var – sin ”andra hälft” (min betoning).  

Genom att fokalisera Edward men även genom att han är fokalisatorn i första kapitlet 

lyckas Meyer accentuera känslan av alienation. Edward är annorlunda på många sätt vilket 

Meyer får fram genom alla de personbeskrivningar som hon tillhandahåller läsaren.  

 

5.2 Tidsperspektivet i Om jag kunde drömma 

Romanen Om jag kunde drömma är indelad i 24 kapitel. Berättelsen börjar “in medias res”, 

vilket är uttryck för mitt i berättelsen (Skalin 2002:181). Det faktum att Meyer låter historien 

börja med att läsaren får följa Edwards tankar gör att läsaren direkt kan identifiera sig med 

honom då han tänker på hur han försöker stå ut med tiden på High school vilket är något som 
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många tonåringar kanske känner igen sig i.  Läsaren kommer in i en spännande handling 

vilket kan leda till att läsaren vill läsa vidare. I bokens första kapitel som heter “Första 

anblicken” ligger berättarperspektivet hos Edward. Detta kapitel är det som tillkommit i den 

utökade versionen av Om jag kunde drömma. Eftersom berättarperspektivet ligger hos 

Edward kan man dra slutsatsen att Meyer har för avsikt att försöka locka fler pojkar att läsa 

boken genom att de får följa en manlig karaktärs innersta tankar. Som läsare får man inblick i 

hur Edward ser på sin tillvaro då man får följa hans intensiva tankar. Läsaren blir varse att 

Edward är vampyr och besitter onaturligt skarpa sinnen så som att han kan läsa andras tankar: 

“Jag stirrade på sprickorna som löpte genom putsen i kafeterians bortre hörn och föreställde 

mig mönster i dem som inte fanns där. Det var mitt knep för att avskärma mig från alla röster 

som forsade genom huvudet” (Meyer 2009:7). Han kan läsa allas tankar – förutom – den nya 

tjejens. Även det andra kapitlet heter “Första anblicken” men nu har berättarperspektivet 

flyttats till Bella och här får man följa Bellas första två dagar i Forks. Dessa två dagar 

inkluderar resan till Forks, ankomstdagen som hon tillbringar tillsammans med sin far och 

första skoldagen på Forks High School.  

Om jag kunde drömma följer ett kronologiskt handlingsförlopp och genom 

tillbakablickar i berättelsen får man reda på mer om Edward respektive Bellas tidigare liv. 

Genom de resterande kapitlen får man följa Bellas personliga utveckling och hur Edward och 

Bellas förhållande nästintill utvecklas till ett slags beroende av varandra. Då romanens två 

första kapitel berättar samma händelse som setts med olika ögon kan man tala om repetativ 

berättelse. Nikolajeva belyser att vanligast är att samma händelse bara presenteras en gång 

men genom att låta flera personer få berätta om en händelse kan man få flera synvinklar 

(2004:230). Den effekt Meyer uppnår genom att låta läsaren ta del av samma händelse två 

gånger, dock ur olika perspektiv då händelsen berättas av olika karaktärer, Bella och Edward, 

är att läsaren får ta del av samma händelse sett genom dessa karaktärers ögon leder till att 

läsaren intensivt “lär känna” dem och får en inblick i hur de upplever det inträffade.  

Rimmon-Kenan menar att analepser används för att ge läsaren nödvändig information 

(2002:123). Exempel på analepser är den information läsaren får om Edwards förflutna 

genom de tillbakablickar Meyer infogat under första kapitlet där Edward är berättarjaget och 

man får följa hans tankar om sitt tidigare liv: 

 

[J]ag [såg] för min inre syn två ansikten, sida vid sida. Det ena var mitt, eller hade varit – det 

rödögda monster som dödat så många människor att jag slutat räkna dem. Rationella, 

rättfärdigade mord. En mördare av mördare; en mördare av andra, svagare monster. Ett slags 

gudskomplex, det visste jag – att avgöra vem som förtjänade en dödsdom. Det var en 

kompromiss med mig själv. Jag hade frossat i mänskligt blod, men bara i begreppets svagaste 
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definition. Mina offer var, genom sina mörka förlustelser, knappt mer mänskliga än jag var 

(Meyer 2009:20f.).  

