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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to examine how the image 

of the girl and her environment in the Swedish youth 
literature has changed during the 1980s to the 2000s. We have  
focused on how the girls creates gender in fiction. The 
introduction chapter in this essay covers a short history over 
Swedish youth literature and how the Swedish youth culture 
has developed, followed by a description of how “the girl in 
the real world” relates to gender.  

 
                                            The books we have chosen are written by Swedish authors and 

the plot partakes in Sweden with female protagonists. We 
decided to do a close-reading of the novels and analyse them 
by an analytical model, consisting of several questions. Our 
study is based upon the theories of Yvonne Hirdman, Ylva 
Elwin-Nowak and Heléne Thomsson, regarding gender and 
how it is constructed.  

 
                                         We found that the image of the girl in Swedish youth literature 

was not consistent over our chosen time-period. The girls in 
the novels from the 1980’s and the 2000’s rebelled against 
how others thought how they should act and live, while the 
girls in the novels from the 1990’s didn’t feel that they 
needed to rebel at all.  

 
                                         The role of the mothers were often criticized from the girls 

point of view, the mothers work to much etc. The role of the 
father, when mentioned, however, was not criticized in the 
same way. Instead they were portrayed as being too 
controlling or simply fading into the background.  
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1. Inledning 
 
Under kursen Litteraturen och samhället, vid Bibliotekshögskolan i Borås, väcktes vårt 
intresse för litteratursociologiska studier. Vi ville kombinera detta med studier av 
ungdomslitteratur. Enligt litteraturvetaren Gabriella Åhmansson är litteraturen ett 
särskilt givande område när det gäller att spåra dolda mönster i vårt tänkande. 
Litteraturen är i många fall inte bara normgivande utan också normbevarande. Barn- 
och ungdomslitteratur är viktig att undersöka i den bemärkelsen att man kan anta att den 
bidrar till att forma barns och ungdomars värderingar och normer (Åhmansson 1990, s. 
78).  
 
Litteraturen kan alltså bidra till att forma värderingar och normer, vi vill därför 
synliggöra den bild en läsare kan mötas av i ungdomslitteraturen. Vi anser därför att det 
vore intressant att titta på ett antal ungdomsböcker under en viss tidsperiod för att se om 
det finns gemensamma nämnare och mönster i fråga om hur den unga kvinnan och 
hennes närmiljö ser ut ur ett genusperspektiv.  
 
Oddbjørn Evenshaug och Dag Hallen, som arbetar vid universitetet i Oslo som forskare 
och lärare vid Pedagogiska institutet, har skrivit boken Barn- och ungdomspsykologi. 
De menar att könsrollerna blir allt tydligare i de tidiga tonåren och skillnaderna mellan 
könen förstärks. Det finns också förväntningar på att man ska anpassa sig till de 
traditionella genusrollerna. Flickor respektive pojkar betonar således de sidor som ses 
specifika för respektive kön (Evenshaug & Hallen 2001, s. 287). Psykologen Ylva 
Elvin-Nowak talar om att barn och ungdomar samlar intryck om hur man ska vara som 
kvinna eller man genom att se hur vuxna i deras omgivning beter sig. De ser vem som 
gör vad i arbetslivet, i skolan, på dagis och i hemmet.  
 
Men inte nog med det. Barn och ungdomar samlar också intryck från vad de ser på TV 
och vad de läser i böcker och i tidningar. Elvin-Nowak menar att alla intryck de får från 
omvärlden om kvinnor och män tar de med sig på sina ”mentala kartor”(Elvin-Nowak 
& Thomson 2003, s. 107). Enligt Elvin-Nowak kan detta ses som speciellt komplicerat i 
dagens jämställda samhälle, då man å ena sidan talar om för flickor och pojkar att de har 
samma möjligheter att vara som de vill och bli vad de vill, oavsett kön. Å andra sidan 
ser barn runtomkring sig att så inte är fallet (Elvin-Nowak & Thomson 2003, s 111-
114). Evenshaug och Hallen menar att föreställningar om kvinnors och mäns 
personligheter och beteenden ligger djupt i det kollektiva medvetandet och kan, trots 
jämställdhetssträvanden, göra sig påminda i exempelvis ungdomars yrkesval. Så starka 
är alltså dessa föreställningar (Evenshaug & Hallen 2001, s. 287). 
 

1.2. Disposition.  
 
Vi vill teckna en bakgrund till vår uppsats genom att inledningsvis redogöra för 
uppsatsens koppling till ämnet litteratursociologi och i förlängningen Biblioteks- och 
informationsvetenskap. Därefter ska vi kort berätta om hur ungdomslitteraturen vuxit 
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fram i Sverige, för att sedan gå över till hur ungdomskulturen vuxit fram. Detta kapitel 
avslutas med en kortfattad redogörelse för hur tjejer i verkligheten kan ha det. 
 
Efter att ha givit en bakgrund till vårt uppsatsämne kommer vi att presentera vår 
problemformulering. Detta följs av syfte och frågeställningar samt avgränsningar och 
urval. Vi kommer att ta upp tidigare forskning inom områden som på något sätt berör 
vårt eget uppsatsämne. Såsom exempelvis, unga flickor och läsning, unga flickor och 
deras relation till att ”göra kön”. Vi menar med detta begrepp den sociala 
konstruktionen av kön och detta förklaras närmare i kapitel 5.   
 
Vårt teorikapitel grundar sig på psykologerna Ylva Elvin-Nowak och Heléne 
Thomssons samt kvinnohistorikern Yvonne Hirdmans tankar kring att göra kön och 
genus. Därefter kommer vårt metodkapitel, där vi först redogör för hur vi har kommit 
fram till vårt metodval, samt hur vi kommit fram till vår analysmodell. Dessutom tar vi 
kortfattat upp problematiken med tolkning. Avslutningsvis kommer vi att redovisa hur 
vi gått till väga vid vår litteratursökning samt hur vi gjort vid vår närläsning av våra 
utvalda romaner. 
 
I vår analys kommer vi inledningsvis att göra en kortare redogörelse av handlingen i 
våra romaner, för att underlätta den redovisning av resultaten som följer. Sedan ämnar 
vi göra en genomgång av de gemensamma nämnare vi funnit i våra romaner, årtionde 
för årtionde. Efter analysen följer så vår dikussionsdel, där vi kommer att knyta samman 
uppsatsens delar genom att resonera kring våra frågeställningar. Vi ska här försöka oss 
på en jämförelse mellan fiktionens och verklighetens tjej. Diskussionen kommer att 
mynna ut i de slutsatser vi hoppas kunna utläsa. Efter vi dragit våra slutsatser kommer 
så en sammanfattning av vår magisteruppsats och vi avslutar med en förteckning av den 
litteratur som vi använt. 
 

1.3. Litteratursökning 
 
Vi har använt oss av en rad olika databaser i vår sökning efter för oss relevant litteratur. 
Förutom Högskolebibliotekets egen databas Voyager, har LIBRIS och Nordiskt BDI-
index varit till hjälp. Även Artikelsök, Mediearkivet, LISA och Presstext har gett oss 
tips på litteratur som kunde vara passande. För att se hur vårt valda uppsatsämne har 
behandlats vid Bibliotekshögskolan i Borås, sökte vi i skolans uppsatsdatabas. När vi 
har velat klargöra begrepp har vi använt oss av Nationalencyklopedin på Internet. 
 
I de ovannämnda databaserna har vi använt oss av sökord som ”ungdomslitteratur”, 
”ungdomar och litteratur”, ”tonåringar och böcker”, ”tonårsflickor och litteratur”, 
”ungdomslitteratur och genus”, ”ungdomsböcker och kön”, ”litteratur och könsroller”, 
”ungdomar och samhälle” etc. Vi har även trunkerat våra sökord. Kombinationerna går 
som synes att variera i det oändliga. Vi använde oss också av källförteckningarna hos 
den litteratur som vi fann genom databassökningarna. Annan litteratur fick vi tips om 
från vår handledare och vid uppsatsseminarier.  
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2. Bakgrund 
 
Genom att göra en kortfattad beskrivning av vad litteratursociologi är kommer vi att 
visa på vår koppling till Biblioteks- och Informationsvetenskap, då vi vid vår utbildning 
har läst en kurs i just detta. Då vi analyserar ungdomsböcker vill vi i vår uppsats, i 
avsnittet Ungdomslitteraturens historik, ge en bakgrund till hur ungdomslitteraturen i 
Sverige har utvecklats. Detta följs av kapitlet Ungdom, där vi skriver om 
ungdomsbegreppet, samt hur ungdomskulturen vuxit fram. I Tjejer i verkligheten, vill vi 
ge en bakgrund till hur verkligheten kan se ut för dagens unga tjejer, bl a när det gäller 
den sociala konstruktionen av kön. (Vi kommer att använda oss av uttrycket göra kön i 
fortsättningen, även om bl a Fanny Ambjörnsson använder sig av begreppet skapa 
genus. Vi kommer att förklara uttrycket göra kön i kapitel 5.) Till sist i vår bakgrund 
kommer vi att ta upp Tidigare forskning, som berör vårt ämne på olika sätt.  
 

2.1. Litteratursociologi 
 
Vi inspirerades till vårt val av uppsatsämne av kursen Litteraturen och samhället, en 
litteratursociologisk kurs inom ämnet Biblioteks- och Informationsvetenskap. Då vi i 
uppsatsen vill studera hur verkligheten för unga kvinnor speglas i ungdomslitteraturen, 
ska vi använda oss av ett litteratursociologiskt perspektiv. Detta ska vi göra genom att 
utgå ifrån föreställningen om att litteraturen kan spegla samhället, vilken är en av 
grundtankarna inom litteratursociologin. Enligt Johan Svedjedal, professor i 
litteraturvetenskap, innebär litteratursociologi att man studerar: 
 

• Samhället i litteraturen, 
• Litteraturen i samhället,  
• Litteratursamhället, d v s man undersöker förlagsvärlden, bokdistribution, etc. 

(Svedjedal 1998, s. 77). 
 
Inom litteratursociologin utgår man inte sällan från det man kallar speglingsteorin; att 
”konsten efterliknar livet – och att livet efterliknar konsten.” (Svedjedal 1998, s. 81) I 
vår uppsats vill vi alltså titta närmare på hur samhället speglas i litteraturen och då ur ett 
genusperspektiv.  
 

2.2. Ungdomslitteraturens historik 
 
”Med ungdomslitteratur avses prosaverk utgivna och marknadsförda för unga 
människor.” (Kåreland 2001, s. 116) 
 
Ungdomslitteraturen i Sverige har rötter ända tillbaka i 1600-talet då 
uppfostringslitteraturen, även kallad uppförandeböcker, kom till Sverige. Det är från 
dessa så kallade uppförandeböcker som flick- och pojkböckerna utvecklades. Detta bl a 
beroende av att borgarklassens flickor, i väntan på äktenskapet, var i behov av lämplig 
litteratur. Läraren och forskaren, Marika Andræ, vid Litteraturvetenskapliga 
institutionen i Uppsala säger, ”De tidigare stela uppfostringsböckerna räckte inte längre 
till.” (Andrae 2001, s. 47). Istället blev det böcker som speciellt behandlade ämnet 
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familjen, ofta skrivna av amerikanska och engelska kvinnor med erfarenhet av 
äktenskap och familjelivet. 
 
I artikeln ”Äventyr med könsskillnader”, skriver litteraturvetaren och skribenten 
Therece Gustafsson, att de tidigaste exemplaren av flick- och pojkböckerna dock var 
äventyrsböcker. Än så länge var det bara manliga huvudpersoner i dessa böcker, vilket 
gjorde att de kom att kallas just pojkböcker. Det var vid denna tid vanligt att böckerna 
blev översatta ifrån det engelska, tyska och ibland franska språket. När flickböckerna 
kom – böckerna som bara riktade sig till flickor - översattes även de från engelska och 
tyska. Flickboken skrevs oftast av kvinnor och den beskrev hur unga flickor skulle vara: 
– lydiga, väluppfostrade och underordnade männen. Enligt Gustafsson var det först in 
på 1900-talet som det märktes någon skillnad i hur flickböckerna skrevs: ”I den svenska 
1900-talets moderna flickbok vimlar det av arbetande, studerande och skrivande 
kvinnor: de tar studenten, de skriver böcker, de studerar till läkare och de mest radikala 
funderar till och med på att bli flygare”. (Gustafsson 2004, s. 1)  
 
Dock utspelar sig flickboken oftast i hemmet och vardagslivet medan pojkbokens 
handling är förlagd till att utspela sig under äventyr och resor. Gustafsson drar 
paralleller mellan pojkboken och traditionella folksagor eftersom båda två handlar om 
en ung hjälte som efter att ha utfört en hjältemodig handling återvänder i triumf. 
”Vardagsskildringen är betydligt ovanligare i pojkböckerna även om det finns 
pojkböcker som skildrar arbetsliv, skolliv och äventyr i hemmets närmare omgivning.” 
(Gustafsson 2004, s. 2) Eftersom pojkböckerna var mer inriktade på resor, äventyr och 
spänning än flickböckerna anses de höra samman med genrer som t ex reseskildringar 
och den historiska romanen. Flickboken däremot kopplas samman med bl a 
rådgivningslitteratur för flickor (Andrae 2001, s. 14). 
 
Lena Kjersén Edman, fil dr och lektor i litteraturvetenskap anser att det är från flick- 
och pojkböckerna som sedan ungdomsromanen, eller tonårsboken, kommer att 
utvecklas, speciellt då ifrån den relationsinriktade flickboken (Kjersén Edman 2002, s. 
175). Det är först efter andra världskriget som det i Sverige växer fram ett socialt och 
pedagogiskt klimat som gynnar barn- och ungdomsböckerna. Fil dr. och 
universitetsläraren Ulla Lundqvist säger i boken Tradition och förnyelse att detta gäller 
speciellt litteraturen för tonåringar eftersom barnbokens guldålder ägde rum redan vid 
sekelskiftet (Lundqvist 1994, s. 20). 
 
Det gick inte att utestänga verkligheten från ungdomslitteraturen hur länge som helst; 
idyll- och trygghetstabut som hade präglat ungdomslitteraturen under 1940-talet, 
började ifrågasättas och de sociala ramarna utvidgades. Exempel på en typisk bok från 
slutet av 1940-talet är Harry Kullmans Den svarta fläcken. Ungdomslitteraturen i 
Sverige har länge varit bunden utav könsrollerna, uppdelningen av flick- och 
pojkböcker ansågs som självklar ända in på 1950-talet. För flickboken började 
förändringarna ske på 1960-talet i och med den i samhället pågående kvinnokampen. 
Det var på 1970-talet som den traditionella mansrollen började ifrågasättas. 
Litteraturvetaren Vivi Edström skriver i artikeln ”Värderingar i ungdomslitteraturen”, i 
Ungdomsboken, att 1974 anses som startpunkten för den nya pojkrollen i ungdoms- 
litteraturen. Istället för att mannen beskrivs som patriarkalisk, hjälten eller den präktige 
samhällsrepresentanten, så visar mannen nu känslor och är förmögen att gråta, likadant 
får pojkarna nu vårdande uppgifter (Edström & Hallberg 1984, s. 37).  
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2.2.1. Ungdomsromanen 1960- 1970-tal 
 
Det är på 1960-talet som den mer seriösa svenska samtidsrealistiska ungdomsromanen 
introducerades. Denna typ av ungdomsroman hade gemensamma drag bl a med den 
amerikanska ungdomsromanen Räddaren i nöden, (1953) av J.D. Salinger – en ung och 
känslig människa i kris som huvudperson eller jag-berättare. Böckerna var ofta 
psykologiskt trovärdiga och de vuxna som porträtterades i ungdomarnas närhet var 
sällan kloka eller positiva förebilder (Kjersén Edman 2002, s. 175-176).  
 
Litteraturvetaren Lena Kåreland och Ingrid Nettervik, universitetslektor i svenska, anser 
att ungdomslitteraturen under 1960-talet påverkades av den samtida debatten om 
könsroller, denna debatt gjorde att litteraturkritiker och författare ville sluta sätta in 
böckerna i dess tidigare fack som flick- eller pojkböcker. Det ansågs att böckerna nu 
ämnesmässigt skulle rikta sig till båda könen (Kåreland 2001, s. 119, Nettervik 2002, s. 
217). Slutet av 1960-talet levererade bl a en livlig debatt om barn- och 
ungdomslitteraturens innehåll. En av åsikterna var att god barn- och ungdomslitteratur 
borde ha ett högt estetiskt värde. 
 
I början av 1970-talet slog den samhälls- och probleminriktade ungdomsromanen 
igenom. Kåreland anser att detta hör samman med samtidens allmänna radikalisering 
och politisering av debatten (Kåreland 2001, s. 119). Även om kritikerna, i mitten av 
1970-talet, krävde ”djupare psykologi och mer avancerad berättarteknik” (Kjersén 
Edman 2002, s. 185), så var det på 1970-talet som ungdomsförfattarna ”sprängde” 
tidigare gränser. Vid denna tidpunkt skrev de om tidigare tabubelagda ämnen, knark, 
döden, sex och livsåskådningsproblem etc. Ett exempel på detta är Gunnel Bäckmans 
Tillträde till festen, (1969) som handlar om en ung kvinna som får veta att hon är sjuk i 
cancer. Slutet av 1970-talet drog dock med sig en allt större kritik av denna sorts 
böcker. Nu skulle ungdomarna få läsa böcker som ”kunde väcka deras intresse för det 
vuxenliv som väntade…” (Kåreland 2001, s. 122) 
 
I den äldre ungdomslitteraturen var modern en förebild, hon tröstade och var den fasta 
punkten i tillvaron. Konflikten mellan generationerna, speciellt spänningen mellan mor 
och dotter, var ett välanvänt tema på 1970-talet. Det var inte bara mammans roll inom 
ungdomslitteraturen som omvärderades på 1970-talet, utan även pappans. Det är nu som 
den ”mjuka” pappan introduceras, ”borta är portföljbäraren – i den mån han finns 
framställs han satiriskt: yrken som rektor, kamrer, direktör blir suspekta.” (Edström & 
Hallberg 1984, s. 40) 
 
Den ”nya” ungdomsboken är nu framförallt samhälls- och probleminriktad. Det ansågs 
att barn länge nog undanhållits information. ”Nu gällde det att öppna ögonen på de unga 
för samhällsproblem och verklighet, och att avslöja vilka länder och vilka människor 
som är manipulerade och förtryckta.” (Edström & Hallberg 1984, s. 24) Den nya 
litteraturen blev solidarisk med de unga på ett mycket mer genomförbart sätt än tidigare: 
nu riktades spetsen mot de vuxna, de som bar ansvaret för ett korrumperat samhälle.  
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2.2.2. Ungdomsromanen 1980- 2000-tal. 
 
Lena Kjersén Edman menar att 1980-talets sviktande ekonomi och den minskande tron 
på framtiden gjorde att allt fler författare producerade historiska ungdomsromaner, 
istället för de tidigare samtidsrealistiska. Exempel på detta är bl a Olov Svedelids 
böcker om Sverige förr i tiden (Kjersén Edman 2002, s. 185). Kåreland håller med om 
detta och hon beskriver även hur fantasyvågen började skönjas. 1980-talet bidrog med 
ett ökat intresse för myt och saga, både i ungdoms- och vuxenlitteraturen. I och med det 
ökade intresset för fantasy så trädde existentiella frågor och religiösa problem in i 
förgrunden. Exempel på detta, i Sverige, är Maria Gripes Skuggserie. Gripes böcker kan 
betecknas som magisk realism, vilket innebär att beskrivningen av vardagslivet 
sammansmälter med drömmar, fantasi och idéer (Kåreland 2001, s. 124).  
 
1990-talets bidrag till ungdomslitteraturen var de realistiska och mer skrämmande 
ungdomsromanerna. Litteraturvetaren och chefen för Svenska Barnboksinstitutet, Sonja 
Svensson, myntade begreppet idyllfobi. Svensson ansåg att 1990-talets 
ungdomsromaner hade, även om de var välskrivna, en överväldigande svartsyn 
(Kåreland 2001, s). Ulla Lundqvist skriver i artikeln, ”Varje tid har sin fasa”, att vi 
under 1990-talet har fått in de destruktiva krafterna i ungdomslitteraturen, detta i form 
av ibland alltför hårresande skildringar av meningslös grymhet, blodigt våld och svart 
depression. Lundqvist anser att ”det förefaller som om livets ljusa och konstruktiva sida 
i flera författarskap undviks så sorgfälligt att man nästan kan tala i termer av neuros och 
noja.” (Lundqvist 1996, s. 6-7)  
 
Kåreland anser däremot att 1990-talets böcker, inte alla naturligtvis, handlar om 
övergivenhet. Henning Mankells Resan till världens ände och Annika Thors tre böcker 
om två judiska systrar är bara några exempel. Kåreland skriver att ”dagens 
ungdomslitteratur inte bara låter ungdomarna känna igen sin egen vardag och sina egna 
problem.” (Kåreland 2001, s. 130) Den handlar också om andra kulturer, både i nutid 
och i dåtid. Under 1990-talets slut behandlades även ämnen som homosexualitet och 
incest i ungdomslitteraturen, exempel på detta är bl a Hans Lindquists Dröm att leva 
som handlar om en tonårskille som blir kär i en annan kille.   
 
I den utgivna litteraturen från år 2002 handlar böckerna i allmänhet om ungdomar och 
vuxna, men i synnerhet om relationerna mellan barn och föräldrar. Hanna Hallgren, poet 
och recensent i Aftonbladet, skriver i artikeln ”Årets Ungdomsböcker: vad ska en ung 
människa ta sig till?”, att ett par ungdomsromaner även behandlar den så kallade 
”hederskulturen kontra det svenska samhällets individcentrerade kultur.” (Hallgren 
2002, s. 3)  
 
Hallgren anser också att man, ur ett genusperspektiv, kan göra den överraskande 
iakttagelsen att det från 2002 års ungdomsböcker är bara ett fåtal som ”flirtar med ett 
könsseparerande ideal.” (Hallgren 2002, s. 4) Det vill säga att förlagen ger ut böcker 
som är nischade som pojk- eller flickböcker och de förses med omslag och 
baksidetexter som förväntas locka en kill- eller tjejpublik (Hallgren 2002, s. 4).  
 
Både Eva Wahlström och Petter Lindgren skriver om 2003 års ungdomsböcker. 
Skribenten Lindgren anser i artikeln, ”Krig & ångest, lysande elände”, att det är alldeles 
för många böcker som handlar om; ”Så många ensamma mammor och frånvarande 
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pappor. Så många sidor onödigt opersonlig och ibland förfärande tråkig normalprosa.” 
(Lindgren 2003, s. 1) Lindgren efterlyser mer experiment med form, och beklagar sig 
även över att killarna i böckerna oft ast trasslar in sig i kriminalitet medan tjejerna ostört 
kan ”odla sitt känsloliv.” (Lindgren 2003, s. 1) Skribenten Eva Wahlström skriver i 
artikeln, ”Rädslan och det främmande”, att ungdomslitteraturen från 2003 till största del 
handlar om identitetsproblematik. Wahlström anser dock att detta inte är överraskande 
då detta, enligt henne, är vad ungdomstiden handlar om. Det är dock oftast en ”större” 
identitetsproblematik som tas upp i böckerna, nämligen hur det är att stå med benen i 
olika kulturer (Wahlström 2003, s.1). 
 

2.3. Ungdom 
 
Efter att ha berättat om ungdomslitteraturens historik, så kommer vi nu att redogöra för 
svenska ungdomar och deras sociala situation. Då målgruppen för ungdomslitteraturen 
är just ungdomar anser vi att det är på sin plats att göra en kortfattad utredning av 
ungdomsbegreppet och om hur ungdomskulturen vuxit fram.  
 

2.3.1. Ungdomsbegreppet  
 
Ungdomar och deras specifika kultur har inte alltid funnits så uttalat som den gör i dag. 
Det var först under 1950- och 60-talen som man i Sverige, enligt uppsatsförfattarna Åsa 
Bengtsson och Maria Hermansson i magisteruppsatsen inom Biblioteks- och 
informationsvetenskap, Ungdomars plats på folkbiblioteket, nu och i framtiden, började 
att ”/…/ identifiera ungdomstiden eller tonåren som en speciell fas i människans liv, och 
nu växte också en speciell ungdomskultur fram.” (Bengtsson & Hermansson 1996, s. 
13)   
 
Däremot menar Johan Wennhall, doktor i etnologi, i tidskriften Ungdomstid, att det är 
fel att säga att ungdomsbegreppet etablerades på 1950-talet i Sverige. Wennhall menar 
att det har ”funnits mer utbredda förståelseramar kring vad ungdom är och vad detta 
särskilda livsskede representerar.” (Wennhall 1994, s. 11) Wennhall kopplar detta till 
användandet av begreppet tonår och tonåring, vilket förekommer redan på 1700-talet 
och är allmänt spritt mot slutet av 1800-talet. Wennhall anser också att det finns ”bevis” 
för att ungdomsperioden uppmärksammats långt tillbaka i tiden genom själva 
ungdomsbegreppet; ”ungdom är ju ett ord som kommer från fornsvenskan, med 
germansk motsvarighet i Jung (jmf t ex jungfru, junker, jungman).” (Wennhall 1994, s. 
11).  
 
