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Abstract: The purpose of this thesis is to examine how young women 

create their feminine gender positions in relation to their 
reading. Using qualitative research methods the empirical 
material has been collected through so called reflexive 
interviews with eight young women aged 15-17. From their 
statements the empirical material has been divided into five 
themes that are important to the young women, as well as to 
the formulation of the problem. This constitutes the model of 
analysis.  
 
The analysis has been conducted through an examination of 
these themes from a gender theoretical perspective and 
through the application of theories about reading and gender. 
The results are also seen from the view of research within 
the Library and Information Science and from other 
disciplines presented in the thesis.  
 
The conclusion is that reading plays a role for the young 
women in forming their gender identity and has a 
strengthening effect on their self-esteem. It is associated with 
all sorts of emotions of which anger is the most prominent 
and often leads them to take a stand. The reading also has a 
developing function giving them experiences and helping 
them discover the world while identifying with the 
characters in the literature. To study and learn proves to be 
important in forming dreams and ambitions for the future. 
Finally my research shows how their roles as good girls have 
importance for every theme in the analysis and in every 
aspect of the young women’s reading and creating of 
feminine gender positions.    
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1. INLEDNING 
 
Läsningen av en bok kan göra ett sådant intryck på läsaren att det förändrar hennes liv. 
Den kan leda till en stark vilja att förändra någonting, till att nya mål och drömmar 
skapas och till att läsaren får nya insikter. Kanske har den också betydelse för skapandet 
av värderingar, framtidsdrömmar och ambitioner. Identifikation med karaktärer kan 
stärka självkänslan, motverka ensamhet samt bidra till läsarens förståelse av sig själv 
såväl som av omvärlden. På så sätt kan läsningen bli en del av det som får betydelse i 
skapandet av en identitet. Den blir en bidragande faktor i identitetsskapandet som alla 
människor genomgår.  
 
Jag har valt att skriva en uppsats om unga tjejers läsning i syfte att undersöka hur 
läsningen kan påverka och förändra unga tjejer och deras syn på sig själva samt vilken 
betydelse läsningen får i deras liv. Jag intresserar mig för hur deras identitet som unga 
tjejer ser ut och skapas samt vilken betydelse läsningen får i denna process. Med en 
genusvetenskaplig utgångspunkt ser jag skapandet av genusidentitet som centralt i 
identitetsskapandeprocessen.  
 
Min förförståelse är att läsning genererar en syn på människan och samhället som både 
liknar och samtidigt skiljer sig från den syn läsaren får när hon konsumerar andra 
media. Min personliga erfarenhet säger mig att det i böcker ofta lyfts fram egenskaper 
såsom mod, att våga vara sig själv, att stå för vem man är och så vidare snarare än de 
många yttre egenskaper som värderas högt i media och reklam. Jag har därför mer eller 
mindre förväntat mig ett resultat som visar att läsningen har betydelse samt att hur, vad 
och varför de unga tjejerna läser påverkar hur deras liv ser ut eller hur det kommer att se 
ut i framtiden. Dessutom förväntades ett resultat som visar att de unga tjejerna aktivt 
jämför de bilder av tjejen som media ger och de bilder som förmedlas av litteraturen. 
Mina förväntade resultat har visat sig både sanna och osanna. Sanna därför att de i och 
för sig har framkommit, men osanna därför att de inte alls framkommit med den 
tydlighet som jag trodde att de skulle göra. Detta och annat kring de unga tjejernas 
läsning kommer att utvecklas i uppsatsen.  
 
Uppsatsämnets kopplingar till biblioteks- och informationsvetenskapen är tredelat. För 
det första blir användarperspektivet tydligt genom koncentrationen på en speciell grupp 
av biblioteksanvändare. En större kunskap om användargruppen och dess relation till ett 
av de medium biblioteken förmedlar leder troligen till att behov och önskemål bättre 
kan mötas. Vidare har formuleringen av uppsatsämne kopplingar till ännu en viktig del 
av det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet, nämligen litteratursociologin 
och föreställningarna om att litteraturen kan spegla samhället och samhället litteraturen. 
Slutligen är den undersökning som genomförs inom ramen för uppsatsen en 
läsarundersökning.  
 
Mitt egentliga intresseområde rör sig kring ungdomar i allmänhet och unga tjejer i 
synnerhet. Genusvetenskapliga problemställningar engagerar mig speciellt. Jag är inte 
alls genusvetare och vill därför inte göra några anspråk på en ur genusvetenskaplig 
synvinkel korrekt analys och terminologi. I metodkapitlet (avsnitt 4.7) kommer jag att 
vidare utveckla resonemanget kring hur min personliga feministiska ståndpunkt 
påverkar min analys och därmed mina resultat. Det kan så här i början ändå vara viktigt 
att poängtera att jag i mina tankar kring kön och genus utgår från ett synsätt som 
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innebär att jag skiljer mellan biologiskt och socialt kön. Det sistnämnda kallar jag 
genus. Ytterligare förklaringar och definitioner av begreppen kön och genus görs i 
avsnitt 1.4.3 samt 3.1.2.   
 

1.1  Bakgrund 
 
I syfte att förankra uppsatsämnet i ett vidare sammanhang görs i denna bakgrund ett 
försök att kortfattat teckna en bild av vad det innebär att vara ung kvinna idag. 
Presentationen av unga kvinnors läsning fungerar som introduktion till de tankar som 
ligger till grund för uppsatsens frågeställningar.  
  

1.1.1 Ungdom och identitetsutveckling 
 
För att förklara begreppet ungdom kan en jämförelse med begreppen manligt och 
kvinnligt göras. Liksom den åtskillnad som görs mellan manligt och kvinnligt görs 
också en åtskillnad mellan barndom, ungdom och vuxenhet (Ganetz 1991, s. 7). 
Ungdom avgränsas socialt, genom vad som är tillåtet och inte, samt kulturellt, genom 
vad man gör och hur man ser ut (Ganetz 1991, s. 8). Även termerna pubertet och 
adolescens används om åldersgruppen. Medan termen pubertet används för att beteckna 
den biologiska utvecklingen används adolescens för den psykiska inre utvecklingen 
(Ganetz 1991, s 8f). Denna inre utveckling handlar om att den unga människan försöker 
skapa en identitet och forma en individualitet som är frigjord från föräldrarna (Ganetz 
1991, s. 9; Rosenblatt 2002, s. 79; Ulfgard 2002, s. 72). Utveckling av ungdomars inre 
består av utveckling både av identiteten och av självständigheten, både ”inom individen 
och i individens sociala liv” (Ulfgard, 2002, s. 72). Detta framhävande av den egna 
självständigheten blir synligt genom en yttre frigörelse, då hon exempelvis flyttar 
hemifrån, och motsvaras alltså av den inre, psykologiska, frigörelsen (Ulfgard 2002, s. 
72). Det är denna frigörelse som kräver en målmedvetenhet i arbetet att finna sig själv 
och att bli en egen individ, vilket gör att adolescens samtidigt är en period av det som i 
uppsatsen kallas identitetsskapande. Det är en tid då skapandet av en identitet står i 
centrum.  
 
Hedvig Ekerwald menar att identiteten, även i vårt postmoderna samhälle, är svår-
föränderlig och att sociologiska variabler som kön, klass och etnicitet avsätter sig som 
djupt liggande, välförgrenade känslor i identiteten (2002, s. 26). Identitetsskapande kan 
ses som ett arbete som består av att experimentera för att hitta fram till det som passar 
en själv bäst. Detta skapande av identitet innebär för ungdomar att de experimenterar 
med olika sociala karaktärer och roller och prövar olika identiteter. Identitets-
experimenten krävs för att uppnå självständighet (Ganetz 1991, s. 9; Rosenblatt 2002, s. 
78). Gränsöverskridanden och lek med identiteter blir nödvändiga då de kan göra det 
tydligt för ungdomar att den ordning i samhället som framstår som enhetlig inte behöver 
vara det.    
 
Självutveckling och självförverkligande är också viktiga delar i identitetsskapandet och 
står därmed i centrum under ungdomstiden. Ungdomar får en självmedvetenhet och 
nyfikenhet både på sig själva och på andra. De blir också mer medvetna om vilka roller 
de spelar, i familjen och i olika sociala sammanhang (Rosenblatt 2002, s. 78). Som ung 
är man angelägen om att bli accepterad och att göra ett bra intryck på andra och 
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intresserar sig därför mycket för relationer. Det är bland annat detta som leder till 
utvecklandet av en stark medvetenhet om den egna personen. Denna medvetenhet om 
den egna personligheten, om sig själv som del av, eller medlem i, en familj och ett 
samhälle föder ett stort intresse för hur människor påverkar varandra (Rosenblatt 2002, 
s. 78). Det blir mer angeläget än tidigare för ungdomar att göra intryck på andra, att 
skapa vänskaper och släppas in i speciella grupper och kompisgäng (Rosenblatt 2002, s. 
77).  
 

1.1.2 Unga kvinnor 
 
Den unga kvinnans värld präglas av det dubbla i att vara ung i ett samhälle där barn och 
unga har mycket lite att säga till om och att vara kvinna i ett samhälle där kvinnor utgör 
det underordnade könet (Ekerwald 2002, s. 14). Trots ett stort arbete för jämställdhet i 
samhället förekommer sexuella trakasserier och sexuellt våld mot kvinnor. Trots de 
mycket omfattande förändringar som inträffat i kvinnors ungdomstid under 1900-talet 
är mycket sig likt. Ekerwald menar att medan det yttre har växlat under decennier har 
lusten att vara modern samt arbetet och familjens betydelse varit konstant. Det är genom 
framtidsutsikterna som både kontinuitet och förändring präglar unga kvinnors liv 
(Ekerwald 2002, s. 10).  
 
Ofta påtalas mediernas stora inflytande på unga kvinnors liv och syn på sig själva. 
Tidningar, tv och film målar upp en bild av hur unga människor bör vara. Dessa bilder 
och budskap som möter de unga är ofta stereotypa och sexistiska. De ger en bild av 
ideal, framförallt för unga kvinnor, som är omöjliga att uppnå och orealistiska att 
eftersträva. Ändå finns en strävan efter att leva upp till denna bild hos många unga 
kvinnor och mediernas skönhetsideal tvingar dem att på olika sätt konstruera sin 
kvinnlighet. Sedan några år tillbaka förs en offentlig diskussion om den press i 
samhället som påverkar unga kvinnors tänkande kring sina kroppar. Tyngdpunkten i 
denna diskussion har till stora delar legat vid de unga kvinnornas dokumenterat dåliga 
självförtroende och missnöje med kroppen. Dessa frågor om dåligt självförtroende, att 
inte våga vara sig själv och att se ut på fel sätt dominerar unga kvinnors tankar om sina 
liv (Ulfgard 2002, s. 165). Det är faktorer relaterade till utseende- och kroppsideal som 
gör att de unga kvinnorna  mår dåligt och har dålig självkänsla (Ulfgard 2002, s. 165). 
Det dåliga självförtroendet grundar sig på att de upplever att deras kroppar inte stämmer 
med de ideal de uppfattar som dominerande (Ulfgard 2002, s. 165). Utseendet får en 
stor betydelse för unga kvinnors självkänsla och för hur de känner att de kan accepteras 
och lyckas i livet (Ulfgard 2002, s. 165).  
 

1.1.3 Unga kvinnors läsning 
 
Ungdomars läsning är varierad. De läser tidningar och tidskrifter, vuxenlitteratur, 
populärlitteratur och ungdomslitteratur (Ulfgard 2002, s. 71). Även Internetläsning av 
tidningar, tidskrifter och bloggar1 förekommer i hög grad. Liksom ungdomar läser mer 
än vuxna läser också kvinnor mer än män. Skönlitteratur och veckotidningar läses av 
kvinnor dubbelt så mycket som av män (Ekerwald 2002, s. 139). Tonårsflickor ägnar 
sig åt omfattande fritidsläsning och denna läsning har visat sig spela en stor roll i deras 

                                                 
1 En blogg är en ”personlig och öppen dagbok på webben” (Blogg (2005) www.ne.se) 
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liv (Jmf Ulfgard 2002). Läsningen är lustbetonad, vilket innebär att de läser för att 
tillfredsställa lusten eller drivna av lust. De läser också för att de anser att de lär sig 
något av att läsa (Ulfgard 2002, s. 139). Det kan också hos tonårsflickorna finnas en 
nyttoaspekt och en strävan efter att göra det lämpliga genom att välja den rätta 
litteraturen. Litteraturen väljer de utifrån sina egna liv där igenkänning blir en positiv 
faktor (Ulfgard 2002, s. 279). Kopplingen mellan läxläsning och fritidsläsning för 
tonårsflickor är svag och skolarbetet ses dessutom som hindrande för fritidsläsningen. 
Skolan kan inspirera till litteraturval men kan också dämpa läslusten och framförallt 
hindrar skolans hemarbete flickorna från att ägna mycket tid åt fritidsläsningen 
(Ulfgard, s. 159f).  
 
Flickors läsning har också visat sig fylla en funktion i deras identitetsutveckling 
(Ulfgard 2002, s. 157). Läsningen är stärkande och utvecklande för den enskilda 
individen. I den läskultur och den gemenskap som tonårsflickor utvecklar blir ofta 
läsningen en kvinnlig aktivitet. Enligt resonemang av till exempel Ulfgard innebär att 
vara en läsande flicka i en sådan kontext att bejaka sig själv i egenskap av kvinna och på 
så sätt få en kvinnlig identitet. Ulfgard finner alltså att läsningen spelar en aktiv roll för 
tonårsflickor i utvecklandet av deras kvinnoidentitet (Ulfgard 2002, s. 152). Då 
romanerna engagerar flickorna är det möjligt att de kan medverka vid formandet av de 
unga kvinnornas egen uppfattning om kvinnors liv och om jämställdhet, om respekt och 
om människovärde. Det är genom detta troligt att romanen kan ha en inverkan på 
flickornas utvecklande av sin identitet (Ulfgard 2002, s. 157). Ibland finns också en 
känsla av ett tvång att dölja läsandet. Smygläsning av böcker och tjejtidningar 
förekommer hos flickor och kvinnor. Ekerwald beskriver hur kvinnor söker sig till 
läsning ”som vore det choklad, eller cigaretter, syndigt och förbjudet” (2002, s. 141). 
Den typen av läsning är ofta romanläsning och fungerar som njutning snarare än plikt 
eller prestation (Ekerwald 2002, s. 141).  
 
Tonårsflickor söker sig till litteratur som motsvarar deras behov av starka förebilder 
men också litteratur där förebilderna är underordnade intressen såsom romantik, erotik 
och skräck (Ulfgard 2002, s. 346). Ulfgard menar att den patriarkala genusordning som 
flickböckerna ofta förmedlar inte kan gå läsaren förbi (Ulfgard 2002, s 56). Boel Westin 
menar att trots att flickböcker på detta sätt kan sägas iscensätta det patriarkala 
samhällets värderingar i sin syn på kvinnors liv och villkor, visar de samtidigt på 
alternativ genom att göra uppror mot dessa mål och värderingar (Westin enl. Ulfgard 
2002, s. 55). Detta är dock en slutsats som ifrågasätts av andra forskare (Jmf Andrae, 
2001). Då litteraturen är ett av de medier som formar våra föreställningar om världen 
kommer de stereotyper av manligt och kvinnligt som presenteras i litteraturen att 
påverka läsarens känslor, handlingar och val (Rosenblatt 2002, s. 81). Den litteratur som 
kvinnor väljer att läsa har alltid betraktats som sämre än männens (Jmf Larsson 1989). 
Det är såväl den populärlitteratur som kvinnor uppskattar som kvinnors läsning som 
döms ut. Lisbeth Larsson skriver:  
 

Det går en rysning av äckel och indignation genom litteraturhistorien. Med 
uppenbar och stolt avsmak, som vore den svår att över huvud taget beröra, 
håller debattörer och litteraturkritiker med jämna mellanrum fram den litteratur 
kvinnor helst läser till allmänt fördömande. (Ekerwald 2002, s. 145).  
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Trots att litteraturkritiker (Jmf Radway, 1984) försvarar läsning av triviallitteratur 
hamnar de enligt Larsson ofta i ett avståndstagande.2 Larsson menar vidare att de 
”kvinnliga läsarna tillämpar målmedvetet den distanslösa, accepterande, förinnerligande 
och känslomässigt intensiva läsart/en/” (enl. Ekerwald 2002, s. 150). Det sättet att läsa 
som Ekerwald och Larsson beskriver har av litteraturvetare framställts som 
”verklighetsavskärmande, passiviserande och som en läsart som inte ger nya kunskaper, 
insikter eller personlig utveckling” (Ekerwald 2002, s. 150). Hos litteraturvetaren Janice 
Radway blir kvinnors val att läsa (istället för att göra någonting annat) en ”själv-
ständighetsdeklaration”. Radway tecknar en bild av hemmafrun som ska ta hand om allt 
och som aldrig får tänka på sig själv. Hon ska betjäna andra osjälviskt, men ingen 
betjänar henne. Läsning blir för kvinnor i den situationen något de gör bara för sin egen 
skull och som återställer deras krafter (enl. Ekerwald 2002, s. 142).  
 
Zara Bärebring undersöker i sin magisteruppsats i biblioteks- och informations-
vetenskap, Identitet och påverkan: om unga kvinnor och skönlitteratur (2004), hur 
läsning av skönlitteratur påverkar unga kvinnor i deras skapande av identitet. Anna 
Jinnedal och Anna Sonidsson undersöker i sin magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap, På väg att bli vuxen: Bibliotekets betydelse för ungdomars 
identitetsutveckling (2005) hur biblioteket får betydelse för flickors identitetsutveckling. 
Maria Ulfgard har i sin avhandling i litteraturvetenskap, För att bli kvinna och av lust 
(2002), undersökt vad unga flickor läser på sin fritid – om de läser – och hur de ser på 
sin läsning. Ulfgard undersöker också hur genus konstrueras i den litteratur som 
flickorna valt att läsa på sin fritid och hur flickorna konstruerar genus i sina egna liv.  
 
Unga kvinnors läsning spelar som vi ser en stor roll i deras liv och påverkar dem i olika 
riktningar. Idag möter unga människor en mängd budskap som handlar om hur de ska 
vara, vad de ska tro på, vad som är rätt och fel och hur de ska se ut. Speciellt unga 
kvinnor möter idag motsatta budskap om vad det innebär att vara en vuxen kvinna. 
Självklart sker under hela livet en identitetsutveckling och inte alla håller med om att 
den sker som mest i ungdomen. Däremot står det klart att identitetsutvecklingen sker på 
ett mycket aktivt sätt, eller intensivt om man så vill, under ungdomstiden. Detta är 
dessutom en tid då genusidentiteten skapas lika intensivt. Hur man ska vara som man 
och hur man ska vara som kvinna är inte alls självklart. Detta gör skapandet av 
genusidentiteten svårare.   
 
Vilken betydelse har då genus i detta? Medan Bärebring fokuserar på vilka böcker som 
hade betydelse för de unga kvinnorna, Jinnedal och Sonidsson vilken betydelse 
biblioteket har och Ulfgard varför flickorna läste, har jag istället valt att se vilken 
betydelse läsningen får i deras skapande av (genus)identitet och skapande av feminint 
genus. Det jag finner intressant att undersöka är relationen mellan läsningen och 
skapandet av de feminina genuspositionerna.3   
 
 

                                                 
2 Denna slutsats motsätter sig bland andra Ekerwald. För vidare läsning se Ekerwald 2002, s. 157ff. 
 
3 Att skapa eller konstruera genus och feminina genuspositioner är begrepp som har utvecklats inom 
genusvetenskapen och kommer att förklaras senare i uppsatsen. Jag vill här bara nämna det då det ingår i 
mina frågeställningar. 
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1.2  Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsen är en studie i relationen mellan några unga tjejers läsning och deras skapande 
av feminina genuspositioner. Syftet är att undersöka om, hur och på vilket sätt läsning 
har betydelse för några unga tjejer i deras skapande av feminina genuspositioner. Jag 
vill undersöka hur läsningen påverkar dem och hur det förändrar deras sätt att tänka om 
sig själva såväl som om omvärlden och därmed hur det påverkar dem i deras väg att bli 
tjejer, att utvecklas till kvinnor, det vill säga i deras skapande av genusidentitet. 
Utgångspunkten är övertygelsen att det finns ett samband mellan skapandet av de 
feminina genuspositionerna och läsningen. Det är detta samband som undersöks. 
Utifrån uppsatsens syfte har några frågor formulerats. Dessa är: 
 

• Vilken betydelse har läsningen för de unga tjejerna? 
• Hur uppfattar de unga tjejerna att läsningen påverkar och förändrar dem? 
• Hur blir genus en faktor i de unga tjejernas läsning? 
• Hur bidrar läsningen till de unga tjejernas skapande av feminina genus-

positioner?  
 
För att besvara dessa frågor har en kvalitativ intervjuundersökning med fokus på unga 
tjejers läsning utförts. Resultatet analyseras med hjälp av en analysmodell, som skapats 
utifrån intervjuutsagorna, bestående av de fem temana: identitet och självkänsla, 
känslor, uppleva, upptäcka och ta ställning, plugga, lära och utvecklas samt duktiga 
tjejer. Tillsammans bidrar dessa teman till att teckna en bild av de unga tjejernas läsning 
och livssituation i övrigt. I analysen utgår jag från ett genusteoretiskt perspektiv samt 
använder mig av teorier om läsning och genus.  
 

1.3  Avgränsningar  
 
Uppsatsen avgränsas till att endast undersöka åtta unga tjejer i 15-17 årsåldern. Ett 
första motiv till detta är att det är just unga tjejers skapande av feminina 
genuspositioner jag är intresserad av, det vill säga vad unga kvinnor eller flickor tycker 
att det innebär att vara tjej och hur de identifierar sig själva som tjejer. Undersökningen 
avgränsas också geografiskt genom att informanterna är boende i Göteborgsområdet. 
 
Diskussioner som rör ungdomar i allmänhet eller pojkar är inte relevanta för uppsatsens 
syfte och kommer därför inte att behandlas. Exempelvis har intervjuutsagor som handlar 
om de unga tjejernas pojkvänner till stor del valts bort. Detsamma gäller aspekter som 
rör klass, etnicitet, sexualitet och religion. Ytterligare en begränsning är att det enbart är 
aktivt läsande tjejers relation till sin läsning som undersöks och att det är läsning och 
inte annan mediekonsumtion som står i fokus.  
 
Undersökningen har anknytning till flera stora ämnesområden, såsom exempelvis 
läsning, identitetsskapande och frågor om genus och kön. I diskussioner som rör genus 
och därmed feminism är det lätt att hamna i ideologiska, politiska, maktrelaterade och 
därmed ofta normativa tankegångar om kvinnor och män och deras förhållande till 
varandra och samhället. Detsamma gäller otaliga frågor som rör unga kvinnor och som 
engagerar mig. Jag har därför ägnat viss möda åt att välja bort och sålla bland tankar 
och ställningsstaganden.  
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När det gäller den läsarorienterade teorin har jag valt att i uppsatsen låta denna 
representeras endast av reader-responseteoretikern Louise M. Rosenblatt. Den 
transaktionsteori som hon presenterade för första gången 1938 har kommit att få stor 
betydelse för den fortsatta forskningen inom området. Här används hennes teorier så 
som hon presenterar dem i Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa 
(Rosenblatt 2002).  
 
Vid sidan om denna teori används också ett genusteoretiskt perspektiv. Perspektivet 
som sådant kommer att förklaras och utredas vidare i avsnitt 3.1. En inledande 
definition av begreppet blir dock nödvändig. Det finns en skillnad mellan att anlägga ett 
genusteoretiskt perspektiv och att utföra feministisk forskning även om begreppen ofta 
används synonymt och uppblandade med varandra och andra likartade begrepp4. Kort 
sagt har den feministiska forskningen alltid sin utgångspunkt i ett maktteoretiskt 
perspektiv på kvinnor och kön (eller genus) även om inte det är temat för forskningen. 
Feministisk forskning är till skillnad från genusteoretisk alltid ett led i ”en politisk kamp 
för ett jämställt samhälle och inriktar sig därför på att komplettera och förändra 
traditionell, mansdominerad forskning.” (Abbott & Wallace 1998, s. 320f).  
 

1.4  Definitioner 
 
Jag vill här presentera och definiera några av uppsatsens centrala begrepp samt visa hur 
jag använder mig av dem.  
 

1.4.1 Unga tjejer 
 
Jag har valt att kalla mina informanter för unga tjejer. Ordet tjej har börjat användas 
mer och mer inom forskningen (Jmf Ambjörnsson 2004; Klosterberg 2001; Lövgren 
1991) även om benämningarna flicka och ung kvinna fortfarande dominerar. En av 
anledningarna är att tjej är det ord som flickor och kvinnor ofta använder sig av för att 
beteckna sig själva. Yvonne Hirdman, professor i kvinnohistoria, tycker att begreppet 
flicka kan ge en anstrykning av infantilisering, för att beteckna ”beroende, omogenhet 
och intellektuell omyndighet” (enl. Ambjörnsson 2004, s. 29). Orden ung tjej liksom 
orden ung kvinna, betecknar också en utveckling, det vill säga att medan tjej kan ses 
som något statiskt kan ung tjej innebära att man är på väg att utvecklas till en vuxen och 
självständig kvinna.  
 

1.4.2 Läsning 
 
Ordet läsning kan beteckna mycket och många olika sorters läsning. Intervjuerna, och 
därmed uppsatsen, har kommit att koncentreras kring fritidsläsning av i första hand 
skönlitterära böcker. Stundtals har problem uppstått att skilja mellan den litteratur som 
läses på fritiden och den som läses i skolan. Även kurslitteratur kommer därför i viss 

                                                 
4 Ytterligare reflektioner kring genusforskning och feministisk forskning samt dess betydelse för mig som 
uppsatsskrivande presenteras i avsnitt 4.7.  
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utsträckning in. I intervjuerna talas det även om läsning av tidningar och tidskrifter och i 
något fall även om läsning av text på Internet.  
 

1.4.3 Genus  
 
Begreppen genus och kön används inom genusforskningen och andra discipliner både 
parallellt för att beteckna samma sak, och på andra håll som två skilda begrepp för att 
förklara två skilda företeelser. Den förklaring till begreppet kön som ges i 
Nationalencyklopedin är att det är en ”term som används för att särskilja individer som 
producerar olika typer av gameter (könsceller)” (Kön 1992). 
 
Yvonne Hirdman tillhandahåller definitionen av genus i Nationalencyklopedin. Ordet är 
ursprungligen latin och har betydelsen ”härkomst, släkt, stam, kön, art, slag” (Genus se 
Genussystem 1992). Det är en översättning av engelskans gender och används ofta som 
en ersättning för ordet könsroll (Genus se Genussystem 1992). Utgångspunkten är 
tanken att genus till skillnad från kön är en social konstruktion. Det görs numera ofta en 
åtskillnad mellan kön och genus då man skiljer genus i betydelsen socialt kön, från kön 
”uppfattat som biologiskt, givet och oproblematiskt” (Ulfgard 2002, s. 75) och uppfattar 
då genus som ”socialt och kulturellt konstruerat” (Gemzöe 2003, s. 80). Denna tradition 
ansluter jag mig till i uppsatsen då jag ser kön som biologiskt kön och genus som socialt 
kön och därmed någonting konstruerat. Att utreda skillnaden mellan kön och genus 
krävs alltså för att förstå begreppet genusidentitet. 
 