 

Meyer tillhandahåller även tillbakablickar för att ge mer information om Bellas tidigare liv, 

exempelvis i början av första kapitlet där Bella är på väg till flygplatsen tillsammans med sin 

mor:  

 

Det var från den här staden [Forks] och dess eviga dunkel som min mor flydde med mig när 

jag bara var några månader gammal. Det var i den här staden jag tvingats tillbringa en månad 

varje sommar tills jag fyllde fjorton år. Det året sa jag slutligen ifrån, och de senaste tre åren 

har min far Charlie i stället tagit med mig på två veckors semester i Kalifornien (Meyer 

2009:35).  

Denna tillbakablick förstärker även den uppoffring Bella gör genom att förvisa sig själv till 

staden hon inte trivts i som barn.  

 Enligt Nikolajeva anser de flesta narratologer att det är ovanligt med prolepser i 

litteraturen däremot är det vanligt förekommande i fantasilitteratur (2004:206). Rimmon-

Kenan menar att prolepser används för att väcka läsarens förväntningar (2002:123) vilket 

Meyer har tagit fasta på genom att ge en av karaktärerna, Alice, förmågan att se in i 

framtiden. Dagarna efter att Bella fått kännedom om vad Edward och hans familj är, förklarar 

Edward hur det gick till när han och hans adoptivsyskon blev medlemmar i Carlisles familj 

(egen betoning).  Han berättar även för Bella om sin systers förmåga: “Precis som jag har hon 

vissa gåvor utanför det normala för vår sort. […] Hon ser saker – saker som kan komma att 

hända, saker som väntar” (Meyer 2009:272).  

 Både analepser och prolepser kan hänvisa antingen till samma karaktär, händelse eller 

“story-line”. (Rimmon-Kenan 2001:49). Om de avser samma karaktär, händelse eller “story-

line” kallas det homodiegetiska analepser eller prolepser men om de däremot avser en annan 

karaktär, en händelse eller story-line kallas det heterodiegetiska analepser eller prolepser. De 

vanligaste prolepserna i Om jag kunde drömma är heterodiegetiska eftersom Alice har 

förmågan att i förväg se vad som kommer att hända andra karaktärer. Alice ser även hur andra karaktärer kommer att reagera 

inför något som är på väg att inträffa. Det senaste är något läsaren blir varse under det samtal som pågår mellan Bella och Edward då han 

förklarar för henne hur han och hans syskon blev vampyrer, medlemmar i Cullens familj:  

 

’Vad för slags saker ser [Alice]?’ ’Hon såg Jasper och visste att han letade efter henne innan 

han visste det själv. Hon såg Carlisle och vår familj, och tillsammans letade de upp oss. Hon är 

väldigt känslig för icke-människor. Hon ser till exempel alltid om någon annan grupp av vår 

sort närmar sig, och om de utgör något hot’ (Meyer 2009:272).  

 

Eftersom berättelsen har en jagberättare är också så kallade pauser eller accelerationer 

vanliga. Läsaren ofta får följa Bellas tankar om allt hon upplever och uppfattar i sin 

omgivning: “Jag kände en ilning av både medlidande och lättnad. Medlidande för att de 
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[Cullens], hur vackra de än var, var utbölingar och uppenbarligen inte accepterade. Och 

lättnad över att jag inte var den enda nykomlingen här, och långtifrån den mest intressanta” 

(Meyer 2009:50).  

Även deceleration, stretch, förekommer i Om jag kunde drömma. När Bella är nära att 

bli påkörd av en bil på skolparkeringen (Meyer 2009:78f.) använder Meyer en deceleration. 

Inom bråkdelen av en sekund håller Bella på att träffas av en mörkblå van som kommer 

kanande rakt emot henne där hon står vid sin bil. Denna händelse sker på bara några sekunder 

men tar nästan två sidor anspråk för att beskrivas in i minsta detalj. 

Ellipser förekommer också i berättelsen. Exempelvis när Bella kort berättar för 

Edward om kvällen då Jacob berättat om legenden om vampyrer för henne (Meyer 

2009:182f.) och när hon sammanfattar kvällen i Port Angeles för sin klasskamrat Jessica 

(Meyer 2009:199). Ellips skapas även när Edward berättar för Bella om hans adoptivfar 

Carlisles liv. Edward sammanfattar då Carlisles 366 år långa liv (Meyer 2009:306) på bara 

några sidor.  