Det är alltså inte lätt att hitta en genomgående definition av begreppet ungdom. Detta är 
det enda som litteraturen om ungdomskultur verkar vara överens om: att det är svårt att 
kategorisera vilken åldersgrupp som vi talar om när vi använder oss av begreppet 
ungdom. Bengtsson och Hermansson anser att detta beror på att detta speglar den 
osäkerhet som finns i verkligheten, alla människor utvecklas och mognar i olika takt 
(Bengtsson & Hermansson 1996, s. 13). 
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2.3.2. Ungdomskulturen och ungdomar i samhället 
 
Runt sekelskiftets slut hade det industriella samhället i Sverige byggt upp en ny och 
effektiv ram för ungdomstiden. Skolan, polisen, barnavårdsnämnderna m m utgjorde ett 
socialisationssystem som med hjälp av en socialistisk politik spred en bild av en 
standardiserad och homogen ungdom till både hemmet och arbetsplatserna. I 
bondesamhället hade föräldrar och andra auktoriteter stora möjligheter att kontrollera 
vad ungdomarna skulle göra eller inte. I och med industrialiseringen och det alltmer 
sektoriserade och differentierade samhället fick ungdomarna mer och mer tid och plats 
att själva bestämma vad de ville göra. Det var, enligt Wennhall, under de första 
decennierna av 1900-talet som de ungdomskulturer som vi känner igen idag började 
etableras. (Wennhall 1994, s. 17) 
 
Som en följd av det industriella samhällets utveckling kom det nya förutsättningar och 
nya problem gällande ungdomstiden. Den tid som man räknas som ungdom är förlängd 
och med därtill ökade krav på utbildning. Detta gör att ungdomar måste, i större 
utsträckning än förut, vara ekonomiskt beroende av sina föräldrar. Ulla Lundqvist 
skriver i sin bok, Tradition och förnyelse, att ungdomarna vid 1950- och 60-talet fick en 
allt större köplust, men även för detta var de beroende av föräldrarnas pengar. Detta 
kom att skapa generationskonflikter, vilket gjorde att en ungdomskultur skapades, en 
ungdomskultur som förde ”krig” mot vuxenvärlden genom en egen livsstil, smak och 
värderingar (Lundqvist 1994, s. 38). 
 
Om 1960-talet i Sverige kom med en konjunkturuppgång, vilket bidrog till en större 
ekonomiskt frihet för de unga, representerade 1980-talets ekonomiska bakslag en tid då, 
förutom att en allt större ungdomsarbetslöshet utvecklades, allt fler ungdomar började 
känna sig villrådiga, rädda för krig och miljökatastrofer. Lars Furuland, 
litteraturforskare, och Mary Ørvig, bibliotekarie och författare, skriver i sin bok, Utblick 
över barn- och ungdomslitteraturen, att det för Sveriges ungdomar under 1980-talet 
rådde en ”överhuvudtaget bristande framtidstro.” (Furuland & Ørvig 1986, s. 280)  
 
Kultursociologen Mats Trondman, skriver i boken, Varken ung eller vuxen, att det på 
1990-talet var många familjer som fick det svårare ekonomiskt. ”Men till följd av den 
kraftigt ökande arbetslösheten och den minskande sysselsättningen sjönk de svenska 
hushållens disponibla inkomster under de fem första åren under 1990-talet realt med 8 
procent.” (Trondman 2001, s. 70) Ungefär vart femte barn hade över en period av ett år 
under 1990-talet upplevt vad Trondman kallar för ekonomisk kris; pengarna har tagit 
slut och familjen har blivit tvungen att ”låna från släkt och vänner eller begära 
socialbidrag för att klara matkontot eller kunna betala hyran i tid.” (Trondman 2001, s. 
74)  
 
1990-talet har inte bara inneburit sämre ekonomi för ungdomarna, deras hälsa – både 
psykiskt och fysiskt, har också försämrats. Trondman skriver bl a att, ”/…/ allt fler unga 
vuxna mellan 18 och 24 år har fått psykiska problem under 90-talet.” (Trondman 2001, 
s. 89) Trondman målar inte upp någon speciellt positiv bild av verkligheten för 1990-
talets ungdomar. De blir allt sämre i skolan, ca 9000 elever per år är obehöriga efter 
högstadiet. De har alltså inte godkänt i tillräckligt många ämnen för att kunna söka 
vidare till gymnasiet (Trondman 2001, s. 96).  
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Kultur- och samhällsanalytikern Thomas Ziehe skriver i sin bok Kulturanalyser att det 
inte går att hitta en speciell ram för hur ungdomar ska utvecklas. Detta beror på att 
ungdomar växer upp i olika historiska och kulturella situationer, vi påverkas alltså av 
vår vardag. Ziehe påpekar också att det idag, med ett allt snabbare skiftande samhälle, 
märks allt tydligare att ungdomar ofta inte ”hinner med” att utvecklas i sin egen takt. 
Detta försvåras även av att den sociala miljön blir allt ”hårdare”. Ziehe menar att 
ungdomar nu förtiden måste kunna ”framställa sig själv socialt och psykiskt, vinna 
poäng och – cyniskt uttryckt – ’sälja sig själv’.” (Ziehe 1993, s.34, 37)  
 
Ziehes åsikt om att det blir allt svårare att bli vuxen diskuteras även av Anders Löfgren, 
fil dr i kulturgeografi, och Margareta Norell, forskare i sociologi, i boken Att förstå 
ungdom. De talar om att kraven på de unga ökar och att det blir alltfler val som 
ungdomar måste ta ställning till. ”Ett växande ansvar läggs på de unga; de ska inte bara 
lyckas, de ska också bestämma vad de ska lyckas med.” (Löfgren & Norell 1991, s. 7) 
Socialantropologen Fanny Ambjörnsson, skriver i sin avhandling I en klass för sig att 
det är allt fler flickor som väljer gymnasieprogram som förbereder för fortsatta studier 
och allt färre som går yrkesförberedande program. Detta för att få en bredare bas för 
både fortsatta studier och det kommande arbetslivet. 
 

2.4. Tjejen i vardagen 
 
Då vi innan har redogjort mer allmänt om ungdomar, har vi här för avsikt att 
koncentrera oss på unga tjejer. Vi börjar dock med att allmänt tala om könsroller. 
 
Etnologen Joi Bay skriver i artikeln ”Tuffa pojkar och mjuka flickor även på 90-talet?” 
att vuxna utgår ifrån att könsrollerna formas i ungdomstiden och att dessa följer med 
ungdomarna resten av livet: ”Tuffa pojkar blir hårda män och snälla flickor blir mjuka 
kvinnor.” (Bay 1994, s. 47) Detta är dock långt ifrån säkert, könsrollerna utvecklas i 
motsättning och i kontrast till det motsatta könet, till andra generationers könsroller 
m.m. Det finns alltså ett samspel mellan generationerna, mellan de båda könens 
traditioner och könens egen kreativitet, ett komplicerat förhållande som inte kan liknas 
vid en enkel ”formel”.  
 
Anette Göthlund skriver i sin bok Bilder av tonårsflickor, att det idag finns färre fast 
cementerade föreställningar om hur en kvinna bör vara och uppföra sig, än det fanns för 
30 år sedan. Det finns också en officiell ideologi om att dagens samhälle ska verka för 
jämställdhet mellan könen (Göthlund 1997, s. 16). 
 
Istället för att koncentrera sig på kampen för jämlikhet mellan män och kvinnor så har, 
enligt sociologen Sabina Cwejman, kvinnorna börjat sträva mot självcentrering och 
självutveckling. ”En klar bild av och öppen kamp mot orättvisor mellan könen har bytts 
ut mot en otydlighet i dessa frågor.” (Cwejman 1991, s. 55) Enligt Anders Löfgren, fil. 
dr i kulturgeografi, och Margareta Norell, forskare i sociologi, blir ett av de viktigaste 
projekten för unga kvinnor att markera sig emot sina föräldrar och lärare. De säger i 
boken Att förstå ungdom, att vara vuxen är ”att bli accepterad som en person med 
integritet – att bestämma själv.” (Löfgren & Norell 1991, s. 23)  
 
Cwejman anser att flickorna skruvar ned sina framtidsambitioner när de kommer upp i 
tonåren och speciellt när de börjar gymnasiet; de ska då ha insett att ”verkligheten inte 
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är lika för alla oavsett kön och att det nog är troligare att de blir sjuksköterskor än 
läkare.” (Cwejman 1991, s. 58) Förutom att flickorna inser detta får de, som 
socialantropologen Fanny Ambjörnsson skriver i sin avhandling I en klass för sig, 
ibland problem med skolpersonalens och de andra elevernas uppfattningar om hur man 
ska se ut och uppföra sig om man går ett speciellt program. Ambjörnsson undersöker en 
klass ifrån Barn- och Fritidsprogrammet och en ifrån Samhällsprogrammet, alltså elever 
i gymnasiet. Både Ambjörnsson och de tjejer som hon undersöker påpekar att man 
uppför sig olika och klär sig olika, beroende på vilket program man går. ”Bland såväl 
lärare och skolpersonal som övriga elever var de (ö)kända som stökiga elever med grovt 
språkbruk och ett allmänt ointresse för skolan.” (Ambjörnsson 2003, s. 53) Till och med 
lärarna och annan personal på skolan säger samma sak om eleverna på Barn- och 
Fritidsprogrammet, medan Samhällsprogrammets elever anses vara skötsamma och 
duktiga i skolan. Vi vill dock poängtera att även killar kan bli bedömda efter vilket 
program de väljer. 
 
Fanny Ambjörnsson talar om att unga kvinnor inte skapar genus (vilket vi likställer med 
begreppet ”att göra kön”, se sidan 24) genom en enstaka handling. Det räcker inte att 
bara en gång sätta håret i tofs och fnittra med sina väninnor. Detta ska utföras gång på 
gång, det måste återskapas, för att det ska vara övertygande. Ambjörnsson har i sin bok 
koncentrerat sig på de handlingar som måste utföras för att man ska uppfattas som tjej, 
hon beskriver också hur en ung kvinna i gymnasiet kan behöva uppföra sig för att 
accepteras av sina kamrater. Som exempel på detta beteende berättar Ambjörnsson om 
de undersökta tjejernas strävan efter att hitta en pojkvän.  
 

     Den status själva uppvisandet av en pojkvän medförde var tydlig i båda tjejgrupperna. Att vara    
     gångbar nog att lyckas attrahera en kille fungerade delvis som en inträdesbiljett till den sociala  
     gemenskapen. Genom pojkvännen hade man ett givet samtalsämne att samlas kring. Men  
     pojkvännen utgjorde också en sorts spegel genom vilken tjejerna blev synliga som just tjejer.  
     (Ambjörnsson 2003, s. 110) 
 

Det är, enligt Ambjörnsson, också viktigt att tjejerna inte kan ses som ”okvinnliga”. 
Valet av rätt kläder, smink och smycken är bara några av de detaljer som tjejerna måste 
ha ”rätt” för att inte få kommentarer av sina kompisar om att de är icke-feminina. 
Kläder och ens accessoarer är dock inte det enda som tjejerna måste ha kontroll över för 
att påverka bilden av sig själva.  
 

För att uppfattas som kvinnlig i bemärkels en heterosexuellt attraktiv gav det definitivt mer 
utdelning att uppträda aningen tillbakadraget och blygt än intensivt utagerande. Visserligen var det 
ofta en tillgång att vara glad och öppen. Däremot riskerade den allvarligt engagerade, 
diskussionsvilliga tjejen att beskrivas som något mindre tilldragande än den som höll sig på just 
’lagom’ nivå. (Ambjörnsson 2003, s. 118-119) 

 
Ambjörnsson gör iakttagelsen att kroppen intar en ”säregen ställning i skapandet av 
femininitet.” (Ambjörnsson 2003, s. 156) Att sminka sig, fixa håret och byta kläder, 
eller andra sätt att ändra sitt utseende med, framstod enligt Ambjörnsson som centrala 
sysselsättningar och även som källor till samtal, kommentarer och också umgänge. 
Detta, menar Ambjörnsson, gick i samma anda som den massmediala framställningen 
av unga kvinnors intresseområden (Ambjörnsson 2003, s. 156). Ambjörnsson går även 
in och diskuterar en omtalad idé, den om ”naturliga kvinnligenhetens säte i 
kvinnokroppen.” (Ambjörnsson 2003, s. 160) Hon exemplifierar med filmen She´s all 
that. Den handlar om en ung kvinna som får hjälp att förvandla sig från tönt till balens 
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drottning. Ambjörnsson är noga med att poängtera att den skönhet huvudpersonen blir 
förvandlad till inte är tagen ur tomma intet: 
 

 Istället beskrivs den som en direkt avspegling av det hon alltid har haft, men inte varit medveten 
om, av en sorts oförlöst inre naturlig kvinnlighet. /…/ Snarare är det den naturliga 
kvinnokroppen/kvinnan som med hjälp av pincett, smink och hårfön ska förlösas. (Ambjörnsson 
2003, s. 160) 

 
Ambjörnsson tar upp ovanstående i och med att hon blir erbjuden av två tjejer att bli 
”förvandlad”. Tjejerna ser med stor förväntan fram emot att höra vad Ambjörnssons 
pojkvän tyckte om förvandlingen. De står dock helt oförstående inför det faktum att 
både Ambjörnsson och hennes pojkvän föredrog den osminkade versionen. En kompis 
till flickorna förklarar varför det är så, ”alla kvinnor vill ju egentligen se ut som vackra 
kvinnor.” (Ambjörnsson 2003, s. 160)  
 
I avhandlingen Bilder av tonårsflickor: Om estetik och identitetsarbete, har Anette 
Göthlund följt nio flickor och undersökt de bilder som tonårsflickor skapar av sig själva. 
Avhandlingen är resultatet av Göthlunds forskarutbildning vid den tvärvetenskapliga 
institutionen Tema Kommunikation vid Linköpings universitet. Den behandlar 
flickornas identitetsarbete, med andra ord om att bli vuxen, om att hitta sig själv och ”att 
komma till rätta med rollen som vuxen kvinna.” (Göthlund 1997, s. 15)  
 
Göthlund fann i sin undersökning att tre teman växte fram. Det första temat kallar hon 
för vuxentemat. Göthlund upplevde att flickorna kände sig kluvna inför att bli vuxna. De 
ser fram emot det med spänning och förväntan, samtidigt som de är oroliga ”inför de 
kravfyllda och mindre lockande sidorna av den vuxna kvinnorollen.” (Göthlund 1997, s. 
186) Därför vill flickorna skjuta upp de kravfyllda delarna av vuxenlivet, såsom fast 
yrke, barn och familj. Göthlund tolkar detta som ett pendlande mellan längtan efter 
utlevelse och frihet, men även längtan efter kontroll och ansvar. Vidare menar Göthlund 
att flickornas individuella livshistorier och erfarenheter, i kombination med den 
kulturella bildvärld av vuxen kvinnlighet som flickorna måste förhålla sig till, formar 
deras förväntningar på vuxenlivet.  
 
Det andra temat som Göthlund tar upp är autenticitetstemat. Det finns en ambivalens 
mellan flickornas behov av att känna tillhörighet och behovet av att särskilja sig. Till 
detta hör val av stil och livsstil, då visuella och verbala berättelser ”tas till hjälp för att 
individen ska kunna iscensätta känslan av ett autentiskt jag” (Göthlund 1997, s. 186). 
”Likaså diskuteras sökandet efter autenticitet som en önskan efter stabilitet och ordning 
i en ofta turbulent livsfas då den här bilden fortfarande kan upplevas som instabil och 
oklar. Inte minst gäller detta den bild man håller på att skapa sig själv som vuxen 
kvinna.” (Göthlund 1997, s. 187) 
 
Det tredje och sista temat som Göthlund fann var kropp och köntemat, i vilket hon tar 
upp stilens, utseendets och kroppens betydelse i identitetsarbetet:  
 

/…/ konflikter som framträder handlar om att man på ett plan vill leva upp till de kvinnlighetens 
ideal som kulturen fastställt, eftersom individen söker bekräftelse och stöd i könsidentitetsarbetet – 
samtidigt som man känner ett behov av att ta avstånd ifrån just denna kvinnlighet. Man vill 
undvika en idealiserad kvinnobild som man anar är stereotyp och ”falsk”. (Göthlund 1997, s. 187) 

 
Flickorna vill inte bli fastlåsta i en viss könsposition då de vill ha möjligheten att kunna 
överskrida gränserna mellan manligt och kvinnligt. Göthlund menar vidare att de 
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konflikter som uppstår kring könsidentitetsarbetet i huvudsak bottnar i de motstridiga 
budskap som flickor möter idag: ”Utifrån dessa budskap skapas en mängd förväntningar 
som sedan ska infrias.” (Göthlund 1997, s. 187) Enligt Göthlund är flickorna medvetna 
om de motstridiga budskap om vad som är möjligt. Män och kvinnor har lika 
rättigheter, men flickorna märker av att det i praktiken är annorlunda för flickor. 
(Göthlund 1997, s. 188) 
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3. Problemformulering 
 
Ungdomstiden är en tid fylld av sökande efter en egen identitet och funderingar kring 
vad det innebär att vara kvinna eller man. Då ungdomar tar till sig av allt de läser och 
ser på TV för att utveckla sina identiteter, tycker vi att det skulle vara intressant att se på 
hur unga kvinnors verklighet ser ut i litteratur avsedd för ungdomar under årtiondena 
1980, 1990 och 2000. Vilken bild av tjejen finns i ungdomsböckerna? Kliver 
karaktärerna i böckerna över könsgränserna? Hur ser familjekonstellationerna ut? Vi 
kommer i denna magisteruppsats att försöka svara på frågor som dessa genom att 
anlägga ett genusperspektiv, för att på så sätt kunna synliggöra hur karaktärerna gör 
kön.  
 

3.1. Syfte och frågeställningar 
 
Vårt syfte med denna magisteruppsats är att undersöka hur bilden av unga kvinnor och 
deras närmiljö har förändrats under årtiondena 1980, 1990 och 2000, i ett antal 
ungdomsböcker. Detta ska vi göra genom att anlägga ett genusperspektiv och genom att 
utgå från ett antal frågeställningar.  
 
Vi har inspirerats dels av kvinnohistorikern Yvonne Hirdmans teori om isärhållandets 
lag, dels av psykologerna Ylva Elvin-Nowaks och Heléne Thomssons tankar om att 
flickor uppmuntras och uppmanas att bli som flickor ”bör” vara. Med utgångspunkt i 
detta kom vi fram till följande huvudfrågeställning och följdfrågor:  
 

• Hur ser bilden av tjejen och hennes närmiljö ut i den svenska ungdomsromanen 
och hur har den förändrats, under 1980-, 1990- och 2000-talet?  

 
Vi vill poängtera att vi inte har ambitionen att uttala oss generellt då vårt empiriska 
material är förhållandevis litet. Då huvudfrågeställningen är något bred, kommer vi att 
använda oss av följdfrågorna som fokuserar på hur vi gör kön: 
 

• Elvin-Nowak och Thomson menar att flickor uppmuntras att bli som flickor och 
pojkar som pojkar, hur visas detta i ungdomsböckerna? 

• Elvin-Nowak och Thomson menar att vi tar intryck från vår omgivning när vi 
bygger vår identitet som kvinna/man. Hur ser flickans närmiljö ut i 
ungdomsböckerna? 

• Elvin-Nowak och Thomson talar om vårt behov av att bli bekräftad som 
”bekönad” individ. Hur viktigt är detta för tjejerna i ungdomsböckerna? 

• I dagens jämställda Sverige får ungdomar höra att de kan bli vad de vill oavsett 
kön. I vilken utsträckning kan vi se detta när det gäller flickornas 
framtidsdrömmar/-planer i ungdomsböckerna?  

• Hur yttrar sig Hirdmans ”isärhållandets lag” i ungdomsböckerna, d v s kliver 
karaktärerna i böckerna över könsgränserna, i så fall på vilket sätt? 

 
Vi kommer att utveckla de centrala begreppen som vi nämner ovan i kapitel 5. Vi vill 
dock poängtera att vi kommer att röra oss med begreppen unga kvinnor och tjejer och 
flickor synonymt. Våra frågeställningar speglar, enligt oss, en aspekt av samhället. Det 
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vill säga, hur karaktärerna gör kön, vilket bottnar i samhälleliga värderingar, och hur 
detta kan se ut i ungdomsböckerna. Vi vill även koppla samman detta med hur 
verklighetens tjejer har det. För att ge svar på dessa frågeställningar ska vi använda oss 
av ett antal analysfrågor, vilka vi redogör för i metodkapitlet. 
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3.2. Avgränsningar och urval 
 
Vi har valt dessa urvalskriterier till vår undersökning; böcker skrivna av svenska 
författare, som utspelas i Sverige och med kvinnliga huvudrollsinnehavare. Vi bestämde 
oss för böcker skrivna under årtiondena 1980, 1990 och 2000, och som utspelas under 
dessa årtal. Detta för att vi ville ha relativt moderna böcker, både gällande innehåll och 
publiceringsdatum. Vi valde att läsa tre böcker från varje årtionde. Vi valde bort 
följande kategorier, eftersom vi hade ett krav på realism: Fantasy, Science Fiction och 
historiska romaner. Vi har valt att använda oss av ungdomslitteratur på följande sätt: 
den litteratur som riktar sig till tonåringar, d v s tretton- till nittonåringar. Denna 
definition fick vi av en bibliotekarie på Borås Stadsbibliotek 
 
Till en början var vi inriktade på att hitta böcker som var representativa, d v s typiska, 
för de utvalda årtalen. För att kunna göra vårt urval började vi med att kontakta Svenska 
Barnboksinstitutet via e-post för att få råd om vilka titlar som skulle passa vår 
undersökning. Vi frågade om de kunde ge oss böcker som var representativa för de årtal 
vi valt. Istället gav de oss tips på hur vi skulle gå tillväga för att kunna hitta böcker, 
dock sade de ingenting om hur representativa dessa titlar skulle vara. Vi bestämde oss 
då för att gå en annan väg nämligen att hitta böcker som var populära hos ungdomarna.  
 
Vi valde då att fråga en bibliotekarie på Borås Stadsbibliotek till råds. När vi frågade 
om böcker som var populära hos ungdomarna, berättade hon för oss att det kunde vara 
problematiskt med hänsyn till utlåningsstatistik. Exempelvis finns vissa titlar i sex 
upplagor och dessa är utlånade hela tiden, medan andra finns i endast två exemplar och 
är också ut lånade ständigt. Hur vet man då vilken utav dessa böcker som är populärast? 
Efter samtalen med Svenska Barnboksinstitutet och bibliotekarien vid Borås 
Stadsbibliotek, valde vi att överge både representativiteten och populariteten. Vi insåg 
att de representativa och populära aspekterna inte fyllde någon funktion i vår 
undersökning, då vårt syfte endast är att visa hur det kan se ut i ungdomsböckerna.  
 
I vårt sökande av passande litteratur, beslöt vi oss sedan för att välja våra böcker genom 
att slumpmässigt plocka dem från Stadsbibliotekets hyllor utifrån våra urvalskriterier. 
Vi valde följande böcker: 
 

• Att trösta Fanny – Gunnel Beckman från 1981. 
• Juliane och jag – Inger Edelfeldt från 1982. 
• Dårfinkar och dönickar – Ulf Stark från 1984. 
• Silverdelfinen – Anita Eklund Lykull från 1992. 
• Elden – Inger Frimansson från 1999. 
• Balladen om Sandra Ess – Cannie Möller från 1999. 
• Det finns inga skridskor i öknen – Mats Berggren från 2002. 
• Heder – Christina Wahldén från 2002. 
• Du och jag, Marie Curie – Annika Ruth Persson från 2003. 
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4. Tidigare forskning 
 
I denna del av uppsatsen ska vi ta upp för oss relevant tidigare forskning. Inledningsvis 
kommer vi att berätta om litteraturvetaren Ulf Boëthius tankar om utvecklingen från 
könsrollsforskning till genusanalys. Sedan ska vi ta upp läraren och forskaren Marika 
Andræs forskning om B. Wahlströms ungdomsböcker. Hon tar upp konstruktion av kön 
i dessa ungdomsböcker, vilket är relevant för vår uppsats. Dock koncentrerar hon sig på 
årtalen 1914-1944, medan vi har tittat på litteratur från årtiondena 1980-2000. Sjödin 
och Skoglund har gjort en litteratursociologisk studie om könsroller i ungdomsböcker, 
dock koncentrerar de sig på västerngenren. De använder sig av Hirdmans genusteori, vi 
tyckte därför att det var intressant att se hur de hade gått tillväga med detta. Även 
statsvetaren Li Bennich-Björkman har gjort en litteratursociologisk studie. Hon har tittat 
närmare på veckopressens ”testa dig själv” och relaterat detta till verklighetens 
kvinnoroll. Maria Ulfgard har studerat ungdomar och hur de konstruerar genus i sina 
egna liv och i sin läsning av böcker.  Socialantropologen Fanny Ambjörnssons 
avhandling behandlar gymnasietjejers förhållande till kön och identitet. Vi anser att den 
är intressant i sammanhanget fastän den saknar koppling till litteratur eller läsning, då 
den i likhet med Maria Ulfgards avhandling, ger en bild av hur vardagen kan se ut för 
unga tjejer. 
 

4.1. Forskning kring kön och litteratur  
 
I artikeln ”Från könsrollsforskning till genusanalys” granskar litteraturvetaren Ulf 
Boëthius den forskning som på något sätt har intresserat sig för ungdomars läsning i ett 
könsperspektiv. Boëthius kan urskilja fem viktiga forskningsriktningar inom den 
könsorienterade litteraturforskningen. Några av dessa har haft inflytande på 
ungdomslitteraturforskningen, medan andra haft litet inflytande eller inget alls 
(Boëthius 1991, s. 173). 
 
Den första forskningsriktningen är könsrollsforskningen som också betytt mest för 
forskningen kring ungdomars litteratur. Könsrollsforskningen växte fram under början 
av 1960-talet och var också nära förbunden med den dåtida kvinnorörelsen. Här 
studerades hur kvinnor och män skildrades i olika berättande medier. Man 
koncentrerade sig på innehållet och struntade i såväl formen som den estetiska helheten. 
Vidare menar Boëthius att: 
 

Analyserna hade i regel en kritisk prägel: dels visade man hur stereotypt, traditionellt eller direkt 
kvinnofientligt manliga (och ibland kvinnliga) författare (och kritiker) hade behandlat kvinnor (och 
i viss mån män), dels lyfte man fram progressiva eller mönsterbildande skildringar av relationerna 
mellan könen hos både manliga och kvinnliga författare – i den mån sådana skildringar stod att 
finna. (Boëthius 1991, s. 174) 

 
I samband med den marxistiska vågen, i slutet av 1960-talet, växte den könsorienterade 
ideologikritiken fram. Den har dock inte betytt lika mycket för 
ungdomsfiktionsforskningen. Här menade man att det inte räckte att bekämpa 
könsförtrycket, då detta endast var en liten del i det kapitalistiska systemet. Man borde 
istället kämpa mot både kapitalismen och sexismen (Boëthius 1991, s. 174). 
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I slutet av 1970-talet blev det kvinnliga perspektivet allt mer dominerande i och med 
kvinnolitteraturforskningen. Nu fokuserade man på de kvinnliga författarna och deras 
verk. Boëthius menar att kvinnorna började ses som aktiva och skapande subjekt ”med 
en egen, av männen bortglömd och föraktad kvinnokultur.” (Boëthius 1991, s. 174) 
Man lyfte således fram kvinnors verk, ofta bortglömda, samtidigt som den manligt 
präglade kanonbildningen kritiserades. Det diskuterades också om det fanns en särskilt 
kvinnlig estetik. Då de kvinnliga författarna ofta skrivit för barn och ungdomar 
påverkades även forskningen kring ungdomslitteratur av kvinnolitteraturforskningens 
intresse för kvinnokultur. 
 