1.4.4 Genusidentitet 
 
Identitet handlar om en persons självbild och ”medvetenhet om sig själv som en unik 
individ” (Identitet 1992) och tar därmed fasta på beständigheten i vår personlighet. 
Eftersom identitet är ett så pass vitt begrepp har jag dock valt att fokusera på sådana 
tankegångar som har en relevans för min studie och analys. Ylva Elvin-Nowak och 
Heléne Thomsson menar att identitetsbegreppet av många förknippas med något 
inneboende i människan, något som finns i den innersta identiteten. De flesta köns- eller 
genusteoretiker, inklusive författarna, menar dock att ingen människa föds kvinnlig eller 
manlig utan att man istället skapar sin genusidentitet (Elvin-Nowak & Thomsson 2003, 
s. 23) och att detta genusskapande sker inom ramarna för ett normsystem som sällan 
uttalas (Elvin-Nowak 2003, s. 32). Många forskare skiljer också mellan begreppen 
genusidentitet och könsidentitet. Könsidentitet handlar vanligtvis om huruvida vi 
definierar oss själva som kvinnor eller män, som båda eller ingetdera. Det handlar om 
vilka fysiska egenskaper hos individen som gör att hon ser sig själv som kvinna eller 
man men också vilken sexuell läggning hon har; heterosexuell, bisexuell, homosexuell 
eller transsexuell, det vill säga den sexuella identiteten. Genusidentitet å andra sidan 
handlar om de konstruktionerna av vårt sociala kön vi gör dagligen. Många genus-
teoretiker menar att vi konstruerar genus ständigt genom livet, att det är någonting som 
ständigt behöver återskapas.  
 
Jag har i uppsatsen valt att genomgående använda mig av begreppen genus och 
genusidentitet. Vid sidan av de teoretiska motiv som ligger bakom valet av begrepp 
finns också, som så ofta, privata. Det handlar om akademisk tillhörighet såväl som 
tycke och smak (Gemzöe 2003, s. 80).  
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1.4.5 Feminina genuspositioner 
 
Mitt val av begreppssammanställningen skapandet av feminina genuspositioner 
kommer från Fanny Ambjörnsson som använder den för att beteckna det hon i sin 
avhandling, I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasieelever (2004), 
vill undersöka. Det är utifrån den tidigare uttryckta tanken om att genus ständigt måste 
återskapas för att vara övertygande som detta skapande kan ses som en process. På så 
sätt blir genusidentiteten någonting som konstrueras genom de handlingar som 
individen väljer att utföra. En genusidentitet kan alltså, liksom genus, aldrig bli statisk 
och fast. Att konstruera ett feminint genus, det vill säga att identifiera sig själv som 
flicka, tjej eller kvinna, innebär att hela tiden passa in i rollen som feminint kön. Av en 
person med feminint kön krävs att hon exempelvis för sig på ett visst sätt och ser ut på 
ett visst sätt för att passa in i rollen som kvinna, det vill säga för att upprätthålla sin 
kvinnliga/feminina genusposition.  
 
Jag problematiserar och förklarar begreppen genusidentitet och att skapa feminina 
genuspositioner mer ingående i uppsatsens genusteoretiska kapitel, avsnitt 3.1.5. 
 

1.5  Uppsatsens disposition 
 
I detta inledande kapitel har jag försökt att ge en bakgrund till uppsatsämnet genom att 
tala om ungdomar och identitetsutveckling samt unga kvinnor och deras läsning. Jag har 
också gjort en presentation av uppsatsens syfte samt de frågeställningar, avgränsningar 
och definitioner som används för att genomföra undersökningen. 
 
I kapitel två presenteras tidigare forskning och litteratur inom och utanför det 
biblioteks- och informationsvetenskapliga området. Genomgången är uppdelad i 
forskning om unga kvinnors identitets- och genusskapande och forskning om unga 
kvinnors läsning.   
 
Uppsatsens frågeställningar är utformade utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv 
vilket presenteras i kapitel tre. Förutom en problematisering av användandet av 
begreppet genus redogör jag också för Yvonne Hirdmans genusteorier samt teorier om 
identitet i syfte att skapa en förståelse för begreppet genusidentitet. Vidare ges en 
förklaring av begreppssammansättningen skapandet av feminina genuspositioner. I 
kapitlet görs också en genomgång av den läsarorienterade teori som är central i 
uppsatsen. Denna teori representeras av reader-responseteoretikern Louise M. 
Rosenblatts transaktionsteori.    
 
I metodkapitlet beskrivs den kvalitativa forskningsmetod som valts för uppsatsen, hur 
urval av informanter och de reflexiva intervjuer som genomförts har gått till samt den 
analysmodell, bestående av fem teman, som konstruerats och används i uppsatsen. Jag 
reflekterar dessutom kring genusforskning och feministisk forskning samt vad dessa får 
för betydelse för min egen undersökning.   
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När informanterna senare beskrivs och kommer till tals kommer informationen från 
intervjuerna med undantag av de ställen då jag framför mina egna upplevelser och 
tolkningar av dem. Informanters utsagor är i texten markerade med citattecken. 
 
Kapitel fem består för det första av en resultatdel där en genomgång av empirin görs 
både genom en sammanställning av gruppen av informanter som helhet och av en 
presentation av informanterna var och en för sig. I kapitlets analysdel använder jag mig 
sedan av min analysmodell för att lyfta fram informanternas utsagor samt ställa dem i 
relation till de teoretiska utgångspunkterna och det genusteoretiska perspektivet. 
Resultat och analys ses också i relation till litteraturgenomgång och tidigare forskning. 
 
Det första temat handlar om identitet och hur läsningen spelar en viktig roll i 
informanternas skapande av en identitet som unga tjejer och fungerar stärkande för 
självkänslan. Under temat känslor framkommer att läsningen är förknippad med helt 
skilda känslor där ilska är det starkaste som ofta leder till ställningstaganden. Följande 
tema tydliggör hur läsningen fungerar utvecklande för de unga tjejerna på så sätt att de 
upptäcker och upplever saker genom en ofta identifikatorisk läsning. Att lära sig och 
plugga är också vik tiga teman framförallt genom den stora betydelse detta har i de unga 
tjejernas ambitioner och drömmar för framtiden. Slutligen visar jag hur informanternas 
roll som duktiga tjejer får betydelse för alla dessa teman samt i alla aspekter av deras 
liv.  
 
Slutligen görs i kapitel sex ett försök att svara på uppsatsens frågeställningar och de 
slutsatser som kan dras utifrån resultat och analys diskuteras. Här framkommer hur 
rollen som ung duktig tjej påverkar varje del av de unga tjejernas läsning och skapande 
av feminina genuspositioner. Jag ger också förslag på vidare forskning och vad min 
uppsats förhoppningsvis har bidragit till.  
 
I det sista kapitlet görs en sammanfattning av hela uppsatsen med tyngdpunkt på de 
resultat som uppsatsarbetet har lett fram till.   
 
Bilaga 1 består av min intervjumanual. 
 
Bilaga 2 består av en förteckning över de författare och verk som nämns i intervjuerna.  
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2. LITTERATURGENOMGÅNG OCH TIDIGARE 
FORSKNING  

 
Jag kommer här att göra en presentation av utvald litteratur med anknytning till 
uppsatsämnet. Det handlar i första hand om forskning kring (genus)identitetsskapande 
och läsning, med unga kvinnor i fokus. De studier jag valt ut får på olika sätt relevans 
för min uppsats utan att för den skull vara likadana undersökningar. Några sådana har 
jag inte hittat. Jag tror mig därför förstå att ämnet om unga tjejers skapande av feminina 
genuspositioner ännu inte har undersökts inom biblioteks- och informations-
vetenskapen. Som framgår av nedanstående genomgång har många studier inom den 
tidigare forskningen anknytning till varandra. Det är ofta samma verk som återkommer 
och som citeras i de olika studierna. Det föll sig därför naturligt att välja dessa verk.  
  
Traditionell forskning om ungdomar har främst gällt unga män. På 1970-talet kom 
forskare från den så kallade Birminghamsskolan eller Centre for Contemporary Cultural 
Studies (CCCS) att börja studera ungdomars stilskapande med koncentration på klass- 
och rastillhörighet (Ganetz 1991, s. 12). Då det var den offentliga arenan som 
studerades och studierna gjordes av manliga forskare kom de att handla om pojkar. 
Ganetz menar att en anledning till att vissa delar av ungdomsforskningen inte har ”sett” 
flickor beror på att de metoder som använts varit anpassade till att studera ”väl synliga 
och utåtriktade ungdomsgrupper som rör sig på den offentliga arenan.” (1991, s. 12). 
Flickor och unga kvinnor hör inte så ofta till dessa grupper. Resultatet blev en ungdoms-
forskning som egentligen var en pojkforskning (Ganetz 1991, s. 12). Men det fanns 
även kvinnliga forskare på Birminghamcentret och de började så småningom kritisera 
koncentrationen på pojkar. En av dem som först uppmärksammade detta var sociologen 
och ungdomsforskaren Angela McRobbie, men detta var inte förrän i mitten av 1970-
talet (Ekerwald 2002, s. 14). McRobbie poängterade bland annat den starka flickrums- 
eller vänninekulturen som finns mellan flickor och som gör att de inte på samma sätt 
vistas i det offentliga rummet. Ganetz menar att detta påpekande var det första steget 
mot en av de dominerande teorierna inom forskningen om unga kvinnor, nämligen 
psykoanalysen (1991, s. 13). Inom Birminghamsskolan återfinns nu en rad teoretiker 
som forskat kring kvinnor, genus och klass (Ambjörnsson 2004, s. 32).  
 
Feministiskt medvetna ungdomsforskare har sedan dess påpekat just hur unga kvinnors 
osynliggörande inom själva ungdomsforskningen motsvaras av gruppens osynlighet 
även som aktörer i samhället (Ekerwald 2002, s. 13). Fokuseringen på pojkar och unga 
män har lett till en snedvridenhet och ett osynliggörande av flickor och unga kvinnor 
inom forskningen (Ekerwald 2002, s. 13). Ganetz menar att när debatter i samhället och 
media handlar om ungdomar och de problem som finns i anknytning till dem handlar 
det egentligen om unga män (1991, s. 12). Det var framförallt problemen med 
ungdomen som föranledde forskningsresurser till ungdomsforskning (Ambjörnsson 
2004, s 17), varför den har kommit att handla om uppror, motkultur och motstånd 
(Ambjörnsson 2004, s. 96). Feministiskt inspirerade forskare har uppmärksammat hur 
unga kvinnor utesluts ur ungdomskulturbegreppet bland annat på grund av att deras 
motstånd och aktivitet ser annorlunda ut (Ambjörnsson 2004, s. 96). 

 
Nordiska ungdomskulturforskare började, med inspiration från Birminghamsskolan, 
under 1980-90-talen forska om unga kvinnor (Ambjörnsson 2004, s. 17). En rad arbeten 
med fokus på unga kvinnor kom då att publiceras i Norden. Dessa studier var de första 
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som verkligen uppmärksammade unga kvinnors liv och verklighet. Den teoretiska 
grunden för dessa arbeten var inte sällan Nancy Chodorows objektrelationsteori om 
flickors och pojkars olika (genus)identitetsutveckling (som här behandlas i avsnitt 
3.1.4.). Ambjörnsson har funnit att Chodorows teori har använts för att förklara 
”alltifrån flickors intresse för så kallad skräplitteratur till deras förtjusning i dans eller 
upptagenhet av sin egen spegelbild i provrummet” (2004, s. 18). Denna nya 
ungdomsforskning ställde sig på ungdomarnas sida och inriktade sig på att förstå 
ungdomskulturella uttryck (Ambjörnsson 2004, s. 17). Även här dominerade dock 
pojkar och deras intressen (Ekerwald 2002, s. 13). Ett exempel på ett sådant uttryck är 
subkulturer vilka var intressanta för ungdomsforskarna men där flickor framstod mer 
som bihang i gängen som undersöktes (Ekerwald 2002, s. 13). Utöver det generella 
osynliggörandet av flickor inom ungdomsforskningen är också vanliga flickor, i 
betydelsen flickor utan problem, ovanliga i forskningen (Ekerwald 2002, s. 20).  
 
Utöver forskning av olika slag har det under de senaste tio åren i Sverige utkommit en 
mängd böcker som uppmärksammar unga tjejers plats i samhället och deras livsvillkor. 
Den feministiska aspekten är inte att ta miste på. Dessa böcker tar upp medias fixering 
på utseende och de krav unga tjejer har på sig själva. Böckerna fokuserar på den 
utseendefixering och objektifiering i medier och reklam som talar om för unga tjejer att 
de inte duger som de är vilket bidrar till den stora press och de hårda krav de har på sig 
från det omgivande samhället. Ett exempel på sådan litteratur är journalisten och 
litteraturvetaren Nina Björks inlägg i den feministiska debatten, Under det rosa täcket 
(1996). Boken väckte stor uppmärksamhet och har kommit att bli viktig för många unga 
tjejers feministiska tillhörighet. Detta åstadkom Björk genom att granska vår syn på 
kvinnlighet och kvinnor genom att läsa böcker och tidningar. Hon behandlar många 
olika typer av feminism och problematiserar vad det är som gör en kvinna till just 
kvinna.  Själv talar hon för en feminism som inte gör kvinnan till en utopi, som inte ger 
henne en naturlig identitet - utan som istället kämpar för en frigörelse från fasta 
könsidentiteter. 
 

2.1  Forskning om unga kvinnors identitets- och genusskapande 
 
Stor betydelse i uppsatsen har Fanny Ambjörnssons avhandling i socialantropologi I en 
klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasieelever (2004). Ambjörnsson har 
under ett år genomfört en deltagande observation i en gymnasieskola i 
Stockholmsregionen. Genom att följa en klass på barn- och fritidsprogrammet och en 
klass på samhällsprogrammet vill hon undersöka de normer, förväntningar och 
föreställningar som finns kring tjejer. Syftet är att undersöka hur feminina 
genuspositioner skapas inom ramarna för en heteronormativ ordning. Ambjörnsson 
skriver:  
 

Mer specifikt har jag kommit att röra mig kring skapandet av femininitet, i 
skärningspunkten mellan klass och sexualitet. Hur blir man tjej? Vilka ideal, 
normer och krav har man att förhålla sig till? Vad består denna normalitet av? 
Hur skapas, upprätthålls, ifrågasätts och förhandlas den tjejerna emellan? Och 
vad händer när man inte lever upp till den? (2004, s. 11).  

 
Det kretsar bland annat kring tjejernas syn på hur man skall se ut, hur en pojkvän skall 
se ut och hur man skall bete sig i olika situationer. Eller annorlunda uttryckt ”hur de 
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relationer, riktningar, begär och umgängesformer genom vilka vissa personer blir tjejer, 
skapas inom ett heteronormativt ramverk” (2004, s. 16). Därmed hoppas Ambjörnsson 
med sin avhandling ”teoretiskt kunna bidra både till forskningen om unga kvinnors 
identitetsskapande och till ett svenskt inomfeministiskt samtal” (Ambjörnsson 2004, s. 
16). Ambjörnsson menar att hon ansluter sig till ”en alltmer växande tradition av 
poststrukturalistiskt influerad forskning om ungdom” (2004, s. 16) och placerar därmed 
sin forskning i ett sammanhang.    
 
Ingrid Berggren har i Identitet, kön och klass (2001) studerat hur arbetarflickor skapar 
sin identitet. De flickor Berggren undersöker omfattar två åldergrupper, 13-14 samt 16-
17 år. Hennes resultat visar hur flickorna själva spelar en mycket aktiv, nästan vuxen 
roll, genom att stödja varandra i identitetsarbetet. Berggren ger en bild av flickor som 
önskar vara skötsamma och göra bra ifrån sig (2001, s. 326). Samtidigt framgår det hur 
trötta och många gånger ledsna dessa flickor känner sig (Berggren 2001, s. 170ff).  
 
I Unga stilar och uttrycksformer (1993) har Johan Fornäs samlat artiklar som beskriver 
hur stil och utseende har blivit allt viktigare för ungdomar. Det är medieforskning och 
ungdomskulturforskning som är i fokus när författarna diskuterar stil, genre, kultur och 
uttrycksformer, populärkultur, medier, livsstil och subkultur. De tar också upp unga 
kvinnors konsumtion samt läsning och skrivande i olika litterära genrer. Boken 
innehåller bland annat artikeln Butiken, hemmet och kvinnligheten som maskerad: 
drivkrafter och platser för kvinnligt stilskapande av Hillevi Ganetz om hur kvinnligt 
stilskapande kan drivas fram ur ett sökande efter identitet och könsidentitet (Ganetz i 
Fornäs 1993). Hillevi Ganetz är litteraturvetare och har bland annat tillsammans med 
litteraturvetaren Karin Lövgren gett ut Om unga kvinnor som handlar om att hitta sig 
själv och sin identitet. I Ganetz syn på identiteten är könsidentitet naturligt inbyggt i 
begreppet och går inte att skilja ut. Det handlar om tjejers drömmar, syn på sina liv och 
sin framtid. Ganetz menar att det krävs identitetsexperiment och att  
 

Vår kultur vimlar av motsatta budskap om hur man ska vara, vad man ska tro 
på, vad som är rätt och fel, hur man ska se ut. För att finna fram till vad som är 
rätt för en själv, måste man idag experimentera (1991, s. 9). 

 
En av de artiklar som återfinns i boken är ”Farlig lockelse - om tonårsflickors läsning av 
romantikböcker” där Lövgren skriver om unga flickors läsning av romantikböcker 
(1991). Fokus ligger på flickornas beskrivning av sin läsupplevelse. Lövgren finner att 
flickorna betonar det situationsbundna i läsningen: det egna rummet, den sköna stunden 
då de bara kan ägna sig åt sig själva, men också att de lär sig saker, exempelvis om livet 
och kärleken (1991, s. 112). Flickorna i Lövgrens undersökning är kritiska mot 
läsningen i skolan, då de menar att de där bara läser för att bli klara och försöka komma 
ihåg fakta för att kunna svara på frågor. Ytterligare en av artiklarna i Om unga kvinnor 
som blir aktuell här är Sabina Cwejman och Gunilla Fursts ”Tonårsflickors 
framtidsbilder” som så som titeln gör gällande behandlar den syn unga kvinnor har på 
sin framtid och hur karriär och moderskap ska kombineras (Cwejman & Furst 1991).  
 
Anna Jinnedal och Anna Sonidsson har i sin magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap, På väg att bli vuxen: Bibliotekets betydelse för ungdomars 
identitetsutveckling (2005) gjort en intervjustudie på sex högstadieflickor i åldern 13-16 
år. De teorier de har valt att använda sig av behandlar bibliotekets betydelse, ungdomars 
identitetsskapande samt fritidens betydelse för ungdomars identitetsskapande. Den 
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tidigare forskning de redogör för inleds med studier kring ungdomar och bibliotek, 
därefter följer ungdomars medieanvändning samt läsning. För att i analysen besvara 
sina frågeställningar använder de ett antal teman. Dessa är: biblioteket under barndom 
och uppväxtår, bibliotekets ställning på fritiden, läsning, värdesättning av biblioteket 
samt biblioteket i framtiden. I resultatredovisningen görs en genomgång av dessa teman 
knutna till var och en av informanterna samt en presentation av dessa. Jinnedal och 
Sonidsson finner att de flesta av informanterna har kommit i kontakt med biblioteket 
genom sina föräldrar och att de alla har sitt första minne från stadsbiblioteket där de har 
suttit och läst. Fritiden är mycket viktig för informanterna i undersökningen och de 
ägnar den åt kompisar och sportutövande i första hand. Biblioteket får betydelse för 
fritiden när det gäller informanternas läsning menar Jinnedal och Sonidsson. Vidare 
finner de att skolbiblioteket är det bibliotek som används mest samt att detta associeras 
med både böcker och information. De slutsatser som dras av undersökningen är att 
biblioteket framförallt har betydelse genom dess böcker och läsningen genom dess 
påvisande av nya möjligheter och perspektiv. Vidare ser de hur de erfarenheter 
informanterna har av biblioteket från barndomen har påverkat biblioteksanvändning och 
syn på biblioteket.  
 
En av dem som använder den ovan nämnda objektrelationsteorin, Chodorows modell 
för genusidentitetsutveckling, är socialpsykologen Kari Vik Kleven då hon i Jentekultur 
som kyskhetsbelte: om kulturelle samfunnsmessige og psykologiske endringer i unge 
jenters verden (1992), studerar elva norska flickors skapande av genus. Enligt 
Ambjörnsson är detta en av de få undersökningar som uttalat diskuterar och 
problematiserar relationerna mellan genus och sexualitet (2004, s. 19). Kleven förklarar 
gymnasietjejernas homosociala gemenskap och avvisande av heterosexuella kontakter 
som en reaktion mot motstridiga och svårgripbara kvinnoideal, medan hetero-
sexualiteten fortfarande behandlas som det slutgiltiga, om än svåruppnåeliga, målet med 
deras identitetsutveckling (enl. Ambjörnsson 2004, s. 20).  
 
The secret lives of girls (2001) av Sharon Lamb handlar om två av de aspekter av tjejers 
liv som de försöker hålla gömda: sexualitet och aggressioner. Boken handlar om hur 
känslor av skuld och skam hos unga tjejer blandas med lust och förundran. Hon 
behandlar också fenomenet ”good girls”, med vilket hon menar flickor som är duktiga i 
skolan och gör allt som förväntas av dem. Begreppet good girl behandlas här som 
synonymt med svenskans duktig flicka och får en stor betydelse i uppsatsen. Lamb 
däremot får betydelse endast som exempel på en undersökning där begreppet fokuserats.  
 

2.2  Forskning om unga kvinnors läsning  
 
Mycket forskning har gjorts kring frågor om kvinnor och läsning. Åldern på kvinnorna 
som studerats har varierat, allt från småflickor till äldre kvinnor. Ibland har 
litteraturbegreppet i dessa undersökningar vidgats till att omfatta också medier, film och 
även kultur i vidare bemärkelse. Exempel på sådan forskning är Valerie Walkerdine 
som i Daddy´s girl Young girls and popular culture (1997) undersökt arbetarflickors 
förhållande till populärkultur. På senare år har undersökningarna av kvinnors läsning 
också ofta haft genusperspektiv samt varit länkade till frågeställningar om populärkultur 
eller klassperspektiv (Ulfgard 2002, s. 14). Exempelvis har Linda K. Christian-Smith i 
Becoming a woman through romance (1990) undersökt 29 unga flickors läsning av 
populärfiktion. Flickornas motiv till läsningen är framförallt lusten. Hennes resultat gör 
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det tydligt hur flickorna genom läsning av romanerna socialiseras in i könsstereotypa 
mönster. Ännu ett exempel är Dear Anne Summers: "microfeminism" and media 
representations of women (1998) där Sue Turnbull uppmärksammar bland annat 
såpoperor och skolans förhållningssätt till populärkulturen. Turnbull fann att kvinnliga 
gymnasister var medvetna om det låga värde som skolans personal tillmätte den 
romantiska litteraturen.  
 
Vad forskningen om populärkultur framförallt har kommit fram till är den stora 
betydelse som läsningen har för många kvinnor och den stora roll som skolan och 
biblioteken därmed har visat sig ha. Det har funnits ett starkt behov av att läsa, ofta 
format av skolan, och samtidigt ett tvång att dölja läsningen då det har förknippats med 
någonting syndigt (Ekerwald 2002, s. 141). Vidare har litteraturforskningen visat att den 
litteratur som läses av kvinnor tilldelas en lägre status än den som läses av män.  
 
Den mest omtalade forskningen inom området har gjorts av litteraturvetaren Janice A. 
Radway. Hon var en av de första receptionsforskarna inom populärkulturforskningen 
och hennes forskning kring de psykologiska förklaringarna till kvinnors läsning av 
populärfiktion blev banbrytande på sin tid (Ekerwald 2002, s. 158). Ett av de begrepp 
som Radway använder sig av är ”the event of reading” som behandlar läsning som en 
händelse som får effekter för läsaren. Att den feministiska litteraturkritiken är stark hos 
Radway blir synligt genom slutsatser som att all ”populär romantisk skönlitteratur 
uppstår av den patriarkala kulturens misslyckande med att tillfredsställa den kvinnliga 
delen av sina medlemmar” (enl. Ekerwald 2002, s. 150). Dessutom använder Radway 
sig av Chodorows tidigare nämnda teori om könsidentitetens uppkomst, sett ur det 
patriarkala samhällets perspektiv.   
 
I Reading the romance. Women, patriarchy, and popular literature (1984) och A feeling 
for books. The book-of-the-month-club, literary taste, and middle-class desire (1997) 
har Radway studerat medelklasskvinnors läsning av serieromaner/romantikböcker från 
bokklubbar i USA. Analysen handlar bland annat om det sociala sammanhang där 
kvinnor läser. En annan aspekt av Radways forskning berör 20 romantiska böcker som 
har varit viktiga för de kvinnor hon intervjuat. Böckerna har av informanterna benämnts 
som ideala för hur en romantisk bok ska vara. Utefter dessa böcker skapade Radway en 
idealintrig. Genom att identifiera sig med de kvinnliga protagonisterna får de kvinnliga 
läsarna den omsorg och uppmärksamhet de längtar efter. Samtidigt som denna 
njutningsaspekt betonas är kvinnornas läsning också en handling av motstånd menar 
Radway. Hon finner att de kvinnor hon har intervjuat läser på ett mer bokstavligt sätt än 
män. Hon ger exemplet att om det står i boken att en karaktär är handlingskraftig tar 
kvinnorna det på allvar trots att en analys av karaktärens handlingar kanske skulle visa 
på det motsatta. Detta blir ytterligare en aspekt av Radways forskning som visar att 
kvinnornas val att läsa (istället för att göra någonting annat) kan ses som en 
”självständighetsdeklaration” (enl. Ekerwald 2002, s. 142). Läsningen blir för kvinnor i 
den situationen något de gör bara för sin egen skull, det återställer krafterna och fyller 
därmed en egoistisk funktion (enl. Ekerwald 2002, s. 142).  
 
Zara Bärebring har i sin magisteruppsats Identitet och påverkan. Om unga kvinnor och 
skönlitteratur (2004) som titeln anger undersökt unga kvinnors läsning i relation till 
identiteten. Utifrån förförståelsen att läsning kan skapa identitet och starkare självkänsla 
undersöker Bärebring vilken betydelse skönlitteratur kan ha för utvecklingen av unga 
kvinnors identitet. Bärebrings syfte med uppsatsen är att undersöka unga kvinnors 
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skönlitterära läsning i förhållande till deras självbild och självkänsla. Hon koncentrerar 
sig framförallt på vilka böcker som har varit betydelsefulla och undersöker även 
relationen till biblioteket. Bärebring har intervjuat åtta unga kvinnor för att få fram om 
de har några böcker som de anser har varit viktiga för skapandet av deras självbild och 
självkänsla. Hon vill ta reda på om det är någon eller några böcker som de intervjuade 
unga kvinnorna anser ha haft särskild betydelse för dem och hur deras förhållande till 
skönlitteratur i allmänhet ser ut. Det är alltså enbart de unga kvinnornas skönlitterära 
läsning som, bland annat utifrån teorier av Rosenblatt, undersöks. Uppsatsens resultat 
visar enligt Bärebring tydligt att litteraturen har en funktion som stöd för den befintliga 
identiteten och kan utveckla den (2004, s. 51f). Hennes slutsatser blir därför att det i hög 
grad finns skönlitterära verk som de unga kvinnorna anser har varit betydelsefulla för 
deras identitet. Majoriteten av de viktiga böckerna är sådana de unga kvinnorna känner 
igen sig i. Böckerna har gett de unga kvinnorna nya perspektiv och upplysningar om 
möjligheter, tröst och stöd i livet samt skapat en medvetenhet om att de inte är ensamma 
med sina tankar. Den skönlitterära läsningen har också gett mod att göra förändringar 
och ökat förståelsen för omgivningen. Bärebring avslutar med en sammanställning av 
de verk informanterna anser (är och) har varit betydelsefulla för dem (2004, s. 63). 
 
Identitet och påverkan skiljer sig från denna uppsats på ett flertal sätt. För det första är 
Bärebring intresserad av vilka böcker de unga kvinnorna läser medan fokus här ligger 
på vad dessa böcker har för betydelse för de unga tjejerna. Vidare berör Bärebring 
delvis den betydelse skönlitteratur kan ha för utvecklingen av unga kvinnors identitet 
men har, som hon själv påpekar, undvikit att se sitt resultat ur en genusvetenskaplig 
synvinkel.   
 
