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Forord 

Under arbetet med den har uppsatsen har jag ibland tankt sa har: Ar inte det viktigaste att barn 
och ungdomar laser overhuvudtaget! Och det ar det ju, forstas. Grunden till hela den har 
undersokningen ar ju min granslosa karlek till boken. Och nar man tar del av statistik som 
sager att utlaningen - och utgivningen! -gatt ned 25 % pa barn- och ungdomssidan kan man 
ibland tycka att det viktigaste ar val att lasningen fortsatter till varje pris. !bland har det ocksa 
kants tungt nar jag gatt bland hyllorna pa ungdomsavdelningen och varit helt ensam. Var finns 
alla barn och ungdomar?! Likasa har det kants markligt nar jag - som vuxen person - slagit 
upp de "farska" bockema som ingen tycks ha vant bladen i tidigare. 

Emellertid ser jag det som angelaget att lyfta fram den aspekt som utgor grunden for den har 
uppsatsen. Det har ar en av de manga skarvor som utgor manssamhallet. Jag alskar backer; 
har gjort det i hela mitt liv. Under senare ar har jag blivit mer och mer intresserad av 
ungdomsbocker. Darfor vill jag att den har undersokningen aven skall ses som ett slag for 
ungdomsboken som fenomen. Den utgor en helt egen genre, en genre vars fortsatta existens 
vissa verkar tvivla pa. Det vore en tragedi om ungdomsboken forsvann. Jag hoppas att den 
kommer att ta ny fart och att den har uppsatsen skall ses som mitt bidrag till det. 

En del manniskor tycks tro att ungdomsboken bara kan lasas av tonaringar. Sa fel de har! Det 
finns ingen ovre aldersgrans for ungdomsboken, det gar lika bra att lasa den vid 33, 63 eller 
93 ar som vid 13 ar. Sa lange man laser ungdomsbocker glommer man inte hur <let ar att vara 
ung. Man ar inte ensam heller, man har sallskap av den 12-13-aring man en gang var. 

Under uppsatsens framvaxt har jag ibland tyckt att jag kort fast. Jag vill darfor rikta ett tack 
till lektor Gunilla Boren, min handledare, som vid dessa tillfallen puffat mig vidare. 
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1. Inledning 

"Varannan damemas" ar en undersokning om fordelningen av flickbocker respektive 
pojkbocker pa vara folkbibliotek. Tillgodoses ungdomar lika bra oavsett kon? Fragan ar 
forstas komplex. Endast det faktum att en bok har en flicka/ kvinna i huvudrollen behover inte 
vara allena saliggorande, manga andra faktorer spelar ju in. For att gora det hela hanterbart har 
jag dock valt att se till fragan om hur huvudrollema ar fordelade. Framst intresserar mig 
aldem nedre tonar, men jag kommer aven att teckna en bild som inkluderar barn- och 
ungdomsbokens situation i stort. 

1.1 Termforklaring 

En forklaring ar pa sin plats vad galler termema flickbok och pojkbok. Dessa benarnningar ar 
mycket gamla och har kommit att representera tva genrer av ungdomsbocker, dar mallama for 
hur de skall se ut armer eller mindre givna. Dessa genrer anses sedan borjan pa 1960-talet 
som forlegade och man har sedan dess talat om "ungdomsbocker". Med termema flickbocker 
och pojkbocker avses har hocker som bekraftar det ena respektive det andra konet genom att 
ha en flicka eller en pojke i huvudrollen. For att markera skillnaden mellan de traditionella 
genrema och den innebord jag avser kommer jag att tala om "flickbocker" och "pojkbocker". 
Da citationstecken inte satts ut avses de traditionella genrema. 

1.2 Bakgrund 

Upprinnelsen till det hela var for drygt ett ar sedan nar jag deltog i skonlitteraturkursen under 
termin tva. Min grupp undersokte ungdomars lasvanor och tilldelades vid besok pa Boras 
stadsbibliotek nagra foldrar med Jastips. Vi blev ganska bestorta nar "ungdomama" i bockema 
i nio fall av tio var synonymt med pojkar! Nar sa lektor Gunilla Boren presenterade sin ide 
"Varannan damemas" i borjan av ht-96 nappade jag. Engagemanget minskade inte nar jag tog 
del av den debatt som forts i pressen angaende det har problemet. Jag ville studera <let har 
vidare, se om det verkligen var sa illa stallt som de dar haftena antydde. 

1.3 Problemomraden/ Fragestallningar 

Huvudfraga: 

1. Blir unga flickors behov av identitetsstyrkande litteratur tillgodosett av folkbiblioteken? 

Delfragor: 

1.1 Hur ser urvalet ut vad galler inkop av "flickbocker" och "pojkbocker"? 
1.2 Hur ser inkopspolitiken ut vad galler kvinnliga respektive manliga forfattare? 
1.3 Hur ser arnnesvalen ut vad galler kvinnliga respektive manliga forfattare? 
1.3 .1 Har kvinnor och man olika berattarteknik - vilka konsekvenser far det i sa fall? 
1.4 Hur engagerade ar bibliotekariema i jamstalldhetsfragor vad galler ungdomsboken? 
1.5 Hur beter sig flickor respektive pojkar i biblioteksmiljon? 
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1.4 Syfte 

Undersokningen galler jamstalldheten pa vara folkbibliotek. Med ordet jamstalldhet forstas 
har hur utbudet ser ut nar det galler att forse flickor respektive pojkar med den litteratur som 
bekraftar just deras konstillhorighet. 

Jag vill kontrollera om folkbiblioteket klarar uppgiften att bejaka flickors identitet eller om de 
framjar pojkarnas. Hur ar det med jamstalldheten? Min arbetshypotes ar att det rader en viss 
snedfordelning. Jag vill undersoka om denna ar riktig. 

1.5 A vgransning 

Jag har valt att titta narmare pa 1996 ars utgivning. Orsaken ar att jag vill fa en sa farsk bild 
som mojligt av verkligheten; hur ser det utjust nu? Emellertid tecknar jag en bred 
bakgrundsbild av hur debatten gatt pa senare ar vilket inkluderar en bild av utgivning, samt av 
inkopspolitik pa Boras stadsbibliotek. Mest intresserad ar jag av ungdomsboken, den litteratur 
som framst riktar sig till de lagre tonaren, men aven har galler att en storre bild tecknas som 
bakgrund i form av en titt pa barn- och ungdomsboken i stort. Det kanns naturligt for mig att 
titta narmare pa det svenska utbudet. Jag fordjupar mig darfor i ett urval av de svenska uHc
bocker som utkom under 1996. Min uppsats kommer att kretsa kring hur flickors 
litteraturforsorjning ser ut och varfor det ar viktigt att deras identitet bejakas. 

1.6 Metod 

Forutom litteraturstudier inom amnesomradet har jag anvant mig av tva metoder: kallanalys 
och kvalitativ metod. Vad galler kallanalysen bestar materialet av sambindningshaften, 
artiklar och essaer som refererar undersokningar samt lastipshaftet Liisgodis for dig mellan 6 
och 16 ar. Jag har valt att dessutom redogora for den debatt som forts i pressen under ett antal 
ar i den har fragan. Orsaken ar att jag ser det som relevant att ge en bild av hur det radande 
jamstalldhetsklimatet ar. 

Vad galler empirin har jag arbetat med kvalitativ metod. Denna beskrivs i 
Forskningsmetodik: "Inom kvalitativa metoder ar det forskarens uppfattning eller tolkning av 
information som star i forgrunden, t ex tolkning av referensramar, motiv, sociala processer 
och sociala sammanhang."( Holter, se Holme & Solvang, s. 85). Dajag intervjuat 
bibliotekarier samt chefen for barnboksinstitutet har denna metod forefallit naturlig. 
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2. Det var en gang ... 

For nio ar sedan slog en man vid namn Bengt Nilsson larm i Dagens Nyheter. Hans lilla <lotter 
Ada var - med hjalp av fadems hoglasning - en riktig bokslukerska, men fadem fann att det 
var start omojligt att hitta bocker med flickor i huvudrollen. Sa snedvridet var utbudet att 
Nilsson borjade undra om det inte vore battre om Ada inte alls blev last for! "--jag tvingas bli 
ett verktyg i en djavulsk hjamtvattsprocess, initierad av fan vet vem". Hanger mangder av 
exempel pa fdrfattarskap, t ex Ulf Stark, Ulf Svedberg och Sven Nordqvist, dar man 
konsekvent ger de fracka, tuffa, roliga figurema, vare sig det ar fraga om djur eller manniskor, 
hankon. Flickor och kvinnor fdrekommer nastan inte alls, enligt Nilssons undersokning, och i 
den man de gor det ar de genomgaende brackliga och konturlosa. Det kanske mest 
illavarslande ar att aven kvinnliga forfattare ofta fastnar i dessa stereotyper. Artikelforfattaren 
namner Barbro Lindgren som exempel. Han visar hur hennes populara Mamman och den 
vilda bebin inte uppvisar en enda kvinnlig gestalt forutom modem som genomgaende beskrivs 
som "mild", "orolig", "sorgsen". Den vilda bebin traffar under sina aventyr mangder av 
spannande gestalter. Samtliga ar de "herrar". (Nilsson, Dagens nyheter,1988-03-06) 

Ett par veckor senare far han svar i samma tidning av Barbro Lindgren. "Det ar roligare att 
skriva om pojkar" ar rubriken pa ett kortfattat inlagg den 15/3. Lindgren gar inte in pa varfdr 
hon har den uppfattningen, det bara ar sa. Det ar oansvarigt och opedagogiskt, tillstar hon, 
men det ar hennes konstnarliga frihet att skriva som hon vill. Det ar svart att ga i svaromal 
med nagon som Jagger korten pa bordet sa oppet. Jag tror emellertid att Bengt Nilsson slar 
huvudet pa spiken (aven om hans ord kan verka harda) nar han den 2712 svarar Lindgren. Han 
konstaterar att hon tycker det ar roligare att skriva om pojkar och fortsatter: "-- det kanjag sa 
val fdrsta. Flickoma ar ju det forlorande konet och det kanju inte vara nojsamt att agna sin tid 
at dem. Det ar pojkama som ar vinnama i detta vart samhalle och naturligtvis vill man satsa 
pa vinnama. Det ar de som skall stimuleras till annu hogre bedrifter. Det Jigger ju ocksa en 
kittling i att sta lojal med dem som representerar makten. Detar valkant. Det har konstaterats 
flera ganger, senast nu i debatten om Zarah Leanders forhallande till nazistema." 

Nisse Larsson fdrde debatten vidare nar han visade att inte ens var femte bilderbok har en 
flicka som huvudperson. Det skall bojas i tid ... "Jag blir helt stalld nar jag far veta att <let 
fdrhaller sig sa har. Detar dystert, sager Eva Bonnier---." (Larsson) 

Gunilla Molloy bidrog till debatten. I sin egenskap av hogstadielarare i svenska ger hon en 
ytterligare dimension till problemet. Hon fdrklarar hur lararhandledningen ar efter ar 
rekommenderar backer dar flickoma helt lyser med sin franvaro. Hon valkomnar Nilssons 
engagemang och menar att <let trostlosa ju sa lange varit att vi last ungdomslitteratur utan att 
ens lagga marke till att ena halften av manskligheten knappast funnits med. Osynliggorandet 
tycks ha gatt i tva led, menar Molloy. Forst finns vi inte. Sa vanjer vi oss vid den upplevelsen. 
Och tillvanda marker vi till slut inte ens att vi inte finns! (Molloy) 

8 



2.1 Men idag da? 

Ja, <let var ju for nio ar sedan, <let dar. Ser <let ljusare ut idag? Det verkar inte sa; nagot som 
torde framga av uppsatsen. Den 28/11-96 beskriver Ann Engqvist i Arbetet hur en vaninna 
ringer upp for att fa tips pa bra bocker for smatjejer. Engqvist har inga problem med att hitta 
en lang rad bra bambocker, foretradesvis svenska. Dock slas de bagge kvinnoma av en sak: 
flickoma lyser med sin franvaro. De resonerar om huruvida <let gor nagonting, kanske ar <let 
inte sa farligt att flickan far lasa om idel pojkar som gor en massa roliga saker. Deras svar blir: 
jo, <let gor nagonting! Alla manniskor har behov av mojlighet till identifikation - <let galler 
inte minst barn och ungdomar. Skall da halva manskligheten fomekas den mojligheten? Ar 
<let inte ganska odemokratiskt? 

3. Synen pa flickor genom historien 

For att ge perspektiv pa hur foga sjalvklart <let ar att flickor och pojkar behandlas lika tycker 
jag <let ar pa sin plats med en historisk referensram. Jag kommer i de foljande tre avsnitten att 
utga fran <let material Mary 0rvig sammanstallt i Sa skulle flickor vara. 

Det ar inte alltfor lange sedan manga ansag att flickor heist inte borde lasa alls, eller, om hon 
gjorde <let, endast kunde ta del av ett sarskilt anpassat eller censurerat material. Den synen ar 
en del av hela den manghundraariga tradition som havdat att flickan/kvinnan inte har samma 
behov som pojken/mannen, att hon bor halla sig till hemmets hard och vara mannen 
underdanig. Hon skulle aldrig forhava sig sjalv, aldrig stalla krav, inte fundera over vem hon 
sjalv egentligen var, bortom alla maskeringar och roller man tilldelat henne. Det daliga 
sjalvfortroende kvinnor ofta lider av har rotter som kan sokas flera tusen ar tillbaka. Otaliga ar 
de filosofer, fran Aristoteles till Jean-Jaqcues Rousseau, som havdat kvinnans underlagsenhet 
och att hennes enda uppgift var som forvaringskarl at mannens avkomma. 

3.1 Rotterna sitter djupt 

Att kvinnor ofta har daligt sjalvfortroende har orsaker som kan sokas fiera tusen ar tillbaka. 
Uppfattningen att kvinnan ar en sekunda varelse har forfaktats sedan antiken och hallits vid 
liv av kristendomen och andra religioner. Man havdade att underlagsen bade fysiskt och 
intellektuellt var hennes enda bestammelse i livet att finna en man som kunde forsorja henne. 
Anda fram till forsta varldskriget, atminstone, ansags emellertid en flicka vara "pa glasberget" 
redan vid 25 ars alder. Hon hade da mist sin ungdomliga fraschor och hade svarigheter att 
finna en man. Mannen, daremot, var ofta upp emot 50 ar innan de beslot sig for att larnna 
ungkarlslivets frojder for att ta sig en flickhustru. I ingen av de manga skrifter som gavs ut 
rorande flickans och kvinnans fostran namns nagon gang den omojliga livssituation som 
vantade de kvinnor som inte blev gifta. Helt utan egna inkomster var de hanvisade att ga som 
nagot slags nadehjon hos slaktingar. I skriftema upprepas standigt att yrkesliv inte ar nagot for 
kvinnan; hennes plats ar i hemmet. Hur de manga som aldrig fick nagot hem skulle klara sig 
ar en fraga som aldrig far nagot svar. Humanismens bildningsform under reformationstiden 
mojliggjorde, i nagon omfattning, undervisning for flickor. Kravet pa bibellasning omfattade 
aven flickor och kvinnor, atminstone i de hogre kretsama. Yid den har tiden framforde en rad 
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manliga tankare sina asikter i flickuppfostringsfragan. De flesta predikade om kvinnans lott 
som barnafoderska och husmor men det fanns anda en och annan, bl a Daniel Defoe, som 
forfaktade kvinnans ratt till undervisning. 

3.2 Dotterraden 

Uppsjon av skrifter om kvinnlig uppfostran, desk "uppforandebockerna" eller "dotterraden", 
borjade komma ut redan pa 1500- och 1600-talen men blev riktigt vanliga forst under 1700-
och 1800-talen. Dessa skrifter -oftast forfattade av man- var djupt konservativa och hade till 
uppgift att detaljerat redogora for orsakerna till att flickor alltid maste komma ihag att stalla 
sitt ljus under en skappa. 

For att askadliggora den inflytelserika genre som dotterraden utgjorde tanker jag ge nagra 
exempel pa hur det kunde lata. 

Richard Steele framholl i sin skrift Fruntimmers Bibliothec, oversatt till svenska 1736, 
att i en ung flickas uppsyn, hennes tal och hela hennes vasen bor man kunna se en sinnets 
odmjukhet och missfortrostan pa sig sjalv. Hon bor anse sig som en nykomling i varlden, och 
skall alltid komma ihag att hon inte kan Iara nagon nagot utan endast ar arnnad att ta till sig 
vad andra anser. Det osmakligaste man kan se, menar Steele, ar en ung kvinna som talar fritt 
ut hjartat.(Steele, se 0rvig 1973, s. 54) 

En man vid namn Fenelon menade att: 

"Sant ar att man bor frukta for att bilda lojliga blastrumpor. Kvinnorna hava merendels ett 
vekare och mera nyhetslystet si1me an mannen; det ar darfor icke lampligt att inleda dem i 
studier, sorn skulle kunna gora dem sjalvkloka. De skola varken styra sarnhallet, fora krig, 
eller forvalta nagra kyrkliga ambeten. De kunna saledes umblira vissa vittomfattande 
kunskaper, som tillhora politiken, kriget, konsten, lagskipningen, filosofien och teologien. De 
flesta hantverk passa ej for dem. Dearo danade for en stilla verksamhet. Deras kropp saval 
som deras sjal ar mindre stark och kraftfull an mlinnens. Daremot har naturen tilldelat dem 
sasom uppgift omtanken for hemmet, uppratthallande av ordning och snygghet inom hus, 
samt den inre hushallningens vard for att i stillhet sysselsatta demi deras hus". (Fenelon, se 
0rvig 1973, s. 68). Man ville uppenbarligen ha kvinnorna i total okunnighet. Detar dessutom 
intressant att notera det stora behovet av att skriftligen halla ner kvinnan; som anade man att 
hennes underlagsenhet trots allt inte var sjalvklar. 

En skotte vid namn James Fordyce forde stafettpinnen vidare nar han uttryckte sin onskan att 
slippa se kvinnor som "metafysici, historie-skribenter, spekulativa filosofer eller larda 
fruntimmer av nagot slag". Fordyce ger uttryck at sin skrack att detta skulle medfora att 
kvinnorna forlortade sin mildhet och odmjukhet."(Fordyce, se 0rvig 1973, s. 79) 

1787 bidrog tysken och hovradet Andreas Meyer med sina tankar som kretsade kring hur 
lojevlickande det var att hora en kvinna uttala sig om t ex Newton eller Leibnitz. Kvinnor 
kunde for all del ha vissa kunskaper, men endast sadana som var passande for deras kon, t ex 
kunskaper om husliga ting. (Meyer, se 0rvig 1973, s. 80-81) 
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En av de mest inflytelserika i genren var pedagogen och tysken J. H. Campe som havdade att 
det var guds egen vilja att mannen skulle vara kvinnans overrhet. Darav fdljer, menade 
Campe, att hos alla civiliserade nationer skall denna ordning rada. Campe sag foljande 
egenskaper som ideala hos de respektive konen: kvinnan skall vara svag, klen, liittrord, 
omtalig, fruktande, forsagd - mannen daremot stark, fast, djarv, hardig, stor, rask och kraftfull 
till kropp och sjal. Han vamar vidare for faran av att ge kvinnor tillgang till lasning och 
kunskap och menar att far kvinnor tillgang till utbildning och kunskap skall hon komma att 
kanna leda for enklare sidor av Ii vet. Detta maste alltsa forhindras emedan mannen annars 
kommer att utsattas for storande inslag som vidbranda ratter och bristande hushallshygien. 
(Campe, se 0rvig 1973, s. 89) 

3.3 Arhundradens paverkan 

For att kunna forsta orsakema till att den manliga identiteten dominerar inom ungdomsboken 
-liksom inom sa manga sektorer av samhallet- ser jag det som nodvandigt att liigga upp en 
ganska bred referensram. Vi bar alla med oss varderingar som grundlades for tusentals ar 
sedan och som vi dagligen moter; i mer eller mindre tydliga sammanhang. Maud Eduards har 
i Kon, makt, medborgarskap stallt samman nagra av de "storsta" tankamas asikter om 
kvinnan. Lat oss se pa nagra av dem. 