Under samma tid, d v s i, slutet av 1970-talet, väcktes intresset för litteraturens 
konsumenter, alltså läsarna. Man upptäckte att de var aktiva, väljande och skapande. 
Den könsorienterade receptionsforskningen uppmärksammade främst kvinnliga läsare. 
Många av undersökningarna behandlade populärfiktion med en stor kvinnlig publik, 
men det fanns även forskare som studerade ungdomar från en litteraturpedagogisk 
utgångspunkt.  
 
Först under 1980-talet framträdde den strukturalistiskt och poststrukturalistiskt 
influerade genusforskningen. Här koncentrerades forskningen till hur bl a kvinnligt och 
manligt och relationerna mellan dem var konstruerade i litteraturen. Boëthius menar 
vidare att: ”Med dess redskap kan den ungdomsforskaren analysera de litterära 
diskurserna också på mikronivå och visa hur manligt och kvinnligt konstrueras som 
positioner inne i själva språket.” (Boëthius 1991, s. 211) 
 

4.2. Kön i B. Wahlströms ungdomsböcker 
 
Syftet med Marika Andræs avhandling, Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke 
blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker. 1914-1944,  ”är att kartlägga hur äldre och 
nyare uppfattningar om könsnormer uttrycks i B. Wahlströms ungdomsböcker.” (Andræ 
2001, s. 18) Inledningsvis behandlar Andræ den borgerliga familjen samt pojkens och 
flickans uppfostran. Hon uppehåller sig därefter vid tiden omkring mitten av 1800-talet 
när de svenska förlagen började publicera böcker som riktade sig till ungdomar. (Andræ 
2001, s. 18)  

 
Andræ talar om något som hon kallar könskonstruktion, de skildringar som 
berättelserna gör av ”enskilda karaktärers formande i förhållande till kön, men också 
narrativa mönster som befäster pojk- och flickberättelserna som skilda kategorier.” 
(Andræ 2001, s. 21) Enligt Andræ är alltså begreppet könskonstruktion en inomtextlig 
analysterm. Därför har hon valt att också använda sig av termen könskonstituering. 
Detta begrepp syftar på att flick- och pojkböcker kan ses som ett kulturellt uttryck för 
könsuppdelningens betydelse inom vårt samhälle. De metodiska redskap som Andræ 
ska använda sig av har hon hämtat från narratologin och socialpsykologin. Andræ 
menar att ett grundläggande drag för ett narratologiskt perspektiv är att ”urskilja dels 
vad som berättas och dels hur något berättas.” (Andræ 2001, s. 22) Dock anser Andræ 
att en narratologisk analys står sig bäst om man kompletterar den med något annat sätt 
att se på texten. Till detta har hon valt att använda ett socialpsykologiskt perspektiv, 
vilket innebär att hon ”tar vissa psykologiska termer till hjälp för att beskriva 
könskontruktionen i berättelserna.” (Andræ 2001, s. 24)  
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Den ofta uppmärksammade skillnaden mellan pojk- och flickböckerna är enligt Andræ 
de konventioner som ger till exempel pojkar och flickor olika utgångslägen. Med detta 
menar Andræ, att pojkar ”förknippas med rörelsefrihet och initiativkraft och har hela 
omvärlden som sitt fält, medan flickor förknippas med mer statiska attityder och en 
intimsfär.” (Andræ 2001, s. 29) I sin avhandling undersöker Andræ i vilken mån pojk- 
och flickbokshuvudpersonerna ges olika förutsättningar. Det centrala för analysen är 
vilka situationer som pojk- respektive flickprotagonisterna utsätts för, vilka 
handlingsramar som de har och hur de utnyttjar dem (Andræ 2001, s. 29). Innan Andræ 
går in på sin undersökning skriver hon bl a om förlaget Wahlströms historik och 
flickbokens historik, d v s hur den unga flickan i flickböckerna utvecklas och hennes 
väg fram till familj och välstånd. Detta är dock bara några exempel på vad Andræ tar 
upp, hon ger en gedigen genomgång av både flickbokens personer och motiv och 
likadant pojkbokens.  
 
Andræ upptäckte i sin undersökning att pojkar och flickor möter olika normer och 
värderingar i pojk- och flickböckerna, men att de ändå måste förhålla sig till samma 
ursprungsbild, d v s den tidigare nämnda borgerliga familjen. I berättelser om de yngre 
flickorna befästs familjens betydelse. Antingen försöker de föra samman en splittrad 
familj eller så vill de hitta en helt ny familj. Familjelivet kan också skildras som navet i 
en idylltillvaro. Flickan arbetar för familjens överlevnad och Andræ konstaterar att ”De 
rena idyllskildringarna ger en bild av den tillvaro som flickor med splittrade familjer 
strävar efter – en kärnfamilj med god sammanhållning och ordnad ekonomi.” (Andræ 
2001, s. 243)  
 
Om flickan av någon anledning inte uppskattar sin familj eller om hon innehar oönskade 
egenskaper måste hon omskolas. Flickan får således lära sig en läxa och omvänds till ett 
acceptabelt beteende. Detta mönster blir allt tydligare när flickorna blir tonåringar. Hon 
får lära sig att bete sig som en kvinna och att hon ska lyda vuxna. Andræ menar vidare 
att: ”Målet är uppnått när normerna internaliserats till full acceptans, det vill säga när 
flickan ser könsnormerna som sina egna och själv reglerar sitt uppträdande. Som en del 
i denna process ingår att flickan lär sig att se till andras behov.” (Andræ 2001, s. 243) 
Om flickan inte ”sätter sig till motvärn” fokuserar bokens handling på hur flickan 
utvecklar sina relationer. De något äldre flickorna kan också ge sig ut i arbetslivet. Dock 
har Andræ kunnat konstatera att flickorna avslutar sina karriärer, i de äldre böckerna, 
när de ska gifta sig, vilket också speglar den borgerliga familjens ideal. Andræ har 
också sett att flickprotagonister som gestaltas med humor och värme kan få viss frihet i 
förhållande till idealen. Dock anpassar sig även de till idealen till slut (Andræ 2001, s. 
244). 
 
Pojkens största fördel i pojkböckerna är att han är en ”presumtiv vuxen man” och får 
ofta vara ställföreträdande vuxen. I pojkböckerna är det främst en äventyrsvärld som 
skildras. De manlighetsideal som Andræ har kunnat utröna är äventyraren och 
gentlemannen. Den sistnämnda representerar bl a moral och ansvar. Andræ menar dock 
att det är berättelserna om de yngre pojkarna som visar att mannens uppgift är en 
ansvarsposition i samhället (Andræ 2001, s. 244-245). Pojkarna skolas in i homosociala 
sfärer, medan flickorna inriktas mot en heterosexuell karriär, således blir bilden av 
vuxenlivet att:  
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/…/ män mestadels kommer att ha med män att göra. Relationerna (och familjen) tar kvinnorna 
hand om. /…/ Han har privilegiet att kliva in i kvinnans redan ombonade värld för att sedan åter 
vandra ut i världen, redo för nya utmaningar. Den unga pojkens mål är att bli ”en riktig karl”. 
(Andræ 2001, s. 245) 

 
Andræ gör också här jämförelsen med den borgerliga familjen, där mannens position är 
försörjare och kvinnans uppgift är att uppfostra. Könskonstruktionen är, enligt Andræ, 
särskilt tydlig i berättelser där flickor och pojkar är på väg att bli vuxna. Flickan måste 
förändra sitt oönskade beteende till ett idealt, medan pojken sällan har det oönskade 
beteendet från början. Istället är det skurkarna som får stå för det oönskade beteendet.  
 
Egenskaper som exempelvis stolthet definieras olika, beroende på om det är en pojk- 
eller flickberättelse. I pojkboken ses stolthet som ett idealdrag som kan kopplas till ära, 
medan samma egenskap i flickboken kopplas samman med fåfänga eller tillgjordhet. 
Andræ fann dock även ideal som överensstämde mellan flick- och pojkböcker. Dessa är 
att vara frisk, sund, energisk, hederlig, ordentlig och förståndig (Andræ 2001, s. 247). 
 
Inledningsvis i avhandlingen ställde sig Andræ frågan om bokryggarnas färger 
symboliserar ”stopp” och ”gå”. Hon menar att frågan ytligt sett kan besvaras med ja. 
Hon kan konstatera att pojkarna rör sig friare i tid och rum, medan flickornas ramar 
jämförelsevis är trängre. Detta gäller inte bara för de enskilda äventyren, utan även för 
genren i stort. När det gäller könskonstruktion och uppfostran, anser Andræ, att 
flickorna är mer styrda mot anpassning. Pojkarna, däremot, är mindre uppenbart styrda, 
men pojkprotagonisten lär sig ändå göra det som förväntas av honom (Andræ 2001, s. 
249). 
 

4.3. Genus i västernlitteratur för ungdomar 
 
I uppsatsen Skott från höften: En studie av genus i vilda västernlitteratur, har Siw 
Sjödin och Helén Skoglund valt att undersöka hur könsrollerna skildras i 
västernlitteratur för ungdomar. Uppsatsförfattarna var intresserade av att se vilka 
värderingar kring könsroller som når ungdomar i dessa böcker. Inledningsvis redogör de 
för bl a Christer Bergqvist, Bengt Wikholm samt Leif Åbergs tankar kring 
västernlitteraturens form och dess karaktärer. De menar att man kan dela in 
västernhjälten i tre olika hjältetyper: ”den klassiske, helvite superhjälten”, ”den 
nästannormale hjälten” och ”den stenhårde hjälten”. (Sjödin & Skoglund 2003, s. 12-
13) Kvinnans roll i västernlitteraturen beskrivs som en symbol för ”nybyggarsamhällets 
längtan efter trygghet, fred och ordning.” Samtidigt som kvinnan binder mannen till sig 
och till samhällsgemenskapen genom äktenskapet, kan hon ses som ett hot mot mannen 
och hans frihet (Sjödin & Skoglund 2003, s. 14-15).  
 
Sjödin och Skoglund valde att analysera två ungdomsböcker av Harry Kullman: 
Spejarna från 1958 och Boskapstjuvarna från 1965; samt två ungdomsböcker av Stig 
Ericson: Dan Henry i Vilda Västern från 1971 och Jenny från Bluewater från 1982 
(Sjödin & Skoglund 2003, s. 24-26). Som metod använde de sig av ideologianalys, 
vilket är ett slags kritisk textanalys. Centralt för metoden är att texten som analyseras 
sätts i relation till en omgivande kontext, vilket i detta fall innebär övrig vilda västern 
litteratur (Sjödin & Skoglund 2003, s. 50). 
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För att synliggöra hur könsrollerna skildras i de utvalda ungdomsromanerna, har de i 
likhet med oss använt sig av Yvonne Hirdmans teori om genus. Efter att de läst 
materialet utifrån det nämnda genusperspektivet, sattes resultatet i relation till 
kontexten: övrig vilda västernlitteratur. Sjödin och Skoglund kom fram till att kvinnorna 
är mer självständiga i ”den typiska vilda västernboken” än vad de är i Kullmans och 
Ericsons romaner. I dessa böcker är också mödrarna mer underordnade än döttrarna. 
När det gäller Hirdmans genuskontrakt, menar Sjödin och Skoglund att äktenskapet 
fungerar som ett ”gripbart, synligt kontrakt där mycket av kraven och förväntningarna 
ligger på kvinnorna och där männen står högst i hierarkin.” (Sjödin & Skoglund 2003, s. 
48) Detta genuskontrakt finner Sjödin och Skoglund också på alla klassnivåer i 
böckerna. De har kunnat se att landet, marken och överlevnaden går före kärleken. 
 

4.4. Veckopressens ”testa dig själv”  
 
Statsvetaren Li Bennich-Björkman har bidragit till antologin Fiktionens förvandlingar 
med en litteratursociologisk studie, då hon tittat närmare på veckopressens ”testa dig 
själv”. Hon menar att testerna åstadkommer en mer direkt kontakt med läsaren än andra 
inslag i populärpressen, då de förutsätter en aktiv medverkan från läsarens sida. 
Meningen med testerna är att man ska få reda på oanade eller anade sanningar om ens 
egen personlighet genom att besvara påståenden om allt mellan himmel och jord. 
Bennich-Björkman tar utgångspunkt i möjligheten att analysera veckopressens tester 
”som en ingång till den sociala verklighet av relationer som tonåringar och yngre 
kvinnor genom inträdet i vuxentillvaron måste lära sig att orientera i och behärska.” 
(Bennich-Björkman 1996, s. 9) Således intresserar hon sig för hur relationer gestaltas i 
testernas budskap. Dessutom vill hon se om dessa budskap genomgått förändringar från 
1960-talet och fram till 1990-tal. Detta ska hon sedan relatera till verkligheten: ”Speglar 
veckopressens tester en förändrad verklighet?” (Bennich-Björkman 1996, s. 9) 
 
Mycket har förändrats när det gäller kvinnans livsvillkor på den offentliga arenan. 
Bennich-Björkman är dock osäker på om det skett förändringar när det gäller det 
privata, och på hur dessa förändringar i sådana fall ser ut: ”Kan man spåra några 
förändringar i privatrelationernas utveckling – inte minst relationen till män – eller i hur 
den ’privata’ kvinnorollen uppfattas?” (Bennich-Björkman 1996, s. 10) Populärpressen 
erbjuder möjligheter att spåra vardagsverklighet för kvinnor ur arbetarklassen, då det 
här finns en bred kvinnlig publik. Bennich-Björkman menar vidare att veckotidningen 
egentligen inte kan frikopplas från sin publiks behov, då populärpressens villkor är 
kommersiella. Alltså utvecklas veckopressen ”i ett intensivt samspel med en kvinnlig 
publik.’” (Bennich-Björkman 1996, s. 11) Hon poängterar också att det är främst 
inblickar i en kvinnlig ungdoms- eller tonårskultur som möter oss i dessa tidningar.  
 
De undersökta testerna delar Bennich-Björkman in i fem kategorier. Den första och 
största kategorin är tester som på något sätt behandlar personliga egenskaper. I denna 
kategori kan man lika gärna tala om ”kvinnoroller”. Här finns exempelvis tester som rör 
utseende och olika karaktärsdrag. Den andra kategorin behandlar romantik. Här finner 
man tester som går ut på att hitta den rätte mannen, men även tester som går ut på att 
avgöra om man är romantiskt lagd. De övriga tre kategorierna är popularitet, erotik 
(sex) samt yrkesliv. Bennich-Björkman fann att dessa inte alls var representerade i 
samma utsträckning i veckopressen som de två första kategorierna.  
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Vad säger då veckopressens tester om verkligheten? Utifrån Bennich-Björkmans 
undersökning kan hon se att 1960-talets tester kring personliga egenskaper präglades av 
ett slags skönhetsnorm. Denna återfinns inte under 1980- och 1990-talen. Dessutom 
fanns, i 1960-talets romantiktester, bilden av kvinnan som passiv med uppgift att 
behaga mannen. Denna kvinnobild förvandlas under 1980- och 1990-talen till kvinnan 
som initiativtagare, d v s ”en kvinna som väljer och inte enbart väljs.” (Bennich-
Björkman 1996, s. 26) Bennich-Björkman menar att de budskap som förmedlas i 
veckopressens tester inte ligger alltför långt ifrån hur det faktiskt är i verkligheten: ”De 
föreställningar som dominerar måste, tror jag, finnas latent närvarande i de unga 
kvinnornas tankevärld; de måste för att fylla funktionen att locka läsare till tidningen i 
hög grad representera läsarinnornas syn på sina möjligheter och de krav som ställs på 
dem.” (Bennich-Björkman 1996, s. 26) Därför, menar Bennich-Björkman, kan 
populärpressen tjäna som ingång till verkliga förändringar i kvinnors vardag. Detta 
påstående får också stöd i sociologen Norbert Elias forskning om forna tiders 
etikettböcker och dess roll i beteende- och perceptionsförändringar. Populärpressen kan 
också studeras i samma syfte.  
 
Bennich-Björkman avslutar med att säga att testernas förändrade budskap faktiskt 
speglar en delvis förändrad kvinnoroll; ”där både föreställningarna om hur en kvinna 
bör vara och hur styrkerelationen till män ser ut har förändrats.” (Bennich-Björkman 
1996, s. 27) 
 

4.5. Tonårsflickors läsning 
 
Maria Ulfgard har två syften med sin avhandling För att bli kvinna – och av lust: En 
studie i tonårsflickors läsning. Det ena är att få kännedom om hur mycket tonårsflickor 
läser och vad de läser. Det andra syftet är att ta reda på hur sambandet mellan flickornas 
liv och läsning ser ut: ”En viktig del av undersökningen har varit sökandet efter kunskap 
om hur genus konstrueras i den litteratur som flickorna valt att läsa på sin fritid och hur 
flickorna konstruerar genus vid sin läsning, liksom att få kunskap om hur flickorna 
konstruerar genus i sina egna liv. ” (Ulfgard 2002, s. 13) Ulfgard har i sin undersökning 
följt tjugo flickor på 15-16 år och deras fritidsläsning under två års tid. (Ulfgard 2002, s. 
13) 
 
För sin undersökning sökte Ulfgard upp tre olika miljöer: ”Dessa har varit tydligt 
avgränsade från varandra, både ur social, kulturell och geografisk synpunkt.” (Ulfgard 
2002, s. 15) De tre miljöerna kom att bli: ”en grundskola i ett ytterområde i en storstad, 
en grundskola i en glesbygdskommun i Norrland samt en grundskola i ett villasamhälle 
på den sydsvenska landsbygden.” (Ulfgard 2002, s. 112) Sedan valde hon ut tre grupper 
av flickor i de tre miljöerna. Urvalet baserades på flickornas förhållande till läsning, då 
Ulfgard ville att gruppen skulle innefatta både storläsare och flickor som läste mindre 
(Ulfgard 2002, s. 15).  
 
Ulfgards undersökning tar utgångspunkt i både receptionsteori och genusteori. 
Dessutom menar Ulfgard: ”Det är min avsikt att litteraturen, läsningen och flickornas 
liv skall uppfattas som avhandlingens bärande teman.” (Ulfgard 2002, s. 15) 
Undersökningen består av tre delområden, dessa är receptionsforskning, textanalys samt 
genusforskning. Då uppsatsen är så pass tvärvetenskaplig behövs också den omfattande 
teoretiska förankring som Ulfgard tar upp (Ulfgard 2002, s. 17). 
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Ulfgard har låtit tre grupper av tjejer läsa tre romaner, vilka också tillhör tre olika 
genrer: Wild hearts – Ny i stan, som tillhör flickboksgenren; Lilla Marie, som är en 
ungdomsbok; samt Mannen som kunde tala med hästar, som är en vuxenroman inom 
populärfiktion (Ulfgard 2002, s. 52). 
 
Ulfgard kom fram till att den litteratur som flickorna själva valde, speglade deras liv. 
Hon menar att kulturella och sociala faktorer påverkar flickornas val av böcker, men 
också utvecklandet av läskulturer och själva läsandet. Många exempel i Ulfgards 
undersökning visar klart att flickornas religiösa bakgrund påverkar läsning och tolkning 
(Ulfgard 2002, s. 359). 
 
Ulfgard kunde se att flickorna i undersökningen läser mycket på fritiden och att de 
”tillmäter sin läsning stor vikt. /…/ Fritidsläsningen är också lustbetonad.” (Ulfgard 
2002, s. 335) Hon har också kunnat dra slutsatsen att sambandet mellan skolans 
litteraturundervisning och flickornas fritidsläsning är tämligen svagt (Ulfgard 2002, s. 
359). Ulfgard fann att genuskonstruktionen skilde sig mycket åt mellan 
undersökningens tre romaner, men även i flickornas egna liv och vid deras reception. 
Därför kunde hon inte fastslå något bestämt: ”Som tidigare nämnts är de individuella 
bakgrundsfaktorerna av stor vikt.” (Ulfgard 2002, s. 337)  
 
Ulfgard menar vidare att fenomen som dåligt självförtroende, att inte våga vara sig själv 
och att se ut på fel sätt framkommit vid undersökningen. Detta gäller både vid 
flickornas diskussion av karaktärernas liv i undersökningens romaner och i flickornas 
egna liv. Ulfgard menar således: ”Det är ett plausibelt antagande att flickorna fokuserar 
utifrån sina egna livsfrågor vid sin läsning.” (Ulfgard 2002, s. 346) Hon menar också att 
det är uppenbart att flickorna söker sig till den litteratur som bäst kan svara mot deras 
behov av starka förebilder. Ulfgard poängterar dock att samtidigt intresserar de sig för 
litteratur ”där motivet med den starka förebilden är underordnat: romantik och erotik, 
men också skräck står bland preferenserna.” (Ulfgard 2002, s. 346) 
 

4.6. Könskonstruktion hos gymnasietjejer 
 
Vi har valt att ta med Fanny Ambjörnssons avhandling I en klass för sig från 2001 då 
den ger en bild av hur vardagen kan se ut för unga kvinnor. Avhandlingen är baserad på 
data som Ambjörnsson under ett års tid av antropologiska studier har samlat in genom 
kvalitativa metoder; deltagande observationer, intervjuer och bandupptagningar. 
Avhandlingen studerar hur kön konstrueras i korsningen av klass, sexualitet och 
etnicitet.  
 
Ambjörnsson har använt sig av fältstudier, eller som hon säger, deltagande observation. 
Hon är dock noga med att poängtera att hon: ”aldrig deltagit i det skolarbete som 
tjejerna utförde. Däremot strävade jag efter att delta i de sociala sammanhang där mesta 
delen av mitt material är insamlat.” (Ambjörnsson 2003, s. 38) Ibland använde sig 
Ambjörnsson av anteckningsblock för att skriva ned sina observationer, ibland satt hon 
och lyssnade. Detta inträffade speciellt utanför lektionssalarna och ofta använde hon vid 
dessa tillfällen en bandspelare. Ambjörnsson anser att det finns många fördelar med 
deltagande observationer. En av dessa är att man genom att kunna studera personer med 
blick och hörsel kan öka ”möjligheterna att få tillgång till den kunskap som, till skillnad 
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från utskrivna intervjuer, dokument eller böcker, ofta är outtalad, svårformulerad eller 
enbart kroppslig.” (Ambjörnsson 2003, s. 39)  
 
Ambjörnsson har valt att studera två klasser på gymnasienivå, en från programmet Barn 
och Fritid, och den andra från Samhällsprogrammet. Ambjörnsson har valt just dessa 
två på grund av att de skiljer sig åt klassvis. De som väljer att gå Samhällsprogrammet 
har oftast bättre betyg, och kommer från en högre klass i samhället än de som går Barn- 
och Fritidsprogrammet. Redan tidigt i boken kan man se skillnader mellan dessa två 
klasser. Tjejerna från Barn och Fritid, behandlas mindre tillmötesgående av all 
skolpersonal, de beskrivs som ovårdade både i språk och i utseende. Flickorna från 
Samhällsprogrammet är deras raka motsatser med ett invecklat socialt system och deras 
intressen verkar mer ligga vid killar och utseende än något annat. (Ambjörnsson 2003,  
 
Avhandlingen grundar sig i post-strukturella teorier, t ex Judith Butler. Ambjörnsson 
visar att Butlers tankar om den ”heterosexuella matrisen” är ett sunt argument. Hon ger 
alltså belägg på att konstruktionen av kön är intimt sammanflätat med konstruktionen av 
heterosexua litet. Studien bygger även på antropologisk, sociologisk och postkolonial 
kritik av andra vågens feminism. Ambjörnsson diskuterar även hur genus kan ses som 
en process, något ständigt pågående och återskapande. Ambjörnsson menar att genus 
inte är en orsak utan snarare en effekt av olika sorters handlingar. Det räcker inte att 
sätta upp håret i tofs och fnittra med sin tjejkompis en dag i veckan. Detta bidrar inte till 
att skapa genus. Om man däremot gör det varje dag, så att denna handling ständigt 
återskapas, då kan man prata om genus som en process. (Ambjörnsson 2001, s. 12-13) 
Utifrån detta perspektiv, och gällande de handlingar som en tjej måste utföra för att 
uppfattas som tjej, söker Ambjörnsson besvara följande frågor: ”Hur ser dessa 
handlingar ut? Vilka relationer måste upprätthållas? Hur får man se ut? Vilka 
rörelsescheman tycks tillåtna och vad händer når man saboterar eller misslyckas med 
dessa prestationer?” (Ambjörnsson 2003, s. 13) 
 
Som exempel på vad Ambjörnsson tar upp i avhandlingen handlar första kapitlet om 
klass och kön. Genom att jämföra de två gymnasieklasserna får hon fram vilka ideal 
som är associerade med att vara framgångsrik som tjej. Som man kan läsa är det 
samhällstjejerna som är den ”bästa gruppen” – de vet när de ska prata högt, skratta och 
använda bra/dåligt språk m.m. (Ambjörnsson 2003, s. 31-34) Ambjörnsson visar här hur 
normer och idealet om femininitet är intimt kopplade till klass. I det tredje kapitlet, Med 
rätt kort på handen, diskuterar Ambjörnsson hur heterosexualiteten spelar en viktig roll 
i och med att lokalisera och försäkra sig om motsatta könspositioner. För att tas för en 
”vanlig” tjej måste man inte bara ha ett visst emotionellt register. Tjejerna måste också 
umgås i specifika förhållanden; en homosocial vänskap med andra tjejer och ett 
heterosexuellt förhållande med killarna. (Ambjörnsson 2003, s. 106) 
 
Ambjörnsson menar att för att tas för en ”riktig” tjej måste man klä sig korrekt och inte 
vara för aktiv i klassrummet. Tjejerna får inte ha några problem med att avväga precis 
hur mycket smink man får ha på sig och när man bryr sig för mycket om sitt utseende. 
Relationen med sina nära flickvänner kommer alltid att komma i första hand och 
relationen med sin pojkvän i andra hand. (Ambjörnsson 2003, s. 106) Det är inte heller 
fel att ändra på sin pojkväns utseende så att du själv får bättre anseende. (Ambjörnsson 
2003, s. 112) Har man problem med att veta hur ens utseende ska vara för att tas emot 
på rätt sätt, får man inte kommentera detta högt. Då anses man fiska efter både 
kommentarer och visa på att man inte duger som tjej.  
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Ambjörnsson avslutar boken med att försöka svara på frågan om tjejer är förtryckta. 
Eftersom det var en tjej från Samhällsprogrammet som ställde denna fråga, anser 
Ambjörnsson att bara det är ett svar. Annika, tjejen i fråga, är således medveten om 
vilken ställning hon har och att hon inte är förtryckt. Att tjejerna i Barn – och 
Fritidsprogrammet inte ställer denna fråga, visar enligt Ambjörnsson, på att de ”genom 
sin klassmässiga bakgrund inte har samma tillgång till det offentliga ordet – att de 
uttrycker sig på ett annat sätt, och att detta sätt lättare får dem att framstå som just offer 
och stereotyper.” (Ambjörnsson 2003, s. 304). Ambjörnsson skriver att båda grupperna 
stundvis opponerar sig mot normer och ideal och att detta måste ”följaktligen till stora 
delar betraktas som ett resultat av de handlingsmöjligheter, kommunikationsstrategier 
och känslostrukturer som är dem tillgängliga. På samma sätt måste vi också förstå de 
gränser som tjejerna drar mot varandra och andra.” (Ambjörnsson 2003, s. 304) Enligt 
Ambjörnsson är det på grund av ovannämnda citat, varför det inte finns något enkelt 
och färdigt svar på Annikas fråga om tjejerna är förtryckta eller ej. Istället säger hon att 
det bara finns ”ytterligare frågor, för nya generationer av tjejer, kommande forskning 
och politisk aktivism, att avhandla.” (Ambjörnsson 2003, s. 304)   
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5. Teori 
 
I detta avsnitt presenterar vi de tankar som ligger till grund för vårt genusperspektiv och 
våra frågeställningar. Vi ska kortfattat redogöra för kvinnohistorikern Yvonne 
Hirdmans tankar kring genus. Därefter kommer vi att ta upp psykologerna Ylva Elvin-
Nowak och Heléne Thomssons tankar kring hur det går till när vi människor konstruerar 
kön. Dessa tankar har vi alltså låtit oss inspireras av i vårt utformande av våra 
frågeställningar, samt till den analysmodell som vi kommer att använda oss av i 
närläsningen av våra utvalda ungdomsböcker. 
 