I Girl talk Adolescent Magazines and their readers (1999) behandlar Dawn H. Currie 
unga tjejers läsning av framförallt mode- och skönhetstidningar (veckotidningar). 
Studien behandlar hur läsningen av dessa tidningar påverkar tjejers syn på sig själva 
som kvinnor, det vill säga deras genusidentitet. Det handlar om unga kvinnors 
utvecklande av genusidentitet och vilken roll mode- och skönhetsmagasin spelar i detta. 
Currie talar om ”gendering” som handlar om att man inte föds till kvinna, eller till 
kvinna i form av feminint kön/genus, utan att man blir det, man skapar det. Hon menar, 
med utgångspunkt i Simone de Beauvoirs tänkande om genus som en kulturell 
konstruktion, att huruvida vi är kvinnor eller män handlar om hur vi orienterar oss 
socialt.    
 
I Shards of Glass. Children reading and writing beyond gendered identities (1993) 
studerar Bronwyn Davies lågstadiebarn och deras konstruktion av genus vid läsning och 
skrivning (1993). Davies resultat visar på genusrelationer i form av kulturella mönster 
där pojkarna ”läser och skriver in” sexualisering och förtryck av flickorna, medan 
flickorna ”läser och skriver in” en strävan efter samma makt som pojkar vanligtvis har i, 
och över, sin omgivning.  
 
Hedvig Ekerwald presenterar i Varje mor är en dotter (2002) resultaten av ett nordiskt 
projekt med syfte att studera flickor från i första hand medelklassen. Ekerwald menar att 
då de flesta studier om unga flickor gjorts på flickor ”med problem” ville de med 
projektet studera ”vanliga” flickor (2002, s. 20). Trettio intervjuer gjordes med tio 
flickor i nittonårsåldern samt deras mödrar och mormödrar. Utifrån dessa tre 
generationer har Ekerwald analyserat kvinnors ungdomstid under nittonhundratalet med 
utgångspunkt i de intervjuades upplevelser av att vara unga kvinnor. Ekerwald uttrycker 
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sina utgångspunkter i analysen som ”en genusteoretisk, sociologisk referensram där 
nyckelorden är normer, stat och kropp” (Ekerwald 2002, s. 15). Det är genom att 
försöka se och värdera samhället genom de unga kvinnornas ögon som Ekerwald 
hoppas kunna lyfta fram sådant som annars inte hade blivit synligt. Det är också utifrån 
utgångspunkten att de patriarkala normerna reglerar kvinnors liv och relationer under 
tonåren (Ekerwald 2002, s. 15). Hon poängterar hur skönlitteraturens innehåll har berört 
kvinnornas personlighet och gett dem kraft i deras egna relationer. Ekerwald urskiljer en 
typ av romanläsning som fungerar som njutning snarare än som plikt eller prestation. I 
studien knyter Ekerwald också an till andra feministiska litteraturforskare som även får 
en betydelse för denna uppsats. Hon grundar sitt resonemang på bland andra Radways, 
Larssons och Lövgrens syn på kvinnors läsning (vilka presenteras ovan och nedan). 
Ekerwald menar att hon vill bygga vidare på deras analyser av kvinnolitteraturens 
funktion och därmed betona litteraturens växelverkan med läsarnas liv (Ekerwald 2002, 
s. 152). 
 
I The woman in the red dress. Gender, space, and reading lägger författaren Minrose C 
Gwin fram ett försvar för litteraturen som ett sätt att uppleva utanförskap och att resa in 
i andra världar samt analyserar relationen mellan läsning och identifikation. Det handlar 
om hur text och läsare möter varandra och hur det påverkar den som läser. Gwin 
behandlar också hur genus finns och blir synligt i olika sociala relationer i litteraturen. 
Gwin får här fungera som ett exempel på sådan forskning som i Rosenblatts anda sätter 
både läsaren och texten i centrum.    
 
Lisbeth Larsson presenterar i sin avhandling om veckotidningsnoveller, En annan 
historia Om kvinnors läsning av svensk veckopress, (1989) teorier om läsning och 
läsarter då hon analyserar kvinnors läsning utifrån deras läsning av romantiska 
veckotidningsföljetonger. Larsson för fram att den litteratur kvinnor läser har betraktats 
som sämre än männens. Det är kvinnors läsning såväl som den populärlitteratur som 
kvinnor uppskattar som döms ut. Vidare menar Larsson att Radway och andra 
litteraturkritiker som helt eller delvis försvarat läsning av triviallitteratur på slutet ändå 
hamnat i ett avståndstagande. Ytterligare en av de poänger som Larsson delar med 
Radway, och som också Rosenblatt har, är den om livsomständigheternas betydelse för 
läsningen. Larsson menar att ”att läsa som kvinnor innebär att söka svar på eller 
kompensation för brister man upplever, vilket för kvinnans del innebär att man söker sig 
till litteratur som skildrar samhörighet och närhet” (enl. Ulfgard 2002, s. 88). Därmed 
menar Larsson att kvinnlig läsning innebär distanserad läsning (enl. Ganetz 1991, s. 98, 
102; Ekerwald 2002, s. 88).  
 
Tania Modleski är filmvetare och har forskat om vuxna kvinnors läsning. I hennes 
Loving with a vengeance: Mass-produced fantasies for Women (1982) undersöks 
kvinnornas läsning av romantisk populärfiktion. Hennes forskning består av en 
undersökning av texter i form av romaner och filmer som analyseras utifrån ett 
psykoanalytiskt perspektiv. Modleski visar att kvinnor har ett behov av symbolisk 
njutning vilket innebär en kontakt med omedvetna skikt inom dem själva. Det är detta 
behov som leder till läsningen av romantisk litteratur.(enl. Ulfgard 2002, s. 85)  
 
Charles Sarland sätter i Young people Reading: culture and response (1991) fokus på 
“the relationship between the meanings young people generate in their reading of all 
texts and the meaning they bring to those texts”. Han finner en stor skillnad mellan 
pojkars och flickors läsning. Sarland ser hur flickornas meningsskapande i texter har 
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stark anknytning till deras position som unga kvinnor där hemliv och omsorger om 
hemmet upptar dem, samtidigt som livet utanför upplevs som hotfullt och rädslan att 
utanför hemmets dörrar bli ofredade av män, upptar dem. Flera av Sarlands flickor dras 
i hög grad till manliga våldsskildringar.  
 
I För att bli kvinna - och av lust, en studie i tonårsflickors läsning av Maria Ulfgard 
undersöks vad unga flickor läser på sin fritid – om de läser – och hur de ser på sin 
läsning. Ulfgard har under två år undersökt tjugo 15-16 åriga flickors fritidsläsning. 
Syftet är att få kunskap om i vilken omfattning flickorna läser på sin fritid, vad de då 
läser och vilken betydelse de tillmäter sin fritidsläsning. Ett annat syfte är att undersöka 
sambandet mellan det egna livet och läsningen, att försöka kartlägga om det finns någon 
koppling i flickornas litteraturval och i deras fritidsläsning till geografiska, sociala, 
kulturella och religiösa bakgrundsfaktorer samt till den undervisning de får i skolans 
svenskämne. Ulfgard vill dessutom ha kunskap om hur genus konstrueras i den litteratur 
som flickorna valt att läsa på sin fritid och hur flickorna konstruerar genus i sina egna 
liv (2002, s. 14). Hon ser att ungdomar läser mer än vuxna liksom flickor läser mer än 
pojkar. Hennes undersökning visar att flickornas ägnar sig åt omfattande fritidsläsning 
och att denna läsning ges stor vikt i deras liv. Vad hon däremot inte nämner är 
Internetläsning av tidningar och bloggar som i hög grad förekommer bland ungdomar. 
Läsningen visar sig vara stärkande och utvecklande för den enskilda individen och 
kopplad till identitetsutvecklingen. Igenkänning är här en positiv faktor och flickorna 
menar att romanerna ger lärdom för livet (Ulfgard 2002, s 279). Ulfgard menar att i den 
läskultur och den gemenskap som tonårsflickor utvecklar blir läsningen en kvinnlig 
aktivitet. Enligt hennes resonemang innebär att vara en läsande flicka i denna kontext att 
bejaka sig själv i egenskap av kvinna och att på så sätt få en kvinnlig identitet. Ulfgard 
finner alltså att läsningen spelar en aktiv roll för flickorna i utvecklandet av sin 
kvinnoidentitet (Ulfgard 2002, s. 152). 
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3. TEORI 
 
Uppsatsen har två viktiga utgångspunkter till vilka teorin är kopplad. Den första handlar 
om genus. Med genus som både teori och perspektiv försöker jag förstå de unga 
tjejernas skapande av feminina genuspositioner. Den andra utgångspunkten är 
läsningen. Louise M. Rosenblatts läsarorienterade teori ligger till grund för förståelsen 
av de unga tjejernas läsning. Till att börja med ges en bakgrund till det genusteoretiska 
perspektivet tillsammans med de utgångspunkter och ställningstaganden som har 
betydelse för uppsatsen. Därefter presenteras Rosenblatts teori.     
 

3.1  Genusteoretiskt perspektiv 
 
Uppsatsens perspektiv är genusteoretiskt och syfte och frågeställningar är konstruerade 
därefter. För att kunna belysa materialet ur detta perspektiv presenterar jag nedan 
genusvetenskapliga teorier och begrepp i urval. Jag börjar med en kort genomgång av 
hur genusvetenskapen som akademisk disciplin har vuxit fram och vad den innebär. Jag 
kommer också att problematisera användningen av begreppen kön och genus samt göra 
ett försök att förklara vad begreppen feminina genuspositioner och genusidentitet 
innebär.  
 
I möjligaste mån undviks resonemang som inte har relevans för undersökningen eller 
för förståelsen av de begrepp som används. Jag har därför valt att inte fokusera på 
feministiska analysbegrepp såsom patriarkat, jämställdhet och maktförhållanden i 
samhället, även om dessa har stor betydelse för genusvetenskapen. Många gör i 
samband med en genusvetenskaplig presentation också genomgångar av kvinnorörelsen, 
vilket jag dock inte finner vara nödvändigt för min studie.  
 

3.1.1 Genusvetenskap 
 
Så här definieras genusvetenskapen som akademiskt ämne på Karlstads universitets 
hemsida:  
 

Genusvetenskap omfattar studiet av den kunskapsmässiga, sociala och 
kulturella innebörden av begreppet kön. Grunden för all genusvetenskap är 
insikten om könsdimensionens betydelse i såväl stora som små sammanhang. 
Genusvetenskapen har sin vetenskapliga bas i feministisk forskning, som 
problematiserar relationer mellan könen ur ett maktperspektiv. (Karlstads 
universitet) 

 
I inledningen till Män och kvinnor – vad vet en genusvetare? (Höglund 2000) och i 
Genusforskning - frågor, villkor och utmaningar (Thurén 2003) tecknar Britt-Marie 
Thurén, professor i genusvetenskap, en bild av vad ämnet genusvetenskap är och hur det 
har vuxit fram ur kvinnorörelsen och dess kritik av ojämlika maktförhållanden mellan 
könen. De kvinnor som på 1970-talet i allt större utsträckning kom till universiteten 
upptäckte att det saknades kvinnor inom forskningen. Det första steget för det nya 
ämnet kvinnoforskning blev att fylla dessa luckor och börja tala om kvinnor också inom 
akademin. Då denna forskning handlade om att lägga till kvinnorna i historien har den 
kommit att kallas tilläggsforskning. Syftet med forskningen var dubbelt – dels att förstå 
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genus som fenomen och dels att beskriva det i syfte att förändra kvinnors underordning 
i samhället (Thurén 2000, s. 22f). Konkret innebar detta att synliggöra, kräva rättvisa, 
beskriva elände och kämpa för värdighet och forskningen kretsade alltså kring både 
praktiska, politiska och ekonomiska problem. På 1980-talet övergick kvinnoforskningen 
till att kallas genusforskning och tyngdpunkten förflyttades till att försöka förstå kvinnor 
och män utifrån förhållandet mellan individ och samhälle (Thurén 2003, s 22). 
Genusforskarna kritiserade tolkningarna av ordet kön och lyfte fram hur dessa 
tolkningar gav män fördelar på kvinnors bekostnad (Thurén 2003, s. 11). På 1990-talet 
flyttades dock forskningens fokus till bland annat språk och filosofi, vilket har resulterat 
i postmodern och poststrukturalistisk forskning (Thurén 2000, s. 38).  
 
Under de dryga trettio år som genusvetenskapen har funnits har en intensiv 
teoriutveckling skett och mycket empirisk kunskap har vuxit fram. Den teoretiska 
referensramen innehåller framförallt teorier om könsordningen i samhället (Thurén 
2003, s 20ff.). Enligt Hirdman finns troligen ingen enhetlig teori om genus inom 
kvinnoforskningen, även om hon hävdar att kvinnoforskningens stora fråga är att ta reda 
på varför kvinnor generellt har ett lägre socialt värde än män (Hirdman 1997, s. 113). 
Genusvetenskap och genusforskning är övergripande beteckningar på hela fältet och 
rymmer därmed andra typer av forskning såsom kvinnoforskning, mansforskning, 
queerforskning, jämställdhetsforskning med mera (Thurén 2000, s. 33). 
 
Thurén presenterar den tanke som är grunden i genusvetenskapen och som tydliggör 
vad den egentligen undersöker. Hon menar att det faktum att det finns två olika sorters 
människor - män och kvinnor - är en idé som många människor, men inte alla, har. 
Dessa två sorter som människor delar in sig själva i brukar vi kalla kön eller genus 
(Thurén 2000, s. 15). Att det bara finns två sorter och att de är skilda från varandra ses 
som en kulturell konstruktion, och inte det enda möjliga sättet att tänka (Thurén 2003, s. 
13). Genus är universellt på så sätt att alla mänskliga samhällen kategoriserar människor 
efter kön. Det genusforskare talar om är vilka innebörder vi lägger i dessa kategorier  
och hur människor använder sig av denna kategorisering för att fördela saker i samhället 
såsom makt, sysslor, resurser och beslut (Elvin-Nowak 2003, s. 122). En vanlig upp-
fattning är att vissa saker är kvinnliga och andra manliga även om sättet på vilket detta 
delas upp varierar (Thurén 2003, s. 11).  
 
Sammanfattningsvis handlar genusforskning alltså om hur genus definieras och 
organiseras och vilka konsekvenser det får för människor och samhället (Thurén 2000, 
s. 34). Med termen genus visar man att det är hela samhället, och hela det mänskliga 
livet, man studerar. Ett nyckelbegrepp inom området, oavsett om forskarnas terminologi 
emellanåt skiljer sig åt, är ordet kön och grundantagandet att det är genusforskningens 
uppgift att problematisera alla påståenden kring detta (Thurén 2003, s 63). 
 

3.1.2 Genus och kön 
 
Den laddning som finns i ordet kön har lett många forskare till att använda sig av ordet 
genus istället. Yvonne Hirdman menar att användningen av ordet genus är att föredra 
framför kön, eftersom det förra gör det möjligt för oss att se det vi inte såg tidigare, 
medan andra genusforskare (Jmf Elvin-Nowak & Thomsson 2003) tycker att ordet kön 
nu är frikopplat från sina konnotationer och därför går att använda igen. 
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Det var i USA kring 1970-talet som det som görs med kön, det vill säga att göra kön i 
betydelsen skapa en könsidentitet, började kallas för gender, alltså svenskans genus. 
Användningen av genus tar sin utgångspunkt i Simone de Beauvoirs formulering att 
kvinna inte är någonting man föds till, utan någonting man blir. I Sverige började genus 
allmänt användas i mitten på 1980-talet i första hand av Hirdman som definierar 
begreppet som något som används för ”att förstå och urskilja de föreställningar, idéer 
och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön” (Genus se Genus-
system 1992). Detta resonemang utgår från tanken att genus till skillnad från kön är en 
social konstruktion. Från början användes ordet för att beteckna kulturella 
föreställningar om skillnader mellan könen (Ambjörnsson 2004, s 11). På så sätt blir 
genusforskare oftast konstruktivister eftersom alla - eller de allra flesta - genusforskare 
är överens om att genus pekar på att det som studeras är konstruerat (Thurén 2003, s. 
50; Gemzöe 2003, s. 81 ). I Sverige är det numera ett väletablerat begrepp medan de 
övriga nordiska länderna fortfarande använder ordet kön (Ambjörnsson 2004, s. 11; 
Thurén 2003, s. 51). 
 
Slutligen kan vi konstatera att det inom genusvetenskapen och den feministiska 
forskningen ständigt pågår försök att definiera begreppet genus. Det finns många olika 
åsikter om vad det innebär men det genusforskare är överens om är att genus är 
någonting som huvudsakligen är socialt och kulturellt, eller som Ambjörnsson uttrycker 
det, att det forskarna är överens om är ”förståelsen av genus som en kulturellt skapad 
maktordning relaterad till föreställningar om manligt och kvinnligt” (2004, s 12) samt 
att det är genusforskningens uppgift att undersöka hur det ser ut och vad det innebär 
(Thurén 2000, s 28).  
 

3.1.3  Yvonne Hirdmans genusteori  
 
Tidigare har Yvonne Hirdman, professorn i kvinnohistoria, nämnts. Jag tänkte här 
närmare gå in på hennes tankar kring genus och det hon kallar genussystem utifrån 
boken Genus – om det stabilas föränderliga former (2001) och artikeln Genussystemet: 
reflektioner kring kvinnors sociala underordning (1997). Den betydelse Hirdman lägger 
i begreppet genus gör det vidare och mer mångfacetterat än begreppet kön som ses som 
enbart det biologiska. Genus används av Hirdman för att komma förbi tanken på 
könsidentitet som något konstant och oföränderligt. Det omfattar en levande, ständigt 
pågående konstruktion av könsidentitet med både en biologisk och en kulturell sida. 
Hirdman systematiserar genusbegreppet och skapar en modell för analyser av samhället 
på könets grund. Hon utgår från tanken att det i vårt samhälle finns en ordningsstruktur 
av genus vilket hon kallar genussystem, en dynamisk struktur av processer och 
föreställningar; ett nätverk av fenomen som åstadkommer mönster (Hirdman 1997, s. 
117).  
 
I Genus – om det stabilas föränderliga former diskuterar Hirdman just detta hon kallar 
för genussystem eller genusordning5 som är grundläggande för sociala ordningar och 
byggs upp av två ”lagar” eller principer som fungerar som sys temets bärande bjälkar 
(2001, s. 117). Det viktigaste med Hirdmans insats var att hon beskrev genussystemet 
som byggt på just dessa grundläggande principer eller logiker: isärhållandets princip 
                                                 
5 Hirdman har kritiserats för att det i genussystembegreppet ingår alltför mycket av maktordning. För 
vidare läsning se Thurén 2003, som föreslår begreppet genusordning som alternativ, vilket används i 
denna uppsats. 
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eller dikotomin, och den manliga normens primat, även kallad hierarkin (enl. Thurén 
2003, s. 52; Gemzöe 2003, s. 93). 
 
Genom att använda sig av ordet genus anser Hirdman att det blir möjligt att se hur 
människor formar sig till män och kvinnor. Ordet behövs så som beskrivs ovan för att 
kunna analysera kvinnors underordning och mäns och kvinnors delaktighet i den, samt 
för att kunna analysera begreppet kön utan genusinslag. På så sätt görs en åtskillnad 
mellan könsskillnader och genusskillnader (Hirdman 2001, s. 16). Kön blir alltså till en 
distinktion och ett isärhållande mellan manligt och kvinnligt och hon menar att  
 

[p]å detta isärhållande bygger sedan normtänkandet som enligt en grundmurad 
patriarkalisk ordning gör mannen till den måttstock efter vilken kvinnan mäts. 
Mannen och manliga egenskaperna är de högst värderade. Kvinnan och 
kvinnliga egenskaper jämförs med mannens och bedöms alltid vara mindre bra 
(Hirdman, 2001, s 24ff.).  

 
Det är detta Hirdman kallar för isärhå llandets lag eller princip. Med detta i åtanke blir 
att göra genus till att göra skillnad, det vill säga att hålla isär (Hirdman 2001, s. 65). 
Isärhållandets lag handlar om isärhållandet av manligt och kvinnligt. Denna lag finns 
överallt i samhället och strukturerar både fysisk och psykisk ordning, det vill säga 
platser, sysslor och egenskaper. Enligt Hirdman kan man se isärhållandet inte minst i 
våra föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt (1997, s. 117). Genom att tala 
om ”kvinnlighetens elementära form(l)er” vill Hirdman lyfta fram de stereotyper kring 
kvinnor och män som har funnits genom historien (2001, s. 26).  
 
Den andra lagen är hierarkin, vilken går ut på att eftersom att vara man är själva 
definitionen på att vara människa, utgör män normen för det normala (Hirdman 1997, s. 
116). Hirdman kallar även detta att historien och samhällets uppbyggnad kretsar kring 
mannen som huvudperson för ”maskulinums första lag” (2001, s. 48) vilken går ut på 
att mannen är just en man och inte en kvinna (2001, s. 48). Det som karakteriserar 
mannen blir således ”att inte vara kvinna, att mäkta, kunna, att vara stark i handling och 
tanke” (Hirdman 2001, s. 51). Mannen är i alla lägen norm och kvinnan ses i jämförelse 
med honom (Hirdman 2001, s 55). Den andra lagen för maskuliniteten innebär därmed 
att ”vara man är att vara normbärare” (Hirdman 2001 s. 65). Vi lever i samma 
normalitet som den manliga normens värld skapar vilket resulterar i att det som upplevs 
som självklart och naturligt i själva verket är en kulturell konstruktion (Hirdman 2001, 
s. 75). Hirdman menar att denna uppfattning om vad som är naturligt regleras genom att 
varje samhälle och varje tid har ett slags genuskontrakt mellan könen, som innebär att 
människor har konkreta föreställningar om hur män och kvinnor ska vara gentemot 
varandra och att de handlar och tänker ständigt utifrån det rådande genussystemets 
olika kontrakt (Hirdman 1997, s. 121). Genuskontrakten vidmakthåller en ordning, men 
samtidigt finns det också möjlighet till förhandling och förändring (Hirdman 1997, s 
408). 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 
(1997, s. 120). 
 
Hierarkin kallas också den manliga normens logik eftersom mannen är normen, 
centrum, det överordnade och det allmängiltiga. Isärhållandets lag och den manliga 
normens logik hör samman genom att tänkandet kring normerna bygger på den 
dikotomi mellan könen som isärhållandet grundar sig i (Hirdman 1997, s. 121). 
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3.1.4 Teorier om identitet 
 
Två forskare som behandlar identitetsskapande är Hedvig Ekerwald och Nancy 
Chodorow. Tillsammans med begreppen genusidentitet och genuspositioner kommer 
dessa att diskuteras i följande avsnitt.   
 
Den amerikanska sociologen och kvinnoforskaren Chodorow vill genom sin 
kombination av sociologi och psykoanalys presentera en modell som kan förklara hur 
skillnader i mäns och kvinnors personlighet och roller reproduceras genom generationer 
(enl. Gemzöe 2003, s. 104). Chodorow har utformat den så kallade objektrelationsteorin 
som tar sin utgångspunkt i sexualitetens betydelse för genusskapandet. Den har fått 
betydelse inom ungdomskulturforskningen och genusforskningen genom att den är en 
av de få teorier som lyfter fram sexualiteten. Teorin är en vidareutveckling av Freuds 
psykoanalytiska modell för identitetsutveckling (enl. Gemzöe 2003, s. 103). Chodorow 
drar fram den preoidipala fasens betydelse i grundläggandet av olika socialisations-
mönster för pojkar och flickor. Den tidiga socialisation grundlägger enligt Chodorow 
olika könsidentiteter, där flickorna har en tendens att aldrig riktigt fullfölja separationen, 
i och med att de har samma kön som modern (enl. Strandell 2000, s. 110). Teorin är 
utarbetad utifrån antagandet att våra genusidentiteter grundar sig i relationen till den 
första vårdnadshavaren. Detta är ofta modern vilket enligt Chodorows teori leder till att 
flickors och pojkars identitetsutveckling ser olika ut. Både små flickor och små pojkar 
har alltså en kvinna som första vårdare, vilket får olika konsekvenser för könen. Det 
gäller för flickan att bli lik den första vårdaren varför identiteten utvecklas i hög grad 
genom en identifikation med modern. Flickor identifierar sig alltså under sin uppväxt 
med modern och eftersom de liknar varandra blir det naturligt för flickorna att definiera 
sig själva genom närhet och empati.  
 

Mor och dotter känner igen sig i varandras kroppar och de därtill knutna 
upplevelserna och känslorna och dottern imiterar med växande iver och 
medvetenhet om deras könsfrändskap, moderns beteende (Sörensen 1991, s. 
40).  

 
Pojkar skapar istället sin genusidentitet genom att separera sig från modern och detta 
leder till att pojkars jagkänsla blir starkare än flickors men också att pojkar får svårare 
att utveckla nära och intima relationer (enl. Ekerwald 2002, s. 166; Gemzöe 2003, s. 
104f). Det egna jagets gränser blir därmed för flickornas del mera öppna och flexibla, 
medan det för pojkars del handlar om en jagidentitet med klarare gränser. Detta får till 
följd att kvinnor mer än män får kämpa med inre, psykiska barriärer (enl. Strandell 
2000, s. 110).  

 
Flickor får ett mer konkret och personligt förhållningssätt till omvärlden 
överhuvudtaget och när de själva blir mödrar för de vidare förmågan till 
relationer och omsorg om andra till sina döttrar (Gemzöe 2003, s. 104).  

 
Enligt Chodorows objektrelationsteori blir det möte som sker mellan pojkar och flickor 
i tonåren en möjlighet för båda könen att få tillgång till en del av identiteten de tidigare 
inte haft möjlighet att utveckla. För flickan innebär detta en möjlighet till 
självständighet medan det för pojken innebär närhet och intimitet. Enligt detta synsätt är 
det heterosexuella mötet nödvändigt för att tonåringarna ska kunna utforma sina stabila 
vuxna identiteter. Att det heterosexuella mötet är nödvändigt och därmed förväntat blir 
ett problem på så sätt att teorin därmed är heteronormativ, det vill säga, det skulle 
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innebära att homosexuella personer, eller andra som inte får uppleva det heterosexuella 
mötet, inte heller kan få tillgång till hela sin identitet. Av psykoanalytiska skolor har 
Chodorow också kritiserats för att hennes syn på sexualitet och könsidentitet är statisk 
och därmed inte ger utrymme för en variation i tillägnandet av en könsidentitet (enl. 
Gemzöe 2003, s. 105). Trots kritiken har Chodorows teori fått stort inflytande på 
feministiska studier och debatt. Bland annat anses den ha öppnat för perspektivet att den 
kvinnliga könsidentiteten och kvinnliga praktiker innehåller aspekter som har ett 
positivt värde (enl. Gemzöe 2003, s. 106).              
 
Ekerwald har utvecklat en teori om identitet som skiljer på olika typer av identiteter hos 
en människa. De sociologiskt relevanta delarna av identiteten är kopplade till varandra 
(Ekerwald 2002, s. 21) och det blir därför viktigt att delarna i identiteten ständigt 
förändras med de nya erfarenheter vi gör. Det som andra människor tillskriver en viss 
människa, utan att det för den skull tillhör det hon själv skulle säga vara hennes 
ident itet, kallar Ekerwald den tillskrivna identiteten medan den identitet människan 
själv uppger och därför är medveten om kallas den subjektiva (eller den subjektivt 
upplevda) identiteten. Hon menar att den subjektiva identitet som en människa själv 
upplever att hon har ofta har att göra med den del som kräver tankar, känslor och 
handlingar (Ekerwald 2002, s 43f). Denna begreppsliga distinktion mellan tillskriven 
och subjektiv identitet är central för framställningen och förståelsen av begreppet 
identitet hos Ekerwald. Genom synen på identiteten som någonting som tillskrivs en 
människa betonas det socialt konstruktivistiska i processen menar Ekerwald (2002, s. 
45). Som en underavdelning till identitet tillskriven av andra vill hon även understryka 
den identitet som en forskare tillskriver sina undersökningspersoner vilken ibland kallas 
objektiv identitet. (Ekerwald 2002, s. 46). Vidare menar Ekerwald att vårt jags identitet 
är ”bekönad” oavsett om vi talar om det eller inte. Kön är grundläggande för vår 
identitet och könsidentitet motsvarar det Ekerwald kallar subjektiv eller medveten 
identitet (2002, s. 45f). 
 