 

5.3 Berättarrösten och berättelsens nivåer i Om jag kunde drömma 

Om jag kunde drömma är skriven i jagform och har därmed ett personligt berättande vilket 

man kan se i och med att det är engagerande och känslomässigt. Redan i förordet får man en 

förnimmelse av detta då första meningen lyder: ”Jag hade aldrig funderat särskilt mycket över 

hur jag skulle dö – även om jag haft anledning att göra det de senaste månaderna – men även 

om jag hade gjort det, skulle jag aldrig ha föreställt mig att det skulle bli så här” 

(sidnumrering saknas). Under förordet, som sträcker sig ungefär en halvsida, får läsaren ingen 

direkt information om vilken karaktär ”jag” (min betoning) är, men läsaren kan genom att ha 

läst baksidestexten, där man kan läsa att Bella flyttat till Forks och att hon där möter 

vampyren Edward, lista ut att jaget är Bella. 

Den utökade version av Om jag kunde drömma innehåller som tidigare nämnts ett 

extra kapitel, vilket kommer näst efter förordet. I detta kapitel är jagberättaren karaktären 

Edward, vilket läsaren blir varse om först på andra sidan där hans namn nämns första gången: 

”Edward. Alice kallade på mig i tanken och fångade genast min uppmärksamhet” (Meyer 

2009:8, original kursivering).  

Den personliga berättaren i Om jag kunde drömma, Bella (och Edward på grund av den 

utökade versionen), är en del av historien och befinner sig på den diegetiska nivån, vilket 

innebär att de är en homodiegetisk berättare. Att Bella är en homodiegetisk berättare kan man 
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tydligt se eftersom hon är en karaktär i berättelsen och använder pronomen som min och mig: 

”Min mor körde mig till flygplatsen med fönsterrutorna ner-vevade.” (Meyer 2009:35) Redan 

i första meningen i första kapitlet Första anblicken inträder Bella som jagberättare. Meningen 

är även ett bevis på att Bellas story börjar in medias res, det vill säga mitt i handlingen. 

Det mesta av berättandet sker på den diegetiska nivån men däremot förekommer 

varianter av hypodiegetiskt berättande som bidrar till handlingens utveckling. Familjen 

Cullens har väckt en nyfikenhet hos Bella och denna eskalerar när Bella en dag följer med ett 

gäng ungdomar från skolan till stranden. Cullens kommer på tal men en kille sätter punkt för 

samtalsämnet genom att med en skärpa i rösten talar om att Cullens inte brukar komma till 

stranden. Killens attityd och tonfall leder till Bella får en känsla av att det ligger något annat 

bakom hans uttalande, nästan som att de inte är välkomna dit. För att få reda på mer om 

familjen Cullens flirtar hon med Jacob, en gammal vän till hennes familj, i förhoppning om att 

få mer information kring Cullens. ”Vad var det där han sa om doktor Cullens familj? frågade 

jag oskuldsfullt. ’Cullens? Åh, de är inte välkomna till reservatet […] Aj då. Jag får 

egentligen inte prata om det där’” (Meyer 2009:132). Precis som Bella anat finns det något 

outtalat kring Cullens: 

 

Enligt en [...] legend härstammar vi från vargarna, som fortfarande är våra bröder. Det är mot 

stamlagarna att döda vargar. Och det finns historier om de kalla [...] Vissa av historierna om de 

kalla är lika gamla som varglegenderna, andra är mycket modernare. Enligt legenden kände 

min egen gammelfarfar några av dem. Det var han som slöt avtal med dem om att de skulle 

hålla sig borta från våra marker.” Han himlade med ögonen. ”Din gammelfarfar?” Han var 

stamäldste, precis som min far. De kalla är naturliga fiender till vargen – rättare sagt till de 

vargar som förvandlas till män, som våra förfäder. De kallas varulvar.” Har varulvar naturliga 

fiender?” ”Bara en.” [...] ”Men vad har det här med Cullens att göra? Påminner de om de kalla 

din gammelfarfar stötte på?” ”Nej. ”Han gjorde en konstpaus. ”De är identiska.” Han måste ha 

tolkat mitt ansiktsuttryck som förskräckelse efter hans historia, för han log belåtet och 

fortsatte. Det finns fler av dem nu, en ny hona och en ny hane, men resten är desamma. På min 

gammelfarfars tid kände de redan till ledaren, Carlisle. Han hade hunnit komma och försvinna 

igen innan ditt folk dök upp.” Jacob höll tillbaka ett leende. ”Och vad är de?” frågade jag till 

slut. ”Vad är de kalla?” Han log hotfullt. Blodsugare”, svarade han med blodisande röst. ”Ditt 

folk kallar dem vampyrer (Meyer 2009:133f., original kursiveringar). 