Platon stallde fragan om det fanns nagon mansklig verksamhet, som inte visar, att det manliga 
slaktet alla avseenden iir overliigset kvinnokonet? Han kom fram till att svaret var nej. Vidare 
fastslog den inflytelserike tiinkaren att kvinnan alltid iir mannens egendom.(Platon, se 
Eduards, s.13) 

Aristoteles menade att mannen av naturen ar overliigsen och styrande, kvinnan underliigsen 
och styrd. Vidare hiivdade han att man maste betrakta den kvinnliga naturen som om den vore 
ett slags defonnitet. (Aristoteles, se Eduards, s. 32 och 36) 

Katolska kyrkan byggde vidare pa Aristoteles liiror om att kvinnan var en defekt man. Tesema 
fordes vidare av bl a kyrkofadem Augustinus och av Thomas av Aquino. Den sistniimnde kom 
fram till att kvinnan ar underordnad mannen och att det maste vara sa for hennes eget basta. 
Omtanksamheten berodde pa att mannen enligt Aquino har biittre forstandsgavor och kvinnan 
diirfor inte skulle klara sig pa egen hand. Aven kvinnans kropp var underliigsen mannens. 
(Eduards, s. 4 7 och 51) 

Den kanske mest inflytelserika forfattaren i genren, Jean-Jacques Rousseau, gav vid 
oriikneliga tillfallen i sitt forfattarskap uttryck at ett starkt kvinnohat: 

Flickor bor vara vakna och arbetsamma, fastslog han, och de maste dessutom tidigt Iara sig 
att vara underkastade tvang. "Inte ett enda ogonblick far de kanna sig utan tygel. De bor 
vanjas vid att utan knot fa avbryta sig mitt i sina lekar och fa sysselsatta sig med annat ... Av 
detta standiga tvang uppstar en foglighet, som kvinnoma behover livet igenom, eftersom de 
aldrig upphor att vara underkastade antingen en bestamd man eller ocksa mannens omdomen, 
och eftersom det aldrig ar tillatet for dem att siitta sig over dessa omdomen. Den fdrsta och 
viktigaste egenskapen hos en kvinna iir saktmodighet." Rousseau tyckte strangt taget att det 
kvinnor var nagot varlden kunde klara sig ganska bra utan: " Mannen beror av kvinnom a 
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genom sina begar: kvinnoma beror av mannen genom bade sina begar och sina behov. Vi kan 
existera battre utan dem an de utan oss ... darfdr bor man vid kvinnomas uppfostran helt och 
hallet ta hansyn till mannen. Att behaga dessa, att vara dem nyttiga, att gora sig alskade och 
aktade av dem, att uppfostra dem som sma, att varda dem som stora, att rada dem, trosta dem, 
att forljuva deras liv, se dar, vad som ar kvinnomas plikter under alla tider, och vad man bor 
meddela dem fran deras bamdom!" (Rousseau, se Eduards, s. 90 och 92) 

3.4 Den forsta feministen 

Efter upplysningstiden tog romantiken, med dess kanslokult, vid. For kvinnomas del innebar 
det till stor del nagot negativt eftersom man nu mera an nagonsin tryckte pa hennes ofdrmaga 
till intellektuellt tankande och ensidigt lyfte fram hennes uppgift som maka och mor. Fran 
ungefar mitten av 1800-talet och framat borjade emellertid en rad kvinnorattskampar dyka 
upp pa arenan. Namnas kan Millicent Garrett Fawcett i England, Aletta H. Jacobs i Holland, 
Klara Zetkin i Tyskland och i Sverige - Fredrika Bremer. 

En sarstallning intogs av Mary Wollstonecraft, den forsta kanda feministen. Inte fdrran 1997 
har hennes skrifter funnits tillgangliga pa svenska. I Dagens Nyheter 17 /4-97 presenterar 
Maria Carlshamre hennes forfattarskap. Wollstonecraft framstar som markligt modem. Hon 
havdar att ingen kan veta hur kvinnors egentliga natur ser ut, eftersom radande forhallanden -
uppfostran, utbildning, traditioner - sa lange har deformerat den. Vidare stallde Mary 
Wollstonecraft fragan varfor kvinnor bara far vara pa ett satt, medan mannen far vara pa sa 
manga olika? Som en av de fa kritiserade hon skarpt Rousseau. Tyvarr skulle det droja lange 
efter Wollstonecrafts dod 1797 innan hon fick efterfoljare. 

3.5 Nagra artal 

• 1845 - lika arvsratt for kvinnliga och manliga arvingar 
• 184 7 - naringsfrihetsfdrordningen okar fdrsorjningsmojlighetema for kvinnor 
• 1858 - ogift kvinna erkanns som myndig 
• 1861 - Statens seminarium for bildande av lararinnor inrattas i Stockholm 
• 1864 - Statens normalskola for flickor inrattas 
• 1870 - ratt for kvinnor att avlagga studentexamen 
• 1873 - ratt for kvinnor att avlagga alla akademiska examina utom i teologi och juridik 
• 1919 - kvinnlig rostratt 
• 1921 - ny giftermalsbalk 
• 1928 - tilltrade for flicker till hogre allmanna laroverk 
• 1958 - sista undantagsbestammelsen fdrsvinner (prastambetet) 
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4. Konsperspektivet i litteraturforskningen 

Ulf Boethius framhaller i sin essa Fran konsrollsana/ys till genusanalys att ungdomsforskare 
traditionellt fokuserar pa generationsskillnader eller sociala skillnader men ignorerar kon. 
Kvinnoforskare fokuserar daremot nastan undantagslost konsskillnader men bortser ofta fran 
relationerna mellan konen och nastan utan undantag fran generationsskillnader. Detta skapar 
speciella svarigheter nar man forsoker att teoretiskt begreppsliggora unga kvinnor, eftersom 
dessa befinner sig i skamingspunkten mellan kon och generation: som kvinnor ar de negativt 
bestamda i ungdomsforskningen (icke-man), och som generation ar de negativt bestamda 
inom kvinnoforskningen (icke-vuxna). Unga kvinnor definieras genom en dubbel negation. 

Konsrollsforskningen 

Inom den konsorienterade litteraturforskningen urskiljer Boethius 5 viktiga 
forskningsriktningar. Den forsta och for forskningen kring ungdomens texter mest 
betydelsefulla ar den s k konsrollsforskningen. Denna vaxte fram under 60-talets forsta halft 
och var nara forbunden med den datida kvinnororelsen. Forskarna intresserade sig for hur i 
forsta hand kvinnor men ocksa man skildrades i olika berattande medier. Man koncentrerade 
sig pa innehallet; form och estetisk helhet brydde man sig inte om. Analyserna gick oftast ut 
pa dels att visa hur stereotypt och ofta kvinnofientligt kvinnor skildrades, dels att lyfta fram 
exempel dar progressiva skildringar presenterades. Termen "konsroll" fick sitt genombrott 
under den har perioden, de gamla begreppen "kvinnosak" och "kvinnofraga" sags som 
forlegade. (Fortfarande, flera decennier senare, hor man trots det mycket ofta ordet 
"kvinnofraga", min kommentar). Framtradande kvinnor under den har perioden var Eva 
Moberg, Rita Liljestrom, Karin Westman Berg m fl. Nar det galler ungdomsboken anses 
Liljestroms Konsroller i ungdomsbocker och massmedia (1966) som decenniets mest 
ambitiosa undersokning pa omradet. Den ar tillika mycket typisk for tidens vetenskapliga 
ideal. Endast "innehallet" undersoktes, spraklig utformning och konstnarlig gestaltning faste 
man inget avseende vid. Konsrollskritiken kom att bli den i sarklass produktivaste riktningen 
nar det gallde konsrelaterad forskning om fiktion for barn och ungdom. Den skot nya skott 
under 70-talet; detta decennium blev i sjalva verket riktningens verkliga glansperiod. En rad 
nya konsrollskritiska undersokningar presenterades, fr .a i Karin Westman Bergs antologier. 
1978 kom Ying Toijer Nilssons Berattelser for fria barn. Konsroller i barnboken. Denna 
anses som kulmen pa den svenska konsrollsforskningen av barn- och ungdomslitteratur. 

Den konsorienterade ideologikritiken 

I en annan riktning, den konsorienterade ideologikritiken, anknot man till marxismen och 
menade att bejakandet av traditionella konsroller var ett verktyg i kapitalismens tjanst. Mass
och popularindustrin stalldes i forgrunden och utsattes for skarp kritik da man menade att den 
indoktrinerade folkets breda lager - inte minst ungdomarna. Den ansags vara en parasit som 
goddes av konserverade konsroller. Den feministiska falangen inom denna skola riktade fokus 
mot patriarkatet som uppmuntrade kvinnofortrycket och darfor maste bekampas. Dessa 
reagerade mot icke-feministiska konsrollsdebattorers benagenhet att se liven mannen som 
offer. Det var ju trots allt kvinnorna, framholl man, som var fortryckta - inte mannen. Ulf 
Boethius framhaller hur det markligt nog inte var manga som intresserade sig for 
ungdomsboken i <let har avseendet. Barn- och ungdomslitteraturforskningen under 1970-talet 
var paverkad av marxismen, men analyser som uppmarksammade kon Jikval som ideologi var 
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sallsynta. Ansatser i den riktningen fanns dock i Gunilla Domellofs Nar den ratte kommer, 
1979, en analys av 30-talets flickbocker. 

Kvinnolitteraturforskningen 

Under 70-talets senare halft vaxte sig en tredje forskningsinriktning allt starkare: 
kvinnolitteraturforskningen. Denna utgick fran insikten att historiebockema i mycket liten 
utstrackning handlade om kvinnors skapande och kvinnors livsvillkor. Texter av (ofta 
glomda) kvinnliga forfattare lyftes fram och man kritiserade den manligt praglade 
kanonbildningen inom den litterara institutionen. Man intresserade sig for den kvinnliga 
litterara traditionen och de kvinnliga textemas sarart och diskuterade om det fanns en sarskild 
kvinnlig estetik. Eftersom de kvinnliga forfattama ofta skrivit for barn och ungdom berordes 
aven ungdomslitteraturen av det nyvackta intresset for kvinnokultur. Den amerikanska 
forskaren Elaine Showalter myntade begreppet "gynokritik", vilken stallde kvinnliga 
forfattare i centrum. I The madwoman in the attic (1979) presenterade forskama Sandra 
Gilbert och Susan Gubar sin tes om att kvinnliga forfattare i forsta hand skrev i relation till 
den manliga kulturen och den manliga litterara traditionen. Gilbert och Gubar ansag att de 
kvinnliga forfattama maste dolja sig och ta hansyn till mannens krav for att alls kunna verka 
som forfattare. Deras texter, menade Gilbert och Gubar, utgjorde "palimpsester"; om man 
skrapade pa ytan uppenbarade sig darunder en annan, dold, kvinnlig skrift. Hur paverkade den 
har riktningen forskningen kring barn- och ungdomsboken? Forvanansvart lite, konstaterar 
Boethius. Visserligen var barn- och ungdomsboksforskningen i Sverige under denna period 
centrerad kring kvinnliga forfattare, men det berodde enbart pa att omradet var 
kvinnodominerat. Ett feministiskt perspektiv anlades sallan eller aldrig. 

Den konsorienterade receptionsforskningen 

Under ungefar samma period som kvinnolitteraturforskningen hade sina glansdagar forskots 
intresset successivt fran litteraturens producenter (kulturindustrin och forfattama) till <less 
konsumenter. Man insag att dessa var aktiva, valjande och skapande. Det vaxte fram en 
konsorienterad receptionsforskning, som i forsta hand riktade uppmarksarnheten mot 
kvinnliga lasare och kvinnliga lasarter. Fran att tidigare -enligt ett strukturalistiskt_synsatt- ha 
betraktat individen som ett passivt objekt, ett vamlost offer for sarnhallets indoktrinerande 
krafter, borjade man nu beakta det subjektiva i tolkningsprocessen. Forskningen kring 
popularlitteraturen sammanfoll pa ett markligt satt med studiet av kvinnors lasning och 
forfattande. Popularlitteraturen, menade man, uppmuntrade till ett distanslost forhallningssatt 
och var darfor enligt den tyske forskaren Andreas Huyssen lika forforisk och farlig som en 
lockande kvinna. Foljaktligen kom den ocksa att utsattas for en likartad diskriminering. 
Emellertid, fastslog den likaledes tyske forskaren Peter Nusser, var det skillnad pa 
popularlitteratur och popularlitteratur. Sa var alltsa kriminalgenren "finare" an karleksgenren 
eftersom den forra lastes pa ett mera distanserat satt. Manliga och kvinnliga genrer skilde sig 
alltsa fran varandra vilket innebar att man laste pa ett inte bara annorlunda utan ocksa ''battre" 
satt an kvinnor, antydde Nusser. Att kvinnor och flickor laser mera distanslost har 
konstaterats aven av svenska forskare, t ex av Lisbeth Larsson i En annan historia. Om 
kvinnors lasning och svensk veckopress (1989). Ungdomsromanen ar aven i denna 
forskningsinriktning ganska styvmoderligt behandlad. Receptionsorienterade textanalyser 
kring ungdomars lasande ar sallsynta. 
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Genusforskningen 

Vid sidan av denna forskningsriktning framtradde slutligen en ny typ av konsorienterad 
forskning: genusforskningen. Denna tradde i forgrunden forst pa 1980-talet. Har handlade <let 
aterigen om textanalys, men denna gang skildes inte innehallet fran formen. Det man ville 
undersoka var det "genussystem" som man kunde urskilja i texterna: hur kategorierna manligt 
och kvinnligt och relationerna mellan dem var konstruerade. Med "genus" menar man socialt, 
kulturellt och psykologiskt kon, till skillnad fran biologiskt. Man borjade vanda sig emot ordet 
"konsroll" - detta var, menade kritikerna, nagot som pressades pa individerna utifran och hade 
inget att gora med deras jag att gora. Det centrala i genusteorierna ar att kon betraktas som en 
lika viktig analytisk kategori som klass eller ras. Det manliga och <let kvinnliga betraktas som 
historiskt och kulturellt foranderliga konstruktioner som skapas i ett intimt vaxelspel med 
varandra - och i relation till andra samhalleliga differentieringar som klass och ras. I Sverige 
har genusteorierna anvants bl a i undersokningar av rockmusikens och reklamens kvinno- och 
mansbilder. Den rena ungdomslitteraturforskningen tycks enligt UlfBoethius dock inte ha 
tagit sa mycket intryck av genusforskningen. 

4.1 Forskning kring flickboken 

Pa senare ar har en omvardering av flickboken agt rum och man har aven borjat forska kring 
den. Den 27 maj 1993 disputerade Eva Margareta Lofgren pa en avhandling om Dorita Fairlie 
Bruces internatskoleberattelser. Lofgren ger samma dag i Dagens Nyheter uttryck for sin 
uppfattning att hocker om pojkinternat, ofta skrivna for vuxna, som tar upp pennalism och 
homosexualitet, har fatt kvalitetsstampel medan de typiska flickbockema domts ut. Lofgren 
menar att den framsta skillnaden mellan pojk- och flickintematskildringar ar att i de senare 
ligger tyngdpunkten -aven om mysterier och aventyr forekommer- pa kanslospelet mellan 
flickoma. Kanske har <let ansetts tillrackligt for att de skall stamplas som foraktliga. 
(Carlstedt) 

Gabriella Ahmansson har fardigstallt en avhandling om L M Montgomerys forfattarskap. 
Ahmansson berattar hur hon som flicka alskade flickbocker och att hon hellre laste om flickor 
an om pojkar. Som vuxen kvinna larde hon sig att ta avstand fran denna genre och <let drojde 
manga ar innan hon andrade uppfattning. Det gick till sa har: "Kvinnolitteraturen, somjag 
under tiden kommit i kontakt med, hade visat mig att den nedlatande kritiska attityd, som jag 
sa okritiskt absorberat, hade samband med att de fiesta litteraturbedomare hade varit man." 
(Ahmansson). Gabriella Ahmansson menar att i antologi efter antologi om barnlitteratur har 
de kvinnliga forfattarna fdrsvunnit som genom en "manschauvinistisk fallucka". T ex sa agnas 
i Written for Children av Townsend, berattar Gabriella Ahmansson, ett kapitel at The World of 
School 185 0-1915. I detta kapitel finns inte en enda flicka ell er flickskola, trots att <let ju, som 
Eva Margareta Lofgrens avhandling visar, fanns en rik flora av just den sortens litteratur. 
(ibid) 
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4.2 Synen pa flickors Hisning och kvinnors forfattande, forr och nu 

Lang ar traditionen att nedvardera kvinnors forfattande och lasning. Lange framholls det 
olampliga i att flickor hangav sig at romanlasning. Birgitta Josefsson resonerar kring hur tva 
ord standigt forknippades med flickors lasande, "i smyg" och "sluka". Det som sker i lonn ar 
osnyggt och att sluka, att vraka i sig ansags -och anses- av manga vara det mest okvinnliga 
som finns. Samtidigt var dessa variabler forutsattningar for flickors lasning. Standigt 
framholls att de horde agna tiden at nagot nyttigt (helst trakigt), t ex hushallsarbete. 
Kombinationen kvinnliga forfattare - kvinnliga lasare gjorde forstas det hela extra foraktligt. 
(Josefsson). UlfBoethius reflekterar i Dagens Nyheter 6/9-95 over hur kvinnliga forfattare 
redan fran borjan hade lagt anseende och att detta sjonk ytterligare nar de skrev for barn. 
Skrev de dessutom for flickor blev det annu varre. Ulf Boethius redogor for hur flickboken 
vid 1900-talets borjan tycks ha befunnit sig i botten av den litterara hierarkin, pa gransen till 
den rena popularlitteraturen. En fordel med situationen tycks dock ha funnits: Boethius 
forklarar hur ringaktningen paradoxalt nog gav forfattama ett slags frihet da de lattare kunde 
smuggla in subversiva ideer i sina bocker.(ibid). 

I antologin Om flickor for flickor ges en fyllig bild av de framsta forfattarinnoma som 
representerade flickboksgenren i Sverige. I en artikel av Maria Person forklarar Ying Toijer
Nilsson sitt engagemang i flickboken och hur hon under arens lopp blivit mer och mer 
irriterad nar hon tanker pa med vilket forakt flickboksforfattare bemotts. Flickboken ar 
kvinnohistoria, menar hon. Toijer-Nilsson berattar om hur manga kvinnliga forfattare det 
funnits som skrivit bra skildringar om flickor och deras vardag, men att det pa nagot satt ar 
som om de inte raknats. Pojkbockema, daremot, som inte skildrar det dagliga livet utan lek 
och aventyr, anses av nagon anledning vara kulturhistoriskt intressanta.(Person). Vidare, i en 
artikel i Abrakadabra, konstaterar de bagge redaktorema till Omjlickor for jlickor, Toijer
Nilsson och Boel Westin, att flickboken ar battre an sitt rykte. Detar som om det skulle ligga 
nagot negativt i sjalva ordet 'flick', menar Boel Westin. Ying Toijer-Nilsson sager att hon 
aldrig kunnat forsta att det som var sa roligt en period av hennes liv skulle vara sa foraktat och 
forkastat. De framhaller bagge att det ar fa hocker som paverkat sa manga och haft en sa 
minimal plats i forskningen.(Hulten-Sonne) 

Jag tog och laste ett par gamla flickbocker; De nio kamraterna av Elisabeth Kuylenstiema
Wenster samt Caro & Co av Marianne Rath. Har finns gott om den detaljens intimitet som bl 
a Sonja Svensson talar om, men, nej, jag upptackte inte nagot av denjolmiga stil som man 
menar galler for flickboken. Tvartom tyckte jag mycket om dem, sarskilt Denio kamraterna 
av Kuylenstiema-Wenster. Det ar en omsint smastadsskildring dar vi mater en rad olika 
manniskooden. Framst fastnar i minnet den ensamma lararinnan Simoni och den fint tecknade 
skildringen av den unga Lea. 

Man kan inte lata bli att undra: hur paverkas vi av att det vi valjer fdraktas? 
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Hur lastes flickboken? 

Den traditionella flickboken har ofta angripits for att vara konservativ och med schablonartade 
slut. Boel Westin hanfor den uppfattningen till den brist pa forskning kring flickboken som 
Hinge ratt, samt de fordomar om genren som finns. (Westin) Att sluten ar schablonartade kan 
det kanske ligga nagot i; det ar en genrekonvention. Margareta Norlin menar emellertid att det 
intressanta ar att hos de orakneliga kvinnor som njutit av denna genre under uppvaxtaren ar 
det episodema dar flickoma ar sjalvstandiga och upproriska som etsat sig fast. ''Nog har Anne 
pa Gronkullas obeharskade vredesutbrott eller Kulla-Gullas revolt mot feodala ansprak etsat 
sig starkare fast an deras dygdiga aterkomst till monstervagama." (Norlin) 

I en artikel i Arbetaren portratterar Gudrun Renberg Kulla-Gulla som en socialistisk gestalt. 
Renberg undrar varfor arbetarrorelsen aldrig lyft fram Kulla-Gullaserien som exempel pa 
valskriven arbetarlitteratur for barn och tolkar det som att det hanger samman med en allmant 
radande ringaktning av flicklitteratur. Gudrun Renberg konstaterar avslutande att Kulla
Gullabockema ar alldeles utmarkts hocker att satta i handema pa sin <lotter - eller varfor inte 
sin son!(Renberg). 

Ett annat exempel ar Jo i Unga kvinnor av L M Alcott -aven hon fors sa smaningom in pa 
"den ratta vagen"- men det som stannar kvar i minnet ar hennes trots. Margareta Norlin drar 
paralleller till Pippi Langstrump och framkastar tanken att en man aldrig skulle komma pa 
tanken att positivt skildra en flicka/ kvinna med dessa egenskaper. "I manliga fdrfattares 
bocker ar damema for evigt gullhariga, ljuva, uppoffrande och nollstallda, vare sig forfattare 
heter Dickens, Dostojevskij eller Stig Larsson." (Norlin) 

Flickboken som blev pojkboken 

Flickboken inledde sin epok mot slutet av forra seklet och forsvann nagon gang pa 1960-talet. 
Det ansags da att vi kommit sa langt i jamstalldhet att uppdelning i flick- och pojkbocker var 
nagot forlegat. I min undersokning har jag dock kunnat konstatera att forsvinnandet skedde pa 
flickomas bekostnad. Begreppet "ungdom" blev ofta synonymt med "pojkar". T ex skriver 
Sonja Svensson sa har: " Den modema konsintegrerade ungdomsboken har - som ofta 
papekats - uppstatt genom en kombination av de mer aventyrliga pojkboksmonstren och 
flickbokens psykologiska och sociala intresse. Detta dubbla rotsystem anas val annu, men den 
tidigare balansen i "halften flickomas" borjar ruckas. De senare arens svenska 
ungdomslitteratur framstar namligen mer och mer som en ny sorts "pojkbok". Inte pa grund 
av nagra nygamla indian- och skattletaraventyr - sadana utspelas liksom var tids 
flickboksinspirerade askungesagor snarare i popularfiktion och -filmer for bade barn och 
vuxna. Har handlar det mer om psykologiskt betonade , ibland introverta skildringar av unga 
pojkars mognadsprocesser." (Svensson 1994) 

Gunilla Molloy, hogstadielarare i svenska, har gjort samma upptackt. Hon konstaterar att hon 
tycker det var en hederligare uppdelning nar hon var ung och da det hette pojkbok och 
flickbok. Som jag tidigare visat anvander man idag begreppet ungdomsbok, trots att det inte 
sallan enbart handlar om pojkar. Molloy exemplifierar med tva mer eller mindre obligatoriska 
inslag i litteraturundervisningen pa hogstadiet; Flugornas herre och Moss och manniskor dar 
franvaron av kvinnor ar narmast total.(Molloy) 
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Alskade hastbok! 