3.1.5 Genusidentitet och skapandet av feminina genuspositioner  
 
Genus ses alltså i uppsatsen som någonting som konstrueras av oss människor. Vi 
skapar och formar genus och det är detta som avses när genusforskare tala r om ”att göra 
kön” (Thurén 2003, s. 10). I Att göra kön. Om vårt våldsamma behov av att vara 
kvinnor och män (2003) skriver Elvin-Nowak och Thomsson att de väljer att använda 
ordet kön för det som många vill använda ordet genus till (2003, s 16). De utgår från 
antagandet att genus är någonting som görs och för att se hur någon gör detta måste 
dennas aktiva handlingar analyseras. Genus handlar alltså i det här fallet om kvinnlighet 
och manlighet. Elvin-Nowak och Thomsson menar att dessa identitetsbegrepp av många 
förknippas med något inneboende i människan, något som finns i den innersta 
identiteten. De flesta köns- eller genusteoretiker, inklusive författarna, menar dock att 
ingen människa föds kvinnlig eller manlig utan att man istället skapar sin genusidentitet 
(Elvin-Nowak & Thomson 2003, s. 23) och att detta genusskapande sker inom ramarna 
för ett normsystem som sällan uttalas (Elvin-Nowak 2003, s. 32).  
 
På ytterligare ett sätt har genus stor betydelse för oss. Det handlar om att alla människor 
har ett stort behov av att bli bekräftade på olika sätt (Elvin-Nowak 2003, s. 108). Ett av 
de viktigaste sätten för oss att bli bekräftade är som ”bekönade” individer. Elvin-Nowak 
skriver:  
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Det handlar om att vi hela tiden, i alla situationer, gör kvinnlighet eller 
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 2003, s. 108).   

 
Att göra kön på rätt sätt är viktigt för individens självkänsla och för känslan av att vara 
en tillräcklig och värdig person. De erfarenheter som flickor och kvinnor har av att 
tillhöra ett underordnat kön fastnar i själva uppfattningen om vem man själv är, hur 
mycket plats man vill ta och på vilket sätt (Elvin-Nowak 2003, s. 111). Enligt detta 
resonemang handlar genusidentitetsskapandet eller kvinnlighetsblivandet om att 
förvandla denna underordning till något annat (Elvin-Nowak 2003, s. 120). Att denna 
förvandling är så svår har att göra med att vår kulturs föreställningar om kvinnlighet är 
en så viktig del i vår egen kvinnliga identitet (Björk 2003, s. 240).  
 
Även Ambjörnsson för ett resonemang om genus som process och kopplar detta till 
begreppet heteronormativitet. Ambjörnsson menar att dessa processer är intimt 
sammanflätande med ideal, föreställningar och handlingar knutna till en normerande 
heterosexualitet. Ambjörnsson uttrycker det hon vill undersöka med orden skapandet av 
feminina genuspositioner. Det är utifrån den tidigare uttryckta tanken om att genus 
ständigt måste återskapas för att vara övertygande som detta skapande kan ses som en 
process. På så sätt blir genusidentiteten någonting som konstrueras genom de handlingar 
som individen väljer att utföra. En genusidentitet kan alltså liksom genus aldrig bli 
statisk och fast. Att konstruera ett feminint genus, så som beskrivits ovan, att passa in i 
rollen som feminint kön, är alltså att skapa och upprätthålla en genusidentitet som 
kvinna.  
 
Att ta ställning till problem och definitioner inom genusvetenskapen är som visats svårt 
även för dem som länge arbetat med och inom ämnet. Jag ska här trots allt försöka 
klargöra de ställningstaganden jag i uppsatsen arbetar utifrån. Jag tror att detta är 
nödvändigt för att kunna följa mina tankar eller åtminstone att det underlättar i 
förståelsen av min analys.  
 
Vad gäller distinktionen och användningen av begreppen genus och kön försöker jag att 
använda dem på det sätt som de flesta författare till de böcker inom ämnet jag har tagit 
del av gör. Detta är också det sätt som känns naturligast för mig. Det innebär att kön ses 
som det biologiska könet och genus som något socialt (och) konstruerat. En användning 
av ordet kön på detta sätt motiveras av övertygelsen att kön är någonting naturgivet som 
inte går att ändra på (utan genom könsbytesoperation). Genus däremot är starkt 
förknippat med kön och det normerande är att vi formar samma genus som vi har kön. 
Jag tror liksom många andra på en bara delvis konstruktivistisk förklaring. Att det genus 
vi har påverkar hur vi beter oss och att hur vi beter oss formar vårt genus. Vår 
grundläggande genusidentitet är inte något av naturen givet utan något som vi lär oss, 
och återskapar. Jag tror att vi föds med ett kön men att vi socialiseras in i ett genus och 
därmed i en genusidentitet.  
 
Genom skapandet av genuspositioner skapas en genusidentitet. För denna genusidentitet 
är det framförallt uppväxten som har en enormt stor betydelse. Vidare formas vår 
genusidentitet varje dag av allt omkring oss och av allt vi gör. Detta skapande handlar 
om att passa in i rollen som feminin varelse och kan exempelvis synas i medvetna och 
omedvetna val av beteenden, känslor, värderingar, yrke, utseende och så vidare. Jag tror 
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inte nödvändigtvis att det är svårare eller lättare att forma en genusidentitet beroende på 
om man är kvinna eller man men jag tror att det skiljer sig åt. Detta har alltså inte att 
göra med könsskillnader utan enbart med kulturella föreställningar och inlärda mönster. 
Vidare tror jag att dessa tre identiteter; könsidentitet, genusidentitet och sexuell identitet 
är starkt förknippade med, och påverkar, varandra hos individen. 
 

3.2  Louise M. Rosenblatts läsarorienterade teori 
 
För att analysera de empiriska utsagorna används dessutom en läsarorienterad teori. 
Louise M. Rosenblatts teorier används i första hand utifrån Litteraturläsning som 
utforskning och upptäcktsresa (2002) där hon presenterar sin transaktionsteori, för att se 
kopplingen mellan de unga tjejernas liv och deras läsning.   
 
Den läsarorienterade forskningstradition som Rosenblatt tillhör, från såväl Europa som 
USA, utgör inte någon sammanhållen skola eller riktning. Enligt Ulfgard innefattar 
samlingsbeteckningen reader-response criticism en ”rik tradition av olika teori-
bildningar med det gemensamma att det är läsningen och läsaren, som reell läsare eller 
som teoretiskt konstruktion, som står i fokus” (2002, s. 19). Rosenblatt vill med sin så 
kallade transaktionsteori - i motsats till teoribildningar som är antingen mer eller mindre 
textstyrda eller mer eller mindre läsarstyrda - betona den centrala roll som både läsare 
och text har. Rosenblatt ser läsningen som en händelse och tilldragelse, som en akt 
(Ulfgard 2002, s. 25). Tonvikten i teorin ligger på den process, den transaktion, som 
uppstår mellan läsare och text. 
 
Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa (2002) utkom första gången i USA 
1938 med titeln Literature as Exploration. När boken utkom sågs den som det första 
verket som framhävde läsarens betydelse (Rosenblatt 2002, s 234). Rosenblatt har en 
bakgrund som litteraturvetare och socialantropolog. Karakteristiskt för henne är 
övertygelsen om skolans och utbildningens betydelse i kampen för ett demokratiskt 
samhälle genom en syn på de demokratiska värdena i samhället som målet för 
utbildningen och undervisningen. Rosenblatt ser hur skönlitteraturen kan fungera som 
hjälp i en sådan undervisning (2002, s 7). I Litteraturläsning som utforskning och 
upptäcktsresa är det Rosenblatts studenters beskrivningar av sin läsning som ligger till 
grund för hennes teorier. Den läsning som teorierna grundar sig på är läsning av 
skönlitteratur.  
 

3.2.1 Transaktion 
 
I The Experience of Reading Louise Rosenblatt and Reader-Response Theory6 menar 
Carolyn Allen att det är genom sättet att förstå läsaren som Rosenblatt tydligt skiljer sig 
från andra reader-responseteoretiker (Allen 1991, s. 15ff). I Litteraturläsning som 
utforskning och upptäcktsresa presenterar Rosenblatt sin tanke om läsningen som en 
meningsskapande process. Det hon framförallt vill förmedla är vikten av att skapa ett 
samspel mellan text och läsare. Hon menar att den fulla förståelsen av en text, och det 

                                                 
6 The experience of reading (1991) innehåller artiklar av olika författare som tolkar och förklarar 
Rosenblatts reader-response teori och hennes tankar om läsning. Här har den använts som hjälp i 
förståelsen av Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa (2002).   
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givande samspel som då uppstår, finns varken i texten eller hos läsaren utan skapas i 
interaktionen mellan de två (Malmgren 2002, s. 5). Ordet interaktion är enligt 
Rosenblatt en beteckning för två skilda saker som inverkar på varandra. För att beteckna 
samspelet mellan text och läsare använder Rosenbla tt sig istället av ordet transaction 
vilket också kan betyda händelse och ”beteckna en process där elementen är aspekter 
eller faser av en total situation” (Rosenblatt 2002, s 36). En transaktion kräver således 
två parter som i Gun Malmgens tolkning ”rör sig fram och tillbaka i en slags 
spiralformad, icke- lineär och ömsesidig fram-och-tillbaka-rörelse där textens värld och 
läsarens värld tränger in i varandra”. Det är i denna händelse eller process, i 
transaktionen, som texten får mening. För att detta ska ske är både texten och läsaren 
nödvändiga (Malmgren 2002, s 10). Rosenblatt skiljer mellan text och det som sker 
efter att läsaren har kommit i kontakt med texten nämligen mening och poängterar 
därigenom den betydelse som läsarens engagemang i den text hon läser har (Rosenblatt 
2002, s. 37). I sin transaktionsteori ser Rosenblatt skönlitteratur, inte som ett objekt utan 
som en erfarenhet formad av läsaren under vägledning av texten (Allen 1991, s. 15ff).  
 

3.2.2 Läsare och text i transaktion 
 
För att transaktionen ska komma till stånd krävs att de verk som läses har en koppling 
till läsarnas intressen, bekymmer och ambitioner. Personliga faktorer påverkar 
förhållandet mellan läsare och bok. Att alla läsare går in i läsningen med olika 
erfarenheter och med olika syften kan förklara varför samma text kan läsas och 
uppfattas så olika av olika läsare och varför läsaren kan uppfatta nya saker vid 
omläsningen av en text som hon inte uppfattade första gången (Malmgren 2002, s 11). 
Samma text kan därför ha mycket olika mening och värde för läsaren vid olika 
tidpunkter eller under olika omständigheter. Beroende på hur läsaren mår och var hon 
befinner sig i livet är hon mer eller mindre mottaglig för det hon läser och de ord och 
föreställningar som texten presenterar kommer därför att betyda olika saker för olika 
läsare. Läsaren tar med sig sina tidigare erfarenheter av livet och språket för att skapa 
mening i det hon läser. Dessa tidigare erfarenheter påverkar den nya förståelsen som 
skapas och tillsammans med de egna intressena bestämmer de hur läsarens spontana 
reaktion på verket kommer att bli. Detta styr också hur stark känsloupplevelsen vid 
läsningen blir. Om en transaktion sker genom läsningen kommer läsaren att bli berörd 
av verket och börja fundera över frågor som har tagits upp i texten (Rosenblatt 2002, s. 
28). Även tidigare litterära upplevelser är en viktig del av det som läsaren för med sig 
till texten. Genom livet eller tidigare läsning måste läsaren ha upplevt vissa behov, 
känslor och föreställningar eller ha varit med om vissa omständigheter och relationer för 
att kunna ta till sig andra känslor och upplevelser i en text. Det är de känslomässiga 
behoven hos läsaren och hennes särskilda situation och intressen som avgör om ett 
specifikt verk får den funktionen hos läsaren. Det handlar därmed om de intressen och 
behov som den unga läsaren kan föra med sig till litteraturen (Rosenblatt 2002, s. 93). 
 

3.2.3 Läsningens funktion 
 
Rosenblatt menar således att läsningen ger läsaren möjlighet att få utlopp för sina 
känslor, ger henne upplevelser som hon annars inte skulle ha fått samt beskriver olika 
karaktärer och beteenden. Litteraturen frambringar hos läsaren en förmåga att ta del av 
andra personers behov och ambitioner och föreställa sig vilken verkan hennes egna 
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handlingar får på andra människors liv. De olika bilder som presenteras i det som läses 
ger en befrielse från sådant som undertrycks inom vår kultur. Detta kan exempelvis vara 
intressen för andra människor och livsstilar. Det kan också handla om skildringar av 
starka känslor eller hat och våld. Hos studenterna blev det enligt Rosenblatt tydligt att 
de såg läsningen och därmed litteraturen som en möjlighet att vidga sina kunskaper om 
människor och samhället. Litteraturen får också ett värde därför att den erbjuder en 
verklighetsflykt för läsaren. Enligt de studenter Rosenblatt hänvisar till gör litteraturen 
att de befrias från omständigheter och tryck, saker som tynger dem i deras vardagsliv. 
De böcker som på något sätt erbjuder detta har ett värde på så sätt att de hjälper läsaren 
att återuppta sitt liv med nya krafter (Rosenblatt 2002, s 45f).   
 
Litteraturen är också viktig genom sin förmåga att på ett objektivt sätt framställa 
läsarens egna problem och placera dem utanför individen (Rosenblatt 2002, s. 47). 
”Litterära upplevelser kan göra det möjligt för läsaren att betrakta sin egen personlighet 
och sina egna problem på ett objektivt sätt och hantera dem bättre” skriver Rosenblatt 
(2002, s. 175). Att läsa om någon annan som är i samma situation ger läsaren perspektiv 
på sina  problem och hjälper henne att förstå och förhoppningsvis finna lösningen på 
dem. Genom att läsa om en karaktär som har gått igenom liknande känslor och 
konflikter kan läsaren bli medveten om sådant som tidigare var omedvetet och ta itu 
med och bearbeta det. På detta sätt får litteraturen också en stödjande funktion genom 
att motverka läsarens ensamhet eller känslor av främlingskap. Att läsningen ibland får 
så starka konsekvenser att den förändrar liv förklarar Rosenblatt med att den litterära 
upplevelsen sammanfaller med annat som just vid den tidpunkten har stort inflytande på 
individen (Rosenblatt 2002, s. 156). När detta inträffar har boken kommit som en sista 
stark upplevelse på en lång, ofta omedveten utveckling. I sådana fall erbjuder boken en 
ny syn på livet eller en ny känsla för människans möjligheter och därmed tillfredsställer 
den något behov eller löser en konflikt hos läsaren (Rosenblatt 2002, s.156f). 
    

3.2.4 Ungas läsning och identitet 
 
Benägenheten att identifiera sig med en karaktär i ett verk är enligt Rosenblatt beroende 
av läsarens intressen vid det specifika tillfället. Genom en identifikation med en 
karaktär i verket möjliggörs en kompensation för brister eller misslyckanden i läsarens 
eget liv. Det kan vara så att karaktären i boken äger egenskaper som läsaren saknar 
vilket leder till att hon börjar använda sig av dessa egenskaper eller förmågor mer 
(Rosenblatt 2002, s. 46). Om en läsare reagerar starkt på ett speciellt verk kan det alltså 
ha sin förklaring i att hon känner igen förmågor eller erfarenheter hos karaktärerna som 
hon själv äger. Det är på detta sätt som Rosenblatt menar att litteraturen får en mening 
för läsaren (Rosenblatt 2002, s. 48). Att under en längre tid vara läsare påverkar 
människan på olika sätt. Rosenblatt menar bland annat att läsning ger en ökad social 
känslighet och empati. Hon anser att litterära verk, tillsammans med andra krafter, 
formar individen och därför är ett av de viktigaste medierna för att sprida våra 
kulturmönster. Läsning är därmed viktig även för ungdomars inskolning i kulturen. Det 
litterära verket kan också relatera till djupt personliga behov och intressen och göra att 
läsaren börjar fundera över saker som annars hade varit för abstrakta för henne att 
förstå. Hela personligheten engageras i den litterära upplevelsen vilket, enligt 
Rosenblatt,  gäller all slags litteratur, även nöjesläsning, därför att böcker som läses 
enbart för nöjes skull trots allt tillfredsställer bestämda behov och svarar mot bestämda 
intressen. Dessa böcker har därför en potentiell förmåga att påverka läsarens 
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personlighet och beteende, kanske ännu mer än de verk hon rutinartat läser i skolan 
(Rosenblatt 2002, s. 147f). 
 
Litteraturen blir en av de många källor som hon hämtar information ur. Genom 
litteraturen får unga människor också ta del av olika föreställningar om till exempel 
könsroller varför det litterära verket kan på så sätt sprida stereotyper men kan också ge 
en möjlighet att få se en annan värld än individens begränsade verklighet. På detta sätt 
blir läsningen och därmed litteraturen en viktig källa till insyn i alternativa sätt att leva 
och kan utöva ett starkt inflytande på den unga läsarens framtida liv (Rosenblatt 2002, s. 
81f). Sammanfattningsvis kan ungdomar enligt Rosenblatts resonemang genom 
läsningen bättre förstå såväl sina egna som andras handlingar, behov och ambitioner 
(2002, s. 93). 
 
Vid en första läsning av Rosenblatt förefaller det mig som om hon inte har tagit hänsyn 
till genusaspekter vid formandet av sina teorier. Exempelvis benämns läsaren som han 
(vilket här har ändrats till hon). Vidare använder sig Rosenblatt mest av män i sina 
referenser (vilket troligen beror på att de flesta studenter vid den här tidpunkten var 
män). Hon gör däremot en hel del syftningar på samhällsstrukturer som kan påverka de 
unga människor hon skriver om. Det handlar om kvinnors underordnade ställning i 
samhället vilket hon tycker att både kvinnor och män ska uppmärksamma. Det är enligt 
Elizabeth A. Flynn speciellt idén om läsningen som en alienerande process, i synnerhet 
för kvinnor, som gör att Rosenblatts verk passar in i den feministiska litteraturkritiken 
(Flynn 1991, s. 170). Rosenblatt får även kritik från feministiska litteraturkritiker för att 
hon inte uppmärksammar den fara de ser med att unga kvinnor läser en manlig kanon 
och därmed får sin självkänsla hotad (Flynn 1991, s. 170f). En annan feministisk aspekt 
av Rosenblatts resonemang är att hennes tankar kan tolkas på så sätt att genus hos 
läsaren konstrueras vid läsningen (Flynn 1991, s. 173). Genom detta får genus spela en 
roll i den läsprocess som Rosenblatt beskriver utan att hon explicit formulerar dessa 
tankar. Även om Rosenblatt själv inte intar en position inom den feministiska 
litteraturteorin är hennes verk ändå kompatibelt med mycket av det nuvarande 
feministiska tänkandet. Hon vill ge inte bara kvinnliga läsare utan alla läsare mer makt. 
Hon vill ge alla läsare rätten att skapa sin egen mening av ett verk (Flynn 1991, s. 
170ff). 
  
I uppsatsen kommer läsningens roll och betydelse i de unga tjejernas liv analyseras 
utifrån Rosenblatts läsarorienterade teori. Hennes teori handlar om interaktionen och 
därmed transaktionen mellan läsaren och texten. Här ser vi hur läsarens liv spelar en roll 
för hur läsaren förstår texten men också hur texten få komma att spela en roll i läsarens 
liv. På så sätt framkommer hur tjejerna läser och vilket roll det spelar i deras liv och 
utveckling. Läsningen kommer att spela en roll i deras identitetsskapande och i deras 
skapande av genus. Jag hoppas att denna teori i kombination med det genusteoretiska 
perspektivet ska kunna ge mig en bild av tjejernas läsning som gör att jag kan få en 
förståelse för deras skapande av feminina genuspositioner i relation till läsningen. 
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4. METOD 
 
I metodkapitlet presenteras metoder och tillvägagångssätt för undersökningen. Först 
görs en presentation av den kvalitativa forskningsmetoden och den reflexiva 
intervjumetoden. En redogörelse för urvalet av informanter görs, liksom en presentation 
av hur intervjuerna genomförts, analyserats och tolkats och hur intervjumanual och 
analysmodell konstruerats och använts. Jag reflekterar också kring uppsatsens 
anknytning till genusforskning och feministisk forskning. Slutligen presenteras 
litteratursökningar och urval av material. 
 

4.1  Kvalitativ forskningsmetod 
 
Val av metod påverkar analys och därmed också resultat av en studie. Det är i början av 
ett forskningsprojekt viktigt att ta ställning till tillvägagångssättet, det vill säga vilka 
metoder som ska tillämpas i insamling, bearbetning och analys av materialet (Widerberg 
2002, s. 187). Fokus i uppsatsen ligger på unga tjejers läsning och läsupplevelser. Det 
kändes därför i uppsatsprocessens början naturligt att välja den kvalitativa 
forskningsmetoden då den innebär en studie av hur människor uppfattar och tolkar den 
omgivande verkligheten (Backman 1998, s. 47). Den kvalitativa forskningens uppgift är 
att utforska ett nytt område eller göra det på ett nytt sätt skriver Widerberg (2002, s. 35). 
Förhoppningen med uppsatsen är att detta kan göras genom att som biblioteks- och 
informationsvetare undersöka unga tjejers läsning och skapande av feminina 
genuspositioner. Det gäller för forskaren att inte uttala sig om för mycket och att inte 
påstå sig säga något om världen utan bara om just det specifika fenomen som har 
undersökts (Widerberg 2002, s. 188). Resultatet i uppsatsen kan alltså sägas vara ett 
möjligt utfall medan en likadan undersökning, av någon annan på någon annan, skulle 
kunna få ett något annorlunda utfall.  
 
Widerberg menar att analysen av det insamlade materialet kan utgå från empirin, teorin 
eller framställningsformen (2002, s. 35). Här har valet fallit på att arbeta både utifrån 
teori och empiri. Teorier utgör en bakgrund till kvalitativ forskning (Widerberg 2002, s. 
35) och jag har valt genus och läsning som mina teoretiska utgångspunkter. 
Informanternas utsagor analyseras för det första utifrån den läsarorienterade teori som 
utarbetats av Louise M. Rosenblatt. För det andra blir genus viktigt i uppsatsen både 
som teori och perspektiv. Som teori genom att informanternas utsagor analyseras med 
hjälp av olika teorier om genus utvecklade av bland andra Ambjörnsson och Hirdman. 
Om användningen av ett genusperspektiv skriver Thurén:  
 

… dessa sätt att ta med genus i beräkningen - att använda kunskap från alla 
ämnesområden för att förstå genus eller att använda kunskap om genus för att 
höja kvaliteten på kunskap om andra ting - kan passa in under frasen ’lägga 
genusperspektiv på sin forskning’ (2003, s. 13).  

 
Som perspektiv fungerar genus här följaktligen genom att uppsatsen och dess 
frågeställningar utgår från ett tänkande där genus står i centrum.  
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4.2  Kvalitativ intervju  
 
Tillvägagångssättet är följaktligen en kvalitativ forskningsmetod varför det empiriska 
materialet samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer. Den första anledningen till att 
göra just intervjuer är förhoppningen att genom att studera de unga tjejernas tal kring 
sina relationer till läsning kan svar fås på frågeställningarna. I en intervjustudie är syftet 
att reflektera över situationer och berättelser och försöka förstå samt göra detaljerade 
beskrivningar av ett fenomen eller en händelse (Thomsson 2002, s. 28f) vilket 
sammanfaller med syftet för uppsatsen. Ytterligare ett motiv till att göra intervjuer är att 
det som undersöks är sådant som inte går att ta reda på, eller i varje fall inte få samma 
förståelse för, utan att prata med människor (Kvale 1997, s. 13; Thomsson 2002, s. 29). 
Att intervjumetoden är kvalitativ innebär att forskaren inte gör så många utan i stället 
några få längre intervjuer som sedan analyseras noggrant (Ekerwald 2002, s. 21). Jag 
bestämde mig för att göra så kallade kvalitativa eller reflexiva forskningsintervjuer. Det 
finns flera anledningar till att den reflexiva intervjuformen kan passa denna 
undersökning. En viktig aspekt är att man genom en reflexiv intervju har möjlighet att 
få fram informantens egna ord och beskrivningar av fenomenet man undersöker, vilket 
kan ha betydelse när man vill öka sin förståelse för någonting. Reflexiva intervjuer görs 
i syfte att undersöka ”människors upplevelser, beteenden, attityder eller beskrivningar 
av någon händelse eller något visst fenomen” skriver Thomsson (2002, s 29). Meningen 
med en reflexiv eller reflektiv intervju är att just som ordet gör gällande reflektera över 
och tolka de svar som fås utifrån egna erfarenheter. De tolkningsmodeller som används 
väljs utifrån vem man är. Förhoppningen är att mina referensramars likheter och närhet 
med tjejernas gör att jag väljer tolkningsmodeller som liknar deras, eller annorlunda 
uttryckt, att våra i många avseenden gemensamma referensramar underlättar min 
förståelse för materialet. 
 

4.3  Urval av informanter 
 
Att unga tjejer här står särskilt i fokus har sin grund i min ambition att studera 
skapandet av feminina genuspositioner hos just unga tjejer. Därmed blir valet givet. 
Utgångspunkten vid valet av informanter var därför i första hand att jag ville intervjua 
tjejer. Anledningen till att jag inte valde yngre tjejer är att jag tror att de kan ha svårt att 
förstå och därmed svara på de frågor som ställs. Jag misstänkte att för unga tjejer inte 
skulle ha förmågan att på ett för mig relevant sätt reflektera kring dessa frågor. Kanske 
skulle tankar likt de som uppsatsen kretsar kring vara för svåra eller ovana för tjejer i 
yngre tonåren. Kanske kan också yngre tjejer sakna den självinsikt eller möjligen 
självdistans som kan tänkas krävas. Detta visade sig vara rimliga antaganden då jag 
upplever att svaren från de något äldre informanterna i flera fall har gett mig ”bättre” 
material i så måtto att de har reflekterat mer över sina egna tankar, känslor och 
handlingar. Jag använder mig också av min egen förförståelse och mina egna 
erfarenheter som säger mig att man under sin gymnasietid reflekterar över många av de 
aspekter som har med identitets- och genusskapande att göra. Således passade 
målgruppen högstadie/gymnasie bra. Ytterligare en anledning till detta är den kontakt 
som jag sedan tidigare har med en lärare vid den aktuella skolan.  
 
För att finna lämpliga informanter kontaktade jag således en lärare som jag känner i vars 
skola intervjuerna kom att utföras. Skolan ligger i centrala Göteborg och har hela 
Göteborgsområdet som upptagningsområde. Kriterierna som ställdes upp för under-
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sökningen var att de medverkande skulle vara tjejer i högstadiet eller gymnasiet som var 
aktiva läsare. Jag bad därför läraren om telefonnummer till tjejer som hon visste eller 
trodde läste böcker på sin fritid. Jag satte mig sedan och ringde tjejerna på den 
tillhandahållna listan (om ca 20 nummer). En möjlig metod för att få tag på informanter 
till sin studie kallas ”snöbollseffekten” vilket innebär att den person man intervjuar 
tipsar om nästa informant. Sedan görs ett urval som avgör vilka som i slutändan 
kommer att intervjuas (Thomsson 2002, s. 64). För att få tag på mina informanter har 
jag delvis använt mig av snöbollseffekten. I något fall då den tillfrågade svarade att hon 
inte själv läste så mycket gick jag vidare till en kompis som hon tipsade om. 
 