 

I och med att Jacob är en karaktär som berättar en historia blir han en berättare på 

hypodiegetisk nivå. Jacobs berättelse om de kalla – vampyrerna – och vargarna som 

förvandlas till män stärker Bellas teori om att Cullens är annorlunda. Genom att använda 

Jacob som berättare på hypodiegetisk nivå förhöjer Meyer läsarens upplevelse av det som är 

främmande, det vill säga då han berättar vidare om legenden om de kalla.  Spänningen stärks 

ytterligare genom att Meyer blandar berättandet med information om hans tonfall och 

minspel. Rimmon-Kenan menar att detta är en typ av hypodiegetiskt berättande som bidrar till 
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utveckling av berättelsen (2002:95).   

Bellas och Edwards berättande sker i imperfekt och är därmed ulterior narration 

(Rimmon-Kenans term för det retrospektiva berättandet). De konversationer som förekommer 

i historien kan man säga är av typen simultan narration eftersom berättandet sker samtidigt 

som händelseförloppet sker. Även anterior narration förekommer, nämligen då Alice förklarar 

sina syner om framtiden för omgivningen: ”Jag ser ett rum... Det är långt, och det hänger 

speglar överallt. Golvet är av trä. Han är i rummet, och han väntar […] Det är något som 

saknas, ännu ett beslut som inte har fattats än” (Meyer 2009:374). Det Alice ser visar sig vara 

den ondskefulla vampyren James, han väntar på Bella – han väntar på att få döda henne – 

precis som Cullens gjorde med hans vampyrvän Victoria. 

 

5.4 Fokalisering i Om jag kunde drömma 

I första kapitlet av Om jag kunde drömma är Edward den fokaliserade karaktären, en intern 

fokalisator. Edward fokaliseras inifrån eftersom läsaren får ta del av hans tankar och känslor:  

 

Jag tittade bort från den nya tjejen med en känsla av lättnad. Jag ville inte fortsätta misslyckas 

med det här – det irriterade mig. Och jag ville inte bli intresserad av hennes dolda tankar bara 

för att de var dolda för mig. När jag väl lyckades uppfatta dem – och det skulle jag göra, förr 

eller senare – skulle jag upptäcka att de var lika obetydliga och ointressanta som alla andra 

människors och inte värda den ansträngning som skulle krävas för att nå fram till dem (Meyer 

2009:16, original kursivering). 

 

Även om Edward är fokalisator i första kapitlet så är han inte alltid den som är den 

fokaliserade. Ett exempel på detta är då han söker upp expeditionen för att få byta bort 

biologin för att inte behöva utsättas för frestelsen som doften av hennes blod väckte i honom. 

Den blodtörst han under åttio års tid så disciplinerat hållit tillbaka väcks till liv igen när han 

träffar Bella och för att rädda henne och sig själv beger han sig till expeditionen. Till en 

början fokaliseras Mrs Cope på expeditionen utifrån: “Kvinnan med det onaturligt röda håret 

tittade upp, och hennes ögon blev stora. De överrumplades alltid av de små signaler de inte 

förstod sig på, hur många gånger de än träffat någon av oss” (Meyer 2009:28). Sedan 

fokaliseras hon inifrån: “”Åh”, flämtade hon lite nervöst och slätade ut kjolen. Fånigt, tänkte 

hon. Han är nästan ung nog att vara min son. Alldeles för ung för att jag ska tänka honom på 

det sättet ...” (ibid., original kursivering).  Tack vare att Edward kan läsa andras tankar kan 

läsaren få reda på vad Mrs Cope tänker och känner – trots att känslorna inte är direkt uttalade 

så får läsaren indirekt information genom att läsa mellan raderna. En äldre kvinna som Mrs 

Cope ”trånar” efter en alldeles för ung man kan fånga unga läsares uppmärksamhet. Den äldre 
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kvinnan kan ses som maktlös eftersom hon tydligen inte kan motstå de känslor som väcks 

inom henne vid mötet med Edward. Unga läsare kan se detta som något främmande – så ska 

inte en äldre kvinna tänka om en så mycket yngre man.  