5.1. Genus  
 
I våra frågeställningar har vi främst fokuserat på ett av Hirdmans begrepp: 
”isärhållandets lag”, som hon tar upp i sin artikel ”Genussystemet – reflexioner kring 
kvinnors sociala underordning”. Hirdman säger att genus endast har en grammatisk 
betydelse i svenskan, därför innebär i praktiken en översättning av engelskans ”gender” 
till genus att man hamnar i ”ett begreppsligt tomrum.” (Hirdman 1997, s.403) Därför 
har det funnits förslag att man ska översätta ”gender” till uttrycket ”socialt kön”. 
Hirdman menar dock att dels är översättningen klumpig och dels är det svårt att värja 
sig mot den massiva användningen av ”gender” som finns inom det anglosaxiska 
språkområdet.  
 
Dessutom menar Hirdman att begreppet ”socialt kön” kan vara missvisande, då det 
frammanar en bild av det ”sociala” som ett plagg som träs på en biologisk kropp, vilket 
i så fall man borde kunna göra sig fri ifrån (Hirdman 1997, s. 403). Hirdman föreslår 
således definitionen av genus: ”/…/ som föränderliga tankefigurer ’män’ och ’kvinnor’ 
(där den biologiska skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar 
föreställningar och sociala praktiker /…/”. (Hirdman 1997, s. 404) Denna definition är 
en mer symbiotisk kategori än ”socialt kön”. (Hirdman 1997, s. 404)  
 
Hirdman menar att det i vårt samhälle finns en ordningsstruktur av kön, vilket hon med 
ett ord kallar ”genussystem”. Detta genussystem är en grundläggande förutsättning för 
alla andra sociala ordningar, d v s sociala, politiska och ekonomiska. Genussystemet 
bärs upp av två ”lagar” och enligt Hirdman fungerar dessa som systemets bärande 
bjälkar (Hirdman 1997, s. 404): 
 

• Isärhållandets lag, eller med andra ord isärhållandet av manligt och kvinnligt. 
Isärhållandets lag finns överallt och strukturerar både fysisk och psykisk 
ordning, d v s platser, sysslor och egenskaper. Enligt Hirdman kan man se själva 
isärhållandes grunduttryck i arbetsdelningen mellan könen och inte minst i våra 
föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. (Hirdman 1997, s. 406) 

• Den andra lagen är hierarkin, d v s att det är mannen som är norm i samhället. 
Det är män som är människor och därför utgör de normen för det normala. 
(Hirdman 1997, s. 404) 

 
I vår undersökning av ungdomsböcker är isärhållandets lag en av de aspekter vi kommer 
att titta närmare på. Dessutom ska vi se om karaktärerna kliver över ”könsgränserna”, d 
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v s om de exempelvis handlar på ett sätt som ej är specifikt för karaktärens 
könstillhörighet.  
 
Enligt Hirdman föds vi inte till män respektive kvinnor, i själva verket skapas vi till det: 
 

Jag menar vidare att genusskapandet, historiskt och geografiskt lagrade föreställningar om vad 
”man” och ”kvinna” är, är den djupaste och ursprungligaste livsvärldsskapelsen, för att tala med 
Jürgen Habermas, som med livsvärlden menar det djupgående sociala och kulturella 
gemensamhetsgods som finns i varje integrerat socialt system och som gör att det är möjligt att ha 
gemensamma erfarenheter, hävda normativa ståndpunkter, göra andra delaktiga i subjektiva 
upplevelser. (Hirdman 1997, s. 407) 

 
Varje samhälle och varje tid har ett slags ”genuskontrakt” mellan könen. Detta innebär 
att vi har konkreta föreställningar om hur man och kvinna ska vara mot varandra. 
Kontraktet reglerar vem som ska förföra vem i kärleken, hur man ska prata och vilka 
ord man får använda, vilka kläder och vilken frisyr man ska ha etc. Hirdman poängterar 
dock att man inte ska förstå genuskontraktet som ett kontrakt mellan jämbördiga parter, 
då det ofta bestäms av den part som definierar den andra (Hirdman, 1997, s. 408). Hon 
fortsätter: ”Ty vad begreppet vill ringa in är det strukturella tvång som båda kön tyngs 
under.” (Hirdman 2001, s. 84) Män och kvinnor handlar och tänker ständigt med det 
rådande genussystemets olika kontrakt som fond (Hirdman 1997, s. 412). 
 

5.2. Att göra kön  
 
Då vi intresserar oss för hur karaktärerna i våra böcker ”gör kön”, har vi även tagit 
utgångspunkt i Elvin-Nowak och Thomssons tankar, i vårt utformande av våra 
frågeställningar.  
 
Elvin-Nowak och Thomson är båda filosofie doktorer i psykologi samt specialiserade på 
psykologiska aspekter av könstillhörighets- och jämställdhetsproblematik. Likt Hirdman 
tar de utgångspunkt i att man skapas till man eller kvinna. De utgår i sin bok Att göra 
kön: Om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män från uppfattningen att kön 
huvudsakligen inte är ett substantiv, utan snarare en verbform. Meningen med att 
analysera kön utifrån ett verbperspektiv är att man då fokuserar på människors 
handlingar. (Elvin-Nowak & Thomson 2003, s. 11) Elvin- Nowak och Thomson menar 
att: ”Många könsteoretiska forskare och jämställdhetsexperter som talar om kön 
använder begrepp som genus och gender för att tydliggöra att det just handlar om något 
man gör och inget man är.” Dock väljer Elvin-Nowak och Thomson att använda sig av 
begreppet ”kön” fastän de talar om sociala eller kulturella uttryck av kön. Anledningen 
till detta val är att de anser det blir enklare att följa med i deras resonemang. De menar 
vidare att: ”Vi bär alla kulturens, historiens, och det sociala sammanhangets 
könsglasögon. De går inte att ta av, men de går att få syn på.” (Elvin-Nowak & 
Thomson 2003, s. 12) 
 
Enligt Thomson handlar kön kort sagt om kvinnlighet och manlighet. Hon menar, likt 
Hirdman, att kvinnlighet och manlighet genomsyrar allt vi är med om och allt vi gör. 
Även saker och intresseområden kategoriseras som manliga eller kvinnliga. Thomson 
menar vidare att kvinnlighet och manlighet är skapade abstraktioner, då det inte finns 
något som är kvinnligt eller manligt från början. Det kvinnliga och manliga uppstår i 
relationer människor emellan. Det är dock inte så lätt att reda ut vad som är manligt 



 

 27 

eller kvinnligt, då det har olika betydelser beroende på olika idéer, på olika platser o s v 
(Elvin-Nowak & Thomson 2003, s. 21-25). Men hur lär vi oss att ”göra kön”? Enligt 
Elvin-Nowak är den allmänna debatten kring könssocialisation, d v s hur pojkar blir 
pojkar och hur flickor blir flickor, inspirerad av psykoanalytiska tankegångar, vilket bl a 
innebär att man förutsätter att kvinnlighet och manlighet är något som bara finns, helt 
oberoende av historisk tidpunkt, kultur och socialt sammanhang. Så är inte fallet, hävdar 
Elvin-Nowak: 
 

De så kallade naturliga beteenden som man tänker sig gäller för flickor respektive pojkar – till 
exempel att flickor är mer intresserade av relationer, pojkar är mer självständiga – är faktiskt 
beteenden och förhållningssätt som måste läras in och repeteras. (Elvin-Nowak & Thomson 2003, 
s. 102) 

 
Hon menar vidare att detta är ett socialt faktum, och har ingenting med s k naturliga 
könsskillnader att göra. Men de ”naturliga beteendena” påverkar ändå pojkens och 
flickans möjligheter och förhållningssätt när de lär sig göra kön (Elvin-Nowak & 
Thomson 2003, s. 99-103). 
 
Ett annat sätt att se på könssocialisation, är att se på könsrollsbegreppet, ett begrepp 
som indikerar att vara flicka respektive pojke är något man lär sig. Flickor uppmuntras 
till att bli som flickor och pojkar uppmuntras till att bli som pojkar. Dessutom 
observerar barn kvinnor och män, vilket gör att de lär sig vad som är ”rätt” och vad som 
är ”fel”. Det finns dock ett problem med ett begrepp som ”könsroll”, eftersom man lätt 
kan luras att tro att vi kan kliva ur vår roll om vi kulle vilja det. Elvin-Nowak 
poängterar att så är det absolut inte för: ”Vi är våra kön på ett mycket mer 
grundläggande sätt än vad vi är exempelvis polis, svägerska eller skåning.” (Elvin-
Nowak & Thomson 2003, s. 104) I vår undersökning kommer vi att titta närmare på om 
flickorna i böckerna uppmuntras till att vara som flickor ska vara, och i så fall på vilket 
sätt detta sker. 
 
Elvin-Nowak menar att när det gäller att visa barn och ungdomar hur man ska vara som 
man eller kvinna, ställer omgivningen verkligen upp med ”massiva stödinsatser”. 
(Elvin-Nowak & Thomson 2003, s. 107) I barnböckerna lär sig barn att det är 
pojkdjuren som busar och rymmer hemifrån, medan flickdjuren är passiva och oroliga 
för att få skäll av mamma. På TV ser barn och ungdomar att det dyker upp massvis med 
kostymklädda män, när det händer något viktigt i världen. Elvin-Nowak menar att man 
får reda på hur man ska göra kön i allt från leksakskataloger, H & M-reklam till 
ungdomstidningar. Alla intryck om vad män och kvinnor gör och vilka egenskaper de 
har, tar barn och ungdomar med sig på sina ”mentala kartor”, som Elvin-Nowak kallar 
det (Elvin-Nowak & Thomson 2003, s. 107-110). Då Elvin-Nowak menar att vi tar 
intryck av vår omgivning när vi ”gör kön”, är vi nyfikna på hur flickans närmiljö ser ut i 
våra utvalda ungdomsböcker. 
 
När pojken förstår att han en vacker dag kommer att bli en man, förstår han också att 
han tillhör den grupp som syns mest på TV när något viktigt hänt i världen, som leder 
företag o s v. När flickan förstår att hon kommer att växa upp till en kvinna, förstår hon 
att hon tillhör den grupp som syns allra mest i underklädesreklam, som tar den minsta 
bilen till mataffären, som sällan blir omskriven på sportsidorna, samt som i 
undantagsfall blir kvinnliga piloter eller kvinnliga överstar. Alla dessa insikter har, 
enligt Elvin-Nowak, att göra med kön och med över- och underordning. Flickor och 
pojkar måste hitta en ”hygglig självkäns la” utifrån dessa insikter. Manlighet skapas ofta 
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i en position av överordning, därför måste pojkar hitta till dessa positioner: ”Det är där 
man får mest bekräftelse som pojke och som man, av sig själv och av omgivningen.” 
(Elvin-Nowak & Thomson 2003, s. 110) Flickorna måste också försöka bygga denna 
självkänsla – men med insikten att de tillhör det underordnade könet (Elvin-Nowak & 
Thomson 2003, s. 109-110). Elvin-Nowak menar vidare: ”Erfarenheten av att tillhöra 
ett underordnat kön fastnar i själva uppfattningen om vem man själv är, hur mycket 
plats man får ta och på vilket sätt.” (Elvin-Nowak & Thomson 2003, s. 111) 
 
Något som är viktigt för oss är att bli bekräftade på olika sätt. Ett av de viktigaste är att 
bli bekräftad som ”bekönad” individ, d v s som flicka/kvinna eller som pojke/man. 
Elvin-Nowak förklarar: 
 

Det handlar om att vi hela tiden och i alla situationer ”gör” flickighet/kvinnlighet eller 
pojkighet/manlighet på ett sådant sätt att vi har största möjliga chans att uppfattas och bekräftas, av 
oss själva och av andra, som ”rätt” och därmed upprätthålla den egna självkänslan. (Elvin-Nowak 
& Thomson 2003, s. 108)  

 
Detta är något som vi också kommer att undersöka närmare i vår analys av romanerna. 
Hur viktigt är det för flickorna att bli bekräftade som ”bekönade” individer i våra 
ungdomsböcker? 
 
I dag har vi jämställdhetslagstiftning, vilket betyder att rent formellt har flickor samma 
möjligheter som pojkar att t ex spela ishockey eller bli astronauter. Likaså har pojkar 
rent formellt samma möjligheter som flickor att dansa balett och bli sjuksköterskor. 
Elvin-Nowak menar dock att formella möjligheter inte är detsamma som praktiska. Ty 
de praktiska möjligheterna är knutna till våra önskningar och behov att bli bekräftade 
som flickor respektive pojkar. Bekräftelsen bygger inte på samma premisser för flickor 
och pojkar. Enligt Elvin-Nowak är det i detta som paradoxen ligger (Elvin-Nowak & 
Thomson 2003, s. 111-114). Under tonåren är bekräftelse baserad på kön, frågor om 
vem man är och inte minst om man duger som kvinna respektive man, som allra mest 
aktuella (Elvin-Nowak & Thomson 2003, s. 116). Elvin-Nowak fortsätter: 
 

Innebörden av vad det betyder att vara flicka eller pojke är under ständig förändring och i denna 
förändringsprocess deltar vi hela tiden. Tillsammans skapar, omskapar och upprätthåller vi vissa 
kulturella överenskommelser om hur flickor och pojkar är. Den kulturella kod som säger vad 
flickor och pojkar är, har kanske aldrig varit mer dubbelbottnad och tvetydig än vad den är idag. 
Det är en kod som säger att flickor och pojkar har samma förutsättningar, rättigheter och 
möjligheter samtidigt som den mycket tydligt anger hur dessa förutsättningar, rättigheter och 
möjligheter kan och bör iscensättas för att uppfattas som ’riktig’ flickighet och pojkighet. (Elvin-
Nowak & Thomson 2003, s. 118-119) 

 
Elvin-Nowak menar alltså att ungdomar får höra att de kan bli vad de vill oavsett kön. I 
vilken utsträckning kan vi se detta i ungdomsböckerna? Vilka framtidsdrömmar/-planer 
har de? 
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6. Metod 
 
Vi ska göra en litteraturanalys på våra utvalda böcker ur ett genusperspektiv. För att 
kunna svara på våra frågeställningar har vi konstruerat en egen analysmodell. Vi 
började med att läsa Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlssons Epikanalys. De är 
verksamma vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds Universitet. De menar att 
berättaren lämnar upplysningar om karaktären under berättelsens gång, vilket gör att 
läsaren är den som utformar karaktären. Holmberg och Ohlsson nämner olika 
pusselbitar man kan titta närmare på vid en karaktärsanalys. Karaktärens egna repliker 
säger mycket om hur karaktären är. En annan viktig aspekt är karaktärens handlingar 
(Holmberg & Ohlsson 1999, s. 62). Holmberg och Ohlsson menar att också karaktärens 
yttre är av vikt för karaktärsanalysen (Ibid s. 63). 
 
Vi har haft Ohlssons och Holmbergs beskrivning av karaktärsanalys i åtanke vid 
konstruktionen av vår egen analysmodell. Dessutom utgår vi från våra tidigare nämnda 
teorier, d v s Elvin-Nowaks och Thomssons samt Hirdmans tankar kring genus och hur 
man konstruerar kön. Vi har för avsikt att lyfta fram de aspekter i texten som vi anser 
vara av vikt ur ett genusperspektiv. Med utgångspunkt i detta kom vi fram till ett antal 
analysfrågor, vilka vi ämnar ställa till våra ungdomsböcker i vår undersökning. Dessa 
har vi delat in i två block, där det första fokuserar på huvudpersonen, medan det andra 
blocket koncentrerar sig på huvudpersonens närmiljö.  
 
Huvudpersonen: 
 
1. Hur är huvudpersonen som person? Vilka egenskaper har hon? 
 
2. Vilka intressen har huvudpersonen? 
 
3. Vilka problem stöter huvudpersonen på? 
 
4. Hur ser huvudpersonen ut? 
 
5. Hur ser huvudpersonens framtidsdrömmar ut? 
 
6. Hur ser huvudpersonens relationer med det motsatta respektive det egna könet ut? 
 
Närmiljön: 
 
1. Hur ser bilden av hennes närmaste omgivning ut, d v s släkt och vänner? 
 
2. Hur ser familjekonstellationen ut? 
 
3. Vilka yrken har de? 
 
4. Vem gör vad i hushållet?  
 
5. Vilka intressen har de? 
 
6. Hur ser de ut? 
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I vår närläsning av vårt empiriska material kommer vi således att utgå ifrån ovanstående 
analysfrågor, vilka också kommer att utgöra basen i vår presentation av analysen. 
Därefter ämnar vi resonera kring dessa och därmed också diskutera kring våra 
frågeställningar i vår diskussionsdel. Vi hoppas kunna jämföra ”svaren” sinsemellan 
och se om det i vårt material finns gemensamma nämnare när det gäller hur tjejen och 
hennes närmiljö presenteras i ungdomsboken utifrån Elvin-Nowak och Thomssons samt 
Hirdmans tankar kring kön.  
 
För att få en klarare bild av böckernas handling bestämde vi oss för att läsa våra utvalda 
böcker rakt igenom utan att tänka på analysfrågorna. Efter den första läsningen gick vi 
tillbaka och gjorde noggranna anteckningar medan vi läste utifrån de analysfrågor som 
vi hade bestämt oss för. Därefter diskuterade vi våra resultat med varandra.  
 

6.1. Tolkning 
 
Vi är väl medvetna om svårigheterna med att tolka en text, då tolkningen blir subjektiv i 
den bemärkelsen att den grundas på vår läsning och analys av böckerna, men även vårt 
val av perspektiv. Dessa faktorer bottnar i sin tur i vår förförståelse, d v s bland annat 
våra tidigare erfarenheter, värderingar och kunskaper. Vi vill dock poängtera att vi 
pratar om begreppet förförståelse i enbart generella termer. I Litteraturvetenskap – en 
inledning menar Anders Palm, professor vid litteraturvetenskapliga institutionen vid 
Lunds universitet, att: ”Den en gång för alla givna tolkningen finns inte. Istället måste 
varje tolkning betraktas som ett förslag till möjlig betydelse.” (Palm 1998, s. 160)  
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7. Resultatredovisning 
 
Vi kommer i början av resultatredovisningen att kortfattat presentera romanernas intrig. 
I presentationen av resultaten kommer vi att utgå från våra analysfrågor. Därefter 
kommer vi att sammanfatta med hjälp av våra frågeställningar. Sist i analysen kommer 
vi att, årtionde för årtionde, redovisa de gemensamma nämnare vi funnit genom vår 
närläsning.  
 

7.1. Att trösta Fanny av Gunnel Beckman (1981) 
 
Fanny rymmer från sin pappa till sin farmor Lisen. Lisen har precis flyttat ut till 
sommarstugan för gott. Hon ser fram emot att vara ensam och släktforska. Lisen har 
inte sett sitt barnbarn på några år och trots att hon längtat efter sina barnbarn och känt 
sig ensam, blir hon lite överrumplad av Fanny. Till en början vill inte Fanny berätta 
varför hon rymt, men efter några dagar kommer det fram att hon inte kommer bra 
överens med pappans nya fästmö, Ingela. Hon berättar att Ingela uppfattat det som att 
Fanny velat dränka henne. Enligt Fanny är det hela bara ett missförstånd, dock menar 
hon att hon inte vet om hon innerst inne ville att Ingela skulle dö. De kommer på kant 
med varandra och Fanny känner sig tvungen att lämna dem. 
 
Nu när Fannys mamma väntar barn med sin nye man John, kan inte Fanny åka till dem i 
England över sommaren som hon annars har gjort. Fanny känner sig inte välkommen 
någonstans. Fanny stannar hos farmor på Lisenlund i några månader och blir vän med 
Lisens granne Hasse som är några år äldre än hon. Efter några månader reder Fanny och 
hennes farmor ut alla problem och i slutet av boken får vi veta att Fanny ska åka till sin 
mamma i England efter att Fannys lillasyster kommit till världen.  
 

7.1.1.  Analys 
 
Som person kan man se Fanny som antingen modig eller konfrontationsrädd då hon inte 
vill stanna kvar hos pappan och hans nya flickvän, utan liftade till sin farmor istället. 
Fanny är också en ensam person, då hon på grund av många flyttningar inte lyckats 
skaffa sig några vänner. Förutom att vara intresserad av att teckna tycker Fanny om 
både fåglar och blommor, dock är det svårt att utläsa om hon inte influeras väl mycket 
av pappan och hans intressen. Fanny är också intresserad av motorer, vilket vi kommer 
att behandla mer senare i analysen. 
 
Fannys problem bottnar sig i att hon inte vill dela sin pappas uppmärksamhet med 
någon annan. Ingela, pappans nya flickvän är inte välkommen. Speciellt då Ingela och 
Fanny har väldigt olika åsikter om hur en ung kvinna bör vara och se ut. Detta kommer 
till sin spets då Fanny, efter att pappan ber Fanny att till släktträffen ta på sig något 
snyggt och fixa till sig. Fanny protesterar genom att klippa sitt långa, blonda hår och 
färga det rött. Fanny verkar inte vara särkilt intresserad av sitt utseende annars, utan det 
är hennes farmor som oroar sig över att Fanny kan vara ett ”inbjudande offer för 
eventuella våldtäktsmän… med sin brådmogna figur och sitt iögonfallande morotsröda 
pojkhår.” (Beckman 1981, s. 18)  
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Liksom hennes intressen är Fannys framtidsplaner färgade av pappans förväntningar på 
Fanny. Fanny vill mycket hellre syssla med motorer istället för att gå en 
naturvetenskaplig linje och bli biolog. Värt att observera är att Fanny här går emot både 
pappans önskningar och Ingelas förväntningar om hur dottern ska vara.  
 
Den enda relation med det motsatta könet som Fanny påverkas av i romanen är 
förhållandet till hennes pappa. Fanny lider av att hon inte längre verkar vara lika viktigt 
för pappan sedan Ingela kom in i bilden. Relationen till det egna könet har både positiva 
och negativa aspekter. De positiva relationerna är de med farmodern och Fannys 
mamma – Fanny och mamman kommer väl överens, dock bor mamman i London och 
de kan bara träffas på sommaren. Ingela får stå för det negativa.  
 
Vi kan konstatera att Fannys närmiljö är fylld av komplikationer mellan Fanny och 
hennes familjemedlemmar. Det nämns inte mycket om pappan, Ingela och farmodern 
förutom i förhållande till Fanny. Vi vet dock att pappan är intresserad av fåglar och att 
mamman och pappan är båda lärare. Det nämns inget yrke när det gäller de båda 
styvföräldrarna.  
 