En av de genrer som har varit ett slags motvikt till - eller kanske frizon i - en bristande 
jamstalldhet ar hastbockema. Genren ar alltjamt mycket popular. Harges, till skillnad mot vad 
fdrdomama ofta anger, bilder av mycket starka flickor. Har meter vi flickor med starka 
kroppar och smutsiga naglar, flickor som ar allt annat an fysiskt radda. "Bilden av hasten som 
ett overgangsobjekt fdr den lilla flickan att mjukt kela med i vantan pa puberteten ar en 
fdrdom. En hast ar ett stort, starkt djur som skanker blamarken och tarar av ilska, valkar i 
handema och muskier. Stallhierarkin ar en tuff social varld dar man snabbt lar sig 
kompromissemas och konfrontationernas villkor. Stallet handlar mindre om ornhetstraning an 
om envishet, disciplin och lyhordhet - samma fdrmagor att balansera mellan lydnad och 
initiativ som jag inbillar mig att fotbollsspelande grabbar maste Iara sig. s ·amtidigt kan man 
knappast alska en boll eller en puck pa samma satt som man kan alska en hast." (Matthis) 

Nagra riktlinjer 

Hur tar man reda pa vilka varderingar som presenteras i en bok? Gunilla Zackari gjorde 
fdljande sammanstallning 1976. Fragorna ar fortfarande aktuella. 

1. Vilka egenskaper karaktariserar de olika konen? 
2. Hur ar fdrdelningen bland aktiviteter? 
3. Hurdana ar omgivningens attityder 
4. Vilka modeller finns bland de vuxna i boken? 
5. Konsrollsgeneraliseringar? 
(Zackari, s. 29) 

Birgitta Svanberg utvecklade fragorna: 

1. Hur skildras kvinnan? Vilka egenskaper frarnhalls? Vilken roll spelar hon? 
2. Vilken stallning har hon i fdrhallande till mannen? I samhallet? Ar hon fdrtryckt? Pa vilket 
satt? Har hon inflytande - i sa fall, vilket? 
3. Hurdan ar hennes rattsliga, sociala, ekonomiska och medborgerliga stallning? Finns i texten 
nagra fdrsok till omprovning av de traditionella mans- och kvinnorollema? 
(Svanberg, s. 51) 

4.3 Rummets betydelse 

Traditionellt har kvinnor varit dominerande pa barn- och ungdomsfronten och de har verkat i 
en tradition med anor fran fdrfattare som t ex Jane Austen och Charles Dickens, med deras 
detaljrika berattelser. Boken har varit en pendang till den "flickrumskultur" som vissa 
feministiska ungdomsforskare talar om. Kaman har ar en estetisk iscensattning av den egna 
kroppen och aven av det egna rummet. Karin Lovgren visar i en uppsats om tonarsflickors 
lasning av romantikbocker hur rummet och lasandet gar i varandra for manga flickor. 
Flickorna i Karin Lovgrens undersokning visar samtliga en medvetenhet om att deras lasval 
fdraktas av vuxenvarlden och aven av killarna. Lasstunden pa flickrummet blir en ritual som 
markerar ett eget revir gentemot omvarldens krav. (Lovgren) 
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I Karin Lovgrens undersokning deltar en flicka som heter Johanna. Hon visar Lovgren sitt 
rum dar det ar varmt och ombonat. Tapetema ar monstrade i rott och svart och pa vaggama 
har Johanna satt upp vykort med romantiska motiv. Johanna beskriver forvantningama hon 
har infor lasstunden: " Man blir lite glad, nu har jag en mysig bok och ska lagga mig och lasa 
en timme. Jag ska inte tanka pa vad han sa till mig i skolan idag, man kopplar bort det. Det ar 
sa skont sa har att for en stund glomma bort alla bekymmer, for i den dar varlden finns inga 
bekymmer." (ibid, s. 100) 

5. K vinnosynen idag 

Att flickor far sin identitet bejakad ar en viktig uppgift for biblioteket. I dag, mer an nagonsin 
overskoljs vi av bilder dar kvinnan framstalls som objekt for mannen. Nagonstans maste det 
ga att finna en motvikt till de reaktionara budskap som samhallet levererar. Under 1980-talet 
forstarktes de traditionella rollema; vi skulle bejaka var kvinnlighet respektive manlighet efter 
70-talets unisexstil. Inte minst blev dessa "nygamla" ideer till gagn for kosmetikaindustrin. 
Nina Bjork beskriver i sin bok Under det rosa tacket hur kvinnan i vasterlandet oupphorligen 
far budskapet att hon inte duger som hon ar - hon maste gora om sig fran att vara en kvinna 
till att bli den kulturella skapelsen Kvinnan. Att bli Kvinnan kraver en standig kamp med 
kroppen, att pa olika satt tukta den och forma den med smink, rakhyvlar, pincetter, bantning, 
"ratt" slags klader och skor osv. (Bjork, s. 18 ff) 

Under 1990-talet har det blivit fritt fram for bakatstravande budskap om hur kvinnan bor vara. 
Man talar om sarart i samband med kvinnor; detta begrepp anvands aldrig om man. 
Sarartstankandet gar ut pa att kvinnor av naturen ar annorlunda an man. Det farliga med de 
ideema ar att det resulterar i att kvinnan ses som avvikande fran det nom1ala, dvs mannen. 
Porrindustrin blomstrar som aldrig forr; den ar en av de storsta industriema i varlden. 
Samhallet har pa alla satt hardnat. Varje vecka mordas en svensk kvinna i sitt hem. Det som 
ofta saknas ar en overgripande syn av de monster som gar igen overallt - i stallet ser man varje 
omrade dar kvinnor fortrycks som ett separat fenomen. 

5.1 Mordande reklam 

I en nyligen gjord undersokning av Anja Hirdman, doktorand i joumalistik, visas att 
utvecklingen inom reklamindustrin under 90-talet varit mycket nedslaende. I Dagens Nyheter 
redovisar Eva Lindgren resultaten Hirdman kommit fram till. Annu for sju ar sedan kunde 
kvinnor i reklamfilm ses i relativt aktiva och sjalvstandiga situationer. ldag ar kvinnan 
betydligt mer erotiserad i reklamen. Hon star i duschen, pumpar ut duschtval som hon 
drojande smeker in i huden. Brost, hofter och buk zoomas in. Eller vi moter henne i koket dar 
hon lojt haller en skvatt gradde over anrattningen. I slutet av reklamfilmen hors en mansrost 
som ett slags gudsrost fran ovan forkunna och forklara produktens fortrafflighet. Nar man 
skildras i reklamen ser det belt annorlunda ut. Vi moter "grabbama" i fartfyllda situationer, 
ofta sportande i grupp. (Lindgren, E.) 

Rollema galler emellertid inte hara vuxna utan aven bamreklamen visar samma monster. Har 
ar stereotypema ofta allra varst, menar Anja Hirdman. Bamreklamen berattar tydligt vad <let 
ar att vara pojke och flicka. Det borjar redan pa blojstadiet: Mammor och flickor haller ofta 
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till pa golvet. Srnapojkar springer med sina blojor, och pratar sjalva. Orn man ser till den 
reklarn sorn direkt riktar sig till barn galler att reklarn for killar ofta bygger pa rorelse, med 
sneda vinklar i ett slags serietidnings-och action-tempo. Terna ar "hjalte" och "mod", fargerna 
ar rnorka; bla och svarta. I reklarn for flickor ar ternpot tvartorn langsarnt, med rnanga 
narbilder. Ofta sitter flickorna stilla bredvid varandra och leker - vardar, srninkar, klar pa. 
Musiken ar ljuv och fargerna ofta rosa. Karneran kryper tatt intill. Reklarn sorn riktar sig till 
barn har okat fran 4 inslag 1990 till 79 inslag 1995. (Kagstrorn) 

Reklarnen strornrnar ernot oss i vara vardagsrurn och kompletterar den kvinnobild sorn 
salufors pa bio och i darn- och herrtidningar. TV-kanalerna sander sapoperor dar kvinnor 
frarnstalls sorn iskalla, intriganta haxor. Att biblioteken klarar sin uppgift att ge en rnotvikt till 
den har snedvridna bilden frarnstar sorn nagot av yttersta vikt. Tonarsflickor ar ofta 
upproriska, sprangfyllda av alla rnojliga kanslor. Den rnarkliga bilden av kvinnan sorn 
rnassrnedia sander ut rnaste verka fdrvirrande. 

5.2 Kvalitetsresonemanget/ Objektivitetsproblemet 

Att diskrirnineringen av flickors och kvinnors litteratur sitter djupt ar ett fakturn. I 
litteraturantologier for saval ungdornar sorn vuxna ar kvinnor praktiskt taget alltid 
underrepresenterade. Vid varje diskussion kring detta fakturn brukar ett argument aterkornrna: 
man havdar att endast kvalitetsaspekter avgor. Kvinnor skulle rn a o skriva samre an man. Hur 
bevisa att det inte forhaller sig sa? En rad forskare och debattorer har havdat att objektiv 
forskning inte existerar. Idag torde de fiesta vara overens om att vi alla ar paverkade av 
fdrutfattade rneningar, av varderingar sorn sitter djupt i oss. Viar formade av vart land, var 
familj, av tiden vi lever i etc. lbland kan vi vara rnedvetna om fordornarna men anda inte helt 
lyckas skaka av oss dern. Toland ar vi ornedvetna; vi tror oss fdrdornsfria, objektiva. Nar en 
forskare inorn en viss disciplin undersoker ett visst omrade ar han/hon styrd av de normer och 
traditioner sorn rader pa institutionen. Fram till 1873 hade kvinnor inte tilltrade till 
universiteten. Efter att de hade fatt tilltrade radde en grov konsdiskrirninering. An i dag ar det 
ovanligt att kvinnor nar toppositioner inorn den akaderniska varlden; antalet kvinnliga 
professorer i Sverige ar nagra fa procent. I Svenska Akadernien ar fdrdelningen 14 rnan-4 
kvinnor. Strukturema inorn universiteten -liksorn sarnhallet i ovrigt- ar alltsa patriarkala. 

Den kvinnliga procenten 

Sarnrna dag som Bengt Nilsson tande sin brandfackla i Dagens Nyheter fastslog Sven-Ivan 
Sundqvist pa ett annat stalle i tidningen att kvinnor innehar 1 % av landets styrelseposter 
(Sundqvist). 
Den dar enda procenten har en formaga att aterkornrna. T ex ar det sa att 1 % kvinnor 
beraknas sta sorn agare av jordens egendornar (da skall man anda halla i rninnet att man ofta 
av skatteskal skriver over sin egendorn pa sin fru). Detta trots att kvinnoma utfor 75% av allt 
arbete pa jorden, sarntidigt sorn de globalt sett tjanar rnindre an halften av vad rnannen gor. 

Manliga glasogon 

Ett vanligt argument ar att frarnstalla det som ett fritt val nar barn/ungdornar laser om alla 
dessa starka pojkar. Men om det nu inte finns sa rnycket val... man har dessutorn kornrnit langt 
fran folkbildningsidealet sorn sade: ge folk det de inte visste att de ville ha! Vidare havdas 
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ibland att den radande bilden av flickor/kvinnor i litteratur och annan media har sitt 
existensberattigande eftersom den "speglar verkligheten". Den funderingen har Bengt Nilsson 
varit inne pa. Emellertid fortsatter han: "Varfor ar i sa fall verkligheten sadan? Det skall bojas 
i tid <let som krokigt skall bli!" (Nilsson, Dagens Nyheter, 88-03-06). Vad ar f o verkligheten 
for nagot? Det beror val helt pa vilka glasogon man tar pa sig. Under arhundraden har de 
manliga glasogonen varit allenaradande. 

Ett experiment: 1 

Den amerikanske psykologiprofessom Philip Goldberg valde ut sex artiklar inom olika 
arnnesomraden (juridik, stadsplanering, lingvistik, historia, forskoleundervisning och 
naringslara) och delade ut dessa till tva studentgrupper. Forfattamarnnen under artiklarna 
andrades emellertid sa att den artikel som i ena gruppen hade ett kvinnligt fdrfattamarnn hade 
i den andra ett manligt, och vice versa. Resultatet var entydigt. Artiklama av "kvinnor" ansags 
genomgaende som samre an de av "man". 

Ett experiment: 2 

Gunilla Granath redogor for <let experiment hon utsatte sin son for. Hon resonerar f6rst kring 
den "torftiga apartheidtraditionen inom ungdomslitteraturen" och att hennes <lotter alltid last 
om bade flickor och pojkar, medan sonen alltid enbart last om pojkar. Granath beskriver hur 
hon med lampor och list far honom att lyssna nar hon laser hogt ur sina gamla flickbocker. 
Hon ar hela tiden orolig att han skall finna dem lojliga. Hon ser aven till att hans skolkarnrater 
inte skall fa reda pa vad som pagar i deras hem. Lyckligtvis inser Gunilla Granath det absurda 
i sitt beteendemonster. (Granath). Hennes reaktioner sager en hel del om hur djupt rotad 
uppfattningen ar om vad som anses lasvart. 

Det manliga ar det allmanna 

I en replik forklarar bamboksforfattarinnan Gunnel Linde att hon tycker <let ar tragiskt nar 
man lagger vikt vid konet pa protagonisten i en berattelse. I staller bor vi se <let rent 
manskliga, dar konet saknar betydelse. Hennes inlagg ar en reaktion pa en kommentar av 
Gabriella Ahmansson i KRUT, 1992;2. Ahmansson utgar dar fran "Den vita stenen" nar hon 
blottlagger de traditionella konsrollema . Gunnel Linde menar att man maste se att det handlar 
om "tva barn i undantagssituationer" (Linde). Det verkar som om litteraturhistorien ar full av 
undantagssituationer! Jag menar att Lindes resonemang utgar fran en sagovarld dar man och 
kvinnor ar jamstallda. Den varlden finns inte idag. Darfor ar <let sa ohyggligt viktigt att ge det 
uppvaxande slaktet vettiga forebilder istallet for att cementera gamla patriarkala ideal 

Vart tog den lilla varlden vagen? 

Vid studium av ungdomsboken marker man en vilja hos kvinnor att skriva "allmant". Barbro 
Gillich har gjort foljande iakttagelse: "Dar kampen tas upp mot mannens dominans tycker jag 
mig ofta skonja en joumalistisk stil. Kvinnoma skriver om problem som rasism, forf6ljelse, 
gatubam, incest och overgrepp, sjalvmord --" (Gillich). En reflektion jag gor har ar att "den 
lilla varlden" som ofta skildrades forr av kvinnor knappast tycks f6rekomma langre. Inte for 
att de nyss narnnda problemen inte ar viktiga, men for att den s k "lilla" varlden ocksa ar 
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viktig! Man kan fraga sig bur pass mycket kvinnornas amnesval verkligen ar ett fritt val, eller 
om de styrs av den manliga normen? Hur paverkas ungdomsboksforfattarinnor av den 
utbredda uppfattningen att det manliga ar det universella, det kvinnliga ett sarintresse? 
Flickor/ kvinnor och deras erfarenhetsvarld ses som det avvikande. Denna vardering ar sa 
genomsyrande i vart sarnhalle att det ar svart att riktigt fatta vidden av den. Foljden blir att 
manga kvinnor angsligt forsoker tona ner det flickaktiga, det kvinnliga, av radsla att placeras i 
ett fack. 

Kvinnan ar det andra 

Mannen ar norm, kvinnan ar -med Simone de Beauvoirs ord - "det andra konet". Den bilden 
bar dominerat sa lange att den uppfattas som sann. Johan Fornas resonerar i en essa om "det 
Andra". Han menar att vi skapar oss en individuell identitet genom att i interaktion och 
mediebruk spegla oss gentemot det Andra, det som inte ar jag. Detta "det Andra" ar inget av 
naturen givet och odelbart, utan till stor del en social konstruktion. I ett samhalle dar mannen 
ar norm blir kvinnan standigt "det Andra". Fornas resonerar vidare om bur begreppet 
"ungdom" oftast ar synonymt med pojkar. Saval i vardagssprak som i forskning ar det 
manliga fenomen som avses nar man talar om "ungdom". Nar flicker tematiseras gors 
daremot konstillhorigheten explicit. Pa det viset uppstar en problematisk sammankoppling: 
man= manniska och kvinna = kon (Fornas, s. 11-82). Det bor vara bibliotekets roll att 
motarbeta den bilden. 

Inte sallan bar kvinnor fungerat som "djavulens advokater" i forringandet av flickers lasning. 
Tex sa verkade vid seklets borjan en kvinnlig litteraturkritiker vid narnn Gurli Linder. Sa bar 
uttryckte hon sig vid ett tillfalle: "Med flickbocker fdrstas allmant inte det som anses 
lampligast att satta i handerna pa flickor, utan den litteratur som pojkar inte under nagra 
omstandigheter vilja taga befattning med." (Westin, s. 17) En vuxen kvinna som later 
smapojkar vara norm! Mark aven beskrivningen; flickor skall passivt ta emot det som andra 
anser lampligt; pojkar, daremot, "tar befattning". En annan kvinnlig kritiker som gjorde sig till 
tolk for det manliga synsattet var Eva von Zweigbergk (Toijer-Nilsson, s. 59). Men kanske 
skall man anda inte doma dessa kvinnor for hart. Deras karriarer bade sannolikt varit omojliga 
bade de visat nagra feministiska tendenser. 

6. Behovet av "speglar" 

Varfor ar det da sa viktigt att aven flickor blir bekraftade - att deras verklighet speglas? Bengt 
Nilsson menar att det ar forodande det ar for en liten flickas brackliga sjalvkansla att standigt 
fa bekraftat att det ar pojkar som ar djarva, det ar pojkar som ar ute pa aventyr, det ar pojkar 
som tar for sig av livet (Nilsson, Dagens Nyheter, 6/3-88). I Niir flickor tystnar .. . klargors den 
process som flickor genomgar i och med att de trader in i puberteten. Plotsligt tystnar de, 
osynliggors. De kavata flicker de var for nagra ar sedan ar plotsligt som uppslukade av jorden. 
I och med kropparnas konsutveckling blir det yttre trycket pa att uppfora sig kvinnligt starkt. 
Och vad ar kvinnligt? Vad kan flickorna identifiera sig med? Ar det de anorektiska, 
skonhetsopererade flickorna och kvinnorna pa bio och i reklamen som de skall "spegla" sig i? 
Vid den har aldern intraffar ofta en stark fdrvirring och stor sarbarhet. Schablonerna kring vad 
kvinnlighet ar blir aktuella; de ar inte langre nagot som bara ror de vuxna. Flickor socialiseras 
till att satta varde pa relationer men blir flicker ocksa socialiserade att vardesatta det varde de 
slitter pa relationer? Det ar tydligt att tonarsflickor framst bryr sig om att skapa och bibehalla 
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relationer, men lika tydligt ar att varken de sjalva, deras manliga jamnariga eller den radande 
kulturen i stort ger denna inriktning nagon hogre status. Hur skall den unga flickan kunna 
uppskatta de delar av sig sjalv som samhallet samtidigt Jar henne att nedvardera? (Andersson, 
s. 14-15). Andersson fdrklarar vidare hur en flicka under tonaren stalls infdr utmaningen att 
acceptera sin biologiska kropp sa att den passar ett mycket inskrankt skonhetsideal. Flickor 
belonas fdr att de haller sig smala medan pojkar far uppmuntran fdr sina akademiska 
fardigheter. (ibid) Det sager sig sjalvt att dessa motstridiga budskap skapar konflikter i sjalen. 
En standig osakerhet om vad som ar ratt, ens egna instinkter eller de fdrharskande patriarkala 
idealen. Den osakerheten skapar en sarbarhet hos manga flickor, gor dem mottagliga fdr 
overgrepp, drogmissbruk, destruktiva fdrhallanden. 

6.1 De motstridiga budskapen 

Det kan vara pa sin plats att har fdrsoka fdrklara den utveckling barn genomgar i sin 
fdrvandling till vuxna, har koncentrerat till flickor. Simone de Beauvoir har yttrat- eller 
skrivit- de beromda orden:" man fdds inte till kvinna, man blir det." Med detta menas att 
"kvinnlighet" inte sa mycket har biologiska orsaker som sociala och kulturella. Jag utgar i den 
har genomgangen fran Om unga kvinnor, en samling texter av olika fdrfattare med olika 
infallsvinklar till amnet; flickors utveckling till kvinnor. Som framgatt i de historiska 
avsnitten om "tankares" syn pa kvinnan genom historien, uppfostringsskriftema etc, sa har 
kvinnan alltid varit sedd i motsatsfdrhallande till mannen, vilken i:ir norm. Hon ar relationellt 
bestamd. 