Meyer förstärker läsarens upplevelse av att Edward är annorlunda i avsnittet då läsaren 

får följa berättelsen genom honom och se allt genom hans ögon. Edward som den Dr Jekyll- 

och Mr Hyde-gestalten han är kämpar för att bevara kontrollen över sina mörka sidor. I och 

med Edward som fokalisator ges läsaren möjlighet att känna av den omänskliga delen av 

honom vilket kanske inte hade ”känts” lika verkligt och tydligt om berättelsen varit berättad 

av en opersonlig berättare i tredje person. Meyers val att lägga till detta avsnitt då Edward är 

berättar-jaget förstärker möjligheten att den manliga läsarens kan identifiera sig med hur 

”unga” killar (Edward i detta fall) lär sig samhällets spelregler och hur unga kan känna och 

uppleva sin tillvaro.    

Efter första kapitlet är Bella jagberättaren och därmed den som oftast är fokalisator. 

När Bella fokaliseras inifrån får läsaren ta del av hennes känslor samt hennes farhågor kring 

Edward:  

  

Efter mitt hjärndöda och pinsamma babbel igår borde jag undvika honom helt och hållet. 

Dessutom var jag misstänksam mot honom. Varför ljög han om sina ögon? Jag var fortfarande 

rädd för fientligheten han utstrålade mot mig ibland, och jag fick fortfarande tunghäfta varje 

gång jag tänkte på hans perfekta ansikte. Jag var fullt medveten om att vi spelade i helt olika 

divisioner. Därför borde jag inte alls längta efter att få se honom i dag (Meyer 2009:76f.). 

 

Bella delar med sig av sina tankar och känslor om gårdagens möte (minnet av mötet) med 

Edward, vilket tyder på att Bella fokaliseras inifrån. I dessa tankar kan läsaren mellan raderna 

se hennes trånande längtan efter denne skrämmande men tilldragande Edward. Även här 

styrker Meyer känslan av alienation och utanförskap då man kan förstå att Bella inte känner 

samhörighet med Edward. Hon kan inte förstå vad det är som gör att hon uppfattar honom 

som något främmande. Bella känner en slags maktlöshet på grund av den rädsla som hon 

upplever till följd av den fientlighet hans blick utstrålat. Det är tydligt att Bella känner att hon 

och Edward befinner sig på olika nivåer. Läsaren kan tolka detta som att Bella inte känner sig 

lika attraktiv som hon finner Edward. Dessutom kanske Bella upplever sig ha lägre socialt 

anseende eftersom hon uttrycker att de spelar i helt olika divisioner. 

Under Bellas första skoldag följer hon några kurskamrater till kafeterian. Det är där 

hon för första gången ser Edward och hans syskon. 

 

De var inte det minsta lika varandra. Av de tre killarna var en stor och muskulös som en 

tyngdlyftare, med mörkt lockigt hår. En var längre och smalare, men ändå muskulös, och 
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honungsblond. Den tredje var gänglig, inte lika kraftig, med ostyrigt bronsfärgat hår. Han var 

pojkaktigare än de andra, som såg ut att vara gamla nog att gå på college eller till och med 

vara lärare. 

     Tjejerna var varandras motsatser. Den långa var ståtlig. Hon hade snygg figur; den sortens 

figur man kan se på omslaget till Sports Illustrateds baddräktsnummer och som ger alla andra 

tjejers självförtroende en knäck bara de råkar befinna sig i samma rum. Hennes hår var 

gyllenblont och föll i mjuka vågor över ryggen. Den korta flickan hade ett busigt, skälmskt 

utseende. Hon var extremt smal med fina anletsdrag, och hennes korta, svarta hår stod åt alla 

håll (Meyer 2009:47, original kursivering). 

 

Eftersom syskonen Cullen beskrivs utseendemässigt och detta är något som kan uppfattas av 

andra kan man säga att de i det här fallet fokaliseras utifrån. Ändå kan man fundera på om 

vem som helst, kille som tjej, gammal som ung, skulle uttrycka sig på detta sätta. Som läsare 

kan man tolka in en slags värdering i följande mening; ”Hon hade snygg figur; den sortens 

figur man kan se på omslaget till Sports Illustrateds baddräktsnummer och som ger alla andra 

tjejers självförtroende en knäck bara de råkar befinna sig i samma rum” (ibid.). Den som är 

fokalisatorn (agenten) i det här fallet, den som ser denna grupp av ungdomar, uttrycker mellan 

raderna en viss grad av avundsjuka.  