Kontakten med informanterna togs först per telefon. De informerades om vad uppsatsen 
handlade om och tillfrågades om de ville ställa upp på en intervju. Samtliga var 
entusiastiska inför detta och uttryckte hur intressant de tyckte att undersökningen lät. 
Några av dem undrade om de behövde förbereda sig på något sätt varvid de försäkrades 
om att detta inte var nödvändigt. En fråga som kan ställas är huruvida intervjusvaren 
hade kunnat se annorlunda ut om informanterna hade varit förberedda på frågorna. Jag 
såg vid tillfället en risk att få alltför tillrättalagda svar och hoppades att de genom att de 
hörde frågorna för första gången svarade det som de först kom att tänka på och att jag 
därmed skulle få informanternas spontana reaktioner och omedelbara åsikter. Huruvida 
detta inträffade eller inte tycker jag mig inte ha någon möjlighet att avgöra.  
 
De intervjuade unga tjejerna har en speciell anknytning till varandra. Några har 
exempelvis gått i samma skola på högstadiet medan några andra går i samma 
gymnasieskola nu, men i olika klasser. Informanterna består av åtta tjejer i åldrarna 15-
17 år. På årskurs är det uppdelat: två från nian, tre från ettan och tre från tvåan. Åtta var 
det antal som jag efter att ha studerat tidigare magisteruppsatser satte som första förslag 
på antal för min egen undersökning. Redan efter hälften av intervjuerna insåg jag att det 
material åtta intervjuer skulle ge var fullt tillräckligt (Kvale 1997, s. 98) och jag valde 
därför att inte kontakta ytterligare av de personer som fanns på min lista. En tumregel 
för när det är dags avsluta sitt intervjuarbete är när det inte tillkommer något nytt 
(Larsson 2000, s. 73) Att materialet ansågs tillräckligt berodde delvis på dess omfång 
(ca 100 sidor) och även på att svaren efterhand började likna varandra och bara varieras 
i viss utsträckning.  
 
Jag har medvetet valt ut unga tjejer som jag tror passar för mina frågeställningar. Bland 
annat blir detta tydligt genom valet av skola då det är en skola där många av eleverna är 
högpresterande. De jag i första hand ville tala med var tjejer som läser, både i skolan 
och på sin fritid. Det typiska med just denna grupp är att de utvalda unga tjejerna visade 
sig utan undantag vara det som i dagligt tal kallas ”duktiga flickor”. De unga tjejerna är 
ambitiösa, studieinriktade och framförallt duktighetspräglade. Det är unga tjejer som 
aktivt skapar sin genusidentitet genom att fundera och artikulera både enskilt och med 
kompisar, om vem de är, vem de vill vara och bli. Eftersom de är allt detta och därmed 
unga tjejer med krav på sig att vara normala och kanske framförallt duktiga upplever jag 
att denna användargrupp blir intressant att undersöka för att de på flera sätt aktualiserar 
de frågor som är centrala i uppsatsen. Här finns alltså en länk mellan uppsatsens fokus 
och urvalet av informanter som inte planerats. Detta är samtidigt ett forskningsresultat 
som har kommit att spela en avgörande roll i uppsatsens utformning. 
 
Inom kvalitativ forskning eftersträvas inte någon statistisk representativitet. Istället 
bygger den här typen av undersökningar på människor som i sin tur avspeglar samhället 
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och vars historier har betydelse för vår förståelse både av dem som individer och av 
samhället (Ekerwald 2002, s. 21). Jag uttalar mig inte generellt om unga tjejer och vill 
därmed inte påstå att gruppen är representativ för en hel generation. Det blir tydligt att 
det inte är vilka unga tjejer som helst som studeras. De slutsatser som istället kan dras 
av undersökningen kommer att handla om hur det skulle kunna se ut för den här typen 
av duktiga tjejer, en typ som säkert finns i betydligt fler åldrar, städer och så vidare. 
Likriktningen bland svaren och överrensstämmelsen med tidigare forskning visar 
däremot att dessa unga tjejers tankar inte heller är helt ovanliga.  
 

4.4  Intervjumanual 
 
Jag har valt att använda mig av en intervjumanual med färdiga frågor konstruerade 
utifrån uppsatsens frågeställningar. Min intervjumanual och därmed mina frågor är 
formade med hänsyn till såväl mina frågeställningar som uppsatsens teoretiska 
utgångspunkter, med särskild tyngdpunkt på Rosenblatt. Intervjumanualen är således 
strukturerad så att den återspeglar de fyra frågeställningar som undersöks i uppsatsen.  
 
För att få svar på dessa frågeställningar konstruerades så konkreta och lättförståeliga 
intervjufrågor som möjligt. Frågorna behövde inte besvaras i någon inbördes ordning så 
länge de bärande temana kom att diskuteras och behandlas. Trots denna strukturerade 
intervjumanual kom intervjuerna efterhand att bli mer ostrukturerade då jag 
memorerade frågorna och kunde ta dem i den ordning som passade bäst i den unika 
intervjusituationen. Trots att detta kan göra att intervjuerna har sett lite olika ut har jag 
ändå valt att vara flexibel för att inte tråka ut mina informanter och tvinga dem upprepa 
sina svar för många gånger. Intervjumallen kom på så sätt att justeras under 
undersökningens gång, vilket medförde att intervjuerna blev olika. Samtidigt blev de 
mer uttömmande (Repstad 1999, s. 64). Intervjuerna har kommit att påminna om samtal 
då jag själv har varit noga med att vara en aktiv part i intervjun då jag upplever att detta 
har skapat en god stämning vilket lett till att informanterna har svarat så som jag 
upplever, öppet och ärligt på mina frågor. I en strävan att hålla intervjun i form av ett 
öppet samtal kunde jag, i de fall (vilka var de flesta) då jag hade läst boken de pratade 
om, därför säga det och på så sätt visa att jag hängde med i informantens resonemang 
(Kvale 1997, s. 121). Ambjörnsson för ett liknande resonemang och menar att det 
faktum att hon på flera sätt liknar tjejerna gör att de har lätt att identifiera sig med henne 
och därmed våga svara ärligt på hennes frågor (2004, s. 44). 
 
Den första intervjun som genomfördes var en provintervju som gjordes med en 20-årig 
bekant. Vid provintervjun fungerade allt bra varför jag valde att behålla manualen med 
några få ändringar. Det som ändrades var i första hand frågornas ordningsföljd och i 
något fall, då frågor uppfattades som dubbletter, togs dessa bort. På så sätt hoppas jag 
ha undvikit vissa tolkningsproblem genom att förklara och utveckla de frågor som var 
svåra att förstå och därigenom reda ut eventuella oklarheter.   
 
Bilaga 1 innehåller min intervjumanual. 
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4.5  Intervjuerna 
 
Varje intervju inleddes med att jag presenterade mig själv och min undersökning (Kvale  
1997, s. 120), förklarade vilken funktion bandspelaren har, att informanternas uppgifter 
behandlas konfidentiellt och endast kommer att användas till denna uppsats samt andra 
relevanta metodfrågor (Repstad 1999, s. 68). 
 
Intervjuerna genomfördes i informanternas gamla hemklassrum på den högstadieskola 
där de alla går eller har gått. Tillstånd gavs av läraren vars klassrum skulle användas 
liksom av rektorn för skolan. Klassrummet kunde användas dagtid då intervjuerna 
genomfördes på elevernas sportlov (i februari 2005) och rummet då stod tomt. Det är 
viktigt att träffa informanten på ett ställe där denna känner sig bekväm eller hemma 
(Kvale 1997, s. 118). Platsen var dessutom lämplig då informanterna såg fram emot att 
komma tillbaka till sin gamla skola vilket medförde en avslappnad och lugn stämning. 
Ytterligare en anledning till att informanterna upplevdes som avslappnade kan ha varit 
att de var lediga och inte behövde skynda vidare eller komma direkt från någonting och 
känna sig stressade på grund av det. Att utföra intervjuerna under ett skollov visade sig 
vara positivt också för att informanterna fick möjlighet att fritt välja dag och tid för 
intervjun vilket gjorde att bokningen gick smidigt.  
 
Varje intervju varade mellan 1 och 1,5 timme. Problemet för mig bestod snarare i att få 
stopp på flödet av tankar och känslor än att få informanterna att svara på mina frågor. 
De var samtliga artiga och måna om att svara på frågan just som jag bad dem och att 
inte sväva ut alltför mycket. Jag var å min sida noga med att inte avbryta dem utan att 
istället försöka få intervjun att följa deras eget tankemönster. Inom kvalitativ forskning 
är det att få veta hur saker och ting upplevs med människans egna ord som eftersträvas 
(Ekerwald, s 21). Jag har därför låtit samtalet flyta fritt kring frågor som verkar 
engagera tjejerna och inte hindrat dem från att berätta historier som kan visa sig ha 
betydelse för min förståelse. Efter mina två första intervjuer hade jag lärt mig min 
intervjumanual mer eller mindre utantill vilket gjorde det möjligt att hoppa mellan 
frågorna utan att för den skull missa viktig information samt koncentrera mig mer på 
vad informanterna sa och kanske ställa fler och mer relevanta följdfrågor. Jag upplever 
däremot inte att jag blev bättre på att intervjua  efter att ha gjort de första sju intervjuerna 
utan att jag själv uppträdde ungefär likadant.  
 
Intervjuerna bandades för att underlätta analysarbetet. I metodböckerna rekommenderas 
detta för att det är bästa sättet att dokumentera svaren och inte förlora viktig 
information. Bandspelaren gjorde det möjligt för mig att vara fokuserad på informanten 
och ha möjlighet att ställa följdfrågor och lyssna istället för att koncentrera mig på att 
anteckna. Efter varje intervju skrev jag ner mina egna reflektioner kring det informanten 
sagt och sådant som inte hördes på bandet vilket förordas av Pål Repstad i Närhet och 
distans Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (1999). Exempelvis hur jag uppfattade 
informanten eller hur hon uppträdde (s. 70ff). 
 
När intervjuerna var gjorda skrev jag ut dem ordagrant. Jag valde att göra detta trots att 
det är tidskrävande därför att jag senare skulle kunna analysera informanternas 
uttalanden och använda mig av citat för att belysa mina resonemang. Utskrifterna 
skickades via mail till informanterna för att ge dem möjlighet att i efterhand läsa, 
kommentera eller förtydliga sina svar. På så sätt vill jag förvissa mig om att det är 
tjejernas åsikter som framkommer i så hög grad som möjligt, snarare än mina egna 
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tolkningar, även om detta givetvis är oundvikligt. Det var dock ingen av informanterna 
som var intresserad av att göra några ändringar. Svaren jag fick var istället: ”Jag står för 
vad jag har sagt och du får tolka hur du vill” och liknande uttalanden. Citaten från 
informanterna är därför i samtliga fall det ursprungliga uttalandet. För att ytterligare 
stärka kvaliteten på analysen och därigenom undersökningen har jag låtit några av 
informanterna läsa utkast av mina tolkningar och komma med kommentarer kring hur 
jag uppfattat deras utsagor. Detta förfaringssätt kallas för respondentvalidering och 
syftar till att kontrollera fakta, citat och slutsatser (Larsson 2000, s. 75). Även här fick 
texten behålla sin ursprungliga form. Utskrifterna av intervjuerna har i efterhand 
skickats till informanterna.  
  

4.6  Analysmodell  
 
Efter intervjuerna tänkte jag igenom vad jag tyckte hade framkommit tydligast. Jag såg 
att det fanns ett visst antal teman som intervjuerna kretsade kring. Dessa var delvis 
styrda av min intervjumanual som i sin tur var formad efter mina frågeställningar men 
också efter vad informanterna själva tyckte var intressant att tala om. Det framkomna 
resulterade i ett antal teman där det mest framträdande sparades. Detta är således sådant 
som intervjuerna har kommit att kretsa kring. Flera av temana sattes också ihop för att 
göra analysen överskådlig. De är framtagna efter sådant samtliga unga tjejer talar 
mycket om och säger saker om som jag finner intressant att utveckla, för att söka förstå 
de unga tjejernas skapande av feminina genuspositioner. Temana är: 
 

• Identitet och självkänsla 
• Känslor 
• Uppleva, upptäcka och ta ställning 
• Plugga, lära och utvecklas 
• Duktiga tjejer 

 
Jag väljer att börja analysen med temat identitet då jag upplever det som centralt både 
för frågeställningarna och i intervjuutsagorna. Samman med identitet hör också de unga 
tjejernas självbild och därmed självkänsla. På detta följer de känslor som hör ihop med 
de unga tjejernas läsning, de upplevelser och upptäckter som läsningen ger samt de 
ställningstaganden som läsningen leder fram till. Därpå följer läsningen betydande roll 
som en del i lärande och utveckling vilket är tätt knutet till de unga tjejernas roll som 
duktiga tjejer.  
 
Att analysmodellen utgörs av dessa fem teman innebär att analys och tolkning av det 
empiriska materialet utgår från dessa. Jag ser hur tjejerna har talat om dessa teman, hur 
de kan belysas utifrån mina teorier och teoretiska utgångspunkter samt hur de kan svara 
på mina frågeställningar. Alla teman har inte en självklar koppling till läsning och inte 
heller till genusidentitetsskapanden. Tillsammans utgör de däremot en bild som 
synliggör många av de aspekter av de unga tjejernas tankar som jag undersöker. Genom 
att intervjuutsagorna har analyserats systema tiskt efter de framtagna temana blir 
förfaringssättet vetenskapligt.  
 
I uppsatsen behandlas resultatredovisning och analysdel tillsammans. Då analys-
modellen följer empirin inleds resultatredovisningen med en beskrivning av 
informanterna som grupp, en någorlunda homogen grupp av unga tjejer, vilket följs av 
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en presentation av varje enskild informant där jag försöker teckna en bild av var och en 
av dem.   
 
Informanterna har anonymiserats, inte bara genom att jag använder mig av fingerade 
namn på informanterna för att de inte ska kunna identifieras av dem som läser uppsatsen 
utan också genom att vissa fakta har ändrats (Jmf Kvale 1997, s. 109). Jag kallar dem 
Amanda, Camilla, Emma, Frida, Hanna, Matilda, Linda och Sandra.7 Att de däremot 
kan identifiera sig själva har inte kunnat undgås. Då några av tjejerna är goda vänner 
med varandra, inte med mig, har jag försökt välja bort sådan information som jag tror 
skulle kunna leda dem till att förstå vem jag skriver om vilket under skrivandets gång 
visat sig vara svårt. Min slutsats är att det trots mina ansträngningar kommer att vara 
möjligt för några av informanterna att se vem av deras vänner som har sagt vad.  
 

4.7  Reflektioner kring genusforskning och feministisk forskning 
 
Genusforskning har sitt ursprung i feminismen och alla de olika typerna av 
genusforskning kan, men måste inte, ha en feministisk inriktning. Thurén hävdar att 
skillnaden mellan genus och feminism är att feminismen är skälet till varför man forskar 
om genusordningen medan genus är att beskriva, förklara och förstå genusförhållanden 
(2003, s. 15) samt att, ”feministisk forskning är genusforskning med särskilt fokus på 
maktförhållanden i syfte att kritisera dem” (s. 16). Ebba Witt-Brattström menar att 
genusforskning är forskning om den strukturella överordningen av män och 
underordningen av kvinnor och måste därför vara feministisk och stå på kvinnornas sida 
(Witt-Brattström 2002, s. 77f). Genom att studera genus och utföra maktanalyser inom 
olika områden blir forskningen alltså feministisk, även om genusforskning och 
feministisk forskning inte är synonyma begrepp. 
 
Enligt många feministiska forskare bör all forskning ha ett engagemang när det gäller 
kvinnans emancipation. Abbott och Wallace menar att ingen forskningsmetod kan vara 
antingen feministisk eller antifeministisk, däremot har genomförandet av och den 
teoretiska ram man använder för tolkningen betydelse för var undersökningen hamnar 
(Abbot och Wallace 1997, s. 320). Det objektiva förhållningssätt som ofta eftersträvas 
inom forskningen ställer sig många feminister kritiska till. Detta förhållningssätt har 
kommit att kallas ”the view from nowhere” då man menar att varje forskare, och 
människa, har ett perspektiv och en personlighet som inte kan bortses från (Thurén 
2003, s. 8). När syftet med forskningen är emancipatoriskt, så som den renodlat 
feministiska forskningen alltid är, är det kritiska förhållningssättet extra viktigt 
(Thomsson 2002, s. 44). Forskaren måste ifrågasätta den verklighet som ter sig självklar 
för henne för att på så sätt ”finna vägar att förstå och förändra olika former av sociala 
förhållanden präglade av makthierarkier” (Thomsson 2002, s. 44). En kritisk forskares 
uppgift ska vara just att ifrågasätta det självklara genom att problematisera verkligheten. 
 
Sociologen Ann Oakley skriver i artikeln Interviewing women. A contradiction in terms 
om sin uppfattning av hur hon själv påverkade de kvinnor hon intervjuade för sin studie. 
Hon menar att hennes utgångspunkt som kvinna och feminist påverkar inte bara 
metoden utan också resultatet av undersökningen vilket skulle ha blivit ett annat om 

                                                 
7 Namnen har informanterna fått genom att jag satt dem i åldersordning och sedan gett dem några av de 
vanligaste svenska namnen för unga tjejer i den åldern, satta i bokstavsordning. 
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forskaren varit man. Andra feministiska teoretiker har påpekat att det krävs just en 
kvinna och hennes erfarenheter för att på rätt sätt förstå och samla kunskap om kvinnor 
(Ambjörnsson 2004, s. 44). Ambjörnsson är en av dem som lyfter fram hur mycket 
forskaren påverkar sitt material. Hon poängterar att det är hennes feministiska 
övertygelse såväl som hennes position (som ung, vit, bisexuell medelklasskvinna) som 
får henne att välja vissa tolkningsmodeller framför andra (Ambjörnsson 2004, s. 44). 
Den grundläggande tanken är således enligt Ambjörnsson att forskaren är en del av det 
som studeras och att de analyser som studien utmynnar i därmed kommer att präglas av 
forskarens förförståelse ”såväl som erfarenheter, politiska hemvist och sociala position” 
(Ambjörnsson 2004, s. 44). Oakley menar att de teorier som ofta används inte stämmer 
väl ihop med intervjuer som metod och att detta blir särskilt relevant när en kvinna som 
är feminist intervjuar andra kvinnor som kanske eller kanske inte är feminister (1999, s. 
44). För att inte påverka sina informanter är det alltså viktigt att inte visa var i frågan 
man själv som intervjuare står. Undersökningen kommer ändå oundvikligen, som 
Oakley förklarar, att färgas av det perspektiv som forskaren har (1999, s. 48). Vidare 
menar Oakley att det vid dessa intervjusituationer (liksom vid andra) ger bäst resultat 
om forskaren är villig att själv investera sin egen identitet i relationen med informanten 
(1999, s. 51). Harding menar däremot att det inte är forskningsmetoden som gör att den 
feministiska forskningen skiljer sig från den traditionellt manliga forskningen utan 
istället att det finns en annan relation mellan forskaren och hennes ”forskningssubjekt” 
(Harding 1987 enl.  Abbot & Wallace 1998, s. 321). En annan skillnad mellan den 
feministiska forskningen och den traditione llt manliga är förstås den förras uttalat 
emancipatoriska syfte.   
 
I den diskussion Heléne Thomsson för i Reflexiva intervjuer kring huruvida forskaren 
behöver berätta något om sig själv blir hennes slutsats att det inte är nödvändigt. 
Däremot menar Thomsson att forskaren måste lyfta fram sina teoretiska utgångspunkter, 
exempelvis feministiska (2002 s. 50). Hon påpekar också att det alltid är bäst att göra de 
teorier och antaganden som ligger till grund för forskningen tydliga eftersom 
informationsinsamlingen och analysen aldrig kan vara objektiv (Thomsson 2002, 42ff). 
Då all kunskap bygger på förförståelse eller fördomar är det bästa att lyfta fram dessa 
samt att fästa vikt vid förförståelsen (Thomsson 2002, 48f). I uppsatsen blir frågan om 
huruvida användningen av ett genusteoretiskt perspektiv försvårar eller kanske rentav 
underlättar analysen och forskningen aktuell. Är min förförståelse redan feministisk i 
och med att jag reflekterar över dessa frågor, läser sådan litteratur med mera? Föreligger 
det en risk för mig att alltför mycket tolka det tjejerna säger i feministisk riktning då jag 
är införstådd i och öppen för detta sätt att tänka? Repstad menar att poängen med ett 
öppet sinne - vilket han menar är nödvändigt inom kvalitativ forskning - inte är att ”gå 
ut på fältet utan någon vetenskaplig eller vardaglig förförståelse”, utan att vara beredd 
att ändra sin förförståelse allt eftersom man får nya erfarenheter (1999, s. 89). Detta får 
mig att fundera på hur jag undviker att färga min analys alltför mycket och hur jag 
förhåller mig kritiskt till mina intervjuresultat. Denna typ av problem uppstod 
exempelvis vid intervjun då frågor kom att kretsa kring hur samhället genom bland 
annat media presenterar en bild, och därigenom en norm för hur de unga tjejerna bör se 
ut och agera, tycka och känna. Det blev i intervjusituationen tydligt hur dessa frågor är 
betydligt mer uttalade hos mig i jämförelse med hos mina informanter. Kopplingar som 
för mig ter sig som självklar verkar skapa huvudbry hos de unga tjejerna.  ”jag har 
liksom aldrig känt att jag är pressad att se ut på något sätt utan det har liksom kommit 
naturligt för mig att se ut på ett visst sätt.” säger Camilla. Med anledning av detta har 
jag valt att inte ställa alltför många specifika frågor i anknytning till genusperspektivet 
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för att inte riskera att styra mina informanter i de feministiska tankegångar som min 
förförståelse består av men som kanske inte finns hos dem i samma grad. 
 

4.8  Litteratursökningar och material  
 
För att återfinna relevant material har litteraturförteckningar och referenslistor i 
uppsatser och avhandlingar från närliggande områden varit till stor hjälp. Sökningar har 
också gjorts i databaser och bibliotekskataloger. De kataloger som kommit till störst 
nytta är LIBRIS, Högskolan i Borås katalog Voyager och den genusvetenskapliga 
databasen KVINNSAM vid Göteborgs universitetsbibliotek. Vid sidan av dessa har jag 
sökt i databaser såsom Artikelsök, Sociological abstract och de biblioteks- och 
informationsvetenskapliga databaserna ERIC och LISA. Jag har bland annat sökt på 
termerna: 
 
Bok/böcker, duktig, flicka/flickor, genus, genusforskning, genusidentitet, genus-
skapande, genusvetenskap, identitet, identitetsskapande, identitetsutveckling, kvinna/ 
kvinnor, kvinnoforskning, kvinnovetenskap, kön, könsidentitet, läsa/läsning, tjej/tjejer.  
 
Termerna har också översatts till engelska, när så varit användbart, kombinerats med 
varandra och trunkerats. Ett återkommande problem vid översättningen till engelska är 
att då begreppen kön och genus på svenska ofta ses som två skilda begrepp, som 
diskuterats ovan, används ordet gender för båda. Detta har även varit ett problem i 
läsningen av de genusvetenskapliga texter på engelska som inte skiljer mellan sex och 
gender på samma sätt som vi i svenskan skiljer på kön och genus. Lösningen på det har 
varit att i huvudsak använda svensk litteratur och tidigare forskning. Då det dessutom är 
svenska förhållanden som undersöks har jag funnit att svensk och nordisk forskning 
lämpar sig bättre än internationell för just mina syften med uppsatsen. Exempelvis 
finner jag att de förhållanden som de unga flickor som undersöks i amerikansk 
forskning befinner sig i skiljer sig mycket från mina informanters livssituationer varför 
en jämförelse riskerar att bli missvisande.  
 
Trots att studier av kvinnors och flickors liv och villkor inte har kommit igång på fullt 
allvar förrän under 1980- och 1990-talen (Ambjörnsson 2004, s. 17) visar mina 
sökningar i databaser på att det nu finns mycket forskat om användargruppen och dess 
val och läsning av, framförallt, skönlitteratur, inom såväl litteraturvetenskapen, 
litteratursociologin, sociologin och biblioteks- och informationsvetenskapen. Också om 
identitetsskapande, genus och ungdomars utveckling finns väldigt mycket skrivet. Min 
uppgift i båda fallen har varit att begränsa och välja ut det med störst relevans för min 
undersökning och mitt informationsbehov.   
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
 
Kapitlet består av resultatet av intervjuundersökningen, presenterad i avsnitt 5.1.1. och 
5.1.2. och analysen som utgår från den tematisering av informanternas utsagor vilken 
utgör min analysmodell. Temana återkommer hos samtliga informanter och 
representerar sådant som är av betydelse för de unga tjejerna. Flera av dessa teman har 
inte en självklar plats vid en analys utifrån uppsatsens teoretiska material bestående av 
Rosenblatt, Hirdman, Ambjörnsson med flera. Däremot är de av betydelse för en 
förståelse av informanternas tankar samt kan bidra till att svara på frågan om relationen 
mellan deras läsning och skapandet av feminina genuspositioner. Det genusteoretiska 
perspektivet intar en självklar roll i samtliga teman och tjänar till att belysa dem särskilt 
ur detta perspektiv. 
 

5.1  Resultat 
 
Resultatet av intervjuerna presenteras på två sätt. Först och främst beskrivs i avsnitt 
5.1.1. hur gruppen kan ses som homogen och vad informanterna har gemensamt. 
Därefter presenteras avsnitt 5.1.2 var och en av informanterna för att lyfta fram deras 
särdrag och därmed fokusera på det som skiljer dem åt. 
 

5.1.1 Likadana tjejer 
 
Från början valdes informanterna enbart i egenskap av läsande unga tjejer. I 
intervjuerna har de fått tillfälle att reflektera över sin läsning i första hand men också 
över sina liv som unga tjejer. De trivs generellt bra, både i skolan och i sina övriga liv. 
Vid sidan om skolan är det vänner och i några fall pojkvänner som prioriteras. 
 
Under temat identitet (5.2.1) blir det tydligt att synen på hur en tjej ska vara präglar de 
unga tjejernas tänkande och därmed intervjuerna. Viljan att ”gå sin egen väg” och 
modet att ”våga vara sig själv” är två av de vanligaste temana. De tycker alla att tjejer 
borde stå på sig mer, bli mer självständiga och lyssna mindre på alla som säger till dem 
hur de ska vara. En hel del reflektioner och funderingar kring självkänsla hos tjejer i 
allmänhet, de unga tjejernas syn på sig själva och läsningens påverkan på självkänslan 
förekommer också (5.2.1). 
 
Gemensamt för informanterna är också den myckna läsningen. Trots att jag genom mitt 
urval av informanter inriktat mig på läsande unga tjejer ser jag det faktum att de alla 
läser mycket, både i skolan och på fritiden, som ett av undersökningens resultat. 
Samman med läsningen hör en mängd olika känslor (5.2.2). Det är i första hand känslor 
av stress och ledsamhet som leder de unga tjejerna till att läsa. Vidare handlar temat 
känslor om de, ofta lugnande, känslor som de unga tjejerna upplever att de får under 
läsningen gång. För det tredje leder läsningen till nya känslor hos de unga tjejerna.  
 
Samtliga informanter poängterar betydelsen av läsning. Den blir en viktig del i deras liv 
som gör både att de upplever och upptäcker (5.2.3) nya saker, såväl i världen som hos 
sig själva samt, det vill säga hur de utvecklas (5.2.4). Åsikten att man lär sig om andra 
människor, om hur andra har det, är återkommande (5.2.4). Likaså betonar de hur 
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läsningen kan komma till nytta i deras liv genom bättre studieresultat och en 
allmänbildning som anses vara till hjälp i övriga livet. De unga tjejerna satsar på skolan 
både genom ett stort engagemang under skoltid och genom att mycket tid efter skolan 
läggs på läxläsning. Studierna går även i många fall före nöjesläsning och de förklarar 
hur skolan och hemarbetet har prioriterats mer och mer och hur det har fått gå före även 
andra intressen. Det blev snart tydligt att de intervjuade är studiemotiverade och 
prestationsinriktade unga tjejer för vilka läxläsningen har stor betydelse. Ambitioner 
och duktighetsprägeln genomsyrar samtliga intervjuer och har därför kommit att spela 
en stor roll även i uppsatsen vilket utvecklas i avsnittet duktiga tjejer (5.2.5).   
 