For inte mer an hundra ar sedan framhavdes fdljande drag som efterstravansvarda fdr 
borgarklassens flick or ( arbetarklassens dottrar var Iange helt osynliga i 
litteraturen):undergivenhet, saktmod, blygsamhet, anspraksloshet, talamod, sjalvfdrsakelse, 
sjalvuppoffiing, stillsamhet, tillbakadragenhet, vordnadsfullhet, tystlatenhet, oskuld. Som 
oonskade ell er fdrbjudna motsatser vamar man for: framfusighet, djarvhet, sakerhet, 
anspraksfullhet, behagsjuka, sjalvupptagenhet, fafanga, pralighet, retsamhet, pratsjuka, 
taltrangdhet, mangordighet. 

Nar <let galler de konflikter flickor/kvinnor maste fdrhalla sig till i det modema samhallet har 
Sabina Cwejman och Gunilla Fiirst gjort fdljande uppdelning i fyra huvudtyper: 1. Ideologisk 
konsneutralitet/jamstalldhet och erfarenheter av konssegregation i praktiken. 2. Konflikten 
mellan yrkesarbete och moderskap 3. Nodvandigheten att havda sig pa mannens villkor och 
samtidigt utveckla en kvinnlig identitet 4. Nodvandigheten av att utveckla personlig autonomi 
och att samtidigt utveckla kvinnlighetens relationsorienterade sidor. Det kanske mest 
problematiska ar att nar det inte gar att jamka samman alla dessa motstridiga budskap tar 
manga flickor/kvinnor pa sig skulden. Konsfdrtrycket erkanns inte oppet - i skolan, ute i 
samhallet. Foljden blir att individen ses som ansvarig da hon inte far ihop alla bitarna. 
(Cwejman) 

6.2 Vi latsas att vi ar jamstallda! 

Rita Liljestrom redogor fdr uppvaxttidens innebord och hur olika uttryck den ofta tar sig fdr 
flicker respektive pojkar. Hon fragar sig i vad man den statliga ji:irnstalldhetspolitiken 
ingriper gentemot Ii vets grundkategorier. Vuxna motarbetar barns fdrsok att fdrsta konets 
olika inneborder och darmed att utveckla en trygg konsidentitet. De vuxna ar sjalva villradiga 
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och kluvna. I det formoderna samhallet radde en klar konsbunden arbetsdelning och en 
patriarkal over- och underordning. Kvinnor bildade sina egna konskollektiv och de bedomdes 
efter en mattstock som gallde just for kvinnor. Grundkategoriernas sociala innebord var 
konkret och manifest med alla de diffusa variationer som klara grundkategorier mojliggor. 

Idag ar situationen en annan, menar Liljestrom. Konsskillnader fornekas, de ar inte langre 
"legitima" utan vi lever i enformentjiimsti:illdhet, samtidigt som den gamla maktstrukturen 
fortfarande i hog grad galler. Dens k jamstalldheten, eller avkoningen, har drabbat kvinnoma 
hart. De bedoms nu efter en manlig mattstock och att hon ar lika bra som han blir ett slags 
bevisborda som alaggs flickan. Liljestrom redogor for den forskning som nordiska forskare 
arbetat med nar det galler konssegregation och sociala bojelser allt fran smabarn till 
gymnasister. Hon forklarar hur pojkar leker i storre grupper an flickor, och att de uppfattar 
gruppen som en kollektiv enhet som kraver lojalitet. Flickor foredrar att leka parvis och nar de 
deltar i grupp, ar gruppen ofta hara en ram kring den intima vanskapen. Pojkarnas lek omfattar 
flera och karaktariseras oftare av konkurrens och fysisk aktivitet. Den typiska flickleken har 
farre deltagare, ar mer stillasittande och verbal. Den innebar ofta att man maste vanta pa sin 
tur. Pojkamas grupper har en klarare hierarkisk struktur an flickornas, maktsystemet ar 
tydligare och mer stabilt. Flickornas relationer och inbordes status ar mer flytande och 
foranderlig. 

Aktiviteten mellan tva vaninnor gar ut pa att starka upplevelsen av att vara varandras utvalda. 
Det innebar upprattandet av en privat gemensam sfar for de tva. Den kan markeras genom att 
man rast efter rast leker en egen pahittad lek som ingen annan begriper. Just hemligheten ar ett 
lampligt ar ett lampligt medel for att uppratta en privat sfar. Den kan ytterligare markeras 
genom att flickorna kryper in i ett horn, bakom mobler eller laser in sig pa toaletten. 
Flickornas mal ar att uppri:itta och uppri:itthal/a intimitet. For pojkama ligger poangen i att 
tillhora en grupp, i "att vara en av grabbarna". Pojkganget demonstrerar sin existens genom att 
synas i terrangen och visa sin makt offentligt. . . De forsvarar sin ledare obetingat. Medan 
konflikter mellan flickor stannar pa det personliga planet, omvandlas pojkars konflikter till 
konflikter mellan mer eller mindre fasta gruppbildningar. Flickors mer dolda psykiska 
grymhet mot en utstott kamrat tar sig hos pojkar lattare formen av offentlig fysi sk mobbning. 
En forklaring som ges till skillnaderna ar att flickors/kvinnors fallenhet for intimitet och 
pojkars/mans for autonomi bar sitt ursprung i den tidiga relationen till modern. Pojken ser det 
som nodvandigt att fjarma sig fran det kvinnliga, moderliga medan flickan, genom att tillhora 
samma kon, ser sin egen identitet. (Liljestrom) 

Jamstalldheten i sarnhallet ar som sagtforment. Det innebar att flickor/ kvinnor i alla aldrar 
ges budskapet att det ar det manliga forhallningssattet till tillvaron som ar det enda riktiga, 
aven om det aldrig sags rakt ut att det ar sa. Nagonstans maste ju anda flickan fa mota 
budskapet: det du valjer, prioriterar, det du kanner, tanker, fornimmer ar inte mindre vart an 
nagot annat! Det ar det som driver mig med den bar uppsatsen. Far hon nagonsin det 
budskapet? Finns bockerna som talar till henne pa vara bibliotek? Hur manga ar de? Eller ar 
innehallet att pojkstilen ar mera vard, aven om det skulle ske under tackrnantel av 
j amstalldhet? 
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6.3 Vad ar ungdom? 

Liksom jag forklarat att kvinnan ar relationellt bestamd till mannen ar aven begreppet ungdom 
relationellt bestamt, men i forhallande till barndom och vuxenhet. Hur man avgransar 
begreppet ungdom skiftar mellan tider och kulturer. I den tid och kultur vi lever i ar 
ungdomen lang. Den ar dessutom nagot forharligat och efterstravansvart. Hur Hinge den pagar 
ar ofta individuellt. I forna tider fanns en rad initiationsriter som bekraftade att man tratt in i 
de vuxnas skara. Dessa ar nu till stor del borta eller har spelat ut sin roll. 

Man kan avgransa ungdom social!, t ex genom alder for korkort, spritinkop, rostratt m m. En 
annan avgransning ar kulturefl, sa till vida att man ar "ungdomlig" om man ser ung ut, gillar 
rockmusik etc. Pa det viset kan 40-aringar i var kultur betraktas som "unga". 
Termen pubertet brukar anvandas for att beteckna den kroppsliga, biologiska utveckling som 
sker under tonarstiden; den brukar sammanfattas med ordet konsmognad. Termen adolescens 
star for den psykiska, inre utvecklingen. Det ar en tid av identitetsbyggande och forsok till 
frigorelse fran foraldrarna. Man brukar gora en grovindelning i: preadolescens; 10-11 ar, 
tidig adolescens; 12-14 ar, hogadolescens; 14-16 ar, sen adolescens; 16-19 ar samt 
postadolescens; fran 19 ar och nagra ar uppat mot en allt hogre grad av mognad. 

Preadolescens: De fcirsta forsaken att frigora sig, fr a allt fran modern. Flickans bindning till 
modern ser annorlunda ut an pojkens. Hon har ingatt i en symbios som pojken p g a annat kon 
inte pa samma satt varit deli. Denna symbios borjar nu ifragasattas. De uppvaknande 
kroppskanslorna ger en fornimmelse av nagot hotfullt; hon vet inte hur hon skall hantera den 
forandring som pagar. Hon kan uppleva sig sjalv som "dalig" eller "smutsig" och vara radd att 
mista foraldrarnas karlek da hon inte langre ar ett litet gulligt barn. 

Tidig adolescens: Det forsta steget tas mot en genuin separation fran barndomens 
karleksrelationer. Perioden ar starkt laddad av tankar kring sexualiteten; tankar och kanslor 
som kan vacka skam och osakerhet. Hon fjarmar sig fran modern och riskerar i och med det 
att harnna i ett "relationellt tomrum". Vad skall hon ersatta moderssymbiosen med? Ofta 
uppstar intensiva vaninnerelationer och svarmerier for nagon mer eller mindre ouppnaelig 
person, det kan vara en rockidol eller larare - inte salla!l ar den gestalten av kvinnligt kon. 
Menstruationen borjar. 

Hogadolescens: En polarisering mellan konen intrader; konsrollerna ar aldrig sa starka som 
under den har fasen. Flickan feminiseras; make-up, klader och frisyrer ar viktigt. Den forsta 
riktiga foralskelsen uppstar. Ofta rader starka pendlingar i sjalslivet mellan osakerhet och 
sjalvkansla. Ett starkt fjarmande fran foraldrarnas varderingar ar utmarkande for perioden. 

Senadolescens: En integrering av de upplevelser flickan varit med om borjar ske och en 
starkare jagkansla vaxer fram. Pendlingarna i humor dampas och relationen till fdraldrarna 
stabiliseras. 

Postadolescens: Processen under den har perioden ar ofta svarare for den unga kvinnan an for 
den unge mannen. Konflikten mellan olika samhallsroller ar storre for kvinnor och 
motsattningen mellan yrkesliv och moderskap kan vara svar att hantera. (Fitger) 
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Identitetsbyggandet som de olika faserna bestar av ar idag mer an tidigare narmast att betrakta 
som ett arbete, delvis beroende pa den brist pa de tidigare namnda initiationsriterna och andra 
tydliga budskap om vad som forvantas av en. Vad ar egentligen "kvinnlighet" respektive 
"manlighet"? Forr var de flesta forvissade om vad termerna innebar, idag rader stor forvirring. 
Forskare har talat om "sega strukturer och snabba forandringar" nar <let galler synen pa konen. 
Inte minst galler det synen pa kvinnan, vilket skapar stor osakerhet bland flickor. Hur skall de 
hitta sin identitet i ett samhalle som ar sa fullt av motstridiga budskap om hur de skall bete 
sig? I skolan far de standigt veta att de bor valja "otraditionellt", dvs de bor inte folja sina 
intressen utan sla sig in pa manliga domaner, trots att de inte kanner nagot teknikintresse och 
trots att de vet att de kommer att fa det tufft inom mansdominerade yrken och utbildningar. 
De mots hela tiden av budskapet att <let manliga ar mera vart, deras egna intressen ar 
vardelosa. Denna konflikt ar mycket angestskapande, sarskilt som den aldrig erkanns inom 
skolan, utan yrkesradgivning och liknande sker under den formenta jamstalldhet jag tidigare 
varit inne pa. Som Ulla Tebelius framhallit rader aven en annan motsagelsefullhet idag - den 
att flickor numera lars att det ar kunskap som ar det viktiga, samtidigt som bio, reklam, 
tidningar -och verkligheten- standigt visar att <let ar ungdom och skonhet som premieras. 
Deras ratt till sex pa samma villkor som pojkarna framhalls, men bejakar de sin sexualitet pa 
det sattet kallas de vandringspokaler eller madrasser. (Tebelius) 

Nar man talar om "ungdom" talar man i sjalva verket ofta om pojkar. Den offentliga scenen 
befolkas oftast av pojkar och man, det galler pa dagis, i klassrummet, i affarslivet, i idrotten, i 
politiken. Det galler ocksa inom kriminalitet och vald. Flickorna har och ar till stor del 
osynliga inom ungdomsforskningen; de syns och hors inte i "verkligheten" och avsatter heller 
inte nagra spar inom forskningen. 

Pa senare ar har dock en reaktion kommit och viss teori kommit i gang, dock av annat slag an 
"pojkforskningen". Dar man kring pojkar utgatt fran kollektivforskning har det kring flickors 
utveckling vuxit fram en forskning som bygger pa sprakvetares och sociologers insatser, men 
fr a har psykoanalytisk forskning visat sig fruktbar da det gallt flickor. Genombrottet for de 
psykoanalytiska teorierna har gjort att fokus har flyttat fran den kollektiva nivan till 
individnivan -fran makroniva till mikroniva-, och detta tycks ha gynnat studiet av flickor och 
deras kultur och estetik. 

7. Hur ser det ut i vara skolor? 

I en essa redogor Inga Wernersson for hur forskningen visar att klassrummet domineras av 
pojkar. Detta sker i flera led. I. Pojkar far mer uppmarksamhet fran lararna. Detta galler bade 
"positiv" uppmarksamhet (fragor, hjalp) och "negativ" uppmarksamhet (tillsagelser). 2. 
Pojkar tar sig mer uppmarksamhet. De fragar och kommenterar mer. De breder ut sig mer 
saval fysiskt som socialt. 3. Undervisningsstoffet valjs oftare med utgangspunkt i pojkarnas 
intressen. Exempel och diskussionsamnen valjs for att intressera och engagera pojkarna. 
Pojkarnas svar och kommentarer tas oftare upp for vidare diskussioner. 

Man har vidare kommit fram till: I . Pojkarnas dominans tycks vara mest uttalad under de 
fdrsta skolaren och under de avslutande, dvs ungefar gymnasiealdrarna. 2. Flickor som av 
lararen bedoms som "duktiga" i nagot avseende tycks fa mindre uppmarksamhet an ovriga 
flickor, medan "duktiga" pojkar far mer uppmarksamhet an ovriga pojkar. Konsskillnaden 
med avseende pa lararuppmarksamhet ar i sa fall storst bland de "duktiga" eleverna. 
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Vad ar det da rent konkret som flickoma missar? 1. Att kunna dominera har ett varde i sig och 
detta far inte flickoma inte Iara sig och inte ova i skolan lika mycket som pojkama. De 
tillgodogor sig inte den specifika fardighet som kravs for deras mojlighet till makt och 
inflytande i samhallet som vuxna. 2. Att dominera har ett instrumentellt varde. Den grupp som 
dominerar i klassrummet antas ocksa fa den basta undervisningen, dvs de basta kunskapema 
och den mest gynnsamma personlighetsutvecklingen (t ex gott sjalvfortroende). Detar detta 
bagage som sedan antas ge forutsattningar for framgang, bade personlig och yrkesmassig, i 
vuxenlivet. 3. Att fa lika stor de! av skolans resurser, bl a lararens tid och uppmarksamhet, ar 
ett rattvisekrav i klassrumssituationen, antingen det har nagra langsiktiga konsekvenser eller 
ej. 4. Att pojkar uppmarksammas mer an flickor kan ocksa uppfattas som en markering av att 
pojkar och pojkars satt att bete sig ges ett storre socialt varde an flicker och deras 
beteendemonster. Inga Wemersson framhaller dock att det ar svart att dra slutsatser om hur 
flicker och pojkar paverkas av det har, t ex sager hon att flickorna trots den bristande 
uppmarksamheten i skolan far hogre betyg. (Wernersson) 

7.1 Det borjar redan pa dagis! 

Studier visar att det knappast ar i skolan som uppmarksamheten kring pojkar startar. I 
Historien om flickor och pojkar redogors for hur observationer visat hur dramatisk 
sarbehandlingen ar pa manga daghem. De vuxna ser mer pa pojkama, talar mer med dem, 
tillbringar mer tid med dem, omtalar dem mer som individer, uttrycker mer omtanke om dem 
och ger dem mer direkt omsorg. Det senare kommer till uttryck t ex nar pojkar soker de 
vuxnas narhet. Symptomatiskt for detta forhallande ar nar ett barn soker sig till armen eller 
knat hos en vuxen, nagot som ar tydligast bland mindre barn ( det tycks avta i fyra
femarsaldem). Ett gossebam far da den vuxnes fulla uppmarksamhet, bade verbalt och med 
ogonkontakt, medan en flicka inte far det. Hon maste i storre utstrackning dela 
uppmarksamheten med andra barn och deras aktiviteter i narheten. 

Vidare har forskare kunnat konstatera att rumsligt avstand tycks ha foga betydelse for den 
kontakt som ges till pojkama, medan flickorna maste vara inom en viss radie fcir att fa 
uppmarksamhet. Detta monster galler aven s k differentierad uppmarksamhet, dvs personalen 
har en tydlig tendens att ge pojkar mer hjalp, mer berom och mer detaljinstruktion nar de 
haller pa med daghemspedagogikens skiftande aktiviteter. Studier visar hur pojkama far atta 
ganger sa mycket instruktion som flickorna! (Bjerrum Nielsen & Rudberg) 

8. Ungdomsboken idag - nagra tendenser 

8.1 Man far vara nojd med det lilla! 

Ofta nar man talar om snedfcirdelningen pa ungdomsbokssidan laggs pannor i veck och man 
far hora: ja, men den och den finns ju ... jo, visst, sjalvklart finns det en rad titlar att rakna upp 
dar starka flickor har huvudrollen. Emellertid handlar det ju om helheten. !bland kan det 
kannas tragiskt att vi nojer oss med sa lite. Skolbibliotekarie Kerstin Sandgren i Malmo 
beskriver omedvetet skevheten. Hon har last mycket av den klassiska litteraturen under arens 
!opp och noterar att det i stort sett undantagslost har rort sig om manliga huvudpersoner. Det 
fanns inte manga kvinnor att identifiera sig med, menar Sandgren. Hon fcirklarar hur hon 
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under uppvaxttiden fick Iara sig att kvinnokonet var mindre vart. Hon fortsatter med att 
konstatera - och det ar det som sa tydligt visar snedfordelningen - :"Sa totalt annorlunda 
dagens bokutgivning ter sig! I host finns det - gladjande nog- flera ungdomsbocker med 
flickor som huvudpersoner. Detar utvecklingsromaner om ochfor unga kvinnor, fran nar och 
fjarran." (Sandgren). Att "flera" ungdomsbocker har en flicka i centrum ar tydligen 
tillrackligt for att vi skall vara nojda. Samma tendens markte jag i mina intervjuer med 
bibliotekarier. Samtliga framholl att det ju numera anda finns en hel del starka flickor i 
ungdomsboken. Det ar som att det skulle kravas en 100%-ig manlig dominans for att man 
skall reagera over skillnaden. 

Elisabeth Arvidsson gar igenom 1994 ars ungdomsbocker. Redan i andra stycket slar hon fast 
att det rader en markant "pojkdominans" inom den moderna ungdomsboken. Arvidsson 
konstaterar att flickorna sallan far sin vardag och sina erfarenheter skildrade. 
Litteraturpedagogen Ulla Lundqvist har i sin bok Tradition och fornyelse. Svensk ungdomsbok 
/ran sextital till nittital valt ut sex manliga forfattare som hon betraktar som nydanare av 
genren? Inga kvinnliga forfattare valdes ut. Artikelforfattaren undrar om detta skall ses som 
ett tidens tecken. (Arvidsson 1995) 

8.2 Ar vanskap sa farligt? 

Ett ar senare summerar Elisabeth Arvidsson 1995 ars ungdomsbocker. Arvidsson beskriver 
hur pafallande manga "flickbocker" skildrar en intensiv vanskap mellan tva flickor. Detta ar 
en observation aven jag gjort. Elisabeth Arvidsson reflekterar i sin artikel over det faktum att 
det knappast ar nagon ljus beskrivning av vanskap som ges, tvartom far vanskapen ofta ett 
abrupt slut genom att den ena av de tva kontrahenterna dor en valdsam dod. De tragiska och 
brutala sluten pa relationerna ger hos Arvidsson upphov till en mangd fragor: ar kvinnlig 
vanskap sa hotfull att den maste forintas? Ar det i ett valdsbenaget samhalle omojligt med alla 
typer av vanskapsband? Eller, undrar Elisabeth Arvidsson, ska bockerna tolkas pa ett mer 
psykologiskt plan, dvs, att vaninnan inte langre behovs nar den kvinnliga huvudpersonen 
hittat fram till sig sjalv? Vilken betydelse har det, undrar Arvidsson slutligen, att det framfor 
allt ar manliga forfattare som beskriver denna typ av relation? (Arvidsson 1996). 

8.3 Konsroller ett kvinnoproblem? 

Nar det galler bejakandet av pojkars respektive flickors identitet kan en titt i 
bibliotekskatalogen pa Boras stadsbibliotek ge en intressant fingervisning. Jag slog upp det 
amnesord som kan sagas utgora stommen i min undersokning; "konsroller". Pa "konsroller" 
angavs sammanlagt 6 barn- och ungdomsbocker. 5 var skrivna av kvinnor, samtliga hade en 
flicka i fokus. Konsroller armed andra ord ett "kvinnoproblem" ( egentligen, kan man 
invanda, ar det ju precis tvartom). 

8.4 Man som skriver om flickor 

Det hander, som tidigare namnts, att man skriver om flickor. Det hart ex Mats Wahl gjort, 
som 1995 gav ut Lilla Marie. Boken diskuteras av Helen Amborn och Jan Hansson i en artikel 
i Barn & Kultur. Redan titeln ger upphov till reflektioner - sarskilt liten ar Marie ju tydligen 
inte i nagot avseende. Artikelforfattarna reagerar aven pa att Wahl har haft svart att satta sig 
in i hur det ar att vara flicka (Amborn 1996). Har kan man associera till succen med Froken 

28 



Smillas kiinsla for sno av Peter Hoeg - manga, framst kvinnor, kan inte se Smilla som nagot 
annat an ett slags transvestit. Men hon tycks vara mycket popular bland man. Resonemanget 
gar kring varfor Wahl valt det kvinnliga konet pa sin protagonist. (Notera att ett liknande 
resonemang aldrig fors nar kvinnor satter pojkar i centrum; det anses alltfor sjalvklart.) 
Amborn och Hansson gissar att Wahl formodligen behaver utmaningar efter alla 
triumfer.(ibid) I Lilla Marie finns det vanliga temat med basta vaninnan som blir pakord och 
dor. Ett annat snudd pa obligatoriskt inslag i saval sagor som hocker for aldre bam/ungdomar 
tycks vara att modem alltid ar dod redan nar berattelsen startar. 