Det Rimmon-Kenan avser med extern fokalisering är, som tidigare nämnts, en 

fokalisator som ser händelser men befinner sig utanför berättelsen. Med andra ord skulle man 

kunna säga att ”De var inte de minsta lika varandra […] hennes, korta svarta hår stod åt alla 

håll” (Meyer 2009:47) handlar om extern fokalisering då detta kan uppfattas av andra än 

berättaren men kan man säga att fokalisatorn är intern eftersom berättaren är en karaktär (och 

ger antydan till värderingar kring syskonens utseende).  

 Vad gäller den perceptuella aspekten av fokalisering använder Meyer mestadels intern 

fokalisering eftersom de flesta intryck kommer från den fokaliserade karaktären och dess 

närmaste omgivning. Däremot händer det att korta sekvenser av extern fokalisering som 

liknar ett fågelperspektiv: ”Gatan kantades på båda sidor av släta, dörr- och fönsterlösa 

väggar” (Meyer 2009:162) för att sedan övergå till intern fokalisering och spela det som den 

fokaliserade karaktären upplever i nuet: 

 
nedanför gatan stod de två andra männen från gruppen. De log förväntansfullt när de såg mig 

stelna till på trottoaren. […] Jag [Bella] stod bara stilla i en sekund, men det kändes som en 

evighet. Sedan vände jag mig om och skyndade över till andra sidan, med en obehaglig känsla 

av att det var ett meningslöst försök. Fotstegen bakom mig hördes tydligare nu (Meyer 

2009:162f.). 

 

När det gäller den psykologiska aspekten så förekommer endast intern fokalisering eftersom 

Om jag kunde drömma har jagberättare och därmed har den subjektiva fokalisatorn begränsad 

kunskap om fiktionsvärlden vilket en tredjepersons berättare inte har. Sett till den ideologiska 
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aspekten låter Meyer verkligen läsaren ta del av fokalisatorns tankar och åsikter. 

I slutet av Om jag kunde drömma när Bella och Edward befinner sig på den stora 

skolbalen fokaliseras Bella inifrån medan Edward fokaliseras utifrån.  

 

”Du verkade uppriktigt förvånad när du förstod vart vi skulle” började [Edward]. ”Det blev jag 

också”, avbröt jag. ”Precis. Men du måste ha haft någon annan teori … och jag är nyfiken. 

Varför trodde du att vi klädde upp oss?” […] ”Jag förstod att det var något slags tillställning”, 

sa jag till slut. ”Men jag trodde inte att det skulle vara något banalt och mänskligt. En 

skoldans!” fnös jag. ”Mänskligt?” ekade han tonlöst. Han hade uppfattat nyckelordet” (Meyer 

2009:440, original kursivering) 

 

Vid det här laget har läsaren förstått att Bella har hittat sin tillhörighet – hon hör ihop med 

Edward. Även Edward känner att de hör ihop trots att de spelar i olika divisioner. Edward 

förstår att Bellas önskan är att få vara tillsammans med honom. Hon har även uttryckt en 

önskan om att i förlängningen även bli som han vilket han vill undvika. I och med denna 

slutscen belyser Meyer främlingskänslan samtidigt som hon lyckas belysa dess motsats, 

tillhörighet: ”Om han hoppades att jag bluffade, så skulle han bli besviken. Jag hade redan 

fattat det här beslutet och jag kände inga tvivel” (Meyer 2009:442). Bella har funnit sin 

identitet – hittat sig själv. 
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6. Slutsats 

Mitt syfte med uppsatsen var att utföra en narratologisk analys av ungdomsromanen Om jag 

kunde drömma (utökad version) (2009) av Stephenie Meyer i syfte att visa hur Meyer lyckas 

tilltala både flickor och pojkar som läsare.  

Om jag kunde drömma (utökad version) (2009) är en roman som handlar om en 

tonårstjej som mycket väl skulle kunna finnas i verkligheten samt en vampyr vars karaktär 

fokuseras. Är det på grund av detta som den lockar både pojkar och flickor till läsning? Sett till 

Olin-Schellers studie kan romanen tilltala både pojkar och flickor eftersom den dels är en fantasyberättelse och dels eftersom läsaren kan 

känna igen sig i de känslor och tankar som förmedlas i berättelsen. Både flickor och pojkar kan identifiera sig med de känslor som Bella och 

Edward upplever samt de händelser som ungdomarna i boken är med om. 