7.1.2. Sammanfattning utifrån frågeställningar 
 
Elvin-Nowak och Thomson menar att flickor uppmuntras att bli som flickor, likväl som 
att pojkar uppmuntras till att bli som pojkar. I Att trösta Fanny, blir Fanny mycket 
riktigt uppmuntrad att klä sig som en flicka och snygga till sig inför en släktträff. Hon 
tar på sig den lila klänningen, men i protest klipper hon av sig det blonda håret med en 
nagelsax och färgar det illrött. Pappans nya kvinna, Ingela, tycker att det är okvinnligt 
att arbeta på verkstad, men detta hindrar inte Fanny från att söka sommarjobb på en 
verkstad. I frågan om Fanny kliver över könsgränsen, d v s att hon struntar i 
isärhållandets lag, så är det klart att hon gör det. Både när det gäller hennes sätt att 
strunta i ”kraven” på ett flickaktigt utseende, men också när det gäller föräldrarnas 
förväntan på yrkesval. Elvin-Nowak och Thomson menar att vi tar intryck från vår 
omgivning när vi konstruerar kön. I Fannys fall får hon direktiv om hur hon ska vara för 
att passa in i rollen som ung kvinna, både från pappan och hans fästmö.  
 
Elvin-Nowak och Thomson talar också om vårt behov av att bli bekräftad som bekönad 
individ, d v s i egenskap av flicka eller pojke. Fanny visar inga tecken på att 
överhuvudtaget bry sig om detta. Om detta endast är ett tonårsuppror eller ej kan vi inte 
utläsa i romanen. Enligt Elvin-Nowak och Thomson får ungdomar höra att de kan bli 
vad de vill, oavsett kön, men att det i praktiken inte fungerar på det sättet. Fanny tycker 
själv att hon kan bli vad hon vill, då hon vill arbeta i en mansdominerad bransch, även 
om detta går emot föräldrarnas önskningar. Hirdmans begrepp isärhållandets lag, yttrar 
sig på så sätt att Fanny gör uppror mot det som anses kvinnligt, både i utseende och 
yrkesval. Vi menar att hon i allra högsta grad är medveten om vad som krävs av henne 
som kvinna, men att hon struntar i det och vill inte låta sig placeras i en viss 
könsposition.  
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7.2. Juliane och jag av Inger Edelfeldt (1982) 
 
Kim går i åttonde klass och umgås med Yvonne. Kim tycker egentligen inte att de 
passar så bra ihop, då de är ganska olika, både när det gäller intressen och personlighet. 
Men i brist på bättre vänner umgås de ändå, vilket gör att Kim anpassar sig till Yvonnes 
intressen och t o m hennes sätt att t ex prata om killar. 
 
En dag kommer en ny tjej, Juliane, till klassen. Kim blir genast fascinerad av henne, 
eftersom hon är lite speciell. På grund av detta blir Juliane också mobbad av de andra i 
klassen. Detta gör att det dröjer ett tag innan Kim vågar bli kompis med henne. När de 
väl blir vänner, så märker de att de har mycket gemensamt och Kim tycker att det känns 
som att de varit vänner hur länge som helst. De är båda intresserade av skräckhistorier, 
häxor och vampyrer. Nu när Kim har Juliane, känner hon att hon inte behöver umgås 
med Yvonne.  
 
Juliane och Kim bestämmer sig för att hämnas på den tjej som lett mobbningen 
nämligen Gunilla. I en ceremoni säljer de sina själar till djävulen och läser en 
besvärjelse över Gunilla. Nästa dag kommer inte Gunilla till skolan och de tror att 
besvärjelsen fungerade, vilket gör att de får dåligt samvete och ångrar vad de gjort. Efter 
några dagar får Juliane och Kim reda på att hon genomgått en abort och att de därmed 
inte hade något med det att göra.  
 

7.2.1. Analys 
 
Kim har svårt att passa in i klassens gemenskap, hon har inte samma intressen som de 
övriga flickorna och hon måste anpassa sig till hennes bästis Yvonnes intressen. Så 
kommer Juliane till klassen, Juliane som vägrar att bete sig och klä sig som en ”vanlig” 
tonåring. Kim blir intresserad av henne, men tvekar då Juliane är mobbad av resten av 
klassen. Kim är rädd att hon själv ska bli mobbad om hon blir vän med Juliane, hon 
anser sig inte vara tillräckligt populär för att stoppa mobbarna. Kim är väldigt medveten 
om vad andra anser vara passande eller inte, och hon väljer länge att ”följa med 
strömmen”. Det tar ett tag men till slut blir Juliane och Kim vänner, och Kim kan få 
vara sig själv. 
 
Kim intresserar sig för att skriva, bl a dikter och berättelser, intresset för magi, skräck 
och trolldom har både Kim och Juliane gemensamt. Vi får inte veta något om Kims 
framtidsplaner. Hon säger bara att ”det enda jag visste om min framtid var att jag inte 
tänkte bli som andra.” (Edelfeldt 1982, s. 153) 
 
Precis som i de andra romanerna från åttiotalet så tas huvudpersonens utseende upp. 
Kim har alltid rouge, eye- liner och läppstift: ”Jag tyckte liksom inte att jag kände igen 
mig i spegeln om jag inte var målad.” (Edelfeldt 1982, s. 10) Kim går inte till skolan 
utan att sminka sig, detta kan vi även se hos andra karaktärer från våra böcker. Dock är 
Kim den enda i 1980-talets romaner som är så uttalad i sitt intresse av sitt utseende.  
 
Precis som Fanny umgås inte Kim med det motsatta könet, däremot drömmer hon om 
killar. Speciellt Kuno, men Kims kärlek är inte besvarad och Kuno frågar Kim varför 
hon alltid glor på honom:  
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 Han gav mig en förbryllad blick, och sedan gick han. Jag stod kvar, och det kändes som om jag 
just fått höra att jag skulle dö. Det var som om hela mitt liv var utplånat; allt jag hade hoppats och 
drömt om hade förvandlats till solkig pinsamhet. (Edelfeldt 1982, s. 31) 

 
Då Kim är kär i Kuno vill hon inte se hans mindre bra sidor som t ex att han var en av 
dem som mobbade Juliane.  
 
Relationen till det egna könet är, som i de andra böckerna, komplicerad. Även om Kim 
inte vill vara kompis med Yvonne och de andra klasskamraterna, bl a på grund av andra 
intressen, så tar det ett tag för Kim att stå upp för sig själv. Detta ska väl i och för sig 
inte ses som något negativt, det är väl inte alla unga kvinnor som alltid orkar gå emot 
strömmen i dagens skolor.  
 
Kims familj är en riktig kärnfamilj med en pappa som är yrkesingenjör och en mamma 
som är hemmafru. Kim har en äldre bror, dock verkar de inte ha någon närmare relation. 
Kim är den enda karaktären ur alla våra romaner som har en kärnfamilj, dock är Kim 
inte nöjd med sina föräldrar, speciellt mamman. Och det framkommer i boken att Kim 
är väldigt avundsjuk på Juliane och hennes nära relation mamman. 
 

7.2.2. Sammanfattning utifrån frågeställningar. 
 
Till en början kan vi se att Kim, i Juliane och jag, uppmuntras indirekt av de andra 
tjejerna i klassen att uppföra sig som en flicka ska göra för att bli accepterad. Trycket 
finns från klasskamraterna men inte från föräldrarna. Tjejerna i klassen är väldigt ytliga 
och pratar bara om smink och killar. Kim försöker anpassa sig till detta, trots att det 
egentligen inte intresserar henne. Som vi förstår det, hade Kim stannat kvar i detta 
mönster av att förneka vem hon verkligen är, om inte Juliane kommit till Kims klass. I 
och med detta vågar hon gå mot strömmen. Vi kan konstatera att det är lättare att vara 
annorlunda om man inte är ensam. Vi vill dock inte påstå att Kim och Juliane går över 
könsgränsen, även om de kan ses som annorlunda. Enligt klasskamraterna kan de dock 
ses som atypiska tjejer.  
 
Elvin-Nowak och Thomson säger att vi påverkas av vår omgivning när vi bygger vår 
identitet som kvinna respektive man. I Kims fall kan vi se att hennes föräldrar har 
traditionella roller, då mamman är hemmafru och pappan är ingenjör. Kim blir väldigt 
imponerad av Julianes mer ovanliga mamma som är konstnär. Juliane och hennes 
mamma verkar dessutom ha en kompisrelation, något som Kim också skulle vilja ha 
gentemot sin mamma. När det gäller Kims behov av att bli bekräftad som bekönad 
individ anser vi att det är viktigt för henne. Hon drömmer om Kuno och vill att han ska 
se henne, men kärleken är obesvarad. När Juliane kommer in i Kims liv, inser hon att 
Kuno inte är något för henne och hon bestämmer sig för att vänta på någon som gillar 
henne som hon är. I denna bok kan vi se att det enda Kim vet om sina framtidsplaner är 
att hon inte kommer att bli som alla andra. Isärhållandets lag blir i romanen tydlig i och 
med föräldrarnas traditionella roller. I och med att Kim håller sig inom könsgränsen, 
anser vi att hon i stort sett följer isärhållandets lag. 
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7.3. Dårfinkar och Dönickar av Ulf Stark (1984) 
 
Samma kväll som Simone fyller år har mamman och Simone utflyttningsfest. Mitt i all 
röra springer Simones hund, Kilroj, ut ur lägenheten utan att vare sig Simone eller 
mamman märker det. Kilrojs försvinnande är bara en av de saker som ska hända Simone 
i denna bok. Tack vare att hennes mamma Olga har blivit kär i Yngve, ska de nu flytta 
in i hans hus som ligger en bit utanför Stockholm. Simone vill verkligen inte flytta ifrån 
sina kompisar, och än mindre att mamman ska vara kär i ”hattfjanten” Yngve, men mest 
av allt vill hon ha en ”normal” mamma som inte glömmer vare sig födelsedagar eller 
hunden.  
 
Första dagen i den nya skolan börjar inte så bra för Simone, först är hon sen och sedan 
presenterar fröken, Ärlan, henne som klassens nya pojke Simon! Det är nu det börjar 
hända en hel del för Simone, hennes morfar kommer hem till dem bara för att säga att 
han vill dö hemma, och Simone börjar bråka med Isak, en pojke i hennes klass. 
Samtidigt som Isak börjar bråka med den nye ”pojken” Simon(e), blir Kattis intresserad 
av den nye pojken som verkar så annorlunda än de andra pojkarna.  
 
Simon(e) blir något av en problempojke i skolan, medan Simone var en ganska skötsam 
flicka. ”Han” släpper in några änder i klassrummet, springer in i tjejernas 
omklädningsrum, av misstag i och för sig. Simon(e) och Isak utmanar varandra i ett av 
bokens avslutande kapitel till en simtävling på kvällen när de varit på Kattis fest. Denna 
simtur slutar med att Simon(e) räddar livet på Isak och sedan upptäcker Isak att 
Simon(e) har varit en tjej hela tiden. Simone går till skolan klädd i flickkläder och reder 
till slut upp det hela. 
 

7.3.1. Analys 
 
Det är lite Dr Jekyll och Mr Hyde över Simones förvandling från en skötsam flicka till 
en problempojke. Simones goda avsikter blir inte alls det hon tänkt sig, ta bara exemplet 
med änderna i klassrummet. Förutom problemet med att hon blir tagen för en pojke så 
är Simone förtvivlad över hennes hund Kilrojs försvinnande. Här får vi se prov på 
Simones lojalitet då hon letar febrilt efter sin hund, men även hennes förmåga att hamna 
i problematiska situationer. 
 
Simone försöker göra det bästa av situationen, att hon blir tagen för en pojke, så länge 
det går. Hon köper kläder och ändrar sitt utseende så mycket som möjligt för att kunna 
tas för Simon. Det hela växer till slut utanför Simones kontroll, hon har ingen aning om 
hur hon ska sluta vara Simon.  
 
Detta är en både realistisk och orealistisk berättelse, nog kan en tjej se ut nästan som en 
kille. Men hur många blir egentligen förväxlade så som Simone? Det är lite av en 
drömsituation för en flicka – att vara en pojke och få göra vad som helst och samtidigt 
hemma hos mamma vara en vanlig flicka. Dock är berättelsen mer inriktad på de 
situationer som Simone hamnar i än hur hon riktigt känner och upplever situationen.  
 
Vi får även träffa Simones morfar, han har bestämt sig för att dö hemma hos Simone 
och mamman. Morfadern som skrattar när han hör hur Simone har trasslat in sig, han är 
väldigt nöjd med sitt barnbarn. Hellre en dårfink än en dönick! 
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Redan innan Simones förvandling till Simon så klädde hon sig inte speciellt kvinnligt. 
Det är faktiskt Yngve som kommenterar hennes utseende och skickar henne att köpa 
något som är lite mera ”kvinnligt”.  Igenom hela boken jämför Simone sitt utseende 
gentemot mammans, mamman är så mycket mer färgsprakande än vad Simone är:  
 

 Jag såg mig själv som en blek fläck bakom henne i spegeln. Jag såg ut som ett sånt där tilltufsat, 
litet spökdjur som lever i den konstlade natten i Skansens månskenshall. Jag försvann nästan i 
ljuset från Morsan. /…/ Där såg jag en rätt smal, lång och oansenligt tjej i ett par lappade jeans /…/ 
Om Morsan såg ut som djungelns drottning så såg jag väl mest ut som en halvsvulten förortsråtta. 
(Stark 1984, s. 7, 29)  

 
Utseendemässigt beskrivs mamman som en kvinna med stort yvigt hår och väldigt 
yviga rörelser. Det enda som nämns om Yngve, utseendemässigt, är att han oftast har 
hatt för att dölja att han är tunnhårig. 
 
Mamman, Olga, spelar saxofon och är konstnär, hon försörjer sig på att måla bilder till 
olika skvallertidningar. Yngve får vi tyvärr inte veta så mycket om när det gäller arbete. 
Simones mamma verkar inte sköta så mycket av hushållssysslorna, inte Yngve heller, 
utan Simone får helt enkelt själv fixa det. Det står ingenting om Simones 
framtidsdrömmar i boken. Simones relation med det egna och det motsatta könet blir 
lite komplicerad då Simone i nästan hela boken blir tagen för att vara en pojke. Men 
Simon(e) kommer ganska väl överens med de andra killarna i klassen.  
 

7.3.2. Sammanfattning utifrån frågeställningar 
 
Enligt Elvin-Nowak och Thomson uppmuntras vi till att bli kvinnor respektive män. I 
Dårfinkar och dönickar blir Simone uppmuntrad av Yngve till att klä sig mer som en 
tjej ska klä sig. Även om läraren inte hade tagit miste på Simones namn, hade hon p.g.a. 
hennes klädsel och kortklippta hår, kunnat misstagits för en kille. När Simone så blir 
misstagen för en pojke, förväntas hon av klasskamraterna att bl a klä sig som en pojke. 
Hon går in för det med entusiasm och studerar hur pojkar för sig och klär sig. Vi kan 
klart säga att hon kliver över könsgränsen och därigenom struntar i isärhållandets lag. 
När hon väl kliver över könsgränsen och ”är” kille, blir hon också en problempojke. 
Detta är en stor kontrast mot den snällare flickan som hon var innan. ”Han” kommer att 
göra sådant som tjejer egentligen inte gör. I förvirringen över att bli tagen som kille 
råkar Simon(e) gå in i tjejernas omklädningsrum istället. Gympaläraren skickar honom 
således till killarnas omklädningsrum där han får sitta medan de duschar och byter om 
från jympan. Hela hennes ”förvandling” till kille är väl något som inte alla flickor utför. 
 
När det gäller Simones närmiljö, kan vi se att mamman inte är den typiska mamman på 
så sätt att hon verkar strunta i hushållssysslor och ansvar. För den skull tar inte Yngve 
över ansvarsbiten, utan Simone får klara sig själv. Elvin-Nowak och Thomson talar om 
vårt behov av att bli bekräftade som bekönade individer. Simone har till en början inget 
behov av att bli bekräftad i egenskap av just flicka och detta syns t ex på det sätt hon 
klär sig. Det är först när Simone i skolan ska bevisa att hon verkligen är en tjej som hon 
byter ut de androgyna kläderna mot en klänning. Som vi nämnt förut så klädde sig 
Simone inte speciellt flickaktigt innan hon blev tagen för kille. Skillnaden blir stor då 
hon måste bevisa att hon är en tjej. Tyvärr står det ingenting i romanen om Simones 
framtidsplaner/-drömmar, vilket hade varit väldigt intressant om det hade gjort. 
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Kommer hon att vara lika könsöverskridande i framtiden? Simone visar ingen respekt 
för Hirdmans begrepp isärhållandets lag, utan är i allra högsta grad könsöverskridande. 
Trots uppmaningar om att hon borde hålla sig inom könsgränsen när det gäller utseende, 
ignorerar hon isärhållandets lag. Dock vill vi poängtera att när hon vill bevisa för 
klassen att hon verkligen är tjej, kliver hon aktivt tillbaka in i ramen för det kvinnliga.  
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7.4. Silverdelfinen av Anita Eklund Lykull (1992) 
 
Julia, som går i nionde klass, har aldrig träffat sin grekiske pappa Jason. Boken börjar 
med att Julia bestämmer sig för att skippa klassresan och istället åka till Grekland för att 
träffa sin pappa. Julias mamma, Cecilia, har aldrig berättat någonting om Jason för 
Julia, och mamman har heller inte träffat någon annan man sedan dess. Julia och hennes 
mamma bor med mormodern Isa ända sedan morfar tog ut skilsmässa och gifte sig med 
sin gravida student och fick två barn. Mamman, Julia och mormor är tre väldigt 
självständiga och självtillräckliga kvinnor och det är sällan som de verkligen pratar om 
hur de mår eller andra personliga saker.  
 
Julia är mycket ensam i skolan och har aldrig kommit in i klassgemenskapen. Den ende 
som hon spenderar tid tillsammans med på fritiden är Mix, en pojke som är några år 
yngre än Julia. De träffades på schackklubben och blev efter ett tag kompisar. Efter att 
vi får reda på en hel del om Julia, hennes familj och vänner, och hennes vardag, åker så 
Julia ner till Grekland. Resan går bra men det tar ett tag innan hon hittar pappan då han 
har flyttat ut till sin hemby. Den första Julia träffar i byn är hennes syster Afrodite. Vi 
får nu veta att pappans fästmö i Grekland blev gravid samtidigt som Julias mamma. 
Afrodite tar Julia till tavernan som pappan driver och där möts de för första gången. 
Julia och pappan har svårt att få kontakt med varandra, däremot tar Jasons mamma hand 
om Julia och snart känner sig Julia hemma i Grekland.  
 
Avslutningsvis börjar Julia gymnasiet och hon får äntligen en tjejkompis, Moa. Moa 
och Julia blir bästa vänner och till sist träffar Julia en kille, Esbjörn, som hon blir 
tillsammans med.  
 

7.4.1. Analys 
 
Man kan antingen se Julia som en stark och självständig person, eller som en ensam ung 
kvinna som har svårt att ta kontakt. Julia blev utanför i skolan redan första dagen i ettan. 
Det var alltid hon som fick gå i hand med fröken på promenad. Varför det blev så vet 
inte Julia, hon skyller inte på sina klasskamrater, utan säger att det bara blev så. Julia 
har dock försökt att ta kontakt med sina klasskamrater, med detta har alltid misslyckats. 
Antingen för att Julia inte riktigt vågat eller för att klasskamraterna inte ”ser” hennes 
försök. Det är först i nästan slutet av boken som Julia kan se förbi detta och ta kontakt 
med Moa, en tjej hon träffar första dagen i gymnasiet. 
 
Julia vill gärna träffa sin pappa Jason, dels för att hon vill veta vem han är och dels för 
att Julia tror att hon helt plötsligt ska förstå sig själv bättre. Man kan uppleva det som 
om helt plötsligt faller allting på plats för Julia. Pappan och Julia kommer efter ett tag 
överens, halvsystern Afrodite tycker om Julia och likadant Jasons mamma. Väl tillbaka 
i Sverige får Julia helt plötsligt en riktig vän och även en pojkvän.  
 
Julia, hennes mamma och mormodern Isa har bott tillsammans i flera år nu. Farfadern 
Leo kommer lite på utkanten. Alla tre kvinnorna beskrivs så att det är väldigt tydligt att 
det är släkt. Stoltheten, förmågan att klara sig själva kan vi se hos de alla. Intresset för 
språk har Julia däremot fått från farfadern, som undervisade i italienska på universitetet. 
Det är jämställt i hushållssysslorna mellan Julia och hennes mamma, mormodern 
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däremot lagar inte mat. Mamman, Cecilia, jobbade hårt som fotograf för att kunna 
försörja Julia och hennes själv.  
 
Det är uppenbart att Julia anser att mamman är den vackra i familjen, Cecilia liknas vid 
Isabella Rosilini. Medan Julia själv undrar var hon fått sitt utseende ifrån:  
 

Mamma är inte lik mig ett dugg. Jag är ju ljushårig, mera åt halmhållet liksom, och så är jag 
fräknig. Jag påminner faktiskt inte om någon i familjen, så jag måste vara lik honom. (Eklund 
Lykull 1992, s. 26) 

 
Julias framtidsplaner är att precis som morfadern studera språk, kanske bli tolk. Vad 
hon inte säger högt däremot är att hon hemskt gärna skulle vilja bli skådespelerska. 
 

7.4.2. Sammanfattning utifrån frågeställningar 
 
Elvin-Nowak och Thomson menar att vi uppmuntras till att bli som flickor eller pojkar. 
I romanen står det ingenting om t ex hur Julia klär sig. Man får intrycket av att det inte 
finns någon uppmuntran att Julia ska vara som en flicka ska vara. Men vi vill ändå påstå 
att hon håller sig inom könsgränsen. Enligt Elvin-Nowak och Thomson påverkas vi av 
vår omgivning när vi gör kön. Julia har haft väldigt få jämnåriga kvinnliga förebilder, 
när det gäller att göra kön på ”rätt” sätt. Däremot har hon två stycken vuxna kvinnor i 
sin närhet, mamman och mormodern. Men de verkar inte angelägna om att göra kön på 
”rätt” sätt. Utseendemässigt får hon dessutom ingen uppmuntran från mamman, då 
mamman inte verkar bry sig om att framhäva sin egen kvinnlighet genom smink eller 
feminina kläder. Mammans yrke är inte heller ett traditionellt kvinnoyrke, hon är 
nämligen fotograf.  
 
Morfadern har alltid varit den som tagit hand om Julia, och vi kan därför förmoda att 
han varit den stora förebilden i hennes liv. Julia har t ex fått sitt stora språkintresse från 
morfadern, eftersom han undervisar i italienska på universitet. När det gäller Julias 
behov av att bli bekräftad som bekönad individ, kan vi se att behovet växer fram under 
romanens gång. Till en början har hon som sagt inga kvinnliga förebilder eller 
kompisar, vilket gör att hon inte uppmuntras av sin omgivning att bete sig på ”rätt” sätt. 
När så Esbjörn intresserar sig för henne, blir hon närmast förvånad, eftersom han är den 
första som intresserar sig för henne just för att hon är tjej. Elvin-Nowak och Thomson 
menar att dagens ungdomar får höra att de kan bli vad de vill oberoende av kön, men att 
de samtidigt ser att det inte fungerar så i verkligheten. Julia vill bli skådespelerska, 
vilket inte enligt oss känns som ett könsbundet yrke. När det gäller isärhållandets lag, 
menar vi att Julia inte är könsöverskridande, men visar sig heller inte överdrivet 
respektfull inför lagen. Vi vill ändå säga att hon följer isärhållandets lag. 
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7.5. Elden av Inger Frimansson (1999) 
 
Josefina, bokens huvudperson, har blivit bortskickad av hennes föräldrar, detta 
framkommer genom den inledande inre monologen i boken. Ganska snart får vi veta att 
Josefina och bl a hennes pojkvän Jakob, var i en sommarstuga och efter ett tag blev de 
alla berusade. Josefina tände ett ljus och glömde i fyllan bort det. Senare på kvällen 
började det brinna och en av Josefinas kompisar blev kvar i huset. Lyckligtvis överlevde 
han men i början av boken ligger han fortfarande på sjukhus och ingen vet hur skadad 
han blev.  
 
Josefina blir så skickad till sin moster Hessli, som i Josefinas barndom alltid tog hand 
om henne när Josefinas mamma inte orkade. Hessli och hennes man Bosse har inga 
egna barn, istället har de både hundar, katter och hästar på sin gård. Väl där träffar 
Josefina en bekant till mostern och hennes man, Joel, som är 35 år gammal. Josefina blir 
efter ett tag kär i Joel, och försöker att vara så mycket med honom som möjligt. Det är 
Joel som får Josefina att börja rida, och till slut berättar Josefina om branden och hennes 
skuldkänslor för Joel, Joel tröstar Josefina men är väldigt bestämd om att det inte kan 
bli något mellan dem.  
 
En dag kommer så Jakob, hennes pojkvän, oanmäld till gården, vilket Josefina inte 
uppskattar. Josefina och Jakob bråkar och Jakob förstår till slut att Josefina inte är 
intresserad av honom. Josefina däremot är både lättad och ändå inte. Hon undrar varför 
Jakob inte kan se att hon egentligen behöver honom för att klara av känslorna efter 
branden. Jakob hade med sig ett brev från Josefinas kompis Kristina som berättar att 
polisen har undersökt branden och kommit fram till att det var en gardin som hade legat 
emot elementet som hade fattat eld och inte, som Josefina trott, det ljus som hon tände. 
Kristina berättar också att Johan är på bättringsvägen. Josefina tar så mod till sig och 
åker till sjukhuset där hon träffar Johan, som även om han har svåra brännskador inte 
kommer att bli blind som de trodde först. Boken avslutas med att Johan och Josefina 
sitter på sjukhuset och gråter tillsammans.  
 

7.5.1. Analys 
 
Josefina kan antigen ses som en stark eller envis person. Stark, då hon klarar av att efter 
ett tag hantera skuldkänslorna efter branden. Envis, när hon egentligen vill ha hjälp 
dock utan att behöva be om det. Josefina tycker att det borde synas på henne att hon 
egentligen vill ha föräldrarnas hjälp, och on blir väldigt besviken när de varken kan eller 
orkar hjälpa henne. 
 