8.5 Varfor reagerar ingen? 

Helen Amborn och Jan Hansson gar igenom 1994 ars ungdomsbocker. Efter att ha last 106 
hocker vaskar de fram 35 "guldkorn". Av de 35 ar 13 skrivna av kvinnor. (Amborn 1995). 
Det markliga i de manga artiklar dar man redovisar ungdomsbocker ar att man aldrig tycks 
reflektera over snedfordelningen. Det ar ont om statistik kring barn- och ungdomsboken. 
"Fordelningsfragan" tycks inte sta hogst pa dagordningen. Ar 1994 visade dock Gunilla 
Boren, lektor pa BHS, att 1987 handlade 20 % av nya, svenska bilderbocker om flickor.1993 
ars skolaldersbocker hade fordelningen 81 pojkar - 59 flickor. Bland seriealbumen var en 
flicka huvudperson en gang, medan en pojke var det 12 ganger. I ovriga album var 
huvudpersonerna djur, fantasivarelser eller bade pojke och flicka. Den storsta pojkdominansen 
1993 fanns i lagstadiebocker; 23 handlade om pojkar, 14 om flickor. For ingen aldersgrupp 
var flickoma i majoritet. (Boren) 

9. Intervjuer 

9.1 ldyllfobi ar trakigt! 

Sonja Svensson har myntat ordet "idyllfobi". Med det menar hon den trend som ratt under 
senare ar dar det traditionellt manliga skrivsattet varit dominerande. Ambitionen har varit att 
skriva sa "realistiskt" som mojligt och det har uteslutit det mesta som inte tillhort den 
hardkokta rapportstil, dar skildringarna varit pa nagot satt uppifran-utifran. Det handlar om en 
narmast naturalistisk referatstil som ofta innehaller runda ord redan pa forsta sidan och ganska 
grova valds- och sexskildringar. Som Barbro Gillich visat har aven kvinnorna paverkats av 
den tuffa referatstilen, aven om de nog far sagas hora till undantagen (Gillich). Birger Heden 
reflekterar kring hur det har sattet att skriva kan forfela sin verkan. Han menar att <let helt 
enkelt blir trist med dessa hardkokta, i sjalva verket ganska torftiga, skildringar (Heden). 

Sonja Svensson har i en rad artiklar resonerat om mansdominansen och talar om en "young 
male novel". De framsta representanterna for denna genre menar hon ar Mats Wahl, Mats 
Berggren, Bernt Danielsson, Per Nilsson, Thomas Bohm, Hans Olsson, Hakan Lindquist, 
Tony Samuelsson och Peter Pohl. Dessa tematiserar gang pa gang ynglingars vaxande och 
identitetssokande. Jag-formen ar betydligt vanligare an i "flickbockema". Svensson 
konstaterar att denna nya sorts pojkbok mottagits val av etablissemanget och i och med det 
sporrat till efterfoljd. (Svensson 1994) 

Aven Ruth Hallden har analyserat fenomenet "idyllfobi". I en essa framfor hon teorin att 
standiga valdsskildringar har en avtrubbande funktion och att problemet idag val knappast kan 
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vara overdriven mangt av idyllskildringar utan fastmer hristen pa sadana. Hallden avslutar 
med att undra nar existensen av litet charm och varme skadat varlden? (Hallden) 

Nar jag last t ex Peter Pohls hocker har jag funderat over begreppet forfattaransvar. Slutet pa 
hans hocker ar ofta tragiska, ibland rent trostlosa. Den enda slutsats som kan dras ar "fast dig 
aldrig vid nagon, fdr da dor den personen!" Samma tendens gar igen hos en rad andra 
forfattare. De lamnar lasaren i sticket. 

9.2 Samtal med Sonja Svensson, chef pa Svenska Barnboksinstitutet 

Vilka ar da orsakema till att det har sattet att beratta har kommit att dominera? Vilka 
konsekvenser far det? 

"Jag driver helt och hallet tesen att orsaken att skildringama i ungdomshockema ar sa 
valdsfixerade, morka och fyllda av ondska ar att de handlar om pojkar." Sonja Svensson kallar 
fenomenet idyllfohi. Hon har engagerat sig i fragan fort en dehatt om det pa senare ar, bl a 
med Mats Berggren, som hon ser som en av representantema for genren. (Svensson 1995 och 
Berggren). Sonja Svensson menar att valdet i bockema inte ar den enda aspekten aven om 
innehallet och budskapen kan fa forodande konsekvenser. Valdsfixeringen far foljder aven pa 
sjalva berattartekniken. Det innehar att skildringama hlir valdigt avskalade; det Svensson 
kallar" detaljens intimitet" ar borta. Sonja Svensson har pekat pa hur flickors verklighet lyser 
md sin franvaro i dagens ungdomsbocker. Svensson varjer sig mot de beskyllningar som latt 
kommer nar man talar om skildringar av vald och sex. Snabbt far resonemanget stampeln 
"moralpanik". Manga menar att <let faktum att man skriver rakt pa sak skulle gora berattelsen 
mera trovardig. Sonja Svensson havdar tvartom att "<let avskalade blir orealistiskt". Hon 
forklarar att hon tycker "det kvinnliga ar mera litterart" - med det menar hon att 
romantraditionen av havd varit en kvinnlig doman; just pg a det faktum att den sysslar med 
det "lilla" livet. Lang ar aven traditionen att forakta romanlasande, se det som sloseri med tid. 
Kvinnor har alltid last romaner i storre utstrackning an man. Det detaljerade sattet att heratta 
har mycket djupa rotter i litteraturhistorien; nagra typexempel ar Dickens och Austen. "Jag ser 
det har som ett forfattaransvar", sager Sonja Svensson. ldealiseringen av "det avskalade 
rummet" ar en manlig struktur. "Hela sarnhallet gar ju ut pa att stotta manliga strukturer". Det 
ger en brist pa variation nar de manliga varderingama far rada. Deis fdr att det ar en 
demokratifraga, kvinnoma ar lika manga och bor darfor stottas i sina strukturer. Dessutom ar 
kvinnor allatare med en stor flexibilitet i sitt lasande - till skillnad fran mannen i deras 
lasande. Slutligen ar flickor och kvinnor i storre utstrackning an man lasare, vilket gor 
skevheten an varre. 
Varfor iir ondskanforhiirskande, menar Du? 
Det ar min overtygelse att det ar fantasy som ligger bakom. Det finns en vuxen appeal i 
fantasy. En gammal uppfattning ar att helvetet ar tacksammare att skildra an himlen. Sedan ar 
det val ett samhallsfenomen. Det har blivit hardare. Det ar hogst volym som galler. Den 
strornningen visar sig pa alla mojliga satt idag. Vi har rad med OS men inte med aldreomsorg. 
Ett annat fenomen ar att storstadsfixeringen har tilltagit Det baddar ocksa fdr harda 
skildringar och avskalade miljoer. En landsbygdsskildring skulle kunna innehalla fler detaljer. 
Debatterar man de hiir fragorna tillriickligt, tycker Du? 
Nej, var debattbenagenhet ar lag. Det beror pa att det finns sa manga bamboksfdrfattare. De 
haller varandra om ryggen. Det ar ocksa sa att jag vet ingen utom Astrid Lindgren som sager: 
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jag skriver for barn! Alla andra havdar att de "skriver for sin egen skull". Detar som om de 
inte vagar sta for att dear barnboksforfattare. Som om det inte ar nog status. Det gor ju ocksa 
debatten svarare, for att inte saga omojlig. Sa har ar det: efter fantasyns genombrott har en 
anpassning skett till pojkars traditionella ovana att lasa romaner! En annan tendens numera 
nar det galler idyllfobin ar att sa valdigt manga ungdomsboksfdrfattare anvander skrivandet i 
terapeutiskt syfte; de bearbetar trauman de minns fran sin egen ungdomstid, utan tanke pa 
nagot forfattaransvar gentemot bamen och ungdomarna. 

9.3 Intervjuer med barnbibliotekarier 

For samtliga intervjuer galler att anteckningar togs. De intervjuade gavs ingen narmare 
information om syftet med intervjuerna an att det skulle handla om varderingar i 
ungdomsboken. Orsaken till detta var att jag ville ha sa spontana svar som mojligt. Jag har 
forsokt rekonstruera intervjuerna sa nara originalet som mojligt. Samtliga bibliotekarier gav 
mig frihet att redigera materialet efter eget gottfinnande. Tidsangivelsema ar ungefarliga. 

Intervju 10/3- 97 med Ingrid Torstensson, barnbibliotekarie pa huvudbiblioteket, Boras. 
1 timme. 

Hur ser du pa fordelningen av backer for flickor respektive pojkar? 
Det har ju kommit en hel del pa senare ar. Bocker med flickor i huvudrollen, alltsa. Serier -
t ex dem om Julia, Miranda och Klara. Sa visst finns det en del, anda. 
Vad lanas mest? 
Bert- och Sunebockerna. Det finns ingen motsvarighet till dem i popularitet. Man kan saga att 
dear vara dagars Kittybocker, vad galler popularitet. Detar ett oerhort tryck pa dem. Framst i 
mellanstadiealdem, men aven saval yngre som aldre barn vill ha dem. . 
Du menar alltsa att nagon motsvarighet -en popular bok med en flicka i huvudrollen- jinns 
inte idag? 
Nej, inte som Bert- och Sunebockerna. 
Vil ken typ av backer viii jlickor ha? 
Karleksbocker ar oerhort populara, det kan man inte komma ifran, sa har det val alltid varit. 
Hastbocker, forstas, dem om Bingo var en succe. "Mystiska" bocker, i viss man, t ex "Haxans 
trolldom". Nar det galler flickor kan man saga att det ar valdigt viktigt med langserier, de vill 
ha en fortsattning nar de ar klara med en bok. 
Vilka hocker vii! pojkar ha? 
De vill ha mysteriebocker - Tolkien ar alltid popular, atminstone bland de lite aldre, 
ungdomsdeckare -Mats Wahl, t ex-, sportbocker ... fotboll, t ex. 
Du namnde Tolkien - ar han mer popular bland pojkar an blandjlickor? 
Ja, det tycker jag. 
Ar det sa med all fantasy? 
Ja. 
Laser jlickor Bertbocker och andra backer med pojkar i huvudrol/en? 
Ja, det ar nog ingen skillnad dar, jag tror det ar atminstone nastan lika manga flickor som 
pojkar som vill ha dem. 
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Laser pojkar backer medflickor i huvudrollen, typ Juliabockerna? 
Nej, atminstone kommer de inte och lanar dem. Men vem vet, de kanske laser dem hemma, 
lanar av nagon syster eller sa. Det vet man ju inte. 
Nar du hjalper barn med boktips, ser du nagra skillnader da mellan pojkar ochflickor? 
Ja, faktiskt. Flickor ar betydligt mer trevande. De vill ha boktips, men vet ofta inte alls vad de 
vill ha, de kan inte ringa in sina intressen. Ofta vill de ha en bok som liknar nagon de redan 
last. Det kan vara frustrerande, man raknar upp den ena boken efter den andra, men de kan 
inte bestamma sig. Inte sallan gar de efter omslag; ser <let "fel" ut ratas boken. 
Nar pojkar ber om hjalp da? 
Det ser ganska annorlunda ut. De vet oftast precis vad de vill ha och fragoma handlar darfor 
mest om var den eller den boken star nagonstans. 
Vad beror det pa att pojkar vet vad de viii ha men inte flickor? 
Jag tror <let har att gora med att de skams for att visa att de inte vet vad de skall ha. 
Hur far de sina boktips? 
Genom kompisar. Det ar jag saker pa. 
Far inte flickor det, da? 
Jovisst, men dear inte prestigefyllda utan her gama om hjalp. Kanske beror <let pa att vi alla 
ar kvinnor pa den har arbetsplatsen. Kanske skulle pojkama fraga mera om det fanns manliga 
bibliotekarier har. 
Du har arbetat som barnbibliotekarie sedan 1979. Har Du kunnat se nagra konjunkturella 
forandringar under arens /opp? 
Det skulle val i sa fall vara att vi idag kanske ar mindre stranga nar <let galler 
massmarknadslitteraturen. Om en bok eller serie ar mycket efterfragad hander det att vi tar in 
den aven om kvaliteten inte ar hog. I ovrigt tycker jag att bamen och ungdomama ar sig lika 
med aren. Det ar samma fragor som kommer om och om igen. 
Du sade att flickor ar mycket fortjusta i langserier. Dessa ar ju vanliga i 
massmarknadslitteraturen. Far de delta behov tillgodosett pa biblioteket? 
Ja, delvis. Framst genom hastseriema. De romantiska seriema tar vi inte in, som regel. 
Vad laser flickorna mer? 
Sjalvbiografiskt material ar mycket omtyckt, typ Anne Franks dagbok och dagboken av den 
dar bosniska flickan, Zhata, tror jag hon heter. Historiska hocker ar ocksa populara, kanske 
framst den historia som inte Jigger sa langt tillbaka i tiden. Michelle Magorians, Cynthia 
Voigts och Vibeke Olssons berattelser om andra varldskriget ar nagra exempel. 
Hur ar fordelningen flickorlpojkar bland besokarna? 
Det ar nog en viss overvikt for flickor. Framfor allt kommer de av lite olika anledningar. Vi 
har manga pojkar som kommer hit och laser serietidningar. Sedan vi fick datorer har det ju 
ocksa kommit en mangd pojkar av den anledningen. Flickoma - det finns manga som ar lite 
ensamma och vilsna och kommer hit for att det ar en lugn och skon plats. Det har ar ju en 
generalisering, forstas, men det Jigger en hel del i den. 

Intervju 17/3 med Lena Carlsson, skolbibliotekarie pa Byttorpsskolan, Boras. 1 timme. 

Hur ser fordelningen ut, tycker Du? Overvager endera "pojk"- eller"flickbocker"? 
Nej , det har aldrig slagit mig att <let skulle vara nagon snedfordelning. 
Ser Du nagon skillnad i vad pojkar resp. flickor lanar? 
Ja, verkligen. Pojkar vill ha fantasy, det ar den allt overskuggande genren. For flickoma ar <let 
en lika tydlig preferens; hastbocker. 
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Sajlickor iir inte lika intresserade av fantasy? 
Nej. 
Och pojkar lanar aldrig hiistbocker? 
Nej (skratt) jag har aldrig lanat ut en hastbok till en kille. 
Hur liinge haller intresset for de hiir genrerna i sig? 
Anda upp till 16-arsaldem. 13-16 ar ar intresset som storst bland pojkama. 
Bland jlickorna da? 
Tyvarr faller en stor grupp bort vid 13-arsaldem. Fram till dess ar intresset mycket stort. 
Finns det nagon specifik bok Du kommer att tiinka pa -oavsett genre- som iir mycket popular? 
Benny, Boxaren av Max Lundgren. 
Lanas den av bade flickor och pojkar? 
Ja, den ar popular hos bagge konen. 
I vilka aldrar? 
Anda upp i gymnasiet. Den ar ju i fyra delar och skildrar Benny fran 10-arsaldem till det att 
han ar vuxen. 
Du sade att hiistbocker iir "storst" bland jlickorna. Kiirleksbocker, da? 
Jovisst, men inte alls sa populara som hastbocker. Flickor blir ju enormt intresserade av killar 
och sa nar de kommer upp i 13-arsaldern, men det verkar som om veckotidningama tar over 
da. Frida. Okej. Detar tragiskt att det inte finns nagra vettiga alternativ till de har 
slasktidningarna. 
Finns det inga alternativ alls? 
Nej, och anda vet jag att det finns en marknad. T om slukaraldern laser de Karnratposten och 
den ar enormt popular. De slass om den. Sa malgruppen finns. 
Finns det inget siitt att fanga upp den grupp tonarsflickor som tappar bort litteraturen? 
Jo, jag ar saker pa att det finns flera bra satt. Man kan tanka sig sarskilda flickrum, t ex, eller 
tjejkvallar. Fr a tror jag att oppettiderna skulle kunna forandra saken, att ha kvallsoppet. 
Du sade att flickor likaviil som pojkar laser Benny Boxare. Finns det nagon motsvarighet i det 
motsatta forhallandet; att pojkar t ex laser Juliabockerna elf er nagon annan jlickbok? 
Nej, nej, det kan jag saga bestamt. Det forekommer aldrig. 
Niir barn/ungdomar kommer till Dig och ber om boktips; iir det da nagon skillnad mellan hur 
flickor/pojkar beter sig? 
Ja, det ar stor skillnad. Pojkarna ar gnalliga. Foreslar man en bok ifragasatter de det, staller 
krav, accepterar inte vad som heist. Flickoma ar tanjbara. De accepterar det man foreslar. 
Varfor iir det sa, tror Du? 
Jag tror att flickorna kanner att de inte vill stora. 
Vilken typ av backer vill flickorna ha; kan Duse nagon tendens forutom hiistbockerna? 
Ja, de ar ofta med i ungdomsbokklubbar och da fragar de om de hocker de sett i de 
broschyrerna, antingen sadana de inte kept eller en fortsattning pa en serie eller nagon annan 
bok av samma forfattare. 
Kan ni hjiilpa dem med de bockerna? 
Nej, oftast inte. Detar ofta inte sarskilt hog kvalitet pa dem. 
A°r inte pojkar med i bokklubbar? 
Nej, det ar samma monster som bland vuxna kvinnor och man. 
Du har arbetat som folkbibliotekarie sedan 1985. Har Du miirkt nagra konjunkturella 
foriindringar? 
Ja, verkligen. Det ar en jatteskillnad. 1985 var det fokus pa sociala skildringar, t ex Benny 
Boxare, som ju i och for sig fortfarande ar popular. Sedan kom den enorma populariteten 
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kring King och Koontz. Den har lagt sig lite nu. Istallet kom ju fantasyvagen. Den nadde sin 
kulmen for nagot ar sedan men ar fortfarande stor. 
De tre exemplen Du ger cir a/la -pa olika scitt- av och for "man". Det cir intressant 
Ja. 

Lena Carlsson bekraftar aven flickors intresse for langserier. 

Intervju 17/3 med Eva-Lisa Liljenback, barnbibliotekarie pa Hasslehus och 
Fjardingsskolans bibliotek, Boras. 1 timme. 