Huvudkaraktärerna samt de flesta andra karaktärer är ungdomar med diverse typiska 

ungdomsproblem, som den första kärleken och sökande efter identitet och tillhörighet. Meyer 

lyckas genom att fokalisera både en kvinnlig karaktärs och en manlig karaktärs fånga 

ungdomar tankar kring skapande av social identitet. Både flickor och pojkar kan knyta an sin 

läsupplevelse till det egna livet, sina erfarenheter och värderingar, dels för att både Bella och 

Edward är fokalisatorer samt att de fokaliseras både inifrån och utifrån, det vill säga att både 

kvinnlig och manlig karaktär finns i handlingens centrum gör att den fångar den stora massan 

läsare. Eftersom romanen handlar om just en tonårstjej och en humanvampyr – både verklig 

och fantasyfigur – kan både flickor och pojkar relatera till sin egen person och identifiera sig 

med karaktärerna. Då flickor gärna läser böcker som baseras på verkliga händelser och pojkar 

gärna läser fantasyberättelser. 

Eftersom Meyer använder ungdomar som jagberättare kan flickor och pojkar lättare 

identifiera sig med karaktärerna och skapa sig inre föreställningsvärldar vid läsningen, vilket 

också kan bidra till att böcker som Om jag kunde drömma är populära. Många ungdomar känner kanske 

igen sig, kanske som ny elev på en skola men även kanske den avundsjuka som utspelar sig hos Jessica som känner sig förnärmad av att 

killarnas uppmärksamhet dras till den nya tjejen. Kanske känner läsaren igen sig i karaktärernas personlighetsdrag.  

Genom att bruka intern fokalisering och låta läsaren ta del av Bellas respektive 

Edwards innersta tankar och känslor ökar Meyer chansen att locka både flickor och pojkar att 

läsa boken samt att förstärka känslan av utanförskap och avsaknaden av tillhörighet 

(alienation). Meyer lyckas belysa alienation samtidigt som hon ökar chansen att locka båda 

könen som läsare tack vare att läsaren får följa mötet mellan Bella och Edward genom 

Edwards ögon. Eftersom Edward fokaliseras inifrån (intern fokalisator) får läsaren ”lära 

känna” Edward som den Dr Jekyll- och Mr Hyde-gestalten han är som kämpar för att bevara 

kontrollen över sina mörka sidor. I och med Edward fokaliseras ges läsaren möjlighet att leva 

sig in i berättelsen och känna av den omänskliga delen av honom vilket kanske inte hade 
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”känts” lika verkligt och tydligt om berättelsen varit berättad av en opersonlig tredje person 

berättare 

Det framgår tydligt att Bella inte riktigt lyckats hitta sin tillhörighet i Phoenix och till 

en början känner hon samma sak i Forks och det är inte förrän i slutet verkar hon hitta det hon 

letat efter. Det utanförskap Bella har upplevt i stort sett under hela sitt liv är snart ett minne 

blott då hon upptäcker kärleken till Edward. Genom vänskapen till och den nyfunna kärleken 

till Edward hittar hon äntligen tilliten till sig själv. Den sociala gemenskap hon hittat hos 

Edward och hans familj leder också till lögner som stänger ute hennes närmaste omgivning 

från den nya tillvaron hon hittat. Bella hamnar i en slags ”ingenmansland” mellan det som ses 

som det normala livet och den mänskliga gemenskapen och Edwards värld eftersom hon trots 

deras starka band inte är en av dem på riktigt – hon är ingen vampyr.  

Meyer lyckas även skapa spänning genom att använda sig av både prolepser, i form av 

Alices förmåga att se saker som kommer att hända, samt analepser (tillbakablickar) i en 

berättelse som annars berättas i imperfekt i ulterior narration (retrospektiv), såsom berättelser 

från de olika karaktärernas tidigare liv.  

I denna uppsats har jag valt att använda Maria Nikolajevas Barnbokens byggklossar 

som riktlinje eftersom hon koncentrerar sig barnbokens utformning. En annan orsak till att jag 

valt att använda Nikolajeva är att hon på ett begripligt sätt förklarar de olika berättartekniska 

termerna vilka jag som blivande gymnasielärare i svenska enligt kursplanen ska ge mina 

elever kunskaper om. Dessa berättartekniska begrepp har jag valt att fördjupa mig i genom att 

titta närmare på hur narratologen Shlomith Rimmon-Kenan ser på dem.  
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