Gemensamt är också den ifrågasättande hållningen i frågor som rör bland annat 
samhälle, politik, medier och reklam och då framförallt den bild av tjejer och hur tjejer 
ska vara som målas upp. Merparten av informanterna vill arbeta för att göra världen 
bättre och det emancipatoriska projektet återkommer ofta. Att ta ställning; kämpa för 
det man tror på och stå för det man tycker blir viktigt (5.2.3).  
 
Intervjuerna kom också att kretsa kring frågor om de unga tjejernas framtid, både den 
nära och den längre fram i livet. Det finns en tydlig skillnad mellan de drömmar som de 
unga tjejerna när och de ambitioner de har. Cwejman och Furst ser i sin undersökning 
om tonårsflickors framtidsbilder (1991) hur det framtida moderskapet och viljan att 
bilda familj är det enda som framstår som kända faktorer i tankarna om framtiden 
(Cwejman & Furst 1991, s. 149). Drömmarna handlar hos informanterna om att finna 
gemenskap och kärlek, att få leva ihop med någon de älskar och att bilda familj. Sandra 
beskriver hur hon har tänkt sin framtid: 
 

Sandra: ”Jag vill bli framgångsrik och lycklig och fembarnsmamma… /… /… 
jag vill ha många barn i alla fall och jag vill ha ett stort bröllop och jag vill 
jobba med någonting som jag tycker är kul…” 

 
Ambitionerna å andra sidan handlar främst om framtidsplaner och karriärer. De har en 
ljus syn på sin egen framtid och jag upplever att deras ställning som akademikerbarn 
avspeglas i talet om karriärer. De vill arbeta som exempelvis jurister, diplomater, 
journalister, arkitekter. Tanken hos mina informanter liksom hos de intervjuade av 
Cwejman och Furst är att yrkesliv och moderskap ska kombineras (1991, s. 150). På så 
sätt går drömmar och ambitioner hand i hand samtidigt som det finns en medvetenhet 
om svårigheten av kombinera de två (Cwejman & Furst 1991, s. 156). Hos flera av 
informanterna samsas de traditionellt kvinnliga drömmarna med de mer moderna och 
traditionellt manliga sätten att tänka kring framgång och karriär.  
 
Tinni Ernsjöö Rappe och Jennie Sjögren, författarna till Diagnos: duktig handbok för 
överambitiösa tjejer och alla andra som borde bry sig, har i sin bok bland annat 
studerat de krav som unga tjejer har på sig. De menar att det första kravet är att ha en 
lyckad karriär, att bli någon men att dessa drömmar och verkligheten är ”så långt ifrån 
varandra att det gör ont” (2002, s 13f).  
 
Läsningen blir en av de faktorer som har inverkan på hur de unga tjejernas liv kommer 
att se ut i framtiden. Den påverkar både genom att ge kunskaper i form av läsförmåga 
exempelvis, men också genom att ge näring åt deras drömmar. Denna kunskap 
eftersträvas just för sin nyttoaspekt samtidigt som läsningen och kunskapssökande 
markerar den sociala tillhörigheten. Vi ser hur läsningen därigenom ingår i de unga 
tjejernas sakliga uppfattning om hur man får ett bra liv där bildningen tillskrivs en stor 
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betydelse. På frågan om hur läsningen har påverkat hennes framtid svarar Sandra att 
hon tror att hon har fått mer tro på sig själv, att hon ser fler möjligheter än tidigare och 
struntar i vad andra tycker. Hennes planer på att göra lumpen är ett exempel.       
 

Sandra: ”som att jag funderar på att jag ska göra lumpen och det är väldigt 
såhära: ’en tjej som ska göra lumpen, är du go eller?’ Det är riktigt så såna 
blandade reaktioner men det är inte så jag bryr mig liksom för då har jag 
bestämt mig och vill jag göra det om jag gör det eller gör jag inte det, det 
beror helt på mig själv och det är ett beslut jag tar och det är liksom vad 
andra säger har ingen som helst inverkan på det och jag tror att det har 
kanske gjort mig att… blivit så tro mer på mig själv och strunta i vad andra 
säger ibland, bli självständig så…” 

 
Trots att de alla uttrycker hur de vill stå på egna ben, gå sina egna vägar, vara sig själva 
och inte följa strömmen ser jag ändå en tydlig normativitet. Detta syns i hur deras 
beteende, och utsagor om beteende, följer de etablerade normerna. De följer den linje 
som de förväntas göra som unga och mycket duktiga tjejer. Så trots att flera av dem 
uttrycker en rädsla för att vara som alla andra så skulle jag vilja påstå att det är just det 
de är, likt alla andra duktighetspräglade, prestationsinriktade och kravfyllda tonårstjejer. 
Det blir här svårt att skilja mellan normalitet och normativitet då de ofta handlar om 
både och. Ambjörnsson uppmärksammar i sin forskning hur allt tal om identitet hos 
hennes informanter genomsyras av tal om vikten av att vara sig själv (2004, s. 269). 
Den individuella friheten poängteras i relation till de skillnader som ses mellan män och 
kvinnor. Dessa skillnader beskrivs som fysiska, individuella och naturliga. 
Ambjörnsson tolkar de intervjuade tjejernas tal om manligt och kvinnligt som ett 
idealiserande av frihet, oberoende och självständighet (2004, s. 273). Även i mina 
informanters utsagor förekommer en hel del tankar kring normalitet, det vill säga vad 
som är normalt och inte. Begreppet normal förklaras av Ambjörnsson som avseende 
”det mest förekommande och det eftersträvansvärda, både det genomsnittliga och det 
ideala” (2004, s. 21). De unga tjejerna funderar över vad som är normalt, hur normala 
tjejer bör vara, om de vill vara normala eller om de hellre är annorlunda eller speciella. 
Hos Amanda blir strävan efter att vara normal också strävan efter att vara något utöver 
det vanliga: 
 

Amanda: ”Jag vill vara, som jag tror att många andra också vill vara, perfekt. 
Jag är sån här perfektionist egentligen. Men, jo, men jag alltså, jag vill vara 
normal men samtidigt inte. Vad svårt det här är. Man vill ju vara normal som 
alla andra. Men samtidigt vill jag inte vara som alla andra, jag vill vara 
speciell också, jag vill vara speciell och vara min egen person men inte för 
mycket. Det är en balansgång.”  

 
Detta stämmer också med Ambjörnssons uppfattning om att föreställningen om den 
normala tjejen är något ”man gärna ville vara men sällan (om någonsin) upplevde sig 
förkroppsliga” (2004, s. 28). Även hos Linda kopplas tankarna om normalitet till det 
ideala samtidigt som det jämförs med det annorlunda. Hon menar att:  
 

Linda: ”jag har inget ideal för att vara normalt, alltså vad som är normalt si 
och så utan jag tycker att man ska vara sig själv och det finns ju vissa 
människor som är lite konstigare om man säger så och man tänker ’vad är det 
för nått?’ och det är väl inte normala om man säger så men det är ändå inte 
något fel på dem.” 
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Det är vanligt att unga människor tänker mycket på vad som är normalt och inte och 
jämför sig mycket med andra, vilket de unga tjejerna är medvetna om. Amanda menar 
att ” det är normalt att fundera på vad som är normalt” medan Frida funderar: ”Jag vet 
inte hur man ska tolka det här med normal. Alla säger ’hon är som alla andra’ men vad 
är alla andra? Vad är normalt?”. Hos ungdomar kan det vara exempelvis faktorer som 
storlek, längd, vikt och styrka som jämförs med det som anses vara lämpligt för ens 
ålder och sociala grupp. Normaliteten kan alltså bestå av en sammanblandning av hur de 
flesta människor är och föreställningarna om hur de bör vara (Ambjörnsson 2004, s. 
298). Ofta kopplas tankar om klass till normalitetstänkandet. Numera är det vanligt att 
forskare ser klass som konstruerat genom handlingar och sociala relationer. Det är alltså 
svårt att skilja normalitetstänkandet från klasstänkandet. Det handlar om stil, attityd, 
rykte och inställning (Ambjörnsson 2004, s 38). Hos Matilda ser vi hur tankarna om 
normalitet kopplas samman med just stil och klass. Hon menar att det på hennes skola 
finns väldigt många som klär sig i likadana  kläder och att detta är: ”… det normala. Jag 
tror att det är enkelt egentligen, jag tror att det är väldigt enkelt att vara normal … / … / 
… Titta på dem som är där, så svårt kan det inte va.” Vidare menar hon att ”det känns så 
skönt att stå utanför det där ”. Strävan efter att vara normal står alltså här i konflikt med 
rädslan att vara alltför vanlig. Ambjörnsson förklarar hur det åtråvärda med normalitetet 
inte är detsamma som genomsnittlig och att därför ”den person som, mot alla odds, kan 
visa upp helt igenom genomsnittliga värden är i sig inte representativ och därigenom 
inte heller normal (2004, s. 299).  
 
Funderingarna kretsar kring normalitet i relation till livet i stort men också kring frågor 
om böcker och läsning. Då normer och beteenden är centralt för ungdomar är det också 
litteratur som behandlar dessa frågor som är mest intressant att läsa. De unga tjejerna 
försöker därmed hitta normer att mäta sig med. En alltför snäv syn på vad som är 
normalt leder enligt Rosenblatt till känslor av oro, otrygghet och skuld vilket kan 
motverkas av att läsaren genom litteraturen möter nya värdesystem och temperament  
(2002, s. 161). Emma är en av dem som uttrycker att hon tycker att det är skönt när 
böckernas ideal skiljer sig från verklighetens. Hon menar att:  
 

Emma: ”… i böckerna är det väldigt olika liksom. Där är det inte på samma 
sätt. Där kan det vara en normal tjej, det behöver inte vara 1,80 liksom och 
jättesmal utan det kan vara en mullig tjej, på 1,73 och ganska vanlig”.  

 
Litteratur skriven för ungdomar behandlar just ofta frågor kring hur människan är och 
hur hon passar in i olika grupper och sammanhang. Att läsande om barn som revolterar 
mot de vuxna och vuxenvärlden intresserar hänger därför ihop med den nyfikenhet på 
vuxenroller som finns hos unga. Rosenblatt framhåller att läsning av skönlitteratur lär 
läsaren hur man bör agera i olika situationer (2002, s. 78ff). Det kan handla om att ett 
visst beteende fungerar för karaktären i verket och därmed leder läsaren att vilja handla 
likadant. Camilla menar att ”jag funderar ofta på vad som är normalt beteende” medan 
Matilda menar att ”jag tänker jättemycket på vad som är normalt, fast jag tänker inte att 
jag behöver bete mig normalt för det.” Återigen enligt Ambjörnsson handlar processen 
att bli tjej, skapandet av en feminin genusposition om ”en sammanstrålning av olika 
former av makt, självdisciplinering och möten i vardagen. Alla dessa handlingar kretsar 
kring tankar och åsikter om - och ofta outtalade krav på - normalitet” (Ambjörnsson 
2004, s. 21).  
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Det finns också en tydlig genusaspekt i talet om normalitet. Denna kan ses utifrån 
Hirdmans andra lag, om hierarkin, vilken går ut på att eftersom att vara man är själva 
definitionen på att vara människa, utgör män normen för det normala (Hirdman 1997, 
s.116). Mannen är i alla lägen norm och kvinnan ses i jämförelse med honom (Hirdman, 
2001, s 55). Genusskapandet sker därmed inom ramarna för ett normsystem som sällan 
uttalas (Elvin-Nowak 2003, s. 32). På så sätt använder de unga tjejerna sig av killar som 
exempel när de själva upplever att de står utanför normaliteten. Så visar exempelvis 
Matilda som tycker om att spela rollspel hur hon genom att spela tillsammans med 
killarna och ”vägra vara prinsessa och istället vara krigarkung” upplever att hon själv 
går utanför det normala. Normen, och det normala, blir då att spela rollspel är någonting 
som killar gör och i det fall en tjej vill vara med spelar hon en prinsessa.  
 

5.1.2 Olika tjejer 
 
Här nedan gör jag en kort presentation av de unga tjejerna en i taget, hur jag upplever 
dem samt något om deras läsning. Jag lyfter fram vad som utmärker var och en av de 
unga tjejerna från de övriga i gruppen för att ge en bild av informanterna som individer.  
 
Amanda är 15 år och går i nian på en skola i Göteborg. Hon är ambitiös, framförallt i 
skolan men också på fritiden då hon lägger ner mycket tid på att läsa läxor och träna. 
Det viktigaste för Amanda just nu är kompisarna, träningen och att vara duktig i skolan. 
Hennes drömmar i livet handlar om att vara en bra kompis och att lära känna nya 
människor medan hennes ambitioner bland annat är att få ”så mycket utbildning som 
möjligt”. I framtiden vill hon arbeta med design eller arkitektur men säger också att hon 
ofta ändrar sig och tidigare ville bli polis. Hon säger:  
 

Amanda: ”jag skulle beskriva mig själv som en väldigt social person, som, jag 
älskar verkligen att prata, jag kan prata med den som pratar med mig ungefär. 
Och jag är väldigt ambitiös, jag, i skolan och idrotten, jag ger 100 procent. 
Social och pratglad är ord som beskriver mig rätt bra”.  

 
Jag upplever Amanda som artig, utåtriktad och mycket positiv, men också som en ung 
tjej som ställer höga krav på sig själv. Utan att det sägs rakt ut uppfattar jag att det sätts 
en stor press på henne från föräldrarnas håll om att hon ska vara duktig. Detta verkar 
däremot inte tynga henne så mycket ännu och hon ger intrycket av att trivas som hon är. 
Hon är den yngsta av informanterna vilket kan märkas på det sätt hon uttrycker sina 
åsikter samt på det som sägs.  
 
Ett par timmar varje dag efter skolan ägnar Amanda åt läsning. Det är i första hand 
läxläsning som tar tid och den mesta fritidsläsningen sker därför på helger eller under 
annan ledighet. Hon läser skönlitteratur för både ungdom och vuxen och en av 
favoritgenrerna är deckare. Hon läser gärna när hon är trött eller har haft mycket att 
göra, för att slappna av och beskriver hur läsningen gör henne varm och glad. 
Utmärkande för Amandas läsning är viljan att veta historiens slut och att söka svar på 
gåtor. Hon beskriver att det hon uppskattar med läsningen är det ger henne ett större 
ordförråd, ”ett större perspektiv på världen”, mer fantasi och kreativitet. Hon upplever 
att hon genom läsningen lär sig mer om hur världen ser ut och hur bra människor har det 
samt att hon själv har det väldigt bra.  Böckerna får henne att fundera över vad som är 
viktigt och hur hon själv bör vara.  
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Camilla är 15 år och går i nian på samma skola som Amanda. Hon ägnar fritiden åt att 
umgås med vänner, vara i skogen och läsa böcker. I framtiden vill hon arbeta inom 
läkemedelsindustrin, gärna som apotekare. Det viktiga i hennes liv just nu är skolan, 
kompisarna och den kristna tron. Hon beskriver hur hennes tro påverkar vad hon gör, 
när hon gör det och hur. Hon drömmer om att världen ska bli bättre och att hon ska få 
leva ihop med man och barn. Hon säger:  
 

Camilla: ”Jag vill att mitt liv ska se så bra ut som möjligt. Att det inte ska vara 
så mycket… Det är ju självklart att alla ställs inför problem men jag försöker 
att leva så att det inte är så mycket, så att man har en god grund. Inte gör en 
massa misstag i tonåren som kan påverka sedan”.  

 
Jag upplever att Camilla utmärker sig från de andra genom att hon talar på ett annat sätt 
än de. Hon uttrycker åsikter som går tvärtemot de andras, exempelvis då hon säger hon 
att hon absolut inte är feminist. Hon verkar lugn och tillfreds med tillvaron på ett sätt 
som inte finns hos någon av de andra.  
 
Camilla läser mycket, både fritidsläsning och läxläsning. På fritiden läser hon 
framförallt bibelförklarande material men även biografier och kärlekshistorier. Hon 
läser för att hon känner att det ger henne mycket. Camilla tror att hon har lärt sig mycket 
om livet och hur hårt det kan vara genom att läsa den här typen av böcker. Den bok som 
mest har engagerat och varit viktig är Bibeln som dessutom fungerar både utbildande 
och lugnande. Bibeln och andra böcker får Camilla att vilja vara annorlunda från hur 
hon nu är och att vilja förändra världen så att människor är snällare mot varandra. 
Läsningen ger henne trygghet och kan vara en verklighetsflykt från en annars stressig 
vardag. Av läsningen har hon lärt sig hur hon ska vara, vad som är bra för henne och 
”hur man verkligen inte ska vara och hur långt människor kan gå”. Hon beskriver hur 
läsningen har påverkat både hennes syn på sig själv och på samhället och andra 
människor.  
 
Emma är 16 år och går första året på ett samhällsvetenskapligt program. Hon beskriver 
sig själv som väldigt omtänksam, perfektionist och säger: ”Jag har ibland för höga krav 
på mig själv. Så ganska studiemotiverad. Prestationsinriktad.”  Hennes fritid består vid 
sidan av träning av att vara med kompisar. I framtiden skulle hon vilja arbeta för 
jämlikhet och jämställdhet i världen. Om två år ska hon åka iväg och arbeta som 
volontär. Det viktigaste i livet just nu är pojkvännen och kompisarna och att de vet att 
de kan komma till henne om de har problem. Hon gillar tjejböcker (det vill säga böcker 
som riktar sig till hennes målgrupp) och har påverkats mycket av olika saker hon har 
läst. Detta har fått henne att förändra sitt liv på flera sätt och hon vågar nu mer vara sig 
själv än tidigare.  
 
Jag upplever Emma som en tjej som är väldigt bestämd över hur hon vill vara och hur 
hon vill ha det. När hon säger att hon vill arbeta med att prata med ungdomar ”så att de 
får veta mer om hur det är mellan tjejer och killar och mörka och ljusa”, tolkar jag det 
som ett engagemang i både jämlikhet och jämställdhetssträvanden vilket går igen i de 
flesta av hennes utsagor. 
 
Emma läser mycket och har alltid en bok på gång. Hon läser mellan olika aktiviteter, 
när hon sitter på bussen till skolan och träningen. När hon läser kan hon koppla bort 
skolarbete och annat som är jobbigt och bara slappna av. Hon gillar böcker med hög 
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igenkänningsfaktor då hon känner sig som protagonisten, men också att inte alls känna 
igen sig och därför få upptäcka nya världar hon inte tidigare kände till. När ett nytt 
intresse dyker upp lånar och läser hon också facklitteratur om det. Böcker kan inspirera 
henne att vilja göra saker, framförallt vilja hjälpa till i samhället. Hon tror att de böcker 
hon läser påverkar henne i hög grad och att de förändrar hennes syn på människor och 
relationer. Hon tror däremot inte att böckerna förändrar hennes syn på sig själv eftersom 
hon redan känner sig så säker på vem hon är.  
 
Frida är 16 år och går också första året på ett samhällsvetenskapligt program. Fritiden 
ägnar hon åt kompisar och läxläsning. Hon säger ”att plugga är mitt intresse”. Frida 
tycker att skolan är mycket viktigt och att det är viktigt att reflektera och fundera över 
saker. Hon vill i framtiden bli advokat eller lärare och dessutom gärna arbeta utomlands. 
Hennes ambitioner och drömmar är att nå sina mål i livet, att må bra och att kunna göra 
världen lite bättre. Annars tycker Frida att det är viktigt med kärlek och att man försöker 
uppnå det man vill. Hon beskriver sig själv som ”Omtänksam är väl det största. Sedan 
är jag väldigt glad. Smart. Och duktig, ibland. ”  
 
Jag upplever Frida som väldigt korrekt, en ung tjej som förmedlar att hon inte tänker 
uttrycka en åsikt förrän hon med säkerhet vet var hon står i frågan. Liksom flera av de 
andra tjejerna drömmer Frida om att göra världen bättre samtidigt som hon letar efter 
sin plats i den.   
 
Frida läser en hel del på sin fritid och säger att hon gärna kallar sig läsare eftersom 
läsning är en viktig del i hennes liv. Hon läser framförallt skollitteratur men också 
facklitteratur om samhället och historien. Frida beskriver att hon läser för att lära sig i 
första hand, för att bli allmänbildad men också för att utöka sitt ordförråd och koppla av. 
Hon tror att läsningen ger henne ”intelligens, lugn, tankar, ord”. Hon gillar böcker där 
ett problem eller mysterium löses men läser också gärna de böcker som det talas mycket 
om. Då och då känner hon igen sig i böcker och det händer att hon identifierar sig med 
karaktärerna. När hon läser känner hon sig avslappnad och kan skjuta undan problemen 
i sitt eget liv en stund. Läsningen får henne också att fundera över olika problem i 
samhället och möjliga lösningar på dem. Hon läser numera mer politisk litteratur och 
uppger att hon läser för att få en ny syn på världen och för att förstå olika fenomen. Det 
har fått henne att lämna ”sin skyddade värld” och se hur livet kan se ut för andra 
människor.         
   
Hanna är 16 år gammal och går även hon första året på ett samhällsvetenskapligt 
program. Hon menar att hon hade kunnat prestera bättre i skolan men att hon är lite trött 
på studierna just nu och att mer självständigt arbete skulle göra skolarbetet roligare. På 
fritiden jobbar hon mycket, träffar kompisar och är nästan aldrig hemma och tar det 
lugnt. Tidigare har Hanna sysslat en hel med sport vilket nu har fått prioriteras bort för 
skolan – som tillsammans med jobb och vänner för tillfället är det viktigaste. Hanna 
drömmer om att i framtiden bli journalist och få resa runt och göra reportage. Hon vill 
kunna hjälpa till i värden och göra den bättre. Hanna kallar sig kommunist och ägnar tid 
åt dessa frågor bland annat genom läsning och skrivande. Hon skriver ofta, mycket och 
gärna. Hon beskriver sig själv som stark, glad, positiv och väldigt envis.  
 
Hanna upplevs liksom flera av de andra som mycket bestämd. Hon är en tjej som vet 
vad hon vill, har starka åsikter och är inte rädd för att uttrycka dem. Det som särskiljer 
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henne är prioriteringar och syn på vad som är viktigt. Hos henne blir arbetet mer än 
studierna det som kommer att förändra hennes framtid och föra henne ut i världen.  
 
Om Hanna läser mycket böcker eller inte varierar efter hur hennes liv ser ut för tillfället. 
På jullov och sommarlov läser hon betydligt mer än annars. Det är framförallt 
läxläsningen som prioriteras framför fritidsläsning. Hon läser för att hon upplever att 
hon lär sig mycket, till exempel om hur andra människor lever, men också för att det är 
kul. Hon läser när hon är ledsen snarare än när hon är glad, för att komma ifrån och 
tänka på annat. Läsningen blir något som ger lugn och ro i ett annars hektiskt liv. Hanna 
läser deckare, biografier och självbiografier. Dessutom läser hon politisk litteratur vilket 
har fått henne att vilja resa och följa spåret av sina förebilder såsom exempelvis Che 
Guevara. Det är framförallt litteratur om ”politiska legender” som uppskattas och 
engagerar till att vilja förändra. Hon tror att de böcker hon läser kan forma hennes 
värderingar och förstärka henne åsikter, och kanske fördomar, om människor.      
 
Linda är 16 år och går andra året på ett samhällsvetenskapligt program. Hon beskriver 
sig själv som social, utåtriktad och självsäker. Hon trivs bra i skolan och får bra betyg 
men känner trots det ofta att hon har lus t att hoppa av. Hon känner alltid att hon vill 
prestera mer och lägga ner mer energi på skolan. Det Linda tycker är viktigt i livet är att 
vara sig själv och att ta hand om dem hon tycker om. Hon är stark feminist och har 
kvinnliga förebilder som betyder mycket för henne. Mamman är mycket viktig och 
Linda beskriver hur de tillsammans har ”gått igenom ganska mycket”. Fritiden ägnas åt 
att se på TV, ”ta det lugnt” och framförallt umgås med vänner. Hon menar att:  
 

Linda: ”ibland så känner jag att jag orkar inte vara jätteglad alltid och med  
mina kompisar kan jag vara på ett ungefär hur jag vill, jag kan vara jätteledsen 
och de tar hand om mig också men ibland vill jag inte alltid vara jätteledsen. 
För jag kan känna att jag vill inte vara ledsen, för jag vill må bra”. 

 
”Det som inte dödar en gör en starkare” menar Linda och under intervjun blir detta 
tänkande tydligt. Jag ser hos Linda en envishet och en brist på naivitet som inte finns 
hos de andra unga tjejerna. Utmärkande är också hur oviss (och stundtals mörk) 
framtiden ter sig hos Linda till skillnad från de andra.    
 
När tid finns läser Linda mycket, mest på lov och ledighet. Hon tycker att läsningen är 
avslappnande och kan fungera som stöd. Tyvärr finns varken tid eller ro till det lika 
mycket som tidiga re. Linda älskar kärleksromaner för att hon upplever att hon kan fly in 
i boken och drömma sig bort. Hon tycker att det är skönt att läsa och brukar bli mycket 
fängslad av böcker.  
 

Linda: ”När jag blir fängslad av en bok och bara läser och läser och läser då är 
det, det bästa. Då kan jag läsa i flera timmar i sträck och så är boken slut helt 
plötsligt. Men då sjunker jag bara in i boken och bara tänker hur det är liksom 
för dem.”  

 
Hon tror att läsandet ger henne fantasi, avkoppling och förmågan att tänka sig in andras 
liv. Det som framförallt gör att hon påverkas så starkt av böcker hon läser är de känslor 
de föder, och att hennes egna känslor förstärkts, exempelvis vad hon känner är viktigt i 
livet och vad som är rätt och fel.  
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Matilda är 16 år och går också andra året på ett samhällsvetenskapligt program. Hon 
beskriver sig själv som glad, positiv och omtänksam, en person som har mycket energi 
och är intelligent. Hon säger:  
 

Matilda: ”folk uppfattar mig som, jag vet inte, det, jag tror det märks att jag 
har lite, ja, att jag har väldigt mycket självförtroende, å sådär, jag är sällan tyst. 
Men jag tror inte att folk uppfattar det som jättejobbigt. Folk står ut med mig”.  

 
Fritiden spenderas med att träna och umgås med vänner. De två saker som är viktigast i 
hennes liv just nu är pojkvännen och att gå ut gymnasiet med så höga betyg som 
möjligt. Efter studenten vill hon studera juridik för att i framtiden kanske kunna bli 
diplomat. En annan av hennes drömmar är att en dag bli forskare av något slag. Hon har 
en ljus syn på sin framtid och svarar hon att hon vill bli lycklig och leva ihop med en 
man eller kvinna som hon älskar.    
 
På Matilda märks det tydligt att hon har ett gott självförtroende, är självsäker och vet 
vad hon vill med sitt liv. Hon reflekterar mycket över sig själv som person, sina val och 
sitt eget emancipatoriska projekt.  
 
Matilda lärde sig läsa tidigt och har alltid älskat det. Hon beskriver hur hon ”har varit i 
bokslukaråldern” hela sin uppväxt. Hennes pappa har alltid varit viktig för henne, 
genom att köpa böcker, ge boktips och på så sätt inspirera till läsning. Matilda tror att 
hon läser mer än de flesta men känner samtidigt att läxläsning och Internet prioriteras 
och gör att det blir mindre tid till fritidsläsning. Hon läser när hon har tid över och har 
alltid med sig en bok att läsa, exempelvis på spårvagnen. Dessutom läser hon gärna när 
hon är ledsen. Hon beskriver att hon läser för att det ger henne mycket, hon lär sig saker 
och för att hon ”gillar hur folk behandlar språket”. Matilda menar också att hon 
drömmer sig bort när hon läser och att det därför är som att vara på exkursion. Hon 
känner ofta att hon identifierar sig med karaktärerna i böckerna vilket får henne att 
känna sig lättare till mods och ger henne hopp. Matilda upplever att alla böcker hon 
läser får henne att tänka och påverkas, ibland så mycket att hon vill vara karaktären i 
boken. Slutligen menar hon att hon blir arg och upprörd av sådant hon läser om kvinnor 
och män, och därför blir mer och mer feminist ju mer hon läser. 
 