Hur tycker Dufordelningen ser ut; "pojk-1 "jlickbacker"? 
Faktum ar attjag ar frustrerad over att <let ges ut for lite backer over huvud taget, i synnerhet 
pa Hcg-sidan. Som det ar nu koper vi in nastan allt som ges ut, oavsett kvalitet och kritik. 
Det har a/ltsa minskat? 
Ja, sedan jag borjade for drygt fem ar sedan har <let stadigt minskat. Bilderbocker ges <let ju ut 
mangder av, men inte kapitelbocker. 
Ja, det har ju varit diskussion de senaste aren om att dens k slukaraldernforsvunnit - Du 
menar alt civen sjalva utgivningen gatt ner? 
Ja, men jag ar inte helt saker pa att slukarbarnen ar borta. Jag har en kansla av att slukaraldem 
liksom ar mera utspridd nu. 
Men nar det gal/er fordelningen " pojk-1 jlickbacker" - cir den skev? 
Detar inget jag tankt pa. Men man kan saga att fram till puberteten sa ar konen inte sa viktiga, 
bamen bryr sig inte sa mycket om vilket kon huvudrollspersonen har. 
Du menar att flickor laser "pojkbacker" och vice versa? 
Ja. 
Sa det hander alt pojkar lanar Juliabacker och liknande? 
Nej , <let gor detju forstas inte. 
Vad !!mar ungdomarna? 
Fantasy ar den stora genren. Aven spokbocker och bloddrypande historier ar populara. 
Berattelser om ovematurliga ting. 
Ar de lika populcira bland jlickor som bland pojkar? 
lntresset ar nog storre bland pojkama, men aven flickoma vill ha dem. Forfattare som Ulf 
Nilsson och Veronica Wagner ar omtyckta hos bagge konen. 
Ar det mest jlickor el/er pojkar som kommer hit? 
Pojkar kommer inte alls, knappast ungdomar alls. Det jag utgar fran ar besoken pa 
Fjardingsskolan. En viss overvikt for flickor ar <let allt. 
Ncir barnenlungdomarna saker Din hjcilp, kan Du se nagon skillnad i deras beteende da, 
kansmcissigt? 
Tjejema ar uthalligare i att ga och leta bland hylloma. Pojkama tappar snabbare talamodet om 
de inte snabbt far nagot som fangar intresset. 
Flickor och pojkar laser alltsa samma typ av backer? 
Nja, <let ar klart -<let finns ju en hel del pojkar som vill ha fotbolls- och ishockeybocker. Det ar 
ju inte tjejema intresserade av. 
De kanske vill ha hcistbacker? 
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Nej, nu blir Du nog fdrvanad. Har pa Hassleholmen marks inte nagot intresse for hiistbocker. 
Jag tror det beror pa invandrartatheten. De har belt enkelt inte den kulturen, att tjejerna skall 
rid a. 
Ja, da skiljer sig nog det heir omradet en he/ de/ /ran andra. 
J a, aven pa det sattet att de slapar efter i lasfdrmaga. 
Invandrarna har ju ofta tydligare konsroller. Borde inte det avspegla sig i liisvanorna? A ena 
sidan skulle man kunna tro alt de laser iinnu mera konsbundet, a andra sidan att jlickorna, i 
sin brist pa sjalvstiindighet, laser som broderna. 
Det bar jag inte tankt pa. Men som jag sade tidigare sa ar det i samband med puberteten som 
konsrollerna utkristalliseras. 
Tappar man en stor liisargrupp -friimst jlickor- niir de kommer upp i I 3-arsaldern? 
Ja, tyvarr. Men samtidigt tror jag att de som grundlagt en viss lasvana som barn kommer igen 
niir de blir iildre. 
Laser jlickorna alls i den heir aldern? 
Det iir klart, storliisare finns ju alltid, aven om manga faller bort. De flicker som laser vill 
garna ha romantik i den bar aldern. Hans-Eric Hellberg ar omtyckt. For all del, bloddrypande 
historier gar ocksa hem. uHce har vi for lite av, tycker jag. Per Nilsson ar ocksa ratt stor. 
Aven bland pojkar? 
Nej, romantik ock kiirlek ar inte sa poppis bland killarna. 
Har Du nagon uppfattning om vilka som laser mest - tjejer eller killar? 
Tjejer. Men Bylocks hocker; t ex Haxpojken och Solstenen lases av bade tjejer och killar. 
De iir serier om 4-5. 
Seri er, ja. Tycker Du ocksa att jlickor cir viildigt intresserade av serier? 
Ja, de vill valdigt garna ha en fortsattning. Detar nog ett trygghetsbehov. Manga flicker sager 
helt enkelt "jag vill ha en serie", sa viktigt iir det for dem. Fortfarande iir Kitty jattepopuliir, 
liksom Tvillingarna och 5-bockerna. Men dem bar vi ju inte har, fdrstas. 
Har Du nagra andra kommentarer? 
Ja, en sak som slar mig nu iir att det sallan dyker upp nya teman i "flickbocker". I 
"pojkbockerna" gor det det hela tiden. T ex finns det en rad bocker som kombinerar data och 
mytologi. A ven andra "utvecklingstecken" f'angas upp i bockerna som vander sig till pojkar. 
Flickorna nar inte fram till de hiir bockerna. Det ar som att vi for alltid skall ga och vanta pa 
den ratte. 
Ja, det iir nogjiitteviktigt attfanga upp tjejerna nar de iir mycket unga. Sedan klagar manju -
niir de blir iildre- over att de iir ointresserade av t ex data och teknologi. 
Ja, liven om man ju inte bara behover koncentrera sig kring data. Var iir vara nya ma.I? Det 
saknar jag i flickboken. Dock finns det ju fina fakta- och forskningsbocker, som ju inte minst 
skolan formedlar. De nar val forhoppningsvis bada konen. 
Har det intriitt nagon forandring diir? 
Ja, nufortiden far de ju sa smatt borja forska redan i ettan. Flickorna valjer ju nastan alltid 
djur, forstas. En hel del pojkar gor det ju ocksa, forstas, men bara nar de ar riktigt sma. 
Hur kan man paverka? 
Man maste borja jattetidigt; i vaggan. Jag tror ocksa att vuxna har en oerhord fdrmaga att 
paverka. Det har jag sett inte minst i mitt tidigare jobb som fritidsledare. Jag kunde avgora 
vilken larare en elev hade, sa tydlig var "stampeln". 

35 



Intervju 24/3- 97 med Siv Lundmark, barnbibliotekarie pa Faltoverstens bibliotek pa 
Ostermalm, Stockholm. En timme. 

Hur ser Du pa fardelningen ? 
Det har ju kommit en del, av Gunnel Linde t ex. Skildringar av starka tjejer och om miljon t 
ex. "Du har inte en chans. Ta den!". Katarina Mazetti finns ju ocksa. 
Namn nagra populara backer bland tjejerna. 

Peter Pohls "Jag saknar dig, jag saknar dig" och Mats Wahls Vinterviken. A ven Bert ar ju 
popular bland flickoma. Den lases allt lagre ned i aldrama. Tjejer laser allt mojligt, 

Killarna da? 
Fantasy. 
Hur ar utbudet i avrigt for barn och ungdomar? 
Det har lange varit svart med ungdomsbocker, utgivningen har gatt ned, men pa sistone har 
det kommit en del. Cafe Brazil ar popular. Dar ar det ju inte heller bara elande. 
Laser killar den? 
Nej , ar det en tjej i titeln eller pa framsidesbilden tar de den inte. Detar ocksa lustigt, 
foraldrama ar mycket noga med att pojkar skall lasa om pojkar. 
Vad laser killarna da? 
Fantasy. Sport, motor, Benny, Boxaren av Max Lundgren. Faktabocker vill de ofta ha. 
Nar ungdomarna ber Dig om lastips, skiljer sig da deras beteende kansmassigt? 
Ja, tjejema fragar mer. Dear ju ocksa i majoritet som besokare. Killama harmer konkreta 
fragor, de sager aldrig "jag vet inte vad jag vill ha". Malinriktade. Flickor kommer ofta for 
miljons trygghet. De ar kanske ensamma och rotlosa. 
Hur f ar killarna tips pa backer? 
Av kompisar. 
Tjej erna da? 
J a, det ar val av kompisar ocksa kanske men som sagt, de fragar gama oss ocksa. 
Vad vi// de ha? 
Hast, Miranda, Julia men liven Bert, Sune, Ulf Starkbocker. Fantasy, fast det ar storre bland 
pojkar. Tvilling och Kitty, forstas . Serier. Dear allatare. Ofta sager de "jag vill ha en bra 

bok". 
Du har varit barnbibliotekarie sedan 1970. Vad har f arandrats under aren? 
Ett tag efter 70-talsvagen var ungdomsboken dod. ldag ar det fler tj ejer som tar for sig. Ja, det 
har inte blivit samre i alla fall... 
Hittar barnen det de vi// ha pa biblioteket? 
Ja, nar pojkama inte finner det de vill ha, t ex sportbocker beror det pa att utgivningen ar for 
liten. Flickoma som vill ha Kitty och Tvillingbocker bar ju haft svarare att hitta det pa 
biblioteket. De bar ju inte kopts in. Nu har vi luckrat lite pa det dar och kopt in nagra. Detar 
alltid ko pa dem! Manga ar de ju inte, trots allt. Vi bar 80,000 utlan/ar pa bam-och 
ungdomsavdelningen varav ca 500 ar Kitty/Tvilling. 
Mysteriebacker av lag kvalitet har ju dock kopts in - det som framst pojkar vi// ha. Varfor inte 
flickornas triviallitteratur, om karlek och sa? 
Jag tror att vi vuxna reagerar starkt nar kanslor behandlas i schabloner. Darfor ar kollen 
hardare pa flickbockema. 
Ar det inte sa att en star grupp faller bort vid puberteten? 
Jo, vi ar daliga pa att fanga upp de ungdomama, de faller mellan tva stolar. De vill ha 
veckotidningar. Vi koper in Okej och Frida. A..ven pop-cd:s tas in for att ungdomama skall 
behalla kontakten med biblioteket. For pojkar finns datatidningar och mc-nytt som ju 
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egentligen ofta ar vuxentidningar. For 2 ar sedan gjordes en genomgang av 
ungdomstidningarna. Flicktidningama domdes ut medan pojkamas f6rklarades vara 
"aktiverande". Dar ser man ju de manliga varderingarna. Vad lir det egentligen for aktivt i att 
sitta och bladdra i en datatidning. Okej, den kanske inspirerar till egna datorovningar men hur 
aktivt ar det - att sitta framf6r skarmen. Sarnrna varderingar gar igen pa vuxensidan. Mycket 
fa damtidningar medan motor-, affars- och datatidningar finns det gott om. 
Pa boksidan da. Hur cir varderingarna dar? 
Ja, dar ar ju jlimstalldheten storre. Det beror ju dock mycket pa att flickor och kvinnor lir 
allatare. De laser sig inte vid vissa genrer som pojkar och man ofta gor. De kvinnliga lasarna 
laser lika ofta om/av man som om/av kvinnor. Pa det viset kan jlimstalldheten kanske bli 
skenbar. 
Lanar flickor och pojkar lika mycket? 
Nej, flickor lanar mer. Storlanama som fanns for 25 ar sedan ar idag borta. Konkurrensen ar 
storre idag om deras fritid . Dock finns det annu flickor som bar hem hela travar med bocker. 
Jag ser aldrig pojkar som gor det! 

Intervju 24/3- 97 med Elsa Baath och Anne-Marie Carlsson pa huvudbiblioteket, 
Stockholm. 0,5 timme. 

Beriitta om situationen hiir. 
Lanen har okat. Det beror pa att intresset fran skolorna har okat markant. De kommer ofta hit 
med klassema och da blir ju elevema tillsagda att lana. 
Kan ni notera nagonjiimstalldhetsstriivan bland liirarna? 
Du menar att de skulle f6rsoka fa pojkar att lasa om flickor? 
Ja, t ex. 
Nej, nej, nagot sadant har vi aldrig markt. Tvartom ar det sa att de manliga lararna (dear inte 
sa manga) enbart plockar fram pojkbocker. De kvinnliga ar allatare. 
Vilka kommer hit? 
Forvanansvart manga aldre. 50% av besokama lir vuxenstudenter. Bland ungdomama har vi 
flickor upp emot 14-15 ar som gar har. Ej pojkar i den aldem. 

Intervju 25/3- 97 med Aita Cederholm, barnbibliotekarie pa Medborgarplatsens 
bibliotek, Stockholm. 1,5 timme. 

Hur ser fordelningen ut tycker Du - "flick-/pojkbocker"? 
Det har blivit battre. Forr var det mycket vanligt att pojkar hade huvudrollen. Idag firms jut 
ex Juliabockema. Och Maria Gripe skriver ju oftast om flickor. Jag ser manga starka flickor. 
Men i bockema som gransar mot vuxenlitteratur ar det oftare pojkar igen. 
A.'r det i nagon aldersgrupp 50/50? 
Nej. Man kan alltid hitta starka flickportrlitt, men 50/50 - nej. 
Ge exempel pa vad som lases? 
Katarina von Bredow lir mycket popular bland flickoma. Bert lases av bagge konen, ungefar 
lika mycket. 
Laser pojkar omflickor? 
Nej , de tar aldrig spontant en bok som innehaller titel eller bild med en flicka. Dock finns det 
pojkar i 5:an som laser Julia. 
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Hur ser konsfordelningen ut i ungdomsbockerna vad giiller huvudroller? 
Ofta ar det ju en av varje i en bok. Ambj0msen, t ex, har ofta konstellationen med en flicka 
som biperson. Eller det kan vara gang. I Fantasy, t ex Eddings, ar detju nastan alltid pojkar. 
"Den fjortonde bruden" finns ju forstas. Fantasy ar mycket popularare bland pojkar. 
Flickbocker lases aldrig av pojkar. 
Menflickor laser "pojkbocker"? 

Ja, Bingo lases av alla, liksom Bert. Filmade hocker ar ofantligt populara. Edelfeldt ar 
omtyckt, mest bland flickor eftersom hon ofta skriver om flickor, men i viss man aven bland 
pojkar p g a det ockulta inslag som ofta finns i hennes hocker. 
Det ockulta iir populiirt? 
Ja, framst bland pojkar. Det hanger val ihop med fantasyvagen. Aven hocker om satanism 
efterfragas ibland. Vidare vill de ha sport, fotboll. Katarina Quick har skrivit en bok om 
damfotboll men nar pojkar tar den har de oftast tagit fel ... 
Vilka backer viii fli ckor ha? 
Karleksbocker vill de ha, de fragar alltid efter det. De hittar aldrig tillrackligt av det. 
Holmberg: "Han sa ja" ar otroligt popular. De vill gama ha om vuxen karlek. Bert i 
flickgestalt vore idealet. De vill ha samlagsskildringar. Inte den typ som Gunnel Beckman 
skrev. Aven horoskopbocker. De vill ha serier. Det behovet tillgodoses kanske inte riktigt. 
Gripes skuggserie ar fin liksom hennes "Eget rum", " Tre trappor ... " Den serien laser aldrig 
pojkar. Kitty och Tvilling; vi har kopt in 4 Tvilling. 
Vill pojkar liisa om kiirlek? 
Nej, aldrig nagonsin fragar de efter det. De vill ha SF. King. Popbocker. Fantasy, som sagt. 
Aldrig horoskopbocker. Maj Bylocks serie om 1600-talets haxprocesser lases dock av pojkar 
ocksa. 
Hur fro.gar flickor resp. pojkar Dig om liistips? 
Flickor fragar svavande; "kan du ge mig en bra bok?. De har inget tema. Pojkama ar konkreta, 
vet vad de vill ha. Manga pojkar vill ha mycket valdsbetonade hocker. 
Vad man saknar i ungdomsboken ar en optimism, en framtidstro. Det saknas hos Pohl, Wahl 
m fl. Det ar ett slags moraluppluckring, t ex mordet i "Vinterviken" dar ingen egentligen stalls 
till svars. Den som inte far hoppet fran vuxenvarlden och samhallet bor fa det fran boken. Ett 
exempel ar "Eldens hemlighet" av Mankell. A ven om det finns hemska inslag i den sa slutar 
den hoppfullt. Per Nilsson ar fantastisk ocksa. 
Du har varit barnbibliotekarie sedan 1972. Vad har foriindrats ? 
Det kommer valdigt lite ungdomsbocker idag. Utgivningen har gatt ned med 25 %. Bland 
bilderbocker ar det daremot en valdig tillstrornning. Hcg har gatt ned och snappet over; 
kapitelbockema. En minskning har skett i slukaraldem. Det sitter manga pojkgang har, spelar 
schack och data. Laser serier och laxor. Klasser kommer det hela dagama. Flickoma som 
spelar i Var Teater har anvander lokalen som vantplats. 
Vilka tidningar har ni tagit in? 
Vi har en forslags lada. 99,9 % av flickoma ville ha Okej och Frida. Vi tog in Frida eftersom 
den ar nagot mindre graslig an Okej. Karnratposten ar enda bamtidskriften. En viss overvikt ar 
det av serieurvalet for pojkar. 
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9.4 Sammanfattning av intervjuer 

Samtliga intervjuade uppger spontant att de tror fordelningen ar ganskajamn mellan "flick-/ 
pojkbocker". Under intervjuemas gang framkommer dock att det egentligen inte forhaller sig 
sa. Alla bibliotekarier bekraftar att flickor laser pa ett annat satt an pojkar. Flickoma Ianar t ex 
Bert- och Sunebocker medan pojkama inte lanar hocker med en flicka pa omslaget ell er ett 
flicknamn i titeln. En av de intervjuade utgor ett undantag nar hon sager att vissa pojkar laser 
Juliahockema. Flickoma laser mera varierat genremassigt. Dear mera uthalliga i att Ieta. De 
laser fantasy och mysteriebocker aven om favoritema ar hast- och karlekshocker. Aven visst 
sjalvbiografiskt material ar populart, samt t ex Vibeke Olssons Ulrike-serie. Hastbockemas 
gangbarhet bekraftas av alla bihliotekarier utom den som arhetar i ett invandrartatt ornrade. 
Pojkama vill ha fantasy, sport, mysteriebocker. Fantasy ar allra popularast, Iiksom ockulta 
teman och i viss man satanism. De hocker som anses vara de mest populara, alla kategorier, ar 
Bert- och Sunebockema. Nagot motsvarande finns inte med en flicka i huvudrollen. 

Av intervjuema framgar att flickors och pojkars '"biblioteksbeteende" skiljer sig fran varandra. 
Flickoma fragar ofta om boktips och ar oppna for forslag. De ar paverkbara, "tanjbara", som 
en av dem jag talat med uttrycker saken. Pojkama vet vad de vill ha och staller konkreta 
fragor om var den och den boken star. Finns inte den aktuella boken inne far det vara. Flickor 
ar mycket fortjusta i langserier och fragar ofta efter en fortsattning pa den bok de just last. 
Vidare ar de ofta medlemmar i ungdomsbokklubhar och vill ha fortsattningar pa de hocker de 
last genom klubben. Liksom bland vuxna kvinnor/man tycks det vara ovanligt att pojkar ar 
med i skonlitterara bokklubbar. Det framhalls att .flickor kommer oftare till biblioteket och 
lanar mer. 

Manga av dem jag talat med pekar pa den nedgang som agt rum pa barn- och 
ungdomsbokssidan, framst inom Hcg. Det gor att man koper in allt som ges ut. En annan 
skillnad ar att amnena ar annorlunda idag mot for bara tio ar sedan. De sociala skildringar som 
ofta var vanliga tidigare ar idag borta. Flera pekar pa den pessimism som ofta rader i 
ungdomsbockema idag. Flera av de intervjuade menar att en snedfordelning rader pa 
tidskriftssidan. Man tar hellre in data-, motor- och sporttidningar an tidningar som ar populara 
bland flickoma. "Pojktidningama" tycks ha hogre status. En liknande syn finns pa 
vuxentidningar. Det galler aven i viss man pa boksidan. Mysterieserier kops in men inte 
karleksserier. 
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10. U ndersokningar av barn- och ungdomslitteraturen 

10.1 Lasgodis 

Pa Beras stadsbibliotek har jag hamtat och studerat Liisgodis for dig mellan 6 och 16 ar, en 
folder utgiven av Bibliotekstjanst och sammanstalld av tva bibliotekarier pa Lunds 
stadsbibliotek; Brita Graumann och Britt Persson. Det ar ett urval av 1996 ars barn- och 
ungdomsbocker som man rekommenderar den aktuella aldersgruppen. Haftet ger tips pa 
sammanlagt 59 titlar. 

Sa har var fordelningen konsmassigt med avseende pa huvudrollsinnehavare: 
Pojke i huvudrollen Flicka i huvudrollen Bade pojke och flicka i huvudrollema 

33 20 6 

Det rader alltsa en rejal overvikt pa pojksidan. 

Fordelningen konsmassigt med avseende pa forfattare sag ut pa foljande satt: 

Kvinnliga fdrfattare: 29 
Manliga forfattare: 30 

Har rader alltsa i <let narmaste en 50/50-fdrdelning. 

Tittar man pa hur fdrfattama sjalva konsmassigt fdrdelar huvudrollema blir resultatet fdljande: 

Hos de kvinnliga fdrfattama ser konsfdrdelningen ut sa har: 

Pojke i huvudrollen 
11 

Flicka i huvudrollen 
14 

Bade pojke och flicka i huvudrollema 
5 

Kvinnoma skriver alltsa nastan lika ofta om pojkar som om flicker. 20 % av bockema har 
bada konen i huvudrollema. 

Hos de manliga fdrfattama ser konsfdrdelningen ut sa har: 

Pojke i huvudrollen 
22 

Flicka i huvudrollen 
6 

Bade pojke och flicka i huvudrollema 
I 

Mannen skriver alltsa nastan fyra ganger sa ofta om pojkar som om flicker. Endast i ett fall 
har de bada konen i huvudrollema. 

Sammanfattning: 

A) Det ar vanligare med en pojke an med en flicka i huvudrollen. 
B) Kvinnor skriver oftare om pojkar an man skriver om flicker. 
C) K vinnor har oftare an man bagge konen som huvudrollsinnehavare. 
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Om Btj:s folder ar representativ ar alltsa uthudet pa marknaden skev. Hur som heist ar det den 
har fordelningen som rekommenderas. Jag gick igenom samhindningslistoma for 1996 och 
fann 16 nya hocker med flicker i huvudrollen som inte valts ut av Graumann och Persson. Jag 
laste igenom lektorsomdomena och fann att dessa langt ifran alltid motiverade att de aktuella 
hockema inte kom med i Lii.sgodis. 

10.2 Kon pa lektorerna 

Undersokning av den konsmassiga fordelningen med avseende pa lektorema av de av 
Lii.sgodis rekommenderade hockema ger foljande vid handen: 

Av de icke utvalda flickhockema var: 

9 hocker recenserade av 2 kvinnor 
6 hocker recenserade av 1 man och en kvinna 

Av de rekommenderade hockema var: 

3 7 hocker recenserade av I man och I kvinna 
22 hocker recenserade av 2 kvinnor 

Detar alltsa vanligare att de hocker som valjs ut har konstellationen 1 man och 1 kvinna an 
konstellationen 2 kvinnor. Det kan vara en slump - det kan ocksa vara sa att mannens ord 
anses vaga tyngre. 

10.3 lnkopsstatistik pa Boras huvudbibliotek 

Utifran Lasgodismaterialet undersokte jag inkopsstatistiken pa Beras huvudhihliotek. 

Alla hocker dar protagonistema ar tva eller flera, dar det alltsa inte gar att se nagon tydlig 
huvudroll, har uteslutits ur statistiken. 

Flickhockers fordelning 

Antal Antal K vinnl. forf. Mani. fdrf. 
ex. titlar 
1 2 I 1 
2 9 9 0 
3 5 3 2 
4 4 4 0 
5 1 1 0 
6 0 
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Pojkbockers fordelning 

Antal Antal K vinnl. forf. Manl.forf. 
ex. titlar 

0 
2 13 2 11 
3 9 5 4 
4 5 2 3 
5 1 
6 1 1 

Da "pojkbockema" i stort ar flera an "flickbockema" kan kanske det till viss del forklara 
fordelningen. Noteras kan dock att ingen "pojkbok" ar inkopt i 1 exemplar medan detta 
daremot galler for tva olika "flickbocker". Vidare framgar att ingen "flickbok" ar inkopt i 6 
exemplar, nagot som dock ar fallet med 1 "pojkbok". Kvinnoma bidrar med 9 "pojkbocker" i 
sammanlagt 27 ex, mannen med 20 "pojkbocker" i sammanlagt 57 ex. Detta kan stallas mot. 
att mannen bidrar med endast 3 "flickbocker" i sammanlagt 9 ex, dvs exakt en tredjedel av 
kvinnomas "pojkkvot". Kvinnomas "flickkvot" utgor 18 backer i sammanlagt 49 ex, alltsa 
rader en viss underrepresentation aven dar. 