Förutom sina skuldkänslor över branden brottas Josefina med hur hon ska göra slut med 
sin pojkvän Jakob. Redan innan branden hade hon tankar på att göra slut med honom. 
Men då hon inte vill göra honom ledsen har hon inte sagt något. Detta grundar sig i, 
enligt Josefina, Jakobs pappa som överlevde koncentrationslägret. Eftersom Jakob och 
hans familj har detta att handskas med tycker Josefina att hon inte kan öka bördan 
genom att göra slut. Hur mycket detta egentligen beror på Josefinas oförmåga att ta itu 
det hela är svårt att läsa ut. 
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Utseendemässigt beskrivs Josefina som en tjej med långt hår, med vad hon kallar det 
ingen särskild färg. Hon, liksom många andra karaktärer, jämför sig med sin mamma. 
Men egentlige vill Josefina verkligen inte jämföra sig med mamman. Hon klär sig i 
motsatta kläder, väldigt neutrala, hon vill inte väcka uppmärksamhet. Och hon vill inte 
”kopplas ihop med den lysande, frodiga Anna Silversten.” (Frimansson 1999, s. 69)  
 
Det enda Josefina säger om sina framtidsplaner är att hon inte vill bli poet som sin 
berömda mor eller musiker som sin far Stefan. ”En gång skulle hon också skriva poesi 
och bilda band. Sen följde alla åren av förakt. Kunde de inte vara liter mer normala.” 
(Frimansson 1999, s. 14) Detta, anser vi, att de flesta ungdomar känner någon gång – att 
man upplever ens föräldrar som mesiga, pinsamma… Josefina däremot verkar nästan 
lida över det. Josefina har sett till att hennes intressen inte på något sätt sammanfaller 
med vad hennes föräldrar arbetar med. Det är först senare i boken som Josefina visar ett 
intresse för något eget då hon börjar rida på hästar.  
 
Då föräldrarna inte kunde handskas med henne efter branden hamnade Josefina hos 
mostern Hessli. Mostern och hennes man Bosse har inga egna barn och har ofta tagit 
hand om Josefina när mamman inte orkade. Mostern är, till skillnad från mamman, 
varm och omhändertagande. Förutom mostern och mannan nämns bara en annan av det 
kvinnliga könet som Josefina umgås med, Kristina. Josefina och Kristina har varit 
vänner sedan de varit små och har lovat varandra att alltid finnas till hans för varandra. 
Dock har inte Josefina förklarat varken vad som hände vid branden eller om hur illa hon 
mår för Kristina. 
 
Relationen till det motsatta könet är komplicerad. Vi har nämnt Josefina och hennes 
pappas relation och Jakob, hennes pojkvän. Joel, en äldre man, kan ses som en positiv 
relation då han hjälper henne med skuldkänslorna, även om han inte vill bli romantiskt 
involverad med henne. Annars är det bara Bosse, mosterns man, som visas i ett helt 
positivt ljus.  
 
Det finns mycket bitterhet i Josefinas familj. Pappan har aldrig glömt att han var 
tvungen att sluta som musiker och istället jobba som kringresande bokförsäljare för att 
kunna försörja familjen. Josefinas mamma tycker i hemlighet att familjen stör henne i 
sin kreativa process.  
 

7.5.2. Sammanfattning utifrån frågeställningar 
 
Josefina uppmuntrades (eller uppmanades) som barn att vara en ”snäll flicka”, då 
mamman bestraffade henne om hon var olydig genom att låsa in henne. Här görs 
kopplingen mellan att vara snäll och att vara som en flicka ska vara. Vi tycker inte att 
Josefina kliver över könsgränsen. Elvin-Nowak och Thomson talar om att vi tar intryck 
från vår omgivning när vi bygger vår identitet som flicka respektive pojke. Josefinas 
mamma tar, liksom Simones mamma i Dårfinkar och dönickar, inte så stort ansvar när 
det gäller hushåll eller att ta hand om dottern. Mamman är m a o ingen typisk mamma. 
Hon försöker dessutom få Josefina att känna skuld över att hon finns, då dottern utgör 
ett hinder för mammans karriär som poet. Pappan är inte hemma så ofta eftersom han är 
handelsresande bokförsäljare, vilket tillsammans med mammans beteende gör att 
Josefina ofta skickas till moster Hessli. Man får en känsla av att mostern är mer som en 
mamma ”ska” vara, då hon t ex beskrivs som varm, omhändertagande och djurvän.  
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Enligt Elvin-Nowak och Thomson har vi ett behov av att bli bekräftade som bekönade 
individer. I mötet med den äldre Joel spelar Josefina på sin kvinnlighet, detta för att hon 
vill fånga hans intresse. Dock växlar Josefina mellan att spela på sin kvinnlighet och att 
uppföra sig som den tonåring hon är. Elvin-Nowak och Thomson hävdar att ungdomar 
idag kan bli vad de vill oavsett kön. I Elden får man bara veta att Josefina absolut inte 
vill bli som sina föräldrar, d v s poet och musiker, vilket vi inte kan koppla till det 
faktum att Josefina är just flicka. Hirdmans begrepp isärhållandets lag visar sig på så 
sätt att Josefina följer den genom att hålla sig inom sitt köns gränser.  
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7.6. Balladen om Sandra Ess av Cannie Möller (1999) 
 
När Sandra upptäcker att hennes pojkvän Zeb är otrogen kastar hon en tegelsten i 
huvudet på honom. Då hon inte vill att hela Sollefteå ska prata om detta i hennes 
närvaro bestämmer hon sig för att åka därifrån. 
 
Sandra börjar arbeta på ett ålderdomshem i Stockholm och där får hon så småningom 
bra kontakt med Judith Klein, en patient som ofta kan vara rätt vresig. Dock blir de 
goda vänner efter ett tag och Judith berättar om sin ungdomskärlek Bengt och Sandra 
bestämmer sig för att återförena de två. Efter ett par veckor i Stockholm upptäcker 
Sandra att hon är gravid med Zebs barn, och hon är väldigt tveksam inför om hon ska 
behålla barnet eller ej. 
 
Det hus som Sandra bor i ska renoveras och hon blir vän med Marek, en av de polacker 
som jobbar med renoveringen. Dock råkar hon illa ut när tre av Mareks arbetskompisar 
en kväll våldtar henne. Marek kommer dock och avbryter våldtäkten, vansinnig på sina 
kompisar. Efter våldtäkten beslutar Sandra sig för att ta bort barnet. Dock ångrar hon sig 
igen när hon känner en pirrande känsla i magen och Sandra tar detta som en hälsning 
från barnet.  
 
Sandra söker upp Bengt och han bestämmer träff med Judith och en natt smyger Judith 
ut från ålderdomshemmet. Sandra låter bli att slå larm, då hon förstår att Judith är i goda 
händer, d v s Bengts. Bengt planerar för att Judith ska kunna flytta hem till honom. 
Judith får dock lunginflammation efter denna natt och efter ytterligare ett par dagar 
avlider hon. Då Sandra lät bli att slå larm är det hon som hålls ansvarig för Judiths död, 
vilket leder till att hon förlorar sitt arbete på ålderdomshemmet. 
 
Marek och hans kompisar återvänder till Polen, och Sandra lovar att hon ska hälsa på. 
Utan arbete och med ett barn på väg, bestämmer sig Sandra för att återvända hem till 
Sollefteå och sin fostermor Sofia. 
 

7.6.1. Analys 
 
Sandra beskrivs som en ganska vilsen och ensam person, och hon verkar inte ha några 
jämnåriga vänner i hemstaden Sollefteå. Detta döljer hon dock från sin fostermor Sofia, 
Sandras mamma tog sitt liv när Sandra var nio år och Sandra har aldrig träffat sin far, 
Sandra vill inte att Sofia ska oroa sig. Precis som de andra karaktärerna i 1990-talets 
böcker så presenterar Sandra en annan sida gentemot föräldrafigurerna, än hon gör 
annars. En blandning av att vara både barn och vuxen, att dels vilja behandlas som en 
självständig ung kvinna och dels få tröst och stöd av föräldrarna som om man var liten. 
 
Vi får inte veta så mycket om Sandras utseende. Det ända som nämns är att hon har 
”svartspretigt” hår (Möller 1999, s. 17). På ålderdomshemmet kommenterar de äldre 
hennes utseende och en av dem säger: ”-Hon kanske är våldsam av sig? viskar en liten 
kvinna för sig själv i ett hörn. Varför skulle hon annars ha ett sånt halsband som man 
bara har på farliga hundar?” (Möller 1999, s. 22) 
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Efter att ha kastat en tegelsten i huvudet på sin otrogne pojkvän Zeb, åker Sandra till 
Stockholm. Sandra blev väldigt sårad av Zebs otrohet då hon har svårt att lita på folk 
och släppa in dem på livet. När hon inte kunde kontrollera sig och kastade tegelstenen, 
valde hon att fly istället för att stanna och möta fostermodern och resten av Sollefteås 
reaktioner. Så när Sandra upptäcker att hon är gravid är det känslan av ensamhet som till 
slut gör att hon behåller barnet.  
 

Varför skulle inte jag kunna vara som hon, en mamma som vågade? Aldrig förr hade jag tänkt en  
tanke som var så stor att den täckte in resten av mitt liv. Självklart skulle jag kunna komma på fler  
saker men det skulle alltid finnas där som en grund: att jag hade ett barn att älska. Ett barn som  
också älskade mig. Aldrig mer skulle jag vara ingenting. (Möller 1999, s. 127) 
 

Sandras känsla av ensamhet försvinner inte när hon flyttat till Stockholm, och hon 
kastar sig istället rakt i armarna på en ny kille – Marek. Marek är en polsk 
byggnadsarbetare som arbetar med Sandras hus. Sandra har dock svårt att reda ut vad 
hon egentligen vill ha från Marek, ena stunden flörtar hon med honom bara för att sedan 
vilja ha honom som vän. Efter att ha blivit våldtagen av tre av Mareks kompisar blir alla 
de polska byggnadsarbetarna avskedade och skickade hem till Polen. Än en gång 
lämnas Sandra ensam av någon som hon tycker om. Efter våldtäkten har Sandra bestämt 
sig för att göra sig av med barnet, men då hon upplever en rörelse i magen tolkar hon 
det som ett tecken att hon ska behålla det.  
 
Sandra fick jobb på ett ålderdomshem i Stockholm och där träffade hon Judith. En äldre 
kvinna som är bitter och vresig. Så småningom berättar Judith sin livshistoria för 
Sandra, hur hon under tragiska omständigheter skildes från Bengt, sin stora kärlek. 
Sandra sammanför de två en natt, vilket dock leder till att Judith får lunginflammation 
och dör. Dock kan vi se att Sandra ser det positiva i det hela - hon hjälpte till att 
sammanföra Bengt och Judith, även om det bara var för en dag. Sandra tar så mod till 
sig och reser hem till Sollefteå för att berätta om sin graviditet för fostermodern.  
 

7.6.2. Sammanfattning utifrån frågeställningar 
 
Elvin- Nowak och Thomson menar att flickor uppmuntras till att vara som flickor och 
att pojkar uppmuntras till att vara pojkar. I Balladen om Sandra Ess kan vi endast se att 
de boende på ålderdomshemmet där Sandra arbetar kommenterar hennes utseende. P g a 
hennes utseende drar de slutsatsen att hon kanske är våldsam av sig, då hon har 
halsband med nitar och spretigt svart hår. Hon ser inte konventionellt kvinnlig ut. Trots 
hennes utseende tycker vi inte att hon skrider över könsgränsen. När det gäller intryck 
från omgivningen, har vi svårt att säga någonting på den punkten, då Sandra inte bor 
hemma eller har så mycket kompisar. Det vi vet om Sandra är att hon har en fostermor 
som uppfostrat henne på egen hand sedan Sandra var nio. Fostermodern bryr sig om 
Sandra, men Sandra vill inte berätta så mycket för henne, då hon inte vill oroa henne. 
 
Enligt Elvin-Nowak och Thomson finns det ett behov hos oss att bli bekräftade som just 
flicka respektive pojke. I Sandras fall yttrar sig detta på så sätt att hon utnyttjar det 
faktum att hon är kvinna i mötet med Marek för att hon är så ensam. Hon vill egentligen 
bara ha en vän, men man får intrycket av att om han hade velat ha något mer än 
vänskap, skulle han ha fått det. Elvin-Nowak och Thomson menar att dagens unga får 
höra att de kan bli vad de vill oavsett kön, men att de ändå ser att det inte är så i 
verkligheten. Sandra har inga egentliga framtidsplaner, förutom att hon väntar barn utan 
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att kunna räkna med hjälp från barnets pappa. Barnet ser hon som en garanti för att hon 
inte behöver vara ensam längre. Beträffande isärhållandets lag menar vi att Sandra inte 
är könsöverskridande. I boken har hon ett traditionellt kvinnoyrke, då hon arbetar inom 
äldrevården. Vi finner således att Sandra följer isärhållandets lag och visar inga tecken 
på att vilja bryta mot den.  
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7.7. Det finns inga skridskor i öknen av Mats Berggren (2002) 
 
Vi får träffa Sofia, en av de två huvudpersonerna i boken, först. Sofia, som är svensk, 
springer rakt in i Mario, skolans snyggaste kille, och hon blir väldigt glad när han 
faktiskt lägger märke till henne. Fatima, som är flykting från Irak, är bokens andra 
huvudperson. Vi träffar henne i hennes hem när hon grälar med sin pappa om att hon 
vill åka skridskor. Pappan, som bara har sett hur konståkare klär sig när de åker 
skridskor, vägrar bestämt att låta Fatima åka skridskor i skolan. 
 
Av en slump så börjar Sofia och Fatima umgås, och Sofia får Fatima att följa med och 
åka skridskor på fritiden när ingen annan ser dem. Och det är då det händer, Fatima 
trillar genom isen och Robban, en klasskompis, är som tur i närheten och drar upp 
henne med hjälp av Sofia. Fatima tas till sjukhuset där personalen ringer hennes pappa. 
 
Rädd, men fast besluten att inte visa det, åker pappan till sjukhuset med avsikten att 
förskjuta Fatima. Väl där låter han dock henne slippa detta om hon erkänner att Robban 
och Sofia ”ledde henne vilse”. Fatima tar den chansen då hon är rädd att bli förskjuten 
från familjen.  
 
Fatima slipper så bli förskjuten men hon blir förbjuden att umgås med Sofia och 
Robban utanför skolan. Sofia försöker ta kontakt med Fatima igen, men Fatima vägrar. 
När Mario – skolans snyggaste kille – intresserar sig för Sofia tar hon chansen. En av 
Marios kompisar bjuder ner Sofia i källaren och bjuder henne på vad hon tror är Coca 
Cola. De försöker sedan våldta henne. Fatima har just då lektioner i sitt hemspråk i 
närheten av källarlokalen. När Fatima går därifrån stöter hon på Sofia och killarna. 
Fatima griper tag i Sofia och tillsammans flyr de hem till Sofia. Fatima ringer efter 
Sofias mamma som för en gångs skull lämnar jobbet och kommer till sin dotters sida.  
 
Fatima går hem och grälar med sin pappa. Hon umgicks ju med Sofia utanför skolan, 
och hon får äntligen höra den sanna versionen om hur de flydde från Irak. Pappan har 
alltid berättat en sagoversion förut, men nu får familjen se hur rädd han var för att de 
inte skulle klara sig. Pappan lovar sedan att han inte ska vara så sträng mot Fatima och 
hon får därefter umgås med Sofia. Boken avslutas med att Sofia, Fatima och Robban 
åker skridskor tillsammans.  
 

7.7.1. Analys 
 
Sofia, en av huvudpersonerna, är vid en första blick väldigt våpig, då hon är väldigt mån 
om sitt utseende. Hon kan inte gå till skolan utan att sminka sig och har aldrig samma 
kläder två dagar i rad. Genom vänskapen med Fatima kommer hon dock att förändras. 
Fatima försöker i början att alltid vara sin stränga pappa till lags, och hon tvekar länge 
innan hon vågar trotsa honom för att åka skridskor med Sofia. Utseendemässigt är Sofia 
och Fatima som natt och dag. Sofia har ljust, långt hår och tajta kläder. Om Fatima 
nämns bara hennes mörka hår och att hon tvingas gå i slöja och tajts på idrotten. 
 
Sofias ytliga livsstil kan förklaras då hennes dåvarande kompisar slutade att umgås med 
henne bara för att Sofia körde ut dem när de var fulla hos henne. Sedan dess har ingen i 
skolan pratat med Sofia, så hon försökte att uppföra sig som om hon inte brydde sig om 
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det. Fatima var den första på länge som försökte se bortom hennes ”mask”. Sofia är 
väldigt rättfram och har inga problem med att säga vad hon tycker och tänker. Då 
Robban, en klasskamrat, en dag är ovanligt otrevlig mot Fatima säger Sofia till honom 
att sluta. Fatima och Sofia börjar så att försiktigt umgås med varandra. Fatima är inte 
lika rättfram som Sofia, men hon är nyfiken på allt sådant som pappan inte låter henne 
göra, så som att åka skridskor. Samtidigt som hon försöker lyda sin pappa tycker hon 
ofta att han är alltför sträng. 
 
Båda flickorna intresserar sig för datorer men annars skiljer sig deras intressen åt. Sofia 
sitter mest hemma ensam medan Fatima alltid spenderar kvällen omgiven av sin stora 
familj. Vi får dock inte veta om detta egentligen intresserar Fatima eller om det är något 
som hon måste göra. Fatima oroar sig för att hon inte själv ska få bestämma vad hon vill 
göra i framtiden, utan att hon även här ska behöva rätta sig efter pappan.  
 
För Sofia är det ett problem att hon alltid är ensam hemma. Hennes mamma jobbar till 
sent på natten och hennes pappa ser vi aldrig till. Sofia lider av att hon alltid är ensam, 
fast detta döljer hon både från mamman och eventuella kompisar, kanske för att visa sig 
tuff och självständig. Fatimas mamma är hemma i hushållet och gör alla sysslor, fast 
Fatima måste hjälpa till. Pappan kör taxi, man kan dock ana att han var utbildad till 
något annat i Irak, men till vad får vi inte veta. 
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att relationen mellan flickorna och det motsatta könet 
är problematisk. Fatima får egentligen inte ha någon relation med killar, medan Sofia 
till en början bara blir sedd av det motsatta könet som ett sexobjekt. Sofias relation till 
killar blir dock bättre i och med att hon vågar öppna upp gentemot Robban.  
 

7.7.2. Sammanfattning utifrån frågeställningar 
 
Enligt Elvin-Nowak och Thomson uppmuntras tjejer att vara som tjejer och killar 
uppmuntras att vara som killar. Fatima uppmanas att följa det som pappan anser vara 
kvinnligt. Man kan säga att Fatima inte går över könsgränsen, men enligt pappans sätt 
att se på kvinnans roll, gör hon det. Även om Sofia sminkar sig och klär sig kvinnligt, 
har hon ingen som uttalat uppmuntrar henne att vara på det sättet. Vi finner även att 
Sofia håller sig inom ramen för det kvinnliga. Elvin-Nowak menar att vi tar intryck av 
vår omgivning när vi konstruerar kön. Sofia har ingen pappa, hon saknar således en 
manlig förebild. Mamman är ensamstående och arbetar mycket. Sofia tycker att det är 
jobbigt att mamman aldrig är hemma och att hon tvingas ta hand om sig själv i stor 
utsträckning. Varken Sofia eller Fatima har många kompisar. Fatimas mamma är 
hemmafru, medan pappan är taxichaufför. Dessutom har Fatima minst fyra syskon. Man 
upplever att familjen lever ett ganska isolerat liv.  
 
Elvin-Nowak och Thomson hävdar att det finns ett behov hos oss att bli bekräftade som 
bekönade individer. Hos Sofia yttrar sig detta på så sätt att hon sminkar sig för att 
framhäva sin kvinnlighet. Det slår dock tillbaka mot henne, då våldtäktsmännen endast 
ser ett snyggt ansikte. Vi får intrycket av att om hon inte hade sminkat sig, hade 
våldtäktsmännen utsett ett annat offer. Fatima å andra sidan verkar inte bry sig om att 
bli bekräftad som bekönad individ. När det gäller flickornas framtidsplaner eller 
drömmar, får man inte veta mycket. Vi får veta att Fatima oroar sig för huruvida pappan 
kommer att låta henne studera vidare eller ej. Hirdmans begrepp ”isärhållandets lag” 
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menar vi att Sofia följer, då hon håller sig inom könsgränsen. Fatima, däremot, bryter 
mot pappans idé om vad en flicka får och inte får göra. Därför vill vi säga att hon från 
pappans perspektiv bryter mot isärhållandets lag, dock inte från vårt perspektiv. 
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7.8. Heder av Christina Wahldén (2002) 
 
Sommaren efter att de har tagit studenten har Siri och Fanny bestämt sig att de ska bo i 
Stockholm, i Fannys mosters lägenhet. De har fått jobb inom hemtjänsten. Dock åker 
Siri dit utan lov från hennes pappa, han har sagt ett bestämt nej. Fanny har även gått 
emot pappans åsikter när det gäller planerna för hösten, Fanny ska åka till cirkusskolan i 
Paris och inte till högskolan som pappan vill.  
 
Siri, som jobbar på ett ålderdomshem, blir god vän med en av patienterna, Harriet. 
Harriet berättar om sitt liv för Siri, bl a att hon var konstnär i Paris. Harriet är en av de 
få som uppmuntrar Siri att åka till Paris. Efter ett tag blir Harriet sämre och flickorna 
bestämmer sig för att smuggla ut Harriet och ställa till med en fransk fest för henne.  
Den kvällen dör Harriet lycklig. Siri får förklara sig för föreståndarinnan och en 
utredning görs. Man kommer dock fram till att Siri inte hade något med hennes död att 
göra. 
 
En kväll ringer Dana på dörren och vill gömma sig hos dem. Danas föräldrar är väldigt 
stränga och de anser att dansen, som Dana älskar, är detsamma som prostitution.  
Danas farbror är den som tar detta hårdast och han övertalar Danas bror att han måste 
göra något. Han hotar henne med kniv. Siri går till polisen och anmäler händelsen, men 
blir inte tagen på allvar.  
 
Danas lillasyster ringer till Dana för att varna henne för att uppträda på premiären av 
musikalen, eftersom hon hört ett samtal mellan brodern och farbrodern om att göra slut 
på henne. Denna gång tar polisen hoten på allvar och placerar ut civilklädda poliser 
kring scenen samt ser till att skådespelarna har skottsäkra västar. Danas bror är i 
publiken och siktar på Dana, men missar och skjuter en av de andra skådespelarna som 
skadas lindrigt. Efter detta bestämmer sig Dana för att söka till Danshögskolan, där hon 
senare träffar Younis från samma land som Dana. Siri bestämmer sig för att åka till 
Paris för att gå på cirkusskola. Fanny flyttar in med sin rullstolsbundne pojkvän Adam i 
Stockholm för att studera till florist.  

 

7.8.1. Analys  
 
Siri har svårt att konfrontera sin pappa om hennes framtidsplaner. Pappan vill att Siri 
ska läsa på högskolan till hösten medan Siri vill fara till cirkusskolan i Paris. Då Siri 
anser att pappan har svårt att inse att hon är vuxen och kan klara sig själv, bestämmer 
hon sig för att mot pappans vilja åka till Stockholm över sommaren med sin kompis 
Fanny. 
 
Fanny och Siri har varit bästa vänner sedan de var i dagis. Fanny, till skillnad från Siri, 
är väldigt fåfäng och packar en hel resväska full med schampo, hårsprej, smink och 
lösnaglar som hon sedan glömmer hemma. Fanny är ute och festar flera kvällar i rad, 
medan Siri är hemma och studerar fransk grammatik. Fanny vill bli florist och då undrar 
Siri hur det ska gå med Fannys lösnaglar. Rent fysiskt beskriver Siri Fanny på följande 
sätt:  
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Även om hon har en fysik som inbjuder till mobbing har det aldrig någonsin hänt att hon blivit 
retad. Fanny är Fanny och den som säger något om att hon är tjock åker på en propp direkt. Men 
det är ingen som tänker på det. Hon är liksom mer glad än vad hon är tjock. (Wahldén 2002, s. 14) 
 

Siris utseende får vi inte veta något om, vi kan dock utläsa att hon inte är lika 
utseendefixerad som Fanny. 
 
Väl i Stockholm kommer deras klasskamrat Dana till deras lägenhet. Danas familj 
ställer stora krav på vad hon får och inte får göra. Dans, som är Danas stora intresse, 
anser familjen vara synonymt med prostitution. Jämför vi Heder med Det finns inga 
skridskor i öknen, så ger Heder en hårdare bild av mötet med en annan kultur. Danas 
familj ger inte efter, som Fatimas pappa gör, utan Danas bror kommer till Danas 
dansföreställning för att skjuta henne. Han missar dock Dana, men sårar en annan 
istället. Dana tar så steget att strunta i familjen och söker till Danshögskolan i 
Stockholm.  
 
Siri och Fanny får så sommarjobb på ett ålderdomshem. Siri blir vän med en av de 
boende, Harriet. Detta som vi har sett är ett återkommande motiv, unga kvinnors 
vänskap med äldre. Harriet är väldigt ensam och under deras pratstunder upptäcker de 
att de har ett gemensamt intresse, Paris. Harriet, som är konstnär, bodde i Paris och Siri 
får veta om den gifte mannen som Harriet umgicks med. Då Harriet blir mer och mer 
förvirrad ordnar flickorna en fransk fest i deras lägenhet. Harriet dör hemma hos dem, 
det görs en utredning av ålderdomshemmet och flickorna frias från eventuella 
misstankar.  
 
Det var Harriet som uppmanade Siri att tro på sig själv och ta vara på sin talang, så till 
hösten for Siri till Paris och cirkusskolan. Fanny stannade i Stockholm och studerade till 
florist.  
 

7.8.2. Sammanfattning utifrån frågeställningar 
 
Dana uppmanas av sin familj att följa hur en kvinna, enligt dem, ska vara. Vad vi kan se 
uppmuntras Fanny och Siri inte till att vara som kvinnor ska vara. Dana är då den enda 
som kan sägas gå över könsgränsen, i alla fall när det gäller hur familjen anser att 
kvinnan ska bete sig. Det finns m a o ingenting i boken som får oss att tycka att Fanny 
och Siri skulle gå över könsgränsen. Elvin-Nowak och Thomson säger att vi påverkas 
av vår omgivning när vi bygger vår identitet som man respektive kvinna. Tjejerna i 
boken bor inte hemma, men föräldrarna försöker ändå kontrollera dem och styra dem på 
olika sätt. Danas familj vill inte att hon dansar, medan Siris pappa inte vill att hon 
varken bor i Stockholm över sommaren eller åker till Paris till hösten.  
 