Sandra är 17 år och går andra året på ett naturvetenskapligt program. På fritiden lägger 
hon ner mycket tid på läxläsning, umgås en hel del med kompisar och tränar. 
Föräldrarna har inspirerat Sandra att vara duktig i skolan och ha ambitioner. Hon vill 
vara ”grymt bra” och känna att hon kan bli precis vad som helst och komma dit hon vill. 
Hon beskriver sig själv som en tjej som tycker att det är tråkigt när det inte händer 
något, som stressar mycket och vill göra mycket roligt. Hon drömmer om att bli 
framgångsrik, göra karriär, ha ett stort bröllop, många barn och kanske bo utomlands. 
Efter gymnasiet vill hon framförallt ut och resa, kanske göra lumpen eller jobba som 
aupair för att få tillfälle att se andra kulturer och sedan vidareutbilda sig inom arkitektur 
eller ekonomi. 
 
Att Sandra är den äldsta av tjejerna märks framförallt på hennes sätt att uttrycka sig. 
Hos henne är duktighetsprägeln snarare något som gör att hon kämpar hårt för att få bra 
betyg och balansera allt i sitt liv än något som gör henne pressad eller ger dålig 
självkänsla. Åtminstone är detta bilden av sig själv som Sandra liksom flera av de andra 
vill förmedla.   
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Sandra började tidigt läsa och även syssla med andra skolämnen såsom matematik. Hon 
har alltid läst mycket böcker på sin fritid och vill gärna hinna göra det mer, men känner 
nu att läxläsning för att få bra betyg är det viktigaste. Sandra läser när som helst när hon 
får en stund över, hon läser för att komma bort från det egna livet, för att leva i en annan 
värld för en stund och få leva sig in i andras situationer och problem. Hon tror också att 
läsningen är bra för henne då hon lugnar ner sig och stressar mindre när hon läser. 
Sandra tycker att hon kan identifiera sig på olika sätt i allt hon läser. Hon tror att när 
man läser något som man tycker är riktigt bra kan det bero på att man stöder det 
karaktären försöker uttrycka och att man alltså känner igen sig. Hon tycker att all 
läsning är allmänbildande därför att läsaren lever sig in andras liv vilket ger ökad 
förståelse för vad andra människor kan uppleva. 
 

5.2  Analys    
 
Efter en första genomgång av de empiriska utsagorna blir det alltså tydligt att dessa 
kretsar kring ett visst antal teman. I det följande presenteras en sammanfattning av 
informanternas utsagor kring varje tema kopplat till uppsatsens teoretiska 
utgångspunkter och till tidigare forskning.  
 

5.2.1 Identitet och självkänsla 
 
”Jag vill vara som alla andra med min lilla egna identitet.” (Frida) 
 
Tankar kring identitet genomsyrar det mesta i informanternas utsagor och blir därför ett 
av de klart viktigaste temana. I detta avsnitt berörs förutom informanternas explicita 
utsagor kring identitet också den självbild som framkommer hos de unga tjejerna. 
Vidare behandlas deras tal om självkänsla och den stora betydelse som familj och 
vänner får i livet och i identitetsskapandet.  
 
Att identitetsskapandet har fått spela en viktig roll i samtliga intervjuer kan ha sin 
förklaring i hur intervjumanualen är uppbyggd men också i att detta är något som de 
unga tjejernas tankar kretsar kring. Att som ung tjej skapa sin feminina genusposition är 
en del i hennes identitetsskapandeprocess. Centralt för uppsatsen är att med 
utgångspunkt i synen på genusidentiteten som något som är under ständigt pågående 
konstruktion (Jmf Hirdman 1997; Ambjörnsson 2004) se hur denna skapas av de unga 
tjejerna. Enligt Ekerwalds resonemang är delarna i identiteten under ständig förändring 
med de nya erfarenheter vi gör (2002, s. 47). Här ligger fokus på den, av Ekerwald 
benämnda, subjektivt upplevda identiteten, den identitet människan själv uppger och är 
medveten om (2002, s. 28), då det är informanternas egen syn på identitet som ska 
undersökas. Ekerwald menar att kön är grundläggande för vår identitet och 
genusidentitet motsvarar det hon kallar för subjektivt upplevd identitet (2002, s. 28 ). 
 
Det finns hos de unga tjejerna en medvetenhet om att de befinner sig i en fas i livet där 
deras identitet skapas och utvecklas. Således talar de unga tjejerna om vem de är, vem 
de vill vara och vem de hoppas på att bli. Denna medvetenhet är särskilt tydlig hos 
några av de unga tjejerna, däribland Frida. 
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Frida: ”Jag kan inte riktigt säga att jag är någon nu förutom mig själv men 
jag får fortfarande så himla mycket, jag tänker inte så mycket på min 
identitet just liksom nu utan jag ser det fortfarande att jag är i en fas där jag 
strävar efter att bli den jag är.”  

 
Frida menar att när hon hamnar i en speciell situation eller ställs inför en fråga tvingas 
hon fundera över vem hon är. På frågan om hon själv upplever att hon är den hon skulle 
vilja vara svarar hon att hon tror att hon är på väg dit.  
 

Intervjuare : ”Vad är det som saknas?” 
Frida: ”Identitet tror jag. Att verkligen veta vem jag är. Jag vet hur mina 
åsikter är men jag kan inte framföra dem till någon annan än. Jag tycker inte 
själv att jag har tillräckligt mycket kunskap för att kunna gå ut med dem. När 
jag kan sätta mig inför folk och argumentera mot någon om min åsikt så…” 

 
Även Sandra uttrycker hur hon upplever att hon tidigare var inne i en period då 
identitetssökande stod i centrum: ”… det var nog mest på högstadiet, så som jag var i 
åttan, mest åttan början av nian kanske, identitetssökande, eller jag visste inte riktigt 
vem jag var och så”. 
 
Gemensamt för de unga tjejerna är deras egen uppfattning om att identiteten och synen 
på vem de är skapas lika mycket av dem själva som av de människor som finns runt 
omkring dem. Frida menar att det förutom hon själv som styr hur hon vill vara är ”… 
alla. Skola, kompisar, familj mer eller mindre.” Andra människors syn på dem, hur de 
uppfattas av andra och hur och vad de vill att andra ska tänka och tycka om dem är 
återkommande. Så funderar exempelvis Sandra kring om andra uppfattar att de vet var 
de har henne eller inte och hur hon ska kunna finna sin egen identitet.  
 

Sandra: ”så jag tror att alla egentligen hur udda man än anses vara så tror jag att 
det finns fler som är som en, tror jag verkligen, bara man hittar liksom hittar rätt 
för det är lite mer identitetssökande också för om man vet som man är så tror jag 
andra ser hur man är och då kommer det till en själv och då tror jag man inte 
behöver jaga det...” 

 
Frida upplever inte att dessa människor har en bestämd uppfattning om hur hon borde 
vara men däremot om hur hon är: 
 

Frida: ”Hur de tror att jag tycker och så. Jag har ju en bild av att den här 
personen är perfekt men den kanske har precis samma tankar om mig men 
känner att den kanske inte är perfekt.”  
Intervjuare : ”Tror du att det finns folk som tänker att ’Frida är perfekt’?” 
Frida: ”Ja. Det kan jag tänka mig om de bara har träffat mig en gång.” 

 
Intressant här är att se hur Frida försöker framstå till skillnad från hur jag upplever 
henne. Inte sagt att jag inte tycker att hon verkar vara en ”perfekt tjej” men hur viktigt 
det verkar vara för henne att alla tänker så, däribland jag. Hon tillägger inte efter detta 
uttalande att hon inte själv håller med om bilden som folk som inte känner henne 
eventuellt har. Det är alltså den tillskrivna identiteten som jag upplever att Frida söker 
påverka genom att framstå på ett speciellt sätt. Även Amanda uppger att hon strävar 
efter att bli perfekt men visar ändå på en god självkänsla: 
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Amanda: ”det går inte att bli perfekt, det finns inget som är perfekt så det är 
bara att inse, men jag tror, alltså jag är väldigt nöjd med mig själv och hur jag 
är…”         

 
Läsningen är en av de faktorer som på flera sätt kan fungera som en hjälp i de unga 
tjejernas sökande efter, eller skapande av, identitet. Rosenblatt menar att läsaren i 
litteraturen möter andra människor och livssituationer, får se hur andra människor har 
det, hur vi behandlar varandra och reagerar i olika situationer, hur världen ser ut och så 
vidare (2002, s. 174f). Läsningen leder de unga tjejerna till att fundera över hur de 
själva är och hur de vill vara. Det får dem att försöka förändra både sig själva och andra 
då de tycker att de handlar felaktigt. Frida funderar över det faktum att litteratur kan få 
läsaren att vilja var på ett speciellt sätt (mina ord), hon säger: 
 

Frida: ”Inte att jag vill vara på ett specie llt sätt eftersom jag vet ju hur mina 
värderingar ligger och böckerna kanske gör mig till hur jag är, men att kanske 
försöka göra människor till en lite bättre människa. Just det här att bry sig. Att 
alla ska upptäcka att man måste bry sig om andra människor och det försöker 
jag göra genom att få dem att bry sig.”  

  
Identifikation framhålls både av informanterna och av Rosenblatt. Det faktum att 
läsaren identifierar sig med karaktärer i böckerna är enligt Rosenblatt beroende av 
läsarens intressen vid det specifika lästillfället. Rosenblatt menar att det genom en 
identifikation med en karaktär möjliggörs en kompensation för brister eller 
misslyckanden i läsarens eget liv. Hon kan identifiera sig med någon hon vill vara som 
snarare än någon som hon faktiskt är lik. Det kan vara så att karaktären i boken äger 
egenskaper eller förmågor som läsaren saknar vilket leder till att hon börjar använda sig 
av dessa mer. Även om hon läser om karaktärer som hon till det yttre inte har något 
gemensamt med kan alltså enligt Rosenblatt en identifikatorisk läsning komma till stånd 
(2002, s. 45ff). Även Ulfgard framhåller identifikationens betydelse framförallt i 
relation till läsupplevelsen. Hon menar att en roman kan fängsla sin läsare då den tar 
upp ett problem som läsaren känner igen vilket leder till ett positivt möte mellan roman 
och läsare (Ulfgard 2002, s. 273). När Amanda läser sådana böcker menar hon att ”då 
känner man att man har, inte gemensamt men ändå såhär, samhörighet om man säger 
så.” 
 
Vid något tillfälle går informanternas övertygelse om läsningens påverkan tvärtemot 
Rosenblatts. Emma menar att läsningen inte har någon direkt påverkan på hennes bild 
av sig själv.  
 

Intervjuare : - ”Har läsandet påverkat din syn på dig själv?” 
Emma: - ”Det var nog ett tag sedan i så fall. När man började läsa mer och mer 
och det var fler böcker som gick lite djupare. Men jag är så säker i mig själv 
eller vad man ska säga så att jag har lätt att känna igen mig själv i dem och de 
känner igen sig i mig eller vad man ska säga.”  
Intervjuare : ”Hur menar du då?” 
Emma: ”Att böckerna ändrar inte min syn på mig utan jag kan se mig själv i 
dem istället.”   

 
Flera av de unga tjejerna nämner hur de identifierar sig med karaktärerna och lever sig 
in i situationen de befinner sig i. Detta kan ske även om romankaraktären är mycket olik 
dem själva. Lövgren visar hur även hennes informanter identifierar sig med karaktärer i 
litteraturen. Det handlar då om att de känner igen sig i karaktären eller att denna är 
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”extra sympatisk” (Lövgren 1991, s. 106f). Om en läsare reagerar starkt på ett speciellt 
verk kan det alltså ha sin förklaring i att hon känner igen förmågor eller erfarenheter hos 
karaktärerna som hon själv äger (Rosenblatt 2002, s. 48). De unga tjejerna kan på olika 
sätt försöka vara mer som karaktärerna de läser om då de tycker att dessa är bra på ett 
sätt som de upplever att de själva inte är. Detta är ett av de sätt på vilket Rosenblatt 
menar att litteraturen får en mening för läsaren (2002, s. 49). I läsningen och då 
framförallt den identifikatoriska läsningen blir det tydligt att de tar emot intryck och vill 
bli som karaktärerna eller tvärtom att de går emot. Att de tänker både ”sådan vill jag 
vara” och ”sådan vill jag inte vara.” Jag ser alltså hos informanterna hur litteraturen kan 
fungera som en identifikation genom att de unga tjejerna kan läsa om någon de 
imponeras av och sedan försöka efterlikna den personen. Därmed blir läsningen en del i 
skapandet av en identitet. Detta blir tydligt hos bland andra Matilda som ”älskar” 
författarinnan Johanna Nilssons romankaraktärer Ela (2004) och Stella (2001) samt 
beskrivningen av deras ångest. Matilda menar att hennes egen ångest inte ser ut så men 
att hon gillar det faktum att Stella är så ”bra på att må dåligt”. 8 Här blir Nilssons 
romaner bra exempel då de för det första ofta återkommer i informanternas utsagor och 
för det andra behandlar just de frågor som här blir aktuella. I min C-uppsats i 
litteraturvetenskap, Johanna Nilssons romaner ur ett livsåskådningsperspektiv, 
(Centerwall 2003) visar jag bland annat hur Nilsson genom sina karaktärer uppmanar 
till handling i form av uppror mot en patriarkal ordning som hotar deras överlevnad. Det 
blir i denna uppsats tydligt hur likheten mellan de problem som Nilssons protagonister 
ställs inför och de mina informanter ställs inför leder till identifikation och vilja till 
förändring hos läsaren.  
 
En av slutsatserna i Zara Bärebrings magisteruppsats i biblioteks- och informations-
vetenskap, Identitet och påverkan Om unga kvinnor och skönlitteratur (2004), är att de 
unga kvinnorna som utgör hennes informanter uppskattar litteratur där de tydligt kan 
identifiera sig framför sådan där detta inte stämmer i lika hög grad. Bärebring ser hur all 
den litteratur som nämns av hennes informanter har haft anknytning till egna 
erfarenheter, upplevelser, tankar eller känslor hos informanterna (2004, s 63f). 
Bärebring menar att hennes uppsatsresultat tydligt talar för att litteraturen har en 
funktion som stöd för den befintliga identiteten och kan utveckla den (2004, s. 63). 
Även mina informanter har med liknande resultat tillfrågats om identifikationen i den 
litteratur de läser. Detta resultat är däremot inte lika entydigt som Bärebrings då de unga 
tjejerna i fokus för min undersökning inte undantagslöst föredrar litteratur där 
protagonisten är en ung kvinna i svensk nutid. De läser också en hel del gammalt, 
utländskt, om vuxna och med manliga protagonister. En förklaring kan vara att 
Bärebrings informanter kommer från olika delar av landet medan mina kommer från 
samma skola. En annan förklaring kan vara att Bärebring inte fokuserar på 
duktighetsprägeln hos informanterna så som jag gör. Ytterligare en förklaring kan vara 
att det ingår i rollen som duktig tjej att läsa böcker ur den litteraturvetenskapliga kanon 
skriven av män. Slutligen ser jag att förklaringen till att de även läser och uppskattar en 
hel del böcker skrivna av och om män, har att göra med att vi lever i en genusordning 
där män är överordnade kvinnor. Detta har till följd att kvinnor behöver lära sig om hur 
män fungerar och tänker för att så att säga överleva. Detta medan män inte läser böcker 
om eller av kvinnor i lika hög utsträckning, om ens i någon utsträckning, då de som 
dominerar inte behöver anpassa sig till de underordnade. Det handlar också om att 
kvinnor är heterosociala vilket innebär att kvinnor identifierar sig med kvinnor men 
                                                 
8 Samtidigt är detta även ett tydligt exempel på hur dessa unga tjejer är duktiga tjejer som vill vara bra på 
precis allt, det vill säga, även på att må dåligt. Detta kommer jag att utveckla i avsnitt 5.2.5. 
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också med män ”i och med att det är de som har resurserna och makten” (Ernsjöö Rappe 
& Sjögren 2002, s. 34). Här framkommer också en koppling till Radways resonemang 
om ”kvinnolitteratur” som någonting mindre bra. Enligt Radway blir kvinnors val att 
läsa (istället för att göra någonting annat) en ”självständighetsdeklaration” (enl. 
Ekerwald 2002, s. 142). Radway tecknar en bild av hemmafrun som ska ta hand om allt 
och som aldrig får tänka på sig själv. Hon ska betjäna andra osjälviskt medan ingen 
betjänar henne. Läsning blir för kvinnor i den situationen något de gör bara för sin egen 
skull och som återställer deras krafter (enl. Ekerwald 2002, s. 142). Här finns också 
kopplingar till Hirdmans isärhållandets princip och normen som man. Med detta i 
åtanke blir att göra genus till att göra skillnad, det vill säga att hålla isär (Hirdman 2001, 
s. 65). Jag tar återigen ett citat från Frida för att belysa detta: 
  

Frida: ”Det är nog lä ttare att vara kille tror jag. Men det är nog bara för att jag 
vet hur det är att vara tjej och vara 16 år.” 
Intervjuare : ”Vad är det för svårigheter eller problem som du och Fredrik [före 
detta pojkvännen] delar eller inte delar?” 
Frida: ”Jag tror inte att Fredrik tänker på sina identitetsproblem. Han hittar nog 
bara dit och om han känner för att ändra det så gör han det. Jag söker efter min 
identitet. Jag vet inte riktigt vem jag ska vara.”  

 
Här ser vi hur isärhållandets lag (Hirdman 2001, s. 24ff) blir tydlig då Frida (vilket 
förstås tydligare vid intervjutillfället än vid i ovanstående citat) mäter sig själv och sitt 
identitetsskapande med Fredriks och finner att hon själv har större ”problem”. Enligt 
isärhållandets lag blir att göra genus, att göra skillnad, att hålla isär. Enligt Hirdman kan 
man se isärhållandet inte minst just i våra föreställningar om vad som är kvinnligt och 
manligt (Hirdman 1997, s. 117). I lagen om hierarkin blir mannen och det manliga sättet 
att vara det rätta, eller det högst vä rderade (Hirdman 2001, s. 55). Därför ser Frida det 
som ett problem att hon måste söka efter sin identitet medan det upplevs gå betydligt 
lättare för Fredrik. Detta återspeglar synen att det är olika för pojkar och flickor. Jag får 
känslan av att de unga tjejerna tänker ”de (killar) gör på detta sätt medan vi (tjejer) gör 
på detta”. Detta innebär dock inte att jag menar att de unga tjejerna är fullt medvetna om 
samhällets genusordning och de teoretiska antaganden som finns kring denna.      
 
Ulfgard diskuterar hur läsningen spelar en roll i utvecklandet av en kvinnoidentitet 
vilket är ytterligare en genusaspekt på läsningens betydelse för identitetsskapandet. Hon 
ser hur det hos en av de grupper av flickor hon har intervjuat finns en nyttoaspekt i 
läsningen och en strävan efter att göra det lämpliga genom att välja den rätta 
litteraturen. Genom att de söker sig till romaner som kan lära dem något kan dessa 
också ge svar på frågor om vad det vuxna kvinnolivet innebär (Ulfgard 2002, s. 157).      
 
Identifikation kan också handla om att identifiera sig själv som läsare. En av 
intervjufrågorna löd just: ”Ser du dig själv som läsare?” på vilken de unga tjejerna i de 
flesta fall gav jakande svar. Ett exempel är Matilda, som menar att hon inte riktigt kan 
se sig själv som läsare nu längre då hon inte ägnar lika mycket tid på sin fritid åt att läsa 
skönlitteratur som tidigare. För henne var detta vad att vara läsare innebär. Det blir för 
de unga tjejerna viktigt att ses just som läsare eller kanske snarare som läsande tjejer. 
Här handlar det om vilken betydelse läsningen har för dem, vilken roll och vilken 
funktion den får i deras liv, närmare bestämt en status som någonting som kommer att 
föra dem någonstans men också som ett pekande på vem de är idag. ”Jag är en tjej som 
läser”, det vill säga att både andra och de själva ser dem som tjejer som läser. Det 
handlar om att det faktum att de läser säger något om deras person. Att vara en läsande 



53 

tjej innebär för dem att vara en tjej som bildar sig, som är intellektuell och som kommer 
att komma någon vart i livet. Detta hänger ihop med och är starkt kopplat till betydelsen 
av att läsa för att lära vilket jag kommer att återkomma till (5.2.4).  
 
Ofta förekommande i informanternas utsagor är talet om självbild och självkänsla. Även 
om tankarna kring självbild får en stor plats i det empiriska materialet har jag valt att 
inte fördjupa mig i det utan endast göra en sammanfattning av det som framkommit och 
hur det kan kopplas till de unga tjejernas läsning.  
 
Merparten av de unga tjejerna uttrycker en säkerhet på sig själva som inte helt 
överrensstämmer med det jag har läst i tidigare forskning. Vidare ger de mig bilden av 
unga tjejer som inte alls är speciellt kuvade eller har så dåligt självförtroende som 
medier ofta gör gällande. Den kritik mot människor som uttrycks riktas inte inåt i lika 
hög grad som utåt mot politiker, makthavare och medier. Samtidigt blir det tydligt hur 
de unga tjejerna får kämpa för att stärka sin självkänsla. Bärebring tar upp hur 
merparten av hennes informanter uttrycker ”tvivel och nedvärderingar gällande sitt jag” 
(2004, s. 57) och kopplar detta till tankar om modernitet. Enligt hennes resonemang är 
det det utseendefixerade samhället som gör att unga kvinnor förlorar sin självkänsla. 
Ganetz menar att det i vår kultur finns ett budskap som säger att ”det spelar ingen roll 
hur du ser ut, bara du är duktig” samtidigt som media ger motsatta signaler (1991, s. 
10). 
 
Tankarna kring, och synen på, den egna personen rör här framförallt kroppen, utseendet 
och träning. Hos Ulfgards informanter framkom åsikten att utseendet är orsaken till 
dålig självkänsla och att det är reklam och media som ligger bakom (2002, s. 167). Hos 
mina informanter finns en medvetenhet om denna koppling men denna kopplas inte till 
den egna personen utan snarare till tjejer i allmänhet. De uttrycker som sagt en nöjdhet 
med sitt utseende och sina kroppar som jag inte förväntade mig. För flera av tjejerna är 
idrotten viktig och den har snarare gjort att de är nöjda med sig själva och sina kroppar 
än tvärtom. Detta hör ihop med bilden av hur en tjej ska vara och de tankarna om 
normalitet som tidigare diskuterats (5.1) på så sätt att det handlar om upplevelsen av hur 
tjejer bör se ut och huruvida de själva uppfyller dessa krav eller inte. Emma reflekterar 
kring det faktum att hon inte längre strävar efter att se ut på ett visst sätt.  

 
Emma: ”För att jag inte orkade. När allting kretsade kring det så kändes det 
om att ’nej det blir för mycket, jag orkar inte’ Det blev nog ett ganska radikalt 
ändrat synsätt. Jag orkade inte mer bara. Jag tyckte att om folk vill vara vän 
eller känna mig för att jag hade idealutseendet så var de ju inte mina riktiga 
vänner liksom. Så då var det bättre att vara sig själv.” 

 
Ambjörnsson menar att det är tydligt hur skapandet av feminina genuspositioner 
”artikuleras genom just föreställningar om den ideala kvinnokroppen”(2004, s. 151). 
Liksom Bärebring och Ulfgard finner hon att kroppen påtalas som en av de viktigaste 
källorna till personligt missnöje (Ambjörnsson 2004, s. 173). Ambjörnsson uppger att 
hon i intervju efter intervju får höra av tjejerna att de har dåligt självförtroende och att 
det är ett missnöje med kroppen och utseendet som ligger bakom (2004, s. 173). Det 
framkommer ett samband mellan tjejernas negativa kroppsuppfattningar och ett 
samhälle/medievärld som ställer krav på hur tjejer ska vara (Ambjörnsson 2004, s. 
176f). Flickorna känner sig styrda av idealet, de förmår inte leva upp till det och de trivs 
inte med sitt utseende för att de känner sig för tjocka (Ulfgard 2002, s. 165). 
Ambjörnsson uttrycker dessa tankar i termer av: ”Jag är missnöjd med min kropp - 
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alltså är jag tjej”. Hon menar att processen ”att bli tjej” kan ses som kretsande kring 
tankar och åsikter om – och därmed också ofta outtalade krav på – normalitet 
(Ambjörnsson 2004, s. 21). 
 
Rosenblatt menar att litteraturen är viktig genom sin förmåga att på ett objektivt sätt 
framställa läsarens egna problem och placera dem utanför individen (2002, s. 47). Vi ser 
hur tjejerna kan läsa om problem de själva har och få se dem i ett annat ljus eller få 
förslag på lösningar. Det kan också läsa om andra människor med likartade problem 
men som inte låter sig tyngas ner av dem och detta inspirerar de unga tjejerna i deras 
egna liv. Att läsa om någon annan som är i läsarens situation ger henne perspektiv på de 
egna problemen och hjälper henne att förstå och förhoppningsvis finna lösningen på 
dem. Genom att läsa om en karaktär som har gått igenom likartade känslor och 
konflikter kan läsaren bli medveten om sådant som tidigare var omedvetet och ta itu och 
bearbeta det. På detta sätt får litteraturen också en stödjande funktion genom att 
motverka läsarens ensamhet eller känslor av främlingskap (Rosenblatt 2002, s. 156). 
Läsningen får därmed betydelse för och förhoppningsvis en positiv inverkan på, 
läsarens självkänsla. Det tydligaste exemplet jag ser på detta är Emmas läsning av en 
speciell bok som fick henne att se en uppkommen situation med sin pojkvän tydligare, 
fick henne att kunna lösa det eller som hon själv uttrycker det ”veta att det inte alltid 
slutar lyckligt”. Problemen mellan Emma och pojkvännen löstes tack vare boken menar 
Emma och ser därigenom hur den fick stor betydelse för bådas liv då hon även lät sin 
pojkvän läsa boken. Trots att hans upplevelser var annorlunda bidrog det till att de 
kunde få nya insikter om sin relation och kunde fortsätta den. Att läsningen ibland får så 
starka konsekvenser att den förändrar liv förklarar Rosenblatt med att det beror på att 
den litterära upplevelsen sammanfaller med annat som just vid den tidpunkten har stort 
inflytande på individen (2002, s. 156). Så som tidigare beskrivits har detta kopplingar 
till den identifikatoriska läsningen som kan inspirera och hjälpa. Ett exempel på när 
litteraturen kan fungera stödjande och hjälpande är vid ett jämförande mellan det egna 
jaget och andra människor vilket riskerar att hota den egna självkänslan. Sandra 
beskriver att hon jämför sig med andra och hur hon tänker då:  

 
Sandra: ”… att man kan tänka på vissa saker i sitt beteende eller i hur man 
uppträder och så för jag tror att jag är ganska medveten om hur jag är. Men det 
är väl klart att man jämför sig med andra men vet man bara var man har sig 
själv, eller på något vis så det funkar kanske som inspiration eller så. Men det 
är klart att är det någon som har någonting som man själv vill ha så tänker man 
”vad har hon som inte jag har?”, det hör man ju det är ju ganska så normalt 
men det är inte så att jag för jämnan går runt och jämför mig med andra, inte 
alls.” 

 
I talet om identitet och självkänsla återkommer familjen och vännernas stora betydelse 
för informanterna. En av de frågor som ställts berör vad som är viktigt i de unga 
tjejernas liv på vilken alla svarar familj, släkt, vänner, kompisar och i något fall 
pojkvännen. Relationer av olika slag tillhör det som de unga tjejerna talar mycket om 
och de viktigaste relationerna är de mellan dem och andra tjejer. Att den homosociala 
gemenskapen, tjejerna emellan, är viktig, syns också i deras utsagor om sitt liv och sin 
fritid. Mycket tid spenderas vid sidan om skolan också med exempelvis läxläsning 
tillsammans med klasskamrater vilket prioriteras högt. Så har till exempel flera av dem 
slutat utöva idrott för att få mer tid över till att ”umgås med kompisar”. Vidare beskrivs 
vännerna som viktiga för att de vet att de alltid kan vända sig till dem vilket inte gäller 
den tillfälliga pojkvännen eller föräldrarna. Sörensen lyfter fram forskning om flickor 
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som visar på väninnornas stora betydelse och visar att det bland annat handlar om att 
finna stöd och bekräftelse hos varandra genom att finna en ”gemensam identitet inåt, 
som utåt markerar olikheten och distansen gentemot de andra” (1991, s. 52).  
 