Av de icke utvalda "flickbockema" hade kopts in 12 backer: 

Antal Antal 
ex. titlar 
1 3 
2 7 
3 2 

Av de icke utvalda bockema ar material et for litet for att man skall kunna dra nagra egentliga 
slutsatser. Noteras kan dock att 3 backer kopts in i 1 ex. "Pojkbockema" har ingen bok i 1 ex, 
"flickbockema" har 2. 

10.4 Helhetsbilden 1996 

Ovanstaende tecknar en bild av vad som rekommenderas barn- och ungdomar under 1996. 
For att fa en heltackande bild gickjag sedan igenom sambindningslistoma for den totala bam
och ungdomsboksutgivningen under 1996, dvs bilderbocker, bambocker, kapitelbocker och 
ungdomsbocker. Min metod var att kontrollera bambockema for smabam och mellanaldem 
och sedan titta narrnare pa uHc-utgivningen. Jag sallade bort alla nyupplagor samt alla 
oversattningar. De backer som inte hade en tydlig huvudperson utan t ex handlade om gang 
eller syskon togs inte heller med. Slutligen avstod jag fran de hocker dar ett djur har 
huvudrollen, savida inte djuret behaftats med sa manga manskliga sidor att gransen 
manniska/djur blivit suddig. Det finns med andra ord en viss tolkningsmarginal nar man 
undersoker den har typen av material. Resultatet blev: 
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Hcf 

flickor i huvudrollen pojkar i huvudrollen 

27 43 

Det framgar att det ar nastan dubbelt sa vanligt med pojkar i huvudrollen. 

Hcg 

flickor i huvudrollen pojkar i huvudrollen 

8 17 

Det framgar att det ar mer an dubbelt sa vanligt med pojkar i huvudrollen. 

Ovanstaende resultat visar att den storsta diskrepansen rader pa Hcg-omradet. 
Konsekvensema av detta utvecklas i den avslutande diskussionen. 

10.5 Fordjupning i uHc-bocker 

I sambindningslistoma gickjag igenom nyutgivningen under 1996 (Lii.sgodis inkluderar aven 
vissa nyupplagor, dock fran de senaste aren). For att gora det hela hanterbart beslot jag mig 
for avgransningar enligt regeln: vad intresserar mig mest? Jag tittade alltsa narmare pa 
svenska uHc-bocker. Jag bestamde vidare att runt 10 hocker kunde vara lagom ( det blev 15). 
Jag fann 23 nyutgivna, svenska uHc-bocker. Av dessa laste jag dem som fanns pa 
hogskolebiblioteket i Boras; med andra ord fick slumpen avgora. Jag sokte alltsa inte reda pa 
de fdrfattare som t ex Sonja Svensson pekat ut som sarskilt "idyllfobiska". Pa det viset ansag 
jag att undersokningen skulle vinna i giltighet. Pa hogskolebiblioteket fanns 15 titlar av de 
sammanlagt 23 utgivna under 1996. Dessa var: 

Maj Bylock: Haxbrygden 
Stefan Casta: Hoppet 
Bengt-Ake Cras: Is i magen 
Bernt Danielsson: Liv och dod 
Anita Eklund-Lykull: Julia mitt i varlden 
AnneMarie Hellstrom: Lina i brytningstid 
Bo R. Holmberg: Nattmannens pojke 
Hakan Lindqvist: Drom att leva 
Cannie Moller: Felicias o 
Per Nilsson: Anarkai 
Annika Thor: En o i havet 
Anders Trense: Maria? Jane! 
Marie-Louise Wallin: Unn 
Sven Wemstrom: Extra latta stalar 
Ingrid Y den-Sandgren: Maria Goretti 
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Ser man till konsfordelningen vad galler forfattare ser det for ovanstaende grupp ut pa 
foljande satt: 

Summa 7 kvinnliga fdrfattare och 8 manliga. 

De ovriga atta bockerna (de som inte fanns pa Boras hogskolebibliotek) av de sammanlagt 23 
var: 

Ake Brandt: Duve, Vasa och Plommonstop 
Katarina von Bredow: Knappt lovlig 
Ander Dran: En bra klass 
Torbjorn Jansson: Svarta hal och farliga anglar 
Mats Larsson: Alex Borell och blasningen 
Soren Olsson&Anders Jacobsson: Berts befrielse 
Tony Samuelsson: En lycklig tjuv om natten 
Anne Svedenblad: Sofia kar 

Summa 2 kvinnliga fdrfattare och 6 manliga. 

Det tycks alltsa rada ett visst jamstalldhetsmedvetande pa Baras hogskolebibliotek. 
Materialet man kopt in dar har en i det narmaste 50/50-fdrdelning medan det i den icke 
inkopta gruppen ar tre ganger sa vanligt med manliga fcirfattare som med kvinnliga. 

Den totala fcirdelningen i den undersokta uHc-gruppen med avseende pa forfattarnas 
konstillhorighet var: 

Summa 9 kvinnliga och 14 manliga forfattare 

Det framgar att det ar ca 50 % vanligare med manlig fcirfattare an med kvinnlig. 

Om man tittar pa konsmassig fordelning av huvudrollsinnehavarna far man fram foljande 
resultat: 

Bland de av Boras hogskolebibliotek inkopta bockerna ar fordelningen 8 flicker och 6 pojkar. 
Bland de ovriga ar fordelningen 2 flickor och 6 pojkar. Fordelningen av huvudrollsinnehavare 
ser med andra ord ut pa samma satt som bland fcirfattarna. I den "jamstallda" gruppen har en 
kvinnlig fcirfattare en pojke i huvudrollen och tva manliga fdrfattare en flicka. I ovrigt galler 
man-pojke och kvinna-flicka. 

Fordelningen totalt sett med avseende pa huvudrollerna: 

Summa 10 flicker och 13 pojkar fokuseras 
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10.6 Intryck av uHc-litteraturen 

Resonemang kring min genomgang av uHc-bockema fors i den avslutande diskussionen. 
Harges dock en kort beskrivning av varje bok. Jag ar inte ute efter att ge nagon litterar 
bedomning av bockema utan vill undersoka amnesval samt hur kvinnor och man beskrivs: 

Maj Bylock: Haxbrygden 
En historisk berattelse om Ulv som kommer till Uppsala 1702. Beskrivningar av haxprocesser 
och slaget vid Narva vavs in. Brutala handelser som skildras utan brutalitet. 

Stefan Casta: Hoppet 
Robert E Simonssons foraldrar har omkommit i bilolycka pa nyarsafton. Traumat skildras 
indirekt och ibland ar det svart att avgora vad som ar kanslokyla hos Robert (eller mojligen 
forfattaren) elf er vad som ar en reaktion pa forlusten. Robert klipper ut a/la notiser han hittar 
om o/yckor. Bogskrack avhandlas. Misshandel. 

Bengt-Ake Cras: Is i magen 
En riktig grabbok. Sida efter sida med detaljerade skildringar av ishockeymatcher. De 
kvinnor som niimns ar antingen av typen bullbakande modrar elf er jlickvanner som servar 
med mat och sex. 

Bernt Danielsson: Liv och dad 
Hog idyllfobifaktor. En obehaglig berattelse om Philip och en forsvunnen , underskon kvinna -
betydligt aldre iin Philip- som innan honforsvann villigt utforde sextjanster pa Philip, nagot 
som skildras explicit. Konsord redan pa forsta sidan. Jnvavd ar ett slags deckare om DNA
upptiickt. Mycket teknik- och datatermer. Namn paforfattare stros in, men endast en kvinnlig 
forfattare namns,· Anai's Nin, som skildras mycket ratt och med de avslutande orden: "Hon 
dog i cancer. Det var riitt at henne. ,, 

Anita Eklund-Lykull: Julia mitt i varlden 
En utvecklingsroman med tonvikt pa relationer. Vanskap och relationer till aldre sliiktingar 
skildras saval som kiirlek. Beskrivningar av olika kulturer jlatas in samt fordomsfria 
skildringar av miinniskor som lever med nligon av samma kon. Kvinnligt perspektiv. Julia 
ensam mor precis som hennes egen mor. 

AnneMarie Hellstrom: Lina i brytningstid 
Gott om detaljens intimitet. Berattelsen in/eds med att Augusta, hara 24 ar, tappar sina dyrt 
inkopta lostander i spisen - en bild som visar hur annorlunda livsbetingelserna var da. 
Skildringfran en by i Smaland. Livets olika skeden visas, forlossningar, gamla som dor. Lina 
gar med i nykterhetslogen Arligheten 1899. Nyarsafton skildras, nagot som kanns ange/aget 
nu. En folkhogskola oppnas, dar Lina far borja. Kiirleken till Carl beskrivs. 

Bo R. Holmberg: Nattmannens pojke 
Annu en hardkokt pojkbok. Ordet "kon " redan pa forsta sidan. Sedan avhandlas i rask takt 
hur Anders, huvudpersonen, hittar storre de/en av sin Jamil} doda, hur han utsatts for incest 

45 



av husbonden, hur han rymmer och slar folje med ett tattargiing. Liisaren far ta def av hur 
Anders i siillskap med dessa skiir ned en person som hiingt sig, slaktar en hiist, avriittar en 
dodsdomd m m - allt ski/drat i en ra, naturalistisk stil 

Hakan Lindqvist: Drom att leva 
Lite introvert skildring av Mikael vars far avlidit. Vi far folja Mikael under en sommar i 
Skane diir han arbetar sig igenom sorgen. Mikael mater Theo som han sa smaningom inleder 
en relation med, nagot som skildras ganska omsint. Skildring av en kvinnlig kamrat kiinns inte 
troviirdig; "!bland racker det med att gora det. Alska, alltsa. Sa slipper man en massa 
onodigt prat. " 

Cannie Moller: Felicias 6 
Ett slags fantasy. lite Kallocain-inspirerad. Kana halls fangen i Urb som ett slags avelsko. 
Flyr till on Insula dar honfoder Felicia. Urbs ledare vill ha tillbaka Felicia. Kana driinker 
sig. vilket skildras otraumatiskt. Detar gott om starka kvinnor i boken, gamla Leena, t ex. 
Niistan inget vald trots att scenerna /ran Urb skulle kunna inbjuda till otacka skildringar. 
Kritik mot genmanipulation. 

Per Nilsson: Anarkai 
Johan mater Kai och Gro. Kai kallar sig Anarkai och upptrader somjonglor. Han sager sig 
leva utan pengar och pliiderar for en antimaterialistisk livssyn. Johan blir kiir i Gro. Nilsson 
arbetar med chockeffekter niir liisaren sent i boken far klart for sig att Johan sitter i rullstol. 
Vidare "Juras" liisaren plotsligt aft fro alt Gro sitter pa mentalsjukhus, nagot som visar sig 
inte stiimma. Kai heter egentligen Andreas och bar i lyxvilla. Han lever inte som han liir, till 
Johans stora besvikelse. Trots allt ett ganska lyck/igt slut. 

Annika Thor: En 6 i havet 
Vi far folja Steffi som kommer till viistkusten med sin lillasyster Nelli. De har jlytt fran 
Osterrike, de iir judinnor och aret ar 1939. Steffi hamnar hos en striing, religios kvinna som 
inte kan ge Steffi omhet. Plagsamma mobbningsscener. Dock ljusnar det. Steffi far borja pa 
laroverk och far veta orsaken till hennes fostermors kiirva attityd; denna har tidigare mist ett 
barn. 

Anders Trense: Maria? Jane! 
En kart beriittelse skriven i ett slags rapportstil utan nagraforsok till psykologiska aspekter. 
Runt ord redan pa andra sidan. Maria, som vill kallas Jane eftersom det later tuffare, 
accepterar med hjiilp av pojkviinnen att hon cir Maria. 

Marie-Louise Wallin: Unn 
En hastbok diir relationer cir det centrala och diir Unn vars foriildrar bada tva hittar nya 
partners star i centrum. Vi far ta def av hennes kiinsla av att inte behovas och att kiinna sig 
direkt mobbad av moderns nye man. Andra rnanskliga problem skildras, som barnloshet. 

Sven Wemstrom: Extra latta stalar 
Sophia, kallad Sopan, jobbar at en man som inkasserar fusk-p-boter. Sopan, troligen i 15-
arsaldern, forstar inte riktigt sjiilv vad det iir hon sysslar med. Sopanjobbar ocksa extra som 
model/ for en porrtecknare. Detta skildras som nagot heft oproblematiskt och som nagot 
Sopan glatt och villigt stiiller upp pa. Wernstrom viiver in naturalistiska beskrivningar av 
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snuff movies, avlidna miinniskor, sexuella bojelser m m. Mordhistoria som Sopan blir 
indragen i resulterar bl a i att en relation inf eds mellan henne och en polis I A"ven detta 
skildras som nagot heft oproblematiskt. En prostituerad kvinna beskrivs "hurtfriskt" - hon 
tycks inte ha nagot emot sitt jobb. 

Ingrid Y den-Sandgren: Maria Goretti 
En kanske inte sa representativ beriittelse om en italiensk flicka, fodd 1890, som gjorde 
motstand vid valdtiiktsforsok. Elev helgonforklarad efter att ha dott av giirningsmannens 
knivhugg. Dadet ski/drat utan onodiga valdsbeskrivningar, trots iimnet. Kyrklig utgivning. 

11. A vslutande diskussion 

De fiesta av de bibliotekarier jag talade med ansag spontant inte att det var nagon storre 
skillnad i fdrdelningen "flick-/pojkbocker". "Det finns ju en hel del", "det har ju kornmit en 
rad bock er ... " etc var asikter som fdrdes fram. Det arunarkningsvarda ar att sa lange det trots 
allt finns bocker med flickor i huvudrollen sa reagerar man inte pa den bristande 
jamstalldheten. Jag har tidigare namnt skolbibliotekarie Kerstin Sandgren som gladdes at den 
handfull bocker om flickor som hon hittade. Samma attityd galler for de bambibliotekarier jag 
har talat med. Sa Hinge inte pojkdominansen ar 100 % sa ar det okej, verkar man tycka. Det 
har synsattet har manghundraariga rottradar. Vi ar sa vana att se det manliga som normen, det 
kvinnliga som det avvikande att vi inte reagerar. En konsekvens av det ar att man talar om 
kvinnolitteratur, kvinnofilm etc, aldrig om manslitteratur osv. Kanske luras vi ocksa att tro att 
jamstalldheten pa det har omradet ar storre an den ar i och med att en skenbar jamvikt rader 
eftersom flickor/kvinnor laser om/av man men inte vice versa. 

Flickor Hiser mera an pojkar, av allt att doma har det alltid varit sa. Det galler kvinnor i alla 
aldrar och i alla tider ( dvs sa Hinge som romanJi:isning forekommit). Flickor laser liven mera 
varierat, dvs, de ar inte lasta vid att enbart lasa om flickor utan laser gama om bagge konen. 
De tycks t ex lika ofta som pojkama Ji:isa om Bert, Benny boxaren etc. Aven genremassigt ar 
bredden storre an hos pojkama. Dar pojkama aldrig skulle ta en bok med en flicka pa 
omslaget valjer flickor friare. Samma fenomen galler bland vuxna manniskor. Har kan man ju 
invanda att flickor/kvinnor kanske ar "sa illa tvungna" att lasa konsoverskridande eftersom 
utbudet ar storre nar det galler berattelser om pojkar/mlin. Jag tror anda inte att <let ar framsta 
orsaken, utan att det snarare har sina orsaker i det nyss namnda; att samhallet har satt mannen 
som norm och att pojkar blir bekraftade redan fran f6rsta stund. De far betydligt mera 
uppmarksamhet redan pa dagis. Detta monster fortsatter sedan genom livet. 

Flickor och pojkar har pa en rad punkter olika forhallningssatt till boken. Aven i 
biblioteksmiljon skiljer sig flickor fran pojkar; <let framkommer i samtliga intervjuer. Pojkar 
vet vad de vill ha, de staller konkreta fragor till bibliotekarien; "var star den och den boken?" 
Flickoma uttrycker sig trevande, svavande; "vet du nagon bra bok?" I och med <let tycks 
flickor pa satt och vis vara mera paverkbara, pa gott och ont. Det starker min uppfattning att 
biblioteket maste ta sitt ansvar att se till jamstalldheten. 

Som jag har visat i min uppsats prioriteras det manliga i sarnhallet, det galler allt ifran 
spadbamsstadiet upp till professorsniva; pojkar och man ar normen och <let maskulina ar det 
som bejakas och premieras. Att standigt sta tillbaka, att hela tiden fa veta att det andra konet 
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ar mera vart (aven om det aldrig sags rakt ut) far naturligtvis konsekvenser. En orsak ar den 
brist pa sakerhet som flickoma visar nar de letar efter nagot att lasa. De har inte fatt Iara sig att 
det de kanner och vill ar ratt och riktigt, till skillnad fran pojkama som redan i spad alder 
bejakas och uppmuntras nar de visar en vilja. 

De bibliotekarier jag talat med bekraftar att flickoma ar mycket mer "tanjbara", benagna att ta 
det som foreslas. En bibliotekarie forklarar det med att "dear radda for att stora". Samtidigt ar 
det ju nagot positivt just i flickomas lite trevande stil. Den ar ju en forutsattning for vaxande, 
att man inte ar last vid en sak. I samtalen med bibliotekariema framkommer att pojkar ofta 
fragar efter en specifik bok och finns den inte inne, ja, da far det vara. 

Flickor och pojkar kommer till biblioteket av lite olika skal. Flera av de intervjuade talar om 
de flickor som kommer till biblioteket for att de trivs i miljon. De har inget sarskilt arende, de 
kanske ar lite ensamma och vilsna och i biblioteket rader en mansklig och avslappnad 
atmosfar. Jag har tidigare resonerat om rummets betydelse for flickor och hur lasupplevelsen 
smalter ihop med rummets ombonade karaktar. Kanske finner flickoma nagot av det i 
biblioteksmiljon. Framfor allt kommer fler flickor an pojkar till biblioteket. 

Pojkama kommer for att lasa serietidningar och spela datorspel. Fran samtliga bibliotekarier 
har framkommit att pojkamas framsta lasintresse handlar om fantasy, ibland aven satanism. 
Fortfarande ar forfattare som Stephen King och Dean R Koontz populara, nagot som tog fart i 
Sverige i slutet pa 1980-talet. 

Sonja Svensson ser fantasyn som grunden till den valdsfixering som rader i dagens 
ungdomsroman, den ungdomsroman som faktiskt domineras av man. Samtidigt kan man fraga 
sig vad som ar honan och vad som ar agget. En rad fenomen bidrar till den raa ton som rader 
inom film, serier, rockmusik. Samhallet har blivit sa mycket hardare och allt sker sa mycket 
snabbare an tidigare. Fortfarande 1985 lag fokus pa sociala skildringar, menar 
bibliotekariema, en genre som idag tycks helt borta. ldag handlar det om pojkars vag till man, 
oftast ifraga om "haftiga" skildringar kryddade med vald och sex. Det verkar som om den 
diskussion om "de mjuka vardena" som politikema inte langre anser sig ha rad att bejaka ar 
lika applicerbar pa ungdomsboken. Samma tendens finns ju inom vuxenlitteratur av man och 
fr a inom den grazon mellan ungdoms- och vuxenlitteratur dar manga romaner hor hemma, 
trots att de raknas som vuxenlitteratur; t ex av forfattare som Per Hagman, Alexander Skantze 
och Claes Holmstrom. 

Fran samtliga kallor har bekraftats flickors passion for langserier. Kanslan av kontinuitet ar 
uppenbarligen mycket viktig. Jag har forsokt ta reda pa om det behovet tillfredsstalls pa 
biblioteket. Yid diskussion om varfor t ex langserier av mysteriebocker - framst populara 
bland pojkar - atnjuter hogre status och hellre kops in an "flickserier" svarar en bibliotekarie 
att det beror pa att vi vuxna tar avstand fran schablonartade skildringar av kanslor. Det later ju 
fint, men jag menar att det resonemanget haltar. Skall man inte skildra det alls om det inte 
sker pa "ratt" satt? Dessutom; ar det mindre skadligt med schablonartade skildringar av vald 
och dod? For ovrigt har de ungdomsbocker skrivna av man jag laste i min undersokning haft 
rikligt med schablonartade karleksskildringar aven de. Men visst, schablonema dar ser 
forvisso annorlunda ut an i flickseriema. Jag tror kaman i det har ar att ar en karleksskildring 
skildrad med mannens ogon kan den aldrig anses banal och schablonartad! 
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Pojkintressenas hogre status visar sig aven i inkopspolitiken vad galler tidskrifter. Betydligt 
fier av de tidningar som pojkar spontant intresserar sig for kops in, detsamma galler pa 
vuxensidan. Argumenteringen gar att motor-, sport- och datatidnigar ar mer "aktiverande". 
Hur bevisar man <let? lngen uppfoljning av lasamas beteende har ju skett, mig veterligen. Det 
finns inget som pekar pa att om man t ex laser om sport borjar man sjalv sporta. Jag har 
tidigare hanvisat till den tyske forskaren Peter Nusser som kom fram till att man laste pa ett 
"finare" satt an kvinnor ty de forra laste mera distanserat. Och visst ar <let val latt att forsta att 
man ar mera distanserad till en maskin an till en en manniska eller en hast. Det vore val inget 
problem om namnde tysk vore ensam om sin uppfattning att det ar finare att vara distanserad. 
Dessvarre star han for en livssyn som genomsyrar samhallet, den syn som premierar brist pa 
empati och dessutom innebar att det manliga ar <let ratta och normala, det kvinnliga det som ar 
avvikande. 