Vi har, enligt Elvin-Nowak och Thomson, ett behov av att bli bekräftade i egenskap av 
kvinna eller man. Dana och Siri verkar inte speciellt intresserade av detta, det är i alla 
fall inte uttalat. Fanny är desto mer intresserad av att framhäva sin kvinnlighet med t ex 
smink. Elvin-Nowak och Thomson menar att ungdomar får höra att de kan bli vad de 
vill, oavsett om de är män eller kvinnor, vilket inte stämmer med verkligheten. Dana vill 
gå Danshögskolan till hösten, vilket går emot familjens önskningar eftersom dans i stort 
sett kan jämföras med prostitution. Siris val att åka till Paris och gå på cirkusskola är 
inte heller något som uppmuntras av pappan. Men det har efter vad vi kan se inget att 
göra med det faktum att Siri är just tjej. Fanny vill bli florist, men här vet vi inget om 
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eventuella uppmuntranden eller invändningar från hennes familj. I Heder kan vi se att 
Dana går över den könsgräns som hennes familj har bestämt och bryter således, enligt 
dem, mot isärhållandets lag. Vi vill däremot inte säga att huvudpersonen Siri bryter mot 
isärhållandets lag, eftersom hon inte är könsöverskridande på något sätt. 
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7.9. Du och jag, Marie Curie av Annika Ruth Persson (2003) 
 
Jenny är 15 år och älskar att spela fotboll, vilket hon dessutom är riktigt bra på, hon är t 
o m en av de bästa i laget. Hon börjar umgås med en annan tjej i laget, Filippa, som är 
lika gammal som Jenny, även hon är en av de bästa spelarna i laget. Jenny känner en 
dragning till Filippa, men hon vet inte om Filippa känner likadant. En kväll har Filippa 
och Jenny sex, men Jenny vet fortfarande inte om Filippa känner som hon. Jenny 
berättar att hon är kär i Filippa, men hon svarar bara att i så fall blir Jenny väldigt 
ledsen.  
 
Jennys granne Mattis är som en storebror för henne. En kväll går Jenny och Filippa på 
fest i Mattis och hans bands replokal. Där märker Jenny att Filippa och Mattis är 
intresserade av varandra. De går ut till en nattklubb, men Jenny är den enda som inte 
kommer in. Hon tycker att Mattis borde be om förlåtelse för att ha låtit henne gå hem 
själv, vilket han också gör. Men Filippa ber inte om ursäkt för att ha flirtat med Mattis.  
 
Jenny får snart reda på att Filippa är tillsammans med Mattis kompis Fredrik. Efter detta 
pratar de inte med varandra, de låtsas helt enkelt inte om varandra. Jenny tappar 
fotfästet och orkar varken träffa kompisar eller träna lika hårt som hon gjort tidigare. 
Föräldrarna blir väldigt oroliga, men Jenny vägrar prata med dem. Det går så långt att 
hon funderar på att ta sitt liv. Mattis och den något äldre lagkamraten Bettan får henne 
på bättre tankar. Dessutom berättar Jenny för sin vän Jasmin att hon är lesbisk. Jasmin 
berättar att hennes syster känner många lesbiska. Jenny blir vän med Sandra, som säger 
att ”de” ska ta hand om Jenny till hösten. Jenny ska tillbringa sommaren med hennes 
kompis Jasmin och hennes moster utanför Halmstad och arbeta på en handelsträdgård.  
 

7.9.1. Analys 
 
Jenny ser sig själv som väldigt blyg och hon använder snus för att känna sig, som hon 
ser det, tryggare. Det hade varit intressant att veta hur hon kommit fram till att snus = 
trygghet. Jennys stora intresse är fotboll. Hon älskar att spela och hon är dessutom en av 
de bästa i laget. De enda gångerna Jenny funderar på sitt utseende är i fråga om muskler, 
alltså hur väl hennes kropp har det som behövs för att kunna spela fotboll. Fastän Jenny 
har vänner och föräldrar som älskar henne känner sig Jenny väldigt ensam. Hon har 
nämligen inge hon känner att hon kan berätta för att hon blir kär i tjejer.  
 
Jennys stora tröst bli den så kallade MC-boken. Efter ett grupparbete i skolan om Marie 
Curie köpte Jenny en anteckningsbok som hon kallar MC-boken. I denna bok skriver 
hon ner allt som är viktigt för henne. Detta, att föra dagbok, är det bara Jenny som gör i 
våra utvalda romaner. Precis som många andra unga kvinnor har Jenny problem med att 
veta vad hon ska göra i framtiden. Hon räknar upp säkert tio olika yrken som hon tycker 
låter intressanta.  
 
Jenny blir förälskad i lagkamraten Filippa. Dock blir det inte en enkel och problemlös 
relation då flickorna inte kommunicerar om hur de vill ha det. Jenny är osäker på om 
Filippa bara vill att de ska vara vänner eller inte. När de är på tu man hand känns det 
som om de är ett par, men i skolan och bland andra låtsas de som ingenting. Jenny 
tycker att det är väldigt jobbigt, men vågar inte ta upp det med Filippa.  
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Jennys relation med sina föräldrar är problematisk. Jenny upplever att mamman är 
alltför nyfiken och vill prata om allt som händer Jenny. Detta är det sista Jenny vill, hon 
tycker att det är väldigt jobbigt. Vi kan anta att det delvis beror på att Jenny inte har 
berättat för sina föräldrar att hon är lesbisk och att hon kanske känner att mamman 
försöker ”snoka fram” hennes hemlighet. Pappan gör inte så mycket väsen av sig, utan 
håller sig som i de flesta romanerna i bakgrunden.  
 

7.9.2. Sammanfattning utifrån frågeställningar 
 
Elvin-Nowak och Thomsson hävdar att vi uppmuntras att bli som flickor respektive 
pojkar. I Jennys fall kan vi se att hon varken uppmuntras till att bli som en flicka ska 
vara eller inte vara. Beträffande huruvida Jenny kliver över könsgränsen eller ej, menar 
vi att hon nog håller sig inom ramen för det kvinnliga. Däremot går hon över 
könsgränsen när hon blir förälskad i en annan flicka, då detta inte räknas som ”normalt”. 
Jenny går även emot den heterosexuella normen då hon förälskar sig i tjejer. Enligt 
Elvin-Nowak och Thomson tar vi intryck av vår omgivning när vi gör kön. Jennys båda 
föräldrar är socionomer. Hon tycker att de är tråkiga och att de lägger sig i för mycket. 
Jenny får ingen bra bild av jämställdhet från sina föräldrar, då mammans syn på 
jämställdhet innebär att få pappan att torka bort fettfläckar. Mamman anser att det är 
hon som bestämmer i hushållet. Även om pappan protesterar inser Jenny att det är 
mamman som har rätt.  
 
Hur ser då Jennys behov av att bli bekräftad som bekönad individ ut? Hon vill bli 
bekräftad i egenskap av tjej, dock i förhållande till andra tjejer. Men hon har inget 
behov av att framhäva sin kvinnlighet genom smink och dylikt. Däremot vill Jenny 
gärna ha mer muskler, då hon tycker att hon inte är helt proportionell, vilket kan ha att 
göra med att hon är fotbollsspelare. Elvin-Nowak och Thomson framhåller att unga får 
höra att vi kan bli vad vi vill oberoende av kön, men att det inte fungerar så i 
verkligheten. Jenny har väldigt många planer för framtiden, bl a hortonom, forskare, 
poet, ljudtekniker eller fotbollsproffs. Vi får dock aldrig veta hur hon resonerar kring 
dessa planer eller eventuella invändningar från hennes omgivning.  Vi anser inte att 
Jenny är könsöverskridande eller att hon bryter mot Hirdmans isärhållandets lag. 
Däremot vill vi poängtera att hon går emot den heterosexuella normen som råder i 
samhället. 
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8. Jämförande analys 1980, 1990, 2000 
 
Då en del av vårt syfte är att se hur ungdomsromanen utvecklats från 1980-talet fram till 
idag, d v s början av 2000-talet, ska vi här redogöra för det som vi funnit vara 
gemensamt för de respektive årtiondena. 
 

8.1. 1980-talet 
 
I ungdomsromanerna från 1980-talet, Att trösta Fanny, Juliane och jag och Dårfinkar 
och dönickar, kan vi se att huvudpersonerna på något sätt uppmuntras att följa den 
traditionella kvinnorollen både när det gäller utseende, kläder och beteende. Fanny och 
Simone får denna ”uppmuntran” från vuxenhållet, medan Kim upplever att den kommer 
från de andra tjejerna i skolan. Vi kan också se att Fanny och Simone är de som kliver 
över könsgränsen och struntar således i isärhållandets lag. Trots att Kim och Juliane 
vägrar anpassa sig till den rådande kvinnobilden i klassen, anser vi att de inte är 
könsöverskridande.  
 
Vi finner även att huvudpersonerna gör uppror mot den traditionella bilden av tjejen. I 
Dårfinkar och dönickar gör Simone uppror mot det faktum att hon uppmanas vara som 
en flicka. Även Fanny, i Att trösta Fanny, gör uppror mot den konventionella tjejbilden, 
då hon uppmanas att klä sig i klänning och tvätta håret inför en släktmiddag. Hon 
klipper av det långa blonda håret med nagelsax och färgar det rött. Ingela anser att det är 
okvinnligt att arbeta på verkstad, det struntar dock Fanny blankt i. Vi menar att Kim i 
Juliane och jag, gör uppror på två sätt. Både genom att våga trotsa mobbarna och umgås 
med Juliane men också genom att vägra att identifiera sig med bilden av tjejen som 
råder i Kims klass, d v s att man bara pratar om smink och killar. Dock händer detta inte 
direkt, det tar ett tag innan Kim vågar att äntligen vara sig själv.  
 
Det enda mönster vi tycker oss se i flickornas närmiljö är att både Fanny och Simone 
har familjeproblem på olika sätt. Simone har alltid haft problem med sin glömska och 
okonventionella mamma. Simone och hennes mors nya karl, Yngve, har också de till en 
början en problematisk relation. Fanny har problem med både sin mor och sin far, vilket 
resulterar i att Fanny inte känner sig välkommen hos någon av dem och hon väljer att 
rymma till sin farmor.  Precis som i Simones fall, har inte Fanny behövt dela sin 
förälder med någon innan och hon känner sig följaktligen åsidosatt.  
 
Alla huvudpersonerna i romanerna från 1980-talet är på ett eller annat sätt vilsna. Kim, i 
Juliane och jag, finner det svårt att visa vem hon verkligen är. I bokens början umgås 
hon med en tjej som heter Yvonne, trots att de har inte har någonting gemensamt. 
Simone i Dårfinkar och dönickar, är vilsen på så sätt att hon inte vet vad som ska hända 
när morfadern dör. Han har alltid funnits vid hennes sida och varit till stöd då mamman 
inte haft tid. Dessutom vet Simone inte hur hon ska göra med det faktum att alla tror att 
hon är en pojke, ska hon ge sig till känna?  
 
Huvudpersonen i Att trösta Fanny är också hon mycket vilsen. Som vi sagt tidigare 
känner Fanny sig inte välkommen hos vare sig pappan eller mamman. Hon har heller 
inga klara framtidsplaner, då hon har för låga betyg för att kunna komma in på 
gymnasiet. Från pappan har hon också en hel del krav på sig, då han tror att hon ska gå i 
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hans fotspår och bli biolog, eftersom de delar intresset för blommor och fåglar. Pappans 
fästmö tycker att Fannys plan på att sommarjobba på verkstad är okvinnligt. Det är med 
andra ord många som tycker och tänker om Fannys liv.  
 
När det gäller flickornas behov av att bli bekräftade just som flickor kan vi se att detta 
inte alls visar sig hos Fanny. Däremot kan vi se det så smått hos Kim och Simone. Kim 
vill att Kuno ska se henne och bli förälskad, trots att de aldrig pratar med varandra. För 
Simone blir bekräftelsen viktig när hon väl måste bevisa att hon verkligen är en tjej. 
Hon klär sig i klänning, vilket hon aldrig gjort förut, detta för att visa fröken att hon är 
en tjej och även för Isak som hon är intresserad av.  
 
I två av våra böcker från 1980-talet kan vi också se att vänskapen mellan våra 
huvudpersoner och en äldre släkting är central, ett återkommande tema även hos de 
andra årtiondena. Fanny och farmodern i Att trösta Fanny utvecklar efter en tid en allt 
närmare relation. Simones relation till morfadern i Dårfinkar och dönickar, betyder 
mycket för henne och hon blir naturligtvis förkrossad när hon får reda på att han är 
döende. 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att böckerna från 1980-talet är riktade mot en lite yngre 
tonårspublik. De problem som finns har anknytning till huvudpersonen och dess 
närmiljö, och familjen är ofta uppbruten eller så är föräldrarna frånvarande på annat sätt. 
Flickorna, i våra romaner, gör alla uppror mot de ideal som finns angående hur en tjej 
ska vara.  
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8.2. 1990-talet 
 
I två av romanerna från 1990-talet: Silverdelfinen och Balladen om Sandra Ess, hittar vi 
inget som tyder på att flickorna skulle ha blivit uppmuntrade att bete sig som flickor 
ska, men vi har inte heller funnit motsatsen. Av 1990-talets huvudpersoner är det bara 
Josefina som blir uppmuntrad av omgivningen att bete sig på ett sådant sätt som anses 
höra ihop med hennes könstillhörighet. Vi anser att alla flickor i 1990-talets böcker 
håller sig inom könsgränserna. Sandra och Julia har inte dessa krav på sig, att uppföra 
sig som en ung kvinna bör göra, de är varken angelägna att följa den traditionella bilden 
av tjejen eller att göra uppror mot den.  
 
I två av våra romaner kan vi se att det finns ett behov hos flickorna att bli bekräftade 
som bekönade individer. I Julias fall växer detta fram under romanens gång, då hon i 
början aldrig tänkte tanken att någon skulle vara intresserad av henne som kvinna. Hos 
Josefina är behovet speciellt starkt i relationen med den äldre mannen Joel, när hon 
spelar på sin kvinnlighet.  
 
Precis som i 1980-talets romaner så finns en del av problemen i den direkta närmiljön – 
familjen. Vi har funnit att frånvarande föräldrar återfinns i samtliga tre romaner från 
1990-talet, fast på olika sätt. Julia och hennes far i Silverdelfinen har inte någon kontakt 
förrän hon kommer till Grekland som femtonåring. Sandras mor i Balladen om Sandra 
Ess tog livet av sig när Sandra bara var nio år. Detta resulterade i att hon blev 
föräldralös eftersom pappan var ute ur bilden. Hon hamnade således hos fostermodern 
Sofia. Även om Josefinas föräldrar i Elden inte är frånvarande fysiskt, så får hon inget 
stöd av dem. Detta märks speciellt då de skickar iväg henne till mostern efter branden.  
 
Vilsenhet är ett tema som, precis som i 1980-talets romaner, återfinns i alla våra böcker 
från 1990-talet. Josefina vet inte vad hon vill göra med sitt liv. Det enda hon vet är att 
hon inte vill bli som sina föräldrar i fråga om yrkesval. Josefina är också vilsen i det 
avseendet om hon ska berätta att hon tror att det var hon som startade elden i 
sommarstugan eller inte. Julia funderar mycket på sitt ursprung, då hon inte fått chansen 
att lära känna sin far. Man kan kalla henne vilsen i fråga om sin identitet. Sandra vill vi 
också beskriva som vilsen och hon är dessutom en väldigt ensam person. I Sollefteå 
verkar hon inte ha några vänner och situationen förbättras inte mycket när hon kommer 
till Stockholm. Hon har svårt för att lita på människor och att släppa in dem på livet.  
 
När det gäller intryck från omgivningen ifråga om yrkesval, kan vi se att Julia väljer att 
gå samma väg som morfadern och läsa språk. Josefina däremot tar intryck från 
omgivningen på det sätt att hon vägrar gå i föräldrarnas fotspår, dock beror detta på 
föräldrarna inte yrkena i sig.  
 
I våra analyserade ungdomsböcker från 1990-talet finner vi att huvudpersonerna har en 
problematisk relation till män och kärlek. Josefina i Elden vill göra slut med pojkvännen 
Jakob, men det dröjer innan hon vågar, eftersom hon inte vill göra honom ledsen. Hon 
blir sedan förälskad i den mycket äldre mannen Joel, men han inser att åldersskillnaden 
är för stor. Även Sandra, i Balladen om Sandra Ess, har ett problematiskt förhållande 
till män. När hon låter Zeb komma inpå livet resulterar det i att hon blir sviken, då hon 
ser allvarligare på deras relation än vad han gör. I Stockholm blir hon sedan väldigt 
ensam. Sandra träffar Marek och till en början vet hon inte vad hon vill med relationen 
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dem emellan. Egentligen är det en vän hon behöver, men man får känslan av att om 
Marek skulle ha velat ha något mer än vänskap, skulle han ha fått det. Så ensam är hon. 
Dessutom får vi anta att våldtäkten inte förbättrar hennes tilltro till män. Julia i 
Silverdelfinen var i flera år olyckligt kär i en pojke i skolan, Kristian. Men eftersom hon 
var så blyg vågade hon aldrig ta kontakt med honom.  
 
Sammanfattningsvis kan vi om 1990-talets romaner se att de börjar behandla relationer 
mer: mor-dotter, flick-pojkvän. Familjen är fortfarande en källa till problem i flickornas 
närmiljö, och föräldrarna är även här frånvarande på ett eller annat sätt. Ingen av 
huvudpersonerna skrider över könsgränserna. 
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8.3. 2000-tal 
 
Två av romanerna från 2000-talet tar upp krock mellan den svenska och andra kulturer. 
Danas familj i Heder, kommer från Mellanöstern och har svårt att acceptera att hon vill 
bli professionell dansare, eftersom detta är i princip synonymt med prostitution enligt 
familjen. När hon sedan väljer att gå sin egen väg, lever hon under dödshot. Fatimas 
pappa, i Det finns inga skridskor i öknen, har fördomar om hur det svenska livet är. Då 
Fatimas familj har flytt från Irak, upplever de att livet i Sverige är mycket olika från vad 
de varit vana vid.  I dessa två romaner uppmanas huvudpersonerna att uppföra sig som 
flickor ”ska” enligt deras kultur. Vi anser ändå inte att Dana och Fatima skrider över 
könsgränserna, men enligt deras familjs sätt att se på det gör de det. Jenny, 
huvudpersonen i Du och jag, Marie Curie, skrider inte över könsgränsen, däremot 
trotsar hon den heterosexuella normen genom att bli förälskad i en tjej.  
 
När det gäller närmiljön i alla böcker från 2000-talet, kan vi se ett mönster i frågan om 
att föräldrarna lägger sig i ungdomarnas liv eller är överbeskyddande. Jenny tycker att 
hennes mamma är alldeles för nyfiken och lägger sig i för mycket. Fatimas pappa lägger 
sig också i som vi tidigare nämnt, men på ett sätt som begränsar dotterns liv. Dana och 
Siri, i Heder, har också de någon i sin närhet som vill kontrollera dem. I Siris fall är 
pappan endast överbeskyddande och vill inte riktigt låta dottern bli vuxen. Danas familj 
vill, liksom Fatimas pappa, begränsa dotterns liv och bestämma hur det ska se ut. Vi vill 
dock poängtera att föräldrar som lägger sig i sina barns liv även finns i de andra 
årtiondena. Dock inte till denna grad. 
 
I de böcker vi läst från 2000-talet kan vi se att det i samtliga fall finns en frånvarande 
förälder. Om Sofias pappa, i Det finns inga skridskor i öknen, får vi bara veta att han 
inte finns i hennes liv, men aldrig varför. Siris mamma, i Heder, är död, och detta är ett 
skäl till varför pappan är så överbeskyddande. Han hade nämligen lovat mamman att ta 
hand om henne. Vi får veta att Filippa, i Du och jag, Marie Curie inte har någon pappa, 
men inte vad som hänt honom.  
 
Ensamhet är även i detta årtionde ett problem och detta tema finns med i två av våra 
böcker från 2000-talet. Sofia blir övergiven av sina s.k. kompisar när hon inte vill att de 
ska festa hemma hos henne. ”Kompisarna” ignorerar henne och Sofia tycker det är 
jobbigt att vara ensam, men hon försöker att visa sig oberörd. Jenny i Du och jag, Marie 
Curie har massvis med kompisar, men hon känner sig ändå ensam. Hon känner inte att 
hon kan tala med någon om att hon är lesbisk.  
 
Många av personerna i ovan analyserade ungdomsböcker från 2000-talet gör uppror på 
något sätt. Siri i Heder gör ett försiktigt uppror genom att trotsa pappans önskningar om 
att inte åka till Stockholm över sommaren. Hon planerar dessutom att åka till Paris, trots 
att pappan vill att hon ska läsa vidare i Sverige. Fatima, i Det finns inga skridskor i 
öknen, gör till slut uppror mot sin pappa, dels genom att åka skridskor, och dels genom 
att fortsätta träffa Sofia fast pappan förbjudit henne. Dana gör uppror mot sin familj, i 
Heder, genom att trotsa deras vilja att hon ska ge upp dansen och gifta sig med sin 
kusin. Hon fortsätter dansa och vägrar gifta sig trots att hon faktiskt hotas till livet. 
Jenny, i Du och jag, Marie Curie, gör ett mindre uppror mot sina föräldrar genom att t 
ex inte gå med i miljögruppen, då hon vet att föräldrarna skulle bli överlyckliga i sådana 
fall.  
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I nämnda romaner från 2000-talet finns både tjejer som framhäver sin kvinnlighet och 
de som inte gör det. Sofia i Det finns inga skridskor i öknen är den enda av 
huvudpersonerna som framhäver sin kvinnlighet. Hon spenderar mycket tid med att 
både sminka sig och är noga med vad hon har på sig. Filippa i Du och jag, Marie Curie 
och Fanny i Heder är två bifigurer som också framhäver sin kvinnlighet på olika sätt. 
Filippa sminkar sig, vilket är något som Jenny förut tyckte var löjligt. Men Jenny ändrar 
sin åsikt, då hon märker att Filippa använder smink. Fanny framställs som en väldigt 
fåfäng tjej, speciellt i jämförelse med bokens huvudperson Siri. Fanny har en hel 
resväska full med smink och hårstylingprodukter. Sedan finns det de som är totalt 
ointresserade av att framhäva sin kvinnlighet och vi kan notera att de är alla 
huvudpersoner. Fatima i Det finns inga skridskor i öknen verkar inte vara speciellt 
intresserad av smink och liknande överhuvudtaget. Om detta beror på pappans 
önskemål eller deras kultur framgår inte. Jenny i Du och jag, Marie Curie är inte 
mycket för smink och tycker som sagt till en början att det t o m är löjligt. Hon verkar 
heller inte klä sig på ett särskilt feminint sätt. Siri i Heder är i jämförelse med sin bästa 
vän Fanny inte det minsta fåfäng och använder inte smink.  
 
I två av böckerna kan vi klarare se att karaktärerna har behovet av att bli bekräftade som 
bekönade individer, Fanny i Heder och Sofia i Det finns inga skridskor i öknen. Sofia 
och Fanny är som sagt väldigt måna om sina utseenden, till den grad att de nästan går 
till överdrift. Jenny, i Du och jag, Marie Curie, bryr sig också om att bli bekräftad som 
bekönad individ, dock gentemot det egna könet.  
 
När det gäller framtidsplaner i våra böcker från 2000-talet, kan vi se att båda 
huvudpersonerna i Det finns inga skridskor i öknen, inte har några särskilda planer. 
Fatima vet bara att hon vill läsa vidare, dessvärre är hon orolig för att pappan ska 
förbjuda henne. Dana, Siri och Fanny i Heder, har alla framtidsplaner. Dana vill 
fortsätta dansa och har kommit in på Danshögskolan. Siri ska åka till Paris och gå på 
cirkusskola, medan Fanny vill stanna i Stockholm och bli florist. Jenny, huvudpersonen 
i Du och jag, Marie Curie, har otroligt många idéer om vad hon vill bli i framtiden, t ex 
fotbollsproffs, forskare, poet, ljudtekniker eller hortonom. Det är dock bara Dana och 
Fatima som är oroliga för att de inte ska få göra vad de vill, d v s dansa respektive läsa 
vidare. Vi kan konstatera att i deras fall kan oron kopplas till både deras kultur och 
deras kön.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att böckerna från 2000-talet tar upp än idag 
aktuella problem för många ungdomar. Familjen har, i ett av fallen, blivit om än mer 
splittrad och föräldrarna försöker ta kontrollen över sina barns liv. Flickorna är antingen 
inte alls intresserade av sitt utseende eller så går de till överdrift, dock håller de sig inom 
könsgränserna.  
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8.4. Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är olika beroende på årtionde om 
huvudpersonerna gör uppror mot hur en tjej förväntas vara eller ej. Även om 
huvudpersonerna i våra analyserade romaner från 1980-talet uppmuntras att följa den 
traditionella kvinnorollen så är det också i dessa romaner som flickorna gör mest uppror 
mot denna. Flickorna struntar t ex i ”reglerna” om hur en tjej ”ska” se ut, samtidigt som 
de anpassar sig till detta när de anser sig tjäna på det. 
 
Flickorna från 1990-talets ungdomsromaner, som vi nämnt tidigare, motsätter sig inte 
att följa den traditionella kvinnorollen. Det är först i 2000-talets romaner som vi på nytt 
kan se detta. Nu grundar sig detta i att tjejerna slits mellan det svenska samhällets syn 
på kvinnan och familjernas hemländers syn. 
 
Karaktärerna i våra romaner uppmuntras på olika sätt att följa den traditionella 
kvinnobilden. Under våra utvalda årtionden kan vi se detta på olika sätt. I romanerna 
från 1980-talet så får tre av tjejerna uppmuntran och uppmaningar från omgivningen om 
att det borde klä sig, eller uppföra sig på ett sätt som kan antas för kvinnligt. Däremot är 
det bara Josefina i 1990-talets romaner som synligt blir uppmuntrad till detta. Två av 
2000-talets romaner däremot är fulla av uppmaningar från föräldrarna, men som vi 
nämnt tidigare färgas detta av den kulturkrock som förekommer.  
 