Nar jag talat med bambibliotekariema har det slagit mig att de fiesta inte tycks ha funderat sa 
mycket pa "fordelningsfragan". De inleder med att saga att de tror att det ar ganskajamnt 
fordelat. Nar man skrapar pa ytan kommer dock fram att dar finns en viss forforstaelse for att 
det inte riktigt star till pa det sattet. Flickers 'bokbeteende" ser pa fiera satt annorlunda ut an 
pojkars. Precis som hos vuxna kvinnor ar det fiickor som armed i bokklubbar. Klubbama 
sporrar dem inte sallan till fortsatt lasande. De kommer oftare till biblioteket. De lanar mer 
och de lanar mer varierat. Vidare ar de fiesta bibliotekarier kvinnor. Anda finns patriarkala 
monster inom den har varlden, precis som overallt i vart samhalle. Vad kan man gora at det? 
En av bibliotekariema foreslar sarskilda fiickrum och tjejkvallar. Spontant later det ju positivt, 
men anda - dar har vi igen slirartstankandet! Som om fiickor vore en minoritet som maste 
lyftas fram, trots att de ar i majoritet pa biblioteket! En annan bibliotekarie lyfter fram de 
vuxnas ansvar och menar att dessa har en granslos formaga att paverka. Hon ger exempel fran 
sitt tidigare jobb som fritidsledare dar hon kunde forsta vilken larare bamet hade. 
Man kan nog knappast overdriva betydelsen av att larare och foraldrar ar medvetna i de har 
fragoma. Gunilla Molloy har talat om det hopplosa i att lararhandledningama ar efter ar 
nastan uteslutande rekommenderar hocker av och om man. Att lararen da ar medveten om 
skevheten och efter ork och formaga satter in "motattacker" ar ju i hogsta_ grad 
efterstravansvart. 

Tva andra bibliotekarier fastslar att manliga larare pa besok med sin klass pa biblioteket 
enbart "gar pa" manliga forfattare och berattelser om pojkar. De manliga anstallda ar i 
minoritet inom saval grundskolan som biblioteket; inte minst bland bambibliotekariema. 
Denna minoritet beklagas av manga, av fiera skal. Men risken finns i och med deras 
underrepresentation att deras asikter mots alltfor okritiskt, gladjen over att det for en gangs 
skull ar en man gor att deras beteende inte ifragasatts. 

Manga bibliotekarier uttrycker sin oro och frustration over att utgivningen gatt ned sa pass 
kraftigt, inte minst pa Hcg-sidan. Det ar tragiskt i sig, men ocksa ett hot mot kvalitet, 
jamstalldhet och mangfald. Idag ar tendensen att man koper in allt som ges ut, titlama ar for fa 
for att man skall kunna gallra ut det basta. I undersokningen har jag kommit fram till att 
utgivningen ur jamstalldhetssynpunkt ar allra skevastjust pa Hcg-sidan, alltsa den sektor som 
samtidigt har gatt ned mest. Det sager sig sjalvt att det minskade utbudet ar ett hot mot 
jamstalldhetstanken. Anda torde <let vara battre idag an efter "70-talsvagen" - ett tag tycktes 
ungdomsboken dod, men den kom igen, aven om utgivningen pa senare ar gatt ned. En del 
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menar att barnen i "slukaraldern" idag vander sitt intresse mot alla de sapoperor som TV 
visar, inte minst galler det flickorna. Boken far sta tillbaka for Vanner ochfiender, Skilda 
viirldar och allt vad de heter. Jag tror det ligger mycket i det ochjag har i uppatsen pekat pa 
behovet av motvikt mot de bilder som fors fram i dessa produktioner. Inte minst ar 
kvinnoportratten snedvridna. Man behaver inte se manga avsnitt for att se hur pafallande ofta 
kvinnor skildras som intriganta och kansloka1la. 

De manliga strukturema i sarnhallet har forgreningar som ar historiska likval som samtida. De 
har dessutom pa senare ar vuxit sig starkare. Idag ar det svarare an for bara tio ar sedan att fa 
gebor for "de mjuka vardena". Det har ocksa blivit fritt fram for bakatstravande budskap pa ett 
satt som var otankbart for ett antal ar sedan. Skillnader mellan man och kvinnor framhalls pa 
ett vulgart och schablonmassigt satt. Manga manniskor tycks kanna lattnad over att det 
antligen "erkanns" hur olika konen ar. Nina Bjork menar att nagra grundlaggande skillnader 
mellan konen inte finns . Jag delar inte den uppfattningen, vilket dock inte innebar att jag 
skulle vara beredd att "kopa" t ex Rigmor Roberts pastaenden om vad som ar kvinnligt 
respektive manligt. Det farliga med att betona hur olika vi ar ar att det alltid resulterar i att 
kvinnan betraktas som avvikande och hennes egenskaper foljaktligen mindre varda. 

Detar markligt i hur liten utstrackningjamstalldhetstankar genomsyrar skolans varld. lnte 
bara sa till vida att flickor alltid far sig itutat att de arnnen som de spontant intresserar sig for 
inte ar varda nagot, utan aven hur kvinnors verk aldrig presenteras i antologier ocb liknande. 
Gunilla Molloy ar en av dem som reagerat och trottnat pa att ar efter ar enligt 
lararhandledningen lotsa in elevema i litteratur dar flickor och kvinnor inte finns med, vare sig 
som forfattare eller protagonister. Man talar mycket om att motverka rasistiska stromningar, 
inte minst hur skolan kan bidra i det arbetet. Den kampen ar viktig. Det ar emellertid markligt 
hur fullstandigt ignorant man ar nar det galler sexism. Det ar som om det ar tabu att prata om 
det. Vi skall alla latsas som om vi ar jamstallda. Detar lite fult att bryta den 
overenskommelsen. De manliga strukturerna som galler i skolans varld fortsatter upp pa 
universitetsniva, dar nastan samtliga professorer ar man. Det kanske mest flagranta ar dock att 
kvinnorna lyser med sin franvaro i kurslitteraturen. Ibland har jag tyckt att det nastan ar nagot 
obscent over det. Tex nar jag laste engelska dar eleverna till 95 % (minst) bestod av kvinnor 
men dar vi vecka efter vecka efter vecka laste idel manliga forfattare. 

A ven pa andra satt ar det nagot som ar fel inom skolan. Hur ojamstallt det faktiskt ofta ar dar 
har visats i Historien om jlickor och pojkar. Alltsa: flickor som ar duktiga i skolan far mindre 
uppmarksamhet an ovriga flickor, medan duktiga pojkar far mer uppmarksamhet an ovriga 
pojkar! Det kanske inte ar att forvanas over att nar mikrostrukturerna ser ut sa blir 
makrostrukturerna darefter, med nagra fa procent kvinnliga professorer och en (1) procent 

kvinnliga styrelseledamoter. 

En av bibliotekarierna jag talade med vittnar om att smabamsfdraldrama sjalva ar mycket 
noga med att pojkar skall lasa om pojkar. Dottrama kan forstas lasa om bagge konen. Jag bar i 
uppsatsen visat hur pojkar far mera uppmarksamhet redan pa dagis. Egentligen borjar det ju 
annu tidigare. Nina Bjork visar i sin bok Under det rosa tiicket bur barn fran den stund dear 
fodda behandlas olika. Det maste omedelbart markeras vilket kon de tillhor. Bjork redogor for 
undersokningar dar det framkommit hur ilia berorda manniskor blir om de maste halla ett barn 
de inte vet konet pa. De vill heist lagga det tillbaka i vaggan eller vagnen sa snart som mojligt. 
Bejakandet av det manliga borjar alltsa redan nar barnet ar i mycket spad alder. Man haller 
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pojken i ett stadigare tag an man haller flickan, man talar till honom i en mindre jollrande stil, 
betonar hur stor och stark han ar, vad duktig han ar som redan kan sitta etc. Smabam 
fdmimmer mer an man kan tro. Sa formas vi fran fdrsta stund till de kulturella varelser som ar 
"kvinna" och "man". En bibliotekarie uttryckte det ju ocksa sa att "man maste borja redan i 
vaggan" om man skall kunna forandra. 

Det kan kannas svart att komma till ratta med snedfdrdelningen eftersom fdrfattama sjalva sa 
sallan tycks se det som ett problem. Nar de likt Barbro Lindgren glatt tillstar att det ar roligare 
att skriva om pojkar och hanvisar till sin konstnarliga frihet ar det svart att finna argument. 
Detar val klart att en forfattare maste fa skriva som hon vill! Vi lever val i en demokrati! 
Samtidigt kan man ju undra hur de demokratiska grundstrukturema ser ut nar det hela tiden ar 
den ena halvan av befolkningen som skall bejakas och bekraftas. Bengt Nilsson framholl att 
det inte sallan handlar om frestelsen att halla sig val med makten, att stryka "vinnama" 
medhars. Jag haller med.Detar ocksa ett problem att man sa sallan lagger ett storre 
perspektiv pa problemet, utan ser varje tillfalle dar kvinnor maste sta tillbaka for mannen som 
ett separat fenomen. Gunnel Linde varjer sig mot konsrollstankandet och menar att detta ar en 
"lasning". Men hur lasande ar da inte konsrollema i sig?! 

Bland det svaraste med den bristande jamstalldheten ar att den sa sallan erkanns. Den 
fdrmentajamstalldhet som rader lagger effektivt locket pa for diskussioner om varfdr det ser 
ut som det gor. Jag bar i min uppsats visat bur det kommit att sattas likhetstecken mellan 
"man" och "manniska" och "kvinna" och "kon". Inte minst blir det tydligt nar man diskuterar 
ungdomsfragor i hur hog grad man menar man nar man talar om manniskor, dvs killar nar 
man talar om ungdomar. Ett exempel ar nar man debatterar "ungdomsvaldet". Vad det 
egentligen handlar om ar unga mans vald. Mannen betraktas som manniska, kvinnan som kon. 
Skriver en fdrfattarinna om en flicka ar denna inte lika mycket manniska som om hon skriver 
om en pojke. Skriver hon om en pojke lyckas hon hoja blicken over det privata och klibbigt 
personliga. Det anses fint. 

For att komma till ratta med varfdr unga flicker i betydligt mindre grad an pojkar ar synliga i 
litteraturen maste man ta sig over flera hinder. Jag har talat om hur flickor definieras genom 
en dubbel negation: Dear icke-man och icke-vuxna. Dessutom fdrsvaras debatten av att, som 
Sonja Svensson papekat, sa fa fdrfattare vill erkanna att de skriver for ungdomar. De skriver 
for sin egen skull, havdar de. 

Begreppet idyllfobi har fems ur den fixering vid valdsamma skildringar som praglar dagens 
ungdomsroman. I min undersokning har jag tittat pa hur huvudrollema ar fdrdelade och 
kunnat konstatera dels att pojkar oftare an flicker star i fokus samt att man oftare an kvinnor 
ger ut barn- och ungdomsbocker. Dominansen ar pa det viset tvaeggad, ja, egentligen skulle 
man kunna kalla den treeggad eftersom det inte bara handlar om att lata ett visst kon 
fdrekomrna oftare an det andra. Den kanske allvarligaste konsekvensen ar att det pa senare tid 
blivit allt ovanligare med en kvinnlig ton, ett bejakande av kvinnliga erfarenheter, det 
kvinnliga spraket etc. Det handlar om ett utraderande av de kvinnliga vardena, den kvinnliga 
livssfaren, det kvinnliga sattet att skriva. Det manliga galler for det allmanna, det kvinnliga 
for ett sarintresse. Att se flickors och kvinnors lasning over axeln har lang tradition, inte minst 
galler det synen pa flickboken som alltid fdraktats. Tidigare hade man uppdelningen flick- och 
pojkbocker. Det kom sa smaningom att anses fdrlegat och begreppet ungdomsbok fdddes i 
stallet. Som jag tidigare visat ar det emellertid som sa att ungdom ofta betraktas som 
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synonymt med pojkar, nagot som kom att avspegla sig i ungdomsbockema. Sa blev 
flickboken pojkboken! 

Pojkar och man bar aldrig varit sa intresserade av lasning som flickor och kvinnor ar. Sa vad 
ar det da vi ser nu? En anpassning till pojkars ovana att lasa romaner! 

Ofta framhalls att man bor skriva avskalat och "objektivt" ty det ar mera realistiskt. Detar ett 
argument som manga av de manliga ungdomsboksforfattama for fram. Man maste ju se 
verkligheten som den ar, menar de, inte gomma sig i idylliska vrangbilder. Det resonemanget 
haltar. For det forsta finns <let ingenting som sager att frossande i vald har patent pa att vara 
mera realistiskt an skildringar som tar fasta pa kanslor och relationer till manniskor och djur 
saval som konflikter mellan manniskor (utan att dessa loses med vald). For <let andra verkar 
man inte riktigt veta pa vilket ben man skall sta: Ofta hor man ju resonemanget att 
valdsskildringar skall ses som verklighetsflykt, "alla" forstar ju att det bara ar film (eller bok), 
"alla" vet ju att sa gar det inte till i verkligheten. Man brukar aven lyfta fram 
katharsiseffekten, dvs att driften till vald far sitt utlopp nar man ser/ laser om andras 
aggressioner. Mot den tesen star en annan, den att valdsskildringar tvartom underblaser 
valdsbenagenhet. Jag haller belt med Ruth Hallden nar hon paminner om att problemet idag 
inte kan vara bristen pa valdsskildringar, utan motsatsen! 

Nar jag laste de 15 uHc-bockema som tidigare redogjorts for kunde jag sjalv konstatera att 
fenomenet idyllfobi i hog grad ar ett faktum. Utan att ha valt ut forfattare jag fatt 
uppfattningen skulle vara sarskilt idyllfientliga har jag kunnat konstatera att Sonja Svenssons 
tes ar riktig. Sant ar ocksa att skillnaden mellan mans och kvinnors satt att skriva ar stor. Alla 
de "manliga" bockema armer eller mindre fyllda av sex- och valdsskildringar. I de fiesta 
forekommer ett konsord redan pa forsta sidan. Uppenbarligen tycks man inte ta risken att 
lasaren inte skall bibehalla intresset annars. Ingen manniska har val nagot emot beskrivningar 
av karlek och sensualism, men vad jag vander mig mot ar den narmast slentrianmassiga 
forekomsten av allt grovre sex- och valdsskildringar. Jag har tidigare talat om "detaljens 
intimitet" och hur man kan vava ihop den med det omgivande rummet. Karin Lovgren har vist 
detta i en essa. Den berattartekniken bar langa anor men ar idag ganska ovanlig. I stallet rader 
nagot slags Hemingwayideal. Det ar en grabbstil som helt saknar insikt i flickors satt att 
fungera. 

Jag bar visat bur man mera sallan skriver om flickor an kvinnor skriver om pojkar. Det ar 
kanske beklagligt, aven om man undrar vad som ar varst - att de skriver om flickor eller att de 
later bli, nar resultatet inte sallan blir sa betankligt. Ett exempel ar Sven Wemstroms Extra 
latta stalar dar flickan Sophia glatt staller upp pa porrbilder utan att detta kommenteras av 

forfattaren. 

Var finns forfattaransvaret? Manga av dagens forfattare tycks anvanda ungdomsboksformen 
for att bearbeta egna gamla problem. Jag har tidigare namnt debatten Sonja Svensson forde 
om valdsfixeringen i ungdomsboken med bl a forfattaren Mats Berggren. Denne sager sa har: 
"Sia inte ihjal budbararen!"(Berggren). Ater det gamla argumentet att man maste skildra 
verkligheten som den ar. Det ar ju ocksa ett effektivt satt att lagga locket pa debatten; hur 
skall man kunna diskutera sadant som forfattaransvar nar dessa tror sig vara nagot slags 
objektiva megafoner for "samhallet" och "verkligheten"? 
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Nagra av bambibliotekariemajag talade med efterlyste en optimism i ungdomsbockema. Det 
ar en uppfattningjag delar. Idag ar det ofta en mycket mork ton idem. Vad som mest saknas 
ar en ljusning i slutet av boken, en kansla av att forfattaren inte lamnar lasaren i sticket. En av 
de intervjuade menade att det dessutom rader ett slags amoral i bockema. Hon tar Vinterviken 
som exempel och visar hur ingen stalls till svars for mordet. De vuxna forebilder som det ofta 
talas om verkar saknas i ungdomsbockema precis som ute i samhallet. 

12. Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen ar att undersoka foljande fragestallningar: 

1. Blir unga flickers behov av identitetsstyrkande litteratur tillgodosett av folkbiblioteken? 

1.1 Hur ser urvalet ut vad galler inkop av "flickbocker" och "pojkbocker"? 
1.2 Hur ser inkopspolitiken ut vad galler kvinnliga respektive manliga fdrfattare? 
1.3 Hur ser amnesvalen ut vad galler kvinnliga respektive manliga fdrfattare? 
1.3.1 Har kvinnor och man elika berattarteknik - vilka konsekvenser far det i sa fall? 
1.4 Hur engagerade ar biblietekariema i jamstalldhetsfragor vad galler ungdomsboken? 
1.5 Hur beter sig flickor respektive pojkar i biblioteksmiljon? 

Termema flickbok och pojkbok satts inem parentes for att visa nar <let inte ar fraga om de 
traditionella genrema utan backer som bekraftar ett visst kon genom att ha en flicka eller en 
pojke i huvudrollen. 

Uppsatsen utgar fran situationen under 1996. 

Empirin utgar fran intervjuer med bambibliotekarier i Boras och Stockholm samt chefen for 
Svenska Barnboksinstitutet. 

Uppsatsen redogor for den debatt sem forts under ett antal ar och dar man pekat pa den 
snedfordelning som rader mellan flick-/ pojkbocker. Vidare tecknas en historisk bild av den 
syn pa flicker ech flickers lasning som utgor rotterna till den situation vi har idag. Dessa 
rotter borjar i den syn pa kvinnan som "redan de gamla grekema" forde fram. Kortfattat kan 
sagas att dessa ansag att kvinnan ar en defekt man. Under 1 700- ech 1800-talen florerade en 
genre sem kallades "dotterrad" och som bestod av regler och pabud om hur flicker skulle 
uppfostras. 

De fem forskningsriktningar -konsro/lsforskningen, den konsorienterade ideologikritiken, 
kvinnolitteraturforskningen, den konsorienterade receptionsforskningen samt 
genusforskningen-som under senare ar varit forharskande gas igenom och i vad man dessa 
paverkat ungdomsbokforskningen. Det framkommer att forskama i mycket liten emfattning 
agnat intresse at ungdomsboken. 
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Vidare presenteras den forskning och omvardering av den traditionella flickboken som pagar. 
Exempel pa detta ar Gabriella Ahmanssons avhandling om L M Montgomery, fcirfattarinna 
till Anne pa Gronkulla-serien. 

Kvinnosynen i samhallet tas upp och hur en rad olika faktorer samverkar till det 
manssamhalle som ar en realitet aven pa biblioteken. Jag beskriver hur flickor och pojkar 
behandlas olika redan i spad alder, att pojkar far mera uppmarksamhet pa dagis och i skolan 
etc. Den strukturen galler anda upp pa universitetsniva, dvs det manliga premieras. Endast 
nagra fa procent av landets professorer ar kvinnor. Jag menar att det inte ar slumpen och inte 
heller objektiva val som gor att pojkarna kommit att dominera i barn- och ungdomsboken utan 
ett resultat av det patriarkala synsatt som rader i samhallet. Mannen ses som norm och 
kvinnan som det avvikande. Jag visar att det synsattet paverkar ungdomsboksfcirfattarna, de 
manliga saval som de kvinnliga. 

Under "utvecklingspsykologi" definieras begreppet ungdom liksom de stadier denna fas delas 
upp i. Tonvikten laggs pa de olika perioder flickor genomgar i tonaren. Alla manniskor har 
behov av det man kallar "speglar", dvs mojlighet till identifikation, fcir att kunna utvecklas. 
Detar dessutom en demokratifraga att inte vissa grupper i samhallet skall ha denna mojlighet 
i storre utstrackning an andra. 

I dagens ungdomsbok finns tendenser till valdsfixering. Sonja Svensson, chef pa Svenska 
Barnboksinstitutet, har kallat fenomenet "idyllfobi". Jag delar hennes uppfattning att det ar 
pojk-( och mans-)dominansen som fatt konsekvensen att bockerna blivit allt raare. 

I de intervjuer jag gjort framkommer att skillnader rader mellan flickors och pojkars las- och 
biblioteksvanor. Samtliga intervjuade pekar pa att flickor laser mer och att de laser mer 
varierat an pojkar, det galler bade kons- och genremassigt. Pojkar armer sakra pa vad de vill 
ha och stall er mer konkreta fragor. Flickor ar mer paverkbara i bokvalen. Flickor kommer 
oftare till biblioteket an pojkar. 

Undersokningen av sambindningslistor och "Lasgodis"-haftet ger resultatet att pojkar - och 
manliga forfattare - dominerar inom samtliga undersokta omraden; Hcf, Hcg och uHc. 
15 uHc-bocker lastes. Jag kunde dar dra slutsatsen att talet om "idyllfobi" har fog fcir sig. 
Stora skillnader finns mellan mans och kvinnors satt att beratta. "Pojkbockerna" ar rikligt 
fcirsedda med valds- och sexskildringar. Ofta fcirs argumentat att det blir mer realistiskt med 
avskalade, brutala skildringar. Jag resonerar kring detta och varfcir jag inte delar den 

uppfattningen. 
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