Beträffande närmiljön kan vi se att familjeproblem på ett eller annat sätt är en 
gemensam faktor i nästan alla våra romaner. I två av 1980-talets romaner, Dårfinkar 
och dönickar och Att trösta Fanny, kan vi se en konflikt mellan barnen och föräldrarna 
tydligt. 1990-talets tre huvudpersoner har alla frånvarande föräldrar medan det i 2000-
talets romaner bara är Fatima som har båda sina föräldrar kvar.     
 
När det gäller flickornas behov av att bli bekräftade som bekönade individer kan vi se 
detta i majoriteten av böckerna, om än i olika grad. I 1980-talets romaner kan vi i två av 
böckerna se att huvudpersonerna har detta behov, det är bara Fanny som inte har det. I 
våra romaner från 1990-talet så växer Julias behov av detta fram under berättelsens 
gång, medan Josefina vill bli bekräftad som kvinna av Joel. Det är bara två av 
karaktärerna i 2000-talets romaner som har detta behov av att bli bekräftad som kvinna, 
Fanny i Heder och Sofia i Det finns inga skridskor i öknen.  
 
Vilsenheten kan i två av romanerna från 1980-talet kopplas till svårigheten att varken 
vara barn eller vuxen (Fanny och Kim). I samtliga fall kan vi även koppla vilsenheten 
till omgivningens krav på hur de ska vara som kvinnor. I samtliga av 1990-talets 
romaner återfinns vilsenheten, men här kan vi endast se ett klart fall, Josefina, där denna 
kan hänga samman med att varken vara barn eller vuxen. Vi kan inte se någon koppling 
mellan 1990-talets romaner sinsemellan beträffade vilsenheten. I samtliga romaner från 
2000-talet finns föräldrar som lägger sig i alternativt styr tjejernas liv. Detta kopplar vi 
till att föräldrarna inte inser att deras barn är/snart blir vuxna.  
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9. Diskussion. 
 
I detta avsnitt ska vi resonera kring våra resultat i analysen och våra frågeställningar för 
att sedan knyta an till uppsatsens bakgrund samt till tidigare forskning. Vi tänker 
inledningsvis koppla våra romaner till vår historik kring ungdomslitteratur. 
 
Vi kan konstatera att våra huvudpersoner i 1980-talets romaner är alla ovanliga på det 
sätt att de mer aktivt, än karaktärerna på 1990-talet, går emot den traditionella bilden av 
hur en tjej ska vara. Det är först på 2000-talet som vi kan se detta igen. Simone är 
könsöverskridande när hon får pröva på rollen som pojke, Kim och Juliane är 
”outsiders” i klassen bl a på grund av intresset för magi, dessutom följer de inte den 
rådande bilden av hur en tjej ska vara i deras klass. Fanny gör också hon uppror, mot 
föräldrarnas bild av hur en tjej ska vara, i både utseende och yrkesval. 
 
Litteraturvetaren Lena Kåreland menar att 1990-talets ungdomslitteratur är mer 
skrämmande och realistisk än tidigare års. Ulla Lundqvist menar dessutom att den är 
väldigt pessimistisk. Till viss del tycker vi detta stämmer på de romaner vi valt från 
1990-talet. Vi anser inte att de är skrämmande, däremot att de inte är speciellt hoppfulla. 
Vi kan också se att tjejerna i böckerna, till skillnad från 1980-talets huvudpersoner, inte 
gör uppror. Anledningen till detta tror vi har att göra med att de inte har samma krav på 
sig från omgivningen när det gäller att göra kön på ”rätt” sätt. Vi kopplar samman detta 
med vad bl a Anette Göthlund säger, nämligen att kvinnorollen har förändrats. Tjejerna 
i 1990-talets romaner har friare tyglar i förhållande till hur en kvinna ”ska” vara. 
 
Eva Wahlström anser att 2003 års ungdomslitteratur bl a behandlar 
identitetsproblematiken som kan uppstå då man står med benen i två olika kulturer. Vi 
kan dock se detta i två av våra böcker från 2000-talet, där flickorna gör uppror mot 
hemlandets kultur. Här finns en koppling till verkligenhetens hedersmord på unga 
invandrartjejer.  
 
I uppsatsens bakgrund skrev vi om ungdomskultursforskaren Thomas Ziehe, som anser 
att dagens samhälle förändras allt snabbare. Detta påverkar ungdomarna på ett negativt 
sätt, då de inte hinner med att utvecklas i sin egen takt. Dessutom finns kraven på att 
man ska bli man eller kvinna på ”rätt” sätt. Detta kan vi koppla till Elvin-Nowak och 
Thomssons tankar om att flickor uppmuntras till att bli som flickor och pojkar 
uppmuntras till att bli som pojkar. Ungdomar idag slits mellan att vara barn och att va ra 
vuxen, det är numera svårt att dra gränsen. Vi tycker att våra romaner på ett bra sätt 
speglar svårigheterna med att bli vuxen. I flera av våra analyserade romaner fann vi en 
vilsenhet som kunde kopplas just till att ungdomarna befinner sig i gränslandet mellan 
att vara barn och vuxen. Dessutom kunde vi i flera fall koppla vilsenheten till att tjejerna 
upplever det svårt att leva upp till omgivningens krav på hur de ska vara som kvinnor. 
 
Anette Göthlund fann i sin undersökning att de unga flickorna kände sig kluvna inför 
vuxenlivet. De ser fram emot det, eftersom det medför en slags frihet och kontroll över 
sina liv. Samtidigt känner de en oro inför de krav som den vuxna kvinnorollen medför. I 
vår undersökning av våra romaner fann vi, som vi tidigare nämnt, att de flesta på något 
sätt visar tecken på denna oro. Som exempel kan vi nämna Josefina i Elden. Vi kan se 
att Josefina strävar efter att få mer kontroll över sitt liv, genom att inte sammankopplas 
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och jämföras med sin mamma. Hon pendlar mellan att visa sig självständig från 
föräldrarna och att ändå vara beroende av dem.  
 
Även föräldrarna har svårt med att frigöra sig från sina snart vuxna barn. De mer 
extrema fallen vi funnit i våra ungdomsböcker är i Heder och i Det finns inga skridskor 
i öknen, där Danas respektive Fatimas familjemedlemmar vill kontrollera och bestämma 
över deras liv. Det handlar, som vi tidigare sagt, om en kulturkrock. En mildare variant 
av kontrollbehov har vi funnit hos Siris far i Heder, här är pappan endast 
överbeskyddande och har svårt att acceptera att dottern är vuxen. 
 
En intressant aspekt som socialantropologen Fanny Ambjörnsson fann i sin 
undersökning, var att flickor måste göra genus på rätt sätt varje dag för att kunna 
passera för en äkta tjej. Beteenden och handlingar som ses som specifikt kvinnliga 
måste repeteras, gör man inte detta anses man vara ”okvinnlig”. Vi finner många 
exempel på detta i våra ungdomsromaner, bl a i Det finns inga skridskor i öknen, där 
Sofia inte kan komma i tid till skolan för att hon måste sminka sig. Simone, i Dårfinkar 
och dönickar, känner inledningsvis inget behov av att göra kön på ”rätt” sätt. Men när 
hon ska passera för kille måste hon bl a lära sig passande beteenden. För att kunna 
bevisa att Simone verkligen är en tjej anammar hon kvinnliga attribut vilket hon aldrig 
brytt sig om förut. Kim, i Juliane och jag, har som vi tidigare nämnt, insett att hon 
måste ignorera sina egna intressen och istället måste låtsas ha samma ytliga intressen 
som tjejerna i klassen.  
 
De beteenden och handlingar som ses som kvinnliga, som Ambjörnsson menar ska 
repeteras, måste även de läras in från omgivningen. Detta stämmer väl överens med vad 
Elvin-Nowak och Thomson säger: nämligen att vi tar intryck från vår omgivning när vi 
bygger vår identitet som kvinna respektive man. Ambjörnsson menar också att en 
pojkvän kan fungera som ett sätt att bli socialt accepterad. Dock kan vi inte utläsa detta i 
våra ungdomsromaner, i de fall en pojkvän förekommer kan vi inte se någon stor 
förändring i umgängeslivet. Däremot kan vi utan problem se Jennys rädsla för att 
omgivningen ska få veta att hon är förälskad i Filippa. Även om Fanny Ambjörnsson 
talar om att tjejerna i en klass har en homosocial relation så kan vi inte utläsa att detta 
betyder att tjejerna i klassen skulle acceptera att en av dem blev kär i en tjej. 
 
Elvin-Nowak och Thomson talar om vårt behov av att bli bekräftad som ”bekönad” 
individ. Vi frågade oss hur viktigt detta är för tjejerna i ungdomsromanerna. Vi kunde 
inte finna något entydigt mönster bland våra böcker. Några av huvudpersonerna bryr sig 
inte om att bli bekräftade som ”bekönade” individer, andra utvecklar detta under 
romanens gång och en del tycker det är viktigt från första början. 
 
Göthlund menar att många unga kvinnor upplever en konflikt mellan att göra kön på rätt 
sätt genom att ta till sig det rådande kvinnoidealet och samtidigt att undvika denna 
kvinnobild som man kan uppleva som stereotypisk. Denna konflikt kan vi se hos bl a 
Kim i Juliane och jag. Ambjörnsson menar att kroppen är speciellt central när det gäller 
att skapa det feminina. Att hålla på med utseendet är någonting som man samlas kring. 
Detta syns tydligt i Kims klass. Fanny i Heder och Sofia i Det finns inga skridskor i 
öknen, är båda väldigt måna om sitt utseende till den grad att de går till överdrift. Vi 
upplever att detta ses som något negativt av de jämnåriga karaktärerna i omgivningen.   
I avhandlingen I en klass för sig, påpekar Ambjörnsson vidare att det i vår kultur finns 
en föreställning om att vi alla har en inneboende kvinnlighet som upplevs som naturlig. 
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Kvinnan ska bara inse det och sedan ska hon med hjälp av diverse hjälpmedel ta fram 
den. Detta är något som vi kan se i Dårfinkar och dönickar, då Simone till en början 
inte bryr sig om sin kvinnlighet. När hon misstas för en kille, ”förlöser” hon 
manligheten inom sig genom att studera beteenden och yttre attribut som hon ser hos 
killar i sin omgivning. Till slut gäller det dock för Simone att på nytt ”förlösas” som 
kvinna. Denna förvandling sker med klänning, smink och örhängen, vilket är saker som 
hon tidigare inte befattat sig med. Simone är också den som svarar bäst mot vår 
frågeställning om karaktärerna i våra böcker kliver över könsgränserna. 
 
Elvin-Nowak och Thomson menar att trots att flickor idag får höra att de kan bli vad 
helst de vill, så ser flickorna att det inte fungerar så i praktiken. Vi styrs ändå av de 
normer som finns i samhället och isärhållandets lag, d v s att kvinnligt och manligt inte 
ska blandas. Fanny i Att trösta Fanny är det enda klara exemplet som vi funnit i våra 
romaner. Hon får kommentarer från vuxna i sin omgivning om att hennes yrkesval är 
okvinnligt. Fatima, i Det finns inga skridskor i öknen, funderar kring om hon kommer 
att bryta mot vad pappan anser som kvinnligt, om hon vill studera vidare. Vad de andra 
flickorna och deras omgivning tycker och känner kring yrkesval framgår inte av vår 
närläsning. Trots detta kan vi ändå se att många av dem har framtidsdrömmar alternativt 
–planer.  
 
I avhandlingen Bilder av tonårsflickor skriver Göthlund att unga flickor av idag slits 
mellan att å ena sidan sträva efter att gå sin egen väg och att känna tillhörighet med 
jämnåriga. Detta kan vi se tydligt i ungdomsromanen Juliane och jag. Göthlund 
framhåller även att flickor vill ha möjligheten att kunna gå över gränserna mellan 
manligt och kvinnligt. Här ser vi ett exempel i Att trösta Fanny, då Fanny inte vill låta 
sig låsas fast till en traditionellt kvinnlig bana bl a när det gäller yrkesval.  
 
Som vi tidigare har anfört anser Anette Göthlund att kvinnans roll under de senaste 
trettio åren har förändrats. Bilden av hur en kvinna ska vara är inte längre självklar. Li 
Bennich-Björkman menar också hon att kvinnorollen har förändrats. I sin undersökning 
av veckotidningars ”testa sig själv” kunde hon se att testernas budskap har förändrats 
från 1960-talet och fram till 1990-talet. Om vi ska göra en jämförelse med vår studie på 
samma sätt, när det gäller kvinnorollen, så menar vi att vi också kan se en förändring. 
De unga tjejerna i våra romaner från 1980-talet gör alla uppror och testar gränser i fråga 
om kvinnorollen. De vill inte låsas fast i en viss roll. De bryter alltså mot isärhållandets 
lag. Vuxna och även andra jämnåriga runtomkring huvudpersonerna i dessa romaner har 
väldigt klara föreställningar om hur man ska göra kön på ”rätt” sätt. Detta kan vi koppla 
till Elvin-Nowak och Thomssons tankar om att flickor uppmuntras till att bli som flickor 
och pojkar uppmuntras till att bli som pojkar.  I Fannys fall, i Att trösta Fanny, och i 
Simones fall, kommer kraven ifrån de vuxna. Medan i Juliane och jag kommer kraven 
från klasskamraterna.  
 
Upproret mot kvinnorollen är någonting som saknas i våra romaner från 1990-talet, 
huvudpersonerna gör inte, vad vi kan se, uppror alls. Vi anser att detta kan bero på att 
det inte finns lika mycket uttalade krav från tjejernas omgivning, att de ska bete sig på 
ett önskat sätt. Dock får upproret ett uppsving i de utvalda romanerna från 2000-talet, 
här kan vi se en kulturell aspekt när det gäller upproret mot kvinnorollen. Här kan vi 
åter igen se att det ställs krav på karaktärerna och liksom i 1980-talets romaner kommer 
kraven främst från vuxna, men här kopplas att göra kön på ”rätt” sätt istället till hur 
föräldrarna tycker att en tjej ska vara enligt deras egen kultur. Detta gör att tjejerna slits 
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mellan den svenska kulturen och föräldrarnas. Jenny, i Du och jag, Marie Curie, gör 
dock uppror mot den heterosexuella normen, då hon förälskar sig i flickor. Under vår 
utvalda tidsperiod kan vi alltså se att det finns karaktärer som bryter mot isärhållandets 
lag, och de som inte gör det.  
 
Vi kan också konstatera att i ett antal av våra böcker ifrågasätts även en annan 
kvinnoroll, nämligen mammarollen. Huvudpersonerna vill ha en annan sorts mamma, 
på olika sätt. Det hela bottnar i att mammorna inte är de ”typiska” mammorna med 
egenskaper som omtänksamhet, ansvartagande, som flickorna vill att de ska vara. 
Mammorna ska sätta barnen i första hand och ha tid med dem. Och i de fallen då 
huvudpersonerna har en typisk mamma, så vill de ändå ha en mamma med vilken de 
kan ha en mer vänskaplig relation med. Papparollen däremot, i de fall där papporna inte 
är frånvarande, diskuteras inte alls på samma sätt. De håller sig i bakgrunden och gör 
inte så mycket väsen av sig, undantagen är Fannys pappa i Att trösta Fanny som är 
mycket engagerad i dotterns liv, men även Siris överbeskyddande pappa i Heder. Sedan 
har vi naturligtvis ytterligheterna, när det gäller papparollen, som tidigare diskuterats. 
Exempel på detta finner vi hos Fatimas pappa i Det finns inga skridskor i öknen.      
 
Avslutningsvis menar vi att de unga tjejerna i våra romaner från 1980-talet kan fungera 
som bra förebilder för unga läsare än idag. På sätt och vis är dessa karaktärer 
intressantare än 1990-talets romaner då tjejerna i dessa böcker går emot isärhållandets 
lag, trots att de blivit uppmuntrade att följa den. I likhet med 2000-talets, uppmanar 
1980-talets romaner läsaren att tänka efter och kanske t o m ifrågasätta samhällets krav 
på kvinnor och inte minst unga tjejer.   
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9.1. Slutsatser 
 
Vårt syfte med vår uppsats har varit att undersöka hur bilden av unga kvinnor och deras 
närmiljö ser ut i ett antal ungdomsromaner. Detta har vi gjort från ett genusperspektiv 
och genom att använda oss av psykologerna Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomssons 
teori om hur det går till när vi gör kön. Dessutom har vi frågat oss hur kvinnohistorikern 
Yvonne Hirdmans teori om isärhållandes lag ser ut i våra ungdomsböcker. 
 
För att kunna ta reda på detta har vi först och främst en övergripande frågeställning: 
 

• Hur ser bilden av tjejen och hennes närmiljö ut i den svenska ungdomsromanen 
och hur har den förändrats, mellan tidsperioden 1980 och fram till början av 
2000-talet?  

 
Vi valde dessutom att använda oss av ett antal följdfrågor, vilka fokuserade på hur det 
går till när vi gör kön. 
 
Vi är medvetna om att vårt empiriska material är relativt litet, vilket innebär att vårt 
resultat därför inte kan sägas gälla generellt. Dessutom ligger våra böcker inte jämt 
utspridda över årtiondena. En annan aspekt som kan ha påverkat resultatet är det faktum 
att vårt urval begränsades då vi ännu i skrivandets stund bara har kommit till år 2004.   
 
Genom närläsning av våra utvalda ungdomsromaner, fann vi att bilden av tjejen har 
förändrats när det gäller hur karaktärerna gör kön. I 1980-talets böcker kunde vi se att 
alla flickor gjorde uppror mot kvinnorollen och att två av dem dessutom ignorerade 
isärhållandets lag. I våra ungdomsromaner från 1990-talet, däremot, var det inga av 
huvudpersonerna som gjorde uppror mot kvinnorollen. De höll sig således inom 
könsgränsen och följde därmed isärhållandets lag. I 1990-talets romaner kan vi se att 
ungdomarna inte har lika höga krav på sig när det gäller hur de ska vara för att göra kön 
på ”rätt” sätt. I de böcker som är från 2000-talet fann vi att flickorna åter igen gjorde 
uppror genom att vara könsöverskridande och trotsa isärhållandets lag, detta genom att 
trotsa familjen och att trotsa den heterosexuella normen I två av böckerna grundar sig 
kraven i hur familjen menar att en tjej ska vara kontra det svenska 
 
Vi har i flickornas närmiljö kunnat se att mammorna i böckerna diskuteras i många fall. 
Många av flickorna är på många sätt missnöjda med sina mammor. Det kan vara att de 
är för nyfikna och lägger sig i, ovilliga att ta ansvar, jobbar för mycket eller spenderar 
för lite tid med sina barn. I undantagsfall är de som en ”riktig” mamma ska vara och då 
beskrivs de som tråkiga. I de fallen är barnen ändå missnöjda och vill ha en mamma 
som de kan ha en mer vänskaplig relation med. När det gäller pappornas roll, kritiseras 
de antingen för att de är för kontrollerande eller för att inte finnas i sina barns liv.  
 
Fiktionens bild av tjejen ställde vi sedan i relation till hur verklighetens tjej kan ha det. 
Vi kunde då konstatera att bilderna korresponderar ganska bra i det att det visar på de 
svårigheter som kan uppstå när unga flickor ska göra kön på ”rätt” sätt. Vi finner att 
Ambjörnssons åsikt om att man som tjej måste repetera handlingar för att övertyga sin 
omgivning om att göra kön på ”rätt” sätt stämmer, speciellt i de tidigare romanerna.  
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Vi tycker att undersökningen varit intressant och genererat intressanta slutsatser. Dock 
hade vi önskat att vi hade haft mer tid och kunnat utöka vårt empiriska material. Med 
hjälp av våra följdfrågor, anser vi att vi kunnat svar på vår huvudfrågeställning på ett 
tillfredsställande sätt.  
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9.2. Sammanfattning 
 
Vårt syfte med denna uppsats har varit att titta närmare på hur bilden av unga kvinnor 
och deras närmiljö ser ut i ett antal ungdomsromaner. Ungdomstiden är en tid som 
präglas av osäkerhet kring identitet, inte minst när det gäller i förhållande till kön. Barn 
och ungdomar tar till sig normer och värderingar från sin omgivning, bl a från den 
litteratur de läser. Vi ansåg därför att det skulle vara intressant att se hur bilden av tjejen 
i litteratur för unga ser ut.  
 
Vi inleder med att ge en kort överblick av hur den svenska ungdomslitteraturen har 
utvecklats, samt att ge en inblick i målgruppen till den litteratur vi ska undersöka, 
nämligen ungdomar i stort och framförallt unga kvinnor. Vi tar i avsnittet Tjejer i 
verkligheten bl a upp forskning av Fanny Ambjörnsson, som undersökt hur 
gymnasietjejer förhåller sig till kön och Anette Göthlunds avhandling Bilder av 
tonårsflickor för att ge en bild av verkligheten.  
 
Vi har i vår uppsats först och främst en övergripande frågeställning: 
 

• Hur ser bilden av tjejen och hennes närmiljö ut i den svenska ungdomsromanen 
och hur har den förändrats, mellan tidsperioden 1980 och fram till början av 
2000-talet?  

 
Med följdfrågorna: 
 

• Elvin-Nowak och Thomson menar att flickor uppmuntras att bli som flickor och 
pojkar som pojkar, hur visas detta i ungdomsböckerna? 

• Elvin-Nowak och Thomson menar att vi tar intryck från vår omgivning när vi 
bygger vår identitet som kvinna/man. Hur ser flickans närmiljö ut i 
ungdomsböckerna? 

• Elvin-Nowak och Thomson talar om vårt behov av att bli bekräftad som 
”bekönad” individ. Hur viktigt är detta för tjejerna i ungdomsböckerna? 

• I dagens jämställda Sverige får ungdomar höra att de kan bli vad de vill oavsett 
kön. I vilken utsträckning kan vi se detta när det gäller flickornas 
framtidsdrömmar/-planer i ungdomsböckerna?  

• Hur yttrar sig Hirdmans ”isärhållandets lag” i ungdomsböckerna, d v s kliver 
karaktärerna i böckerna över könsgränserna, i så fall på vilket sätt? 

 
Våra frågeställningar inspirerades av psykologerna Ylva Elvin-Nowaks och Heléne 
Thomssons samt kvinnohistorikern Yvonne Hirdmans teorier om att göra kön 
respektive isärhållandets lag. Dessa teorier och begrepp är således de som legat till 
grund för vår närläsning av våra utvalda ungdomsböcker. För att kunna svara på våra 
frågeställningar, konstruerade vi en analysmodell bestående av ett antal frågor, 
modellen grundar sig i Holmbergs och Ohlssons Epikanalys. Denna analysmodell 
användes sedan i vår närläsning av böckerna. Vi valde tre ungdomsromaner från de tre 
årtiondena och dessa var: 
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• Att trösta Fanny – Gunnel Beckman från 1981. 
• Juliane och jag – Inger Edelfeldt från 1982. 
• Dårfinkar och dönickar – Ulf Stark från 1984. 
• Silverdelfinen – Anita Eklund Lykull från 1992. 
• Elden – Inger Frimansson från 1999. 
• Balladen om Sandra Ess – Cannie Möller från 1999. 
• Det finns inga skridskor i öknen – Mats Berggren från 2002. 
• Heder – Christina Wahldén från 2002. 
• Du och jag, Marie Curie – Annika Ruth Persson från 2003. 

 
Analysens inledande fas består av tre led, där varje roman behandlades för sig. Vi 
började med att sammanfatta böckernas handling för att sedan gå in på resultaten av 
våra analysfrågor. Utifrån dessa kunde vi svara på våra frågeställningar. Vi avslutade 
analysdelen med att redovisa de gemensamma nämnare vi funnit under respektive 
årtionde.  
 
I diskussionsdelen placerade vi inledningsvis in våra utvalda böcker i ett 
ungdomslitteraturhistoriskt sammanhang. Sedan resonerade vi kring våra analysresultat 
och knöt detta till tidigare forskning. Bland annat jämförde vi bilden av tjejen i 
verkligheten utifrån forskning av Ambjörnsson och Göthlund med bilden av tjejen som 
vi funnit i vår närläsning av böckerna.  
 
I vår magisteruppsats har vi således kommit fram till att bilden av tjejen i 
ungdomsromanen ser ut på följande sätt. Tjejen i 1980-talets böcker är upprorisk, och 
då främst när det gäller hur hon ska förhålla sig mot den traditionella kvinnorollen. Vi 
ställde oss frågan om hur isärhållandets lag yttrar sig i böckerna, och vi kan konstatera 
att i två av våra böcker från 1980-talet bryter karaktärer mot denna. 1990-talets tjej i 
fiktionen, däremot, är inte upprorisk och har inte heller några krav på sig från 
omgivningen att vara som en tjej ”ska” vara. De följer alla isärhållandets lag och håller 
sig inom könsgränsen. I 2000-talets romaner ser vi att tjejerna på nytt gör uppror mot de 
krav som ställs på dem ifråga om hur de ska göra kön på ”rätt” sätt. Två av våra 
karaktärer bryter enligt deras familjers kultur mot isärhållandets lag, när de beter sig på 
ett oacceptabelt sätt.  
 
När det gäller flickornas närmiljö, behandlas mamma- respektive papparollen i 
romanerna på olika sätt. Bilden av mamman och pappan är inte genomgående för 
respektive årtionde, däremot har vi kunnat hitta gemensamma nämnare utifrån alla 
böcker. Mamman kritiseras ofta för att inte vara som en mamma ”ska” vara och 
beskrivs i negativa ordalag. Pappan är istället antingen frånvarande på något sätt, eller 
överdrive t kontrollerande. Trots detta finns det bara önskemål från karaktärerna om att 
”byta ut” mamman och inte pappan. 
 
Vi har i vår uppsats kunnat konstatera att fiktionens bild av tjejen i stort 
överensstämmer ganska väl med verklighetens, när det gäller hur vi gör kön.  
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