Rosenblatt menar att litteraturen visar på en mångfald möjliga livsstilar, 
relationsmönster och livsåskådningar från vilka läsaren har frihet att välja. Insikten om 
detta minskar känslan av utanförskap och stärker därmed självkänslan hos den unga 
läsaren.  Bärebring anser att i ”detta sammanhang kan litteraturens stödjande funktion 
inte nog betonas” (2004, s. 57). Detta på grund av att samtliga av hennes informanter 
”har någon bok som de tycker har varit viktiga för dem på grund av att den gett tröst, 
stöd och styrkt självkänslan.” (Bärebring 2004, s. 57). Vidare menar Bärebring att 
hennes informanter ”ger tydliga exempel på särskilda böcker som stärkt deras 
självförtroende och deras självkänsla och fått dem att inse sitt egenvärde.”(2004, s. 57).    
 
Rosenblatt drar paralleller mellan det inflytande som litteraturen utövar och det 
inflytande som utövas av familjen och närmiljön (2002, s. 78). Vi ser här hur frågan om 
vad som präglat de unga tjejerna besvaras genom tal om familj, stöd hemifrån och då i 
första hand från mödrarna. I andra hand kommer läsningen vilket jag tenderar att tolka 
som en forskningseffekt, då intervjuerna syftar till att handla om läsningens påverkan, 
snarare än ett bevis på läsningens stora betydelse. Hos Rosenblatt kan litteraturen 
”avslöja för unga läsare att det finns andra livsformer än de som de själva har råkat bli 
födda i” och därmed vara en ”befriande faktor” (2002, s. 154). Hos mina informanter får 
litteraturen motsvarande effekt då den påminner läsaren om hennes privilegierade 
ställning. Amanda gör en jämförelse mellan hur böcker, lika väl som verkliga händelser, 
får henne att inse hur lyckligt lottad hon är: 
 

Amanda: ”…läser man liksom något hemskt som, om vi säger till exempel om 
mina föräldrar dör, jag kan börja fundera och inse hur viktiga de är ungefär till 
exempel. Om tsunamigrejen hade varit liksom en bok så hade jag börjat tänka 
på hur viktiga alla är egentligen, de finns ju alla här, mina föräldrar och mina 
vänner, men om de hade varit där nere hade man insett liksom hur mycket de 
betyder för en.” 

 
Ambjörnsson menar att de tjejer hon har studerat skapar genus genom att prestera och 
presentera vissa sorters relationer i form av heterosexualitet och homosocialitet. 
Heterosexualiteten hör ihop med identiteten och positionen som tjej, det vill säga den 
feminina genuspositionen (2004, s. 117). I hennes undersökning framkommer hur 
tjejerna skapar genus inom ”ett ramverk där heterosexualiteten var central både som 
praktik, meningssammanhang och ideal” (2004, s. 117). Poängen med Ambjörnssons 
resonemang kring heterosexualitet och homosocialitet är att visa hur dessa två 
företeelser tycks krävas för att vi, ”på ett existentiellt såväl som praktiskt plan” ska veta 
vem som är tjej och vem som är kille (2004, s. 139). En överensstämmelse mellan 
Rosenblatts resultat och mina informanters utsagor går alltså att se också i relation till 
heterosexualiteten. Rosenblatt menar att läsningen tidigt kan göra läsaren medveten om 
att det finns familjer som är helt annorlunda organiserade än hennes egen (Rosenblatt 
2002, s. 154). Vi ser här hur litteraturen tillsammans med många andra faktorer, har fått 
de unga tjejerna att bli medvetna om, och i vissa fall ifrågasätta den heteronormativa 
tvåsamhet som de förväntas eftersträva. Ett modigt ifrågasättande då denna normativa 
heterosexualitet och tvåsamhet fungerar som en grundsten i livet, vilket bland andra 
Ambjörnsson visar (2004, s. 288). 
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Litteraturens påvisande av alternativ och därmed stärkande funktion kan också ses ur ett 
genusteoretiskt perspektiv. Elvin-Nowak och Thomsson poängterar hur det för en 
individs självkänsla är viktigt att bli bekräftad på olika sätt (2003, s. 108). Ett av de 
viktigaste sätten är att bli bekräftad som ”bekönad”, det vill säga som kvinna eller man. 
När vi formar våra genuspositioner gör vi det så att vi ska uppfattas och bekräftas som 
rätt och därmed upprätthålla den egna självkänslan (Elvin-Nowak & Thomsson 2003, s. 
108). Individens självkänsla och känsla av att vara en tillräcklig och värdig person är 
beroende av hennes förmåga att ”göra kön” på rätt sätt (Elvin-Nowak & Thomsson 
2003, s. 111). Elvin-Nowak och Thomsson menar vidare att flickor och kvinnor lever 
med erfarenheter av att tillhöra ett underordnat kön vilket påverkar den uppfattning de 
har av vem de är och hur de ska vara (2003, s. 111f). Det påverkar också hur mycket 
plats de känner att de får ta och på vilket sätt. Emma menar att tjej måste: 
 

Emma: … vara smart och säga vad hon tycker men hon ska inte göra sig för 
mycket hörd. Hon ska ändå hålla sig lite tillbaka men om hon håller sig för 
mycket tillbaka så är det för mycket. Hon ska hitta något slags mellanting. Jag 
tycker att det är fel, jag tycker att vi ska få visa framfötterna hur mycket vi vill!      

 
Det gäller således för alla flickor och kvinnor att ta dessa erfarenheter av underordning 
och omvandla dem till någonting annat. Det är denna omvandling som skapandet av en 
feminin genusposition handlar om. Att detta är så svårt har enligt Björk att göra med att 
vår kulturs föreställningar om kvinnlighet är en så viktig del i vår egen kvinnliga 
identitet (2003, s 240). 
 

5.2.2 Känslor  
 
I de unga tjejernas utsagor om sin läsning finns många kopplingar till känslomässiga 
aspekter. Frågan ”Vilka känslor har du när du läser?” har ställts till informanterna. 
Utifrån svaren kan de känslor som läsningen är förknippad med ses med tre olika 
utgångspunkter. Det handlar för det första om vilka känslor hos den unga tjejen som 
leder fram till läsning, det vill säga vilka känslor hon har innan hon börjar läsa. För det 
andra handlar det om de känslor som finns hos den unga tjejen i samband med 
läsningen, det vill säga de känslor hon har under läsningens gång. För det tredje om 
vilka känslor hos läsaren som läsningen ger, det vill säga de känslor som läsningen 
väcker eller skapar. Ur ett genusteoretiskt perspektiv märks en koppling mellan 
känslorna och den normativa femininiteten som blir synlig genom att ”den ideala  
kvinnan” (Ambjörnsson 2004, s. 63) verkar ”definieras och bestämmas utifrån sin 
möjlighet att presentera vissa typer av känsloyttringar och undvika andra” (2004, s. 66). 
 
Det handlar först om att tjejerna har en viss känsla när de går in i läsningen. Det blir 
tydligt hur läsningen är kopplad till känslostämningar och hur de olika känslorna leder 
till val av olika typer av litteratur. De unga tjejerna läser således ofta i syfte att förändra 
sitt känslotillstånd så som när de läser för att lugna ner, eller muntra upp, sig. Det är 
framförallt då de är ledsna som de känner för att läsa. Hanna säger: 
 

Hanna: ”Jag läser nog mer när jag är ledsen än när jag är glad i alla fall. När 
man känner att man måste läsa, ’nu måste jag försvinna och tänka på någonting 
annat’”.   
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Detsamma gäller om de är arga över någonting vilket ofta får dem att vilja läsa politisk 
litteratur, eller - vilket är mycket vanligt - om de känner sig stressade vilket gör att de 
vill läsa för att lugna ner sig. Tjejerna läser alltså ofta när de behöver bli lugna och de 
känner också att läsningen kan ha den effekten.  
 

Camilla: ”Jag läser, alltså jag anpassar min läsning efter situationen, om jag är 
glad så kan jag läsa vad som helst om jag är ledsen så kan jag läsa nåt 
uppmuntrande och när jag är stressad läser jag något lugnande.”  

 
Den andra aspekten handlar om hur läsningen ger känslor. De unga tjejerna kan medan 
de läser bli glada, ledsna, upprörda, rädda, arga, varma av kärlek och så vidare. Flera av 
dem beskriver hur deras känslor påverkas starkt av böckerna. Amanda säger: ”Man blir 
alldeles varm när man läser, man blir glad tycker jag.”, medan Frida menar att hon 
känner sig ”väldigt avslappnad” när hon läser. Matilda kallar det känslotillstånd hon går 
in i under läsningen för ”läsläge” och kopplar det samman med sin egen inlevelse i en 
bok. Hon säger:  
 

Matilda: ”… väldigt avslappnad, man känner sig på något sätt lättare, eller man 
känner sig mindre närvarande .../…/… på nåt sätt känner man sig lite upphöjd 
också över boken, oftast känner iallafall inte jag mig som att jag springer runt och 
är med i händelserna utan att jag tittar på dem uppifrån eller är osynlig. Det är lite 
såhär... betraktarkänsla. Om man tittar på film tror jag är liknande. Det är nåt 
behagligt över det.”  

 
Även Emma kopplar ihop de känslor läsningen ger med graden av inlevelse i en bok. 
Hon menar att hennes eget känsloläge förändras i takt med huvudpersonens:  
 

Emma: ”det är nog som huvudpersonen känner sig. Alltså jag kan bli ledsen 
eller besviken eller glad och sådär. Det är helt olika beroende på hur boken är. 
Men det är aldrig, jag läser aldrig en bok som inte får mig att känna någonting.”  

 
Rosenblatt skiljer mellan text och det som sker efter att läsaren har kommit i kontakt 
med texten nämligen mening och poängterar därigenom den betydelse som läsarens 
engagemang i den text hon läser har (2002, s. 37). Är man inte engagerad i texten får 
man inte lika mycket ut av den, läsningen blir inte på samma sätt meningsskapande 
enligt Rosenblatts resonemang. Detta kan jag finna genom att se på tjejernas utsagor i 
sin helhet. De som är mer engagerade verkar helt enkelt vara mer benägna att ha fått ut 
något av läsningen. Sandra menar att det är huvudpersonens känslor liksom det som 
denne upplever som påverkar vilka känslor hon själv har under läsningen: ”om man 
lever sig in i en bok så att man känner att det hade kunnat vara en själv och sedan så om 
det händer något väldigt sorgligt eller om det händer något roligt.” Likadant menar 
Camilla att hennes engagemang i boken påverkar hur starka hennes känslor blir. Hon 
menar att: 
 

Camilla: ”man känner ju verkligen för det man läser ofta, man kan ju gråta 
eller skratta eller så. När man läser någonting, man har blivit så engagerad i 
boken och det händer någonting sorgligt eller så, eller om man verkligen 
känner för den människans situation, om den är deprimerad eller nåt sånt där.”  

 
Rosenblatt menar att hennes teorier om läsning utgår från övertygelsen om det finns en 
skillnad mellan litterär läsning, det vill säga läsning av skönlitteratur, och annan läsning, 
såsom exempelvis läsning av facklitteratur (2002, s. 235). Hos mina informanter blir 
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detta framförallt tydligt i att talet kring läsning är olika för de olika typerna av litteratur. 
Den skönlitterära läsningen engagerar mer och utsagorna handlar mer om känslor, 
medan facklitteraturen ger upphov till utsagor i stil med ”ja, man lär sig ju mycket.”. 
Rosenblatt menar att denna skillnad mellan olika sorters läsning ligger i vilka 
upplevelser läsaren får och vad hon får ut av läsningen (Rosenblatt 2002, s. 75).  
 
Att de unga tjejerna läser då de känner att de behöver komma bort från sina egna liv blir 
en form av verklighetsflykt. Frida menar att hon när hon läser kan ”skjuta undan sitt liv 
lite granna och bara gå in i den personens liv och där har de inte de problemen som man 
själv har.”. För att åstadkomma detta väljs som jag ser det två olika slags litteratur. Det 
första är ungdomsböcker eller så kallade ”tjejböcker”. Matilda ger exemplet hur hon när 
hon är på landet ibland läser Kitty Drew-böckerna:  
 

Matilda: ”Det finns sådana där feelgood-böcker som jag tycker är ganska bra 
’bara jag blir lycklig så är allt okej’. Det är väl de som fastnat för det är det 
man vill ska fastna. Bara man är lycklig så är det okej.”  

 
På frågan om varför de läser svarar flera av tjejerna av det är för att få förströelse, 
underhållning, avkoppling och tidsfördriv. Denna läsning lämnar oftast inte några 
djupare spår hos läsaren och dessa böcker glöms ofta bort snart efter läsningen och 
kanske är det därför det förekommer få exempel på titlar på denna typ av litteratur i 
informanternas utsagor.9 Böckerna är lättlästa och kräver inget stort engagemang från 
läsaren. De ger avslappning samtidigt som hon slipper tänka på sina egna bekymmer. 
Likaså kan de läsa denna lättsmälta litteratur när de känner sig ledsna eller stressade. 
Det är dessa känslor som ligger bakom uttalandet från flera av tjejerna att det är ”skönt” 
att läsa. Linda menar att när hon ”inte orkar med allt som är jobbigt” i sitt eget liv vill 
hon inte heller läsa om någon annans problem. Hon läser då istället en romantisk bok 
som inte har några direkta beröringspunkter med hennes eget liv och som får henne att 
må bra. 
 
Den andra typen av bok som innebär en verklighetsflykt är spännande böcker såsom 
deckare, som ofta sträckläses. Man läser för att det är spännande men tar samtidigt med 
sig någonting därifrån. Denna läsning upplever som den vanligaste typen av läsning hos 
tjejerna. De väljer att läsa en bok för att den verkar bra, spännande, rolig eller på annat 
sätt intressant. Karakteristiskt för denna läsning är att de vill veta slutet på boken, hur 
det går för huvudpersonen.  
 

Intervjuare : ”Hur känner du dig när du läser?” 
Sandra: ”Jag blir väldigt, jag vill vidare, vidare, vidare liksom, jag vill nå 
slutet, jag blir väldigt, jag får tvinga mig själv att inte slå upp sista sidan för jag 
vill liksom, på något vis så stressar jag när jag läser för jag vill få reda på hur 
det går men samtidigt vill jag inte att boken ska ta slut. Så det är lite såhära, jag 
brukar läsa sida för sida och så försöker jag tänka…/…/…’nej nu är det bättre 
att du lägger undan det och har kvar lite till imorgon så kan du läsa det då och 
njuta av det’ så tänkte jag faktiskt igår men det var en ny tanke för att vara mig 
tror jag.” 

 
Amanda beskriver exempelvis hur hon under läsningens gång funderar på hur det ska gå 
för huvudpersonerna och hur hon även efter boken är slut funderar och fantiserar kring 

                                                 
9 Se bilaga 2 för förteckning över de verk och författare som nämns i intervjuerna.   
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berättelsens fortsättning. Med Rosenblatts ord blir läsupplevelsen snarare ett resultat av 
textens egenskaper än en transaktion mellan läsare och text. Med andra ord engagerar 
inte heller spänningsläsningen läsaren speciellt mycket. Vi ser hur de unga tjejerna när 
de talar om den här typen av läsning och litteratur talar mer om handling och karaktärer 
än om egna upplevelser och känslor. Även Lövgren för ett resonemang kring hur 
läsningen engagerar (1991, s. 106). Det hennes informanter beskriver som det ”härliga” 
med romantikbokläsningen är dels själva böckerna och dels ”att ge sig hän, att stoppa 
tid och rum och stänga ute omgivningen och bara låta sig slukas av boken (1991, s. 
106). De intervjuade flickorna i Lövgrens studie beskriver hur de lever sig in i 
händelserna och känslorna snarare än karaktärerna. Läsningen bygger därmed på ett 
känslomässigt engagemang (1991, s. 107).     
 
Spänning är en av de känslor som saknas vid den facklitterära läsningen. Skillnaden 
ligger alltså dels i det som boken förmedlar men också i motivet bakom valet av bok. 
Skönlitteratur väljs i första hand i syfte att få eller förändra känslor medan facklitteratur 
väljs i syfte av få information eller kunskaper. Å andra sidan väcker litteraturen mycket 
känslor i form av ilska över det som läses. Ilskan hos de unga tjejerna i samband med 
läsningen handlar främst om hur människor behandlar varandra. De har lärt sig vad som 
är rätt och fel och när någon exempelvis sviker eller blir sviken i en bok blir de 
upprörda liksom när någon behandlar eller behandlas illa. Det kan också hand la om 
skildringar av starka känslor eller hat och våld. Dessa upprörda känslor är vanliga både 
vid läsning av facklitteratur och skönlitteratur. Som ett exempel på sådan litteratur 
nämns av flera informanter Dave Pelzers böcker (Bilaga 2). Camilla beskrive r hur hon 
förfasas över hur illa någon människa kan behandla en annan, hur hon får mycket starka 
känslor av obehag vid läsningen. ”Det påverkade mig starkt. Jag tänkte liksom ’hur kan 
man göra så mot någon!?’.” 
 
Den tredje aspekten av känslor vid läsningen handlar om vilka känslor som föds av 
läsningen, vad läsaren känner efteråt. Jag upplever att det är den typen av läsning som 
ovan (och av Rosenblatt) har kallats identifikatorisk som gör djupast intryck på 
informanterna. De böcker som har lett de unga tjejerna till att identifiera sig med 
huvudpersonen är ofta de som benämns som favoritböcker och de som sägs ha påverkat 
mest. En annan läsning som starkt påverkar är den som gör ont. Rosenblatt menar att 
läsningen ger oss möjlighet att få utlopp för våra känslor och att om en transaktion sker 
genom läsningen kommer läsaren att bli berörd och börja fundera över frågor som har 
tagits upp i texten (Rosenblatt 2002, s. 28). Frågan om vilka verk som har berört 
informanterna visar att det ofta handlar om verk där en huvudperson far, eller behandlas 
illa, eller råkar ut för hemska eller svåra saker. Denna läsning skapar känslor av obehag 
under läsningen som efteråt byts ut mot ilska. Det är ofta när inlevelsen i läsningen är 
stor som de unga tjejerna berörs djupt. Detta leder så som Rosenblatt visar till 
funderingar kring de frågor som behandlas i litteraturen.    
 
I identitetsskapandeprocessen ingår också ett sökande efter gemenskap och kärlek och 
liksom karaktärer kan också händelser och situationer skapa identifikation. De unga 
tjejerna finner gemenskap genom att läsa om unga tjejer som är som dem. Med 
utgångspunkt i Rosenblatts resonemang kan vi se hur bristen på exempelvis kärlek i det 
egna livet kompenseras av litteraturen. Det kan också ge hopp på så sätt att de unga 
tjejerna finner kärlek när de läser vilket väcker förhoppningar om att hitta kärlek i det 
egna livet. En aspekt av Radways forskning visar hur de böcker är uppbyggda som 
hennes informanter benämner som ideala för hur en romantisk bok ska vara. Radway 
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menar att de kvinnliga läsarna genom att identifiera sig med kvinnliga protagonister får 
den omsorg och uppmärksamhet de längtar efter. När Radway gör en analys av de 
sociala sammanhang som hennes intervjupersoner befinner sig i när de läser 
romantikböcker finner hon att de talar om läsningen som en händelse som får effekter, 
vilket Radway kallar ”the event of reading” (Ekerwald 2002, s. 142).  
 
Vi ser hur en av mina informanter, som uppger att hon har haft det ”jobbigt” inom 
familjen, läser på detta sätt och hur hon på ett annat sätt än de andra kan ta till sig 
böcker om kärlek. Hur hon söker upp dessa böcker och låter sig dras med och sugas in 
som tidigare beskrivits. Detta är någonting hon saknar i sitt liv och hon upplever att 
berättelser om stabila lyckliga familjer tilltalar henne för att hon inte har haft någon, 
samtidigt som de också irriterar henne för att hon inte tycker att världen ser ut så. För 
Matilda som har en mycket trygg uppväxt och aldrig har behövt tänka på detta är 
romaner om familjer och liknande inte speciellt spännande. För Amanda som ännu inte 
varit kär eller börjat bry sig så mycket om killar är böcker om kärlek och även kärlek i 
verkliga livet ”inget för henne”. Det är de känslomässiga behoven hos läsaren och 
hennes särskilda situation och intressen som avgör om ett specifikt verk får en sådan 
funktion för läsaren menar Rosenblatt (2002, s. 93).  
 

5.2.3 Uppleva, upptäcka och ta ställning 
 
Genom läsningen, och samtidigt som de läser, får de unga tjejerna nya upplevelser och 
upptäcker saker om livet och världen som de inte redan visste. Detta är också en av 
Rosenblatts viktigaste poänger vilket syns inte minst genom titeln på hennes bok 
Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa (2002). Rosenblatt menar att denna 
utforskning och upptäcktsresa sker både genom upplevelser med romankaraktärerna och 
inom individen vid läsningen. Detta är allra tydligast hos Matilda som säger:   
 

Matilda: ”Det är lite som, jag vet inte, vara på utflykt tror jag, det är inte det 
att man drömmer sig bort riktigt. Eller exkursion, man lär sig saker samtidigt. 
Eller liksom det är inte det att man, det är inte att man lär sig direkt men man 
lär sig alltid någonting när man läser. Inte bara det att man försvinner någon 
annanstans utan man lär sig alltid någonting på det mesta man läser.”  

 
Rosenblatt poängterar hur viktig läsaren är för hur läsupplevelsen blir. Det handlar om 
just samspelet mellan text och läsare. Enligt Rosenblatt har det betydelse var läsaren 
befinner sig i livet när hon läser boken och vilka erfarenheter och egenskaper hon tar 
med sig in i läsningen. Detta blir tydligt hos mina informanter på så sätt att de visar 
prov på olika reaktioner och känslor i samband med läsningen av samma bok. Det 
handlar om vad och hur mycket läsaren får ut av läsningen, vad hon tar till sig, 
intresserar sig för, ser och slutligen reflekterar över. Upplevelserna är både ett motiv för 
och en funktion av läsning. De unga tjejerna läser för att själva läsningen blir som en 
upplevelse för dem och för att de får vara med om och leva sig in i de upplevelser som 
romankaraktären är med om. Rosenblatt ser hur litteraturen ger läsaren möjlighet att få 
utlopp för sina känslor, ger henne upplevelser som hon annars inte skulle ha fått samt 
beskriver olika karaktärer och beteenden (2002, s. 28). Detta blir synligt på så sätt att de 
unga tjejerna ibland läser böcker som å ena sidan beskriver deras verklighet, en ung 
kvinna i Sverige i nutid, men å andra sidan där protagonisten är vuxen och ger sig ut på 
äventyr som den unga läsaren får följa med på. Av läsningen får hon då med sig 
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upplevelser vilket kan leda till en vilja att själv ge sig ut och resa exempelvis. Vi ser hur 
de unga tjejerna söker dessa upplevelser. De är intresserade av att veta mer om andra 
kulturer, de vill resa, bo utomlands och lära känna många nya människor. 
 
Som vi tidigare sett får litteraturen också ett värde för att den erbjuder en verklighets-
flykt för läsaren. Enligt de studenter Rosenblatt hänvisar till gör litteraturen att de 
befrias från omständigheter och tryck, saker som tynger dem i deras vardagsliv. De 
böcker som på något sätt erbjuder detta har ett värde på så sätt att de hjälper dem att 
återuppta sina liv med nya krafter (Rosenblatt 2002, s 45f). Detta är en av de saker som 
är tydligast hos mina informanter. För Camilla som främst läser Bibeln kan läsningen 
innebära att hon känner sig trygg: ”det ger mig liksom en trygghet, man kan alltid läsa 
och vad som än händer har jag alltid min bok där så att jag kan alltid läsa” (Camilla). De 
flesta läser, som visats ovan (5.2.2), när de är trötta eller när de känner att de vill bort 
från det som upplevs jobbigt i livet. När de är stressade vill de bli lugna och likaså när 
de är ledsna eller känner sig oroliga vill de drömma sig bort. Flera, eller kanske alla 
informanter, känner sig mer eller mindre stressade. De vill som duktiga unga tjejer både 
hinna och göra mycket. De önskar att de oftare hade tid att ta det lugnt genom att sätta 
sig och läsa men känner att detta bortprioriteras. Detta resultat sammanfaller med det 
Ulfgard presenterar. Hon menar att skolan både utvecklar och hämmar fritidsläsningen 
då det framförallt är skolans hemarbete som hindrar fritidsläsningen (Ulfgard 2002, s. 
159). Ofta är det därför på lov och ledighet som det mesta av läsningen sker och på så 
sätt kan fritidsläsningen ses som en slags lyx samtidigt som den fungerar som en flykt 
undan vardagsproblem. Informanterna talar uppskattande om att få drömma sig bort och 
använda fantasin genom att fantisera om hur karaktärer och miljöer i litteraturen ser ut. 
 

Amanda: ”... jag tycker att det är kul att liksom bara kunna lägga sig ner med 
en bok och liksom såhär drömma sig iväg ska jag inte säga men liksom 
använda fantasin lite”   

 
Läsningen både förströr och berikar. Berikar gör den genom att läsaren börjar reflektera 
över sina egna val och upplevelser utifrån de upplevelser hon har fått vid läsningen. 
Hon börjar fundera över de saker och den typen av personer som hon möter i texterna. 
Det kan vara hur människor är eller hur hon själv är och hur världen ser ut. 
Upplevelserna och reflektionerna fungerar som erfarenheter på samma sätt som saker 
som har hänt på riktigt. Upplevelserna under läsningens gång får större betydelse än 
historiens upplösning. Hur det går är alltså inte lika viktigt som att det är spännande att 
läsa och att man får följa med. 
 
Samman med upplevelserna hör transaktionen mellan läsare och verk. I Malmgrens 
tolkning av Rosenblatts teori blir transaktionen någonting som gör att textens värld och 
läsarens värld tränger in i varandra (Malmgren 2002, s. 10f). Jag upplever att denna 
transaktion blir som starkast när de unga tjejerna läser böcker med många likheter med 
deras egna liv. För att transaktionen ska komma till stånd krävs att de verk som läses har 
en koppling till läsarnas intressen, bekymmer och ambitioner menar Rosenblatt 
(Malmgren 2002, s. 11). Det är alltså inte så konstigt enligt hennes teori att de böcker 
där karaktären eller situationen liknar läsarens får större inverkan (vilket beskrivits ovan 
i avsnitt 5.2.1). Denna litteratur uppskattas i många fall hos mina informanter mer än 
andra. Det är helt klart böcker som på något sätt fångar läsarens intresse genom att det 
har någonting som tjejerna tycker om som de talar mest om. Under läsningen visar det 
sig att de känner igen sig i någon karaktär eller fängslas av handlingen och på så sätt får 
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boken en större betydelse för dem. Det de framförallt får ut av en sådan läsning är alltså 
upplevelsen men den upplevelsen har blivit starkt påverkad av läsarens identitet. 
Läsarens identitet påverkar på så sätt att det är dennes egna erfarenheter, minnen, 
föreställningar och värderingar som färgar läsningen och gör att hon får ut olika saker 
av den och att hon blir mer eller mindre start påverkad känslomässigt eller hur hon 
uppfattar det som står. Här sker en transaktion i den bemärkelse som Rosenblatt talar 
om. Den här läsningen kännetecknas av att läsaren känner igen och förstår känslor, 
tankar och reaktioner hos karaktärerna och upplever dem som sina egna. Detta syns ofta 
hos tjejerna när de talar om hur de identifierar sig med karaktären och kan känna sig 
ledsna om den är ledsen, ta till sig av olika saker som händer eller bli glada när det 
händer något bra för karaktären i boken. De får en förståelse för varför olika karaktärer 
handlar på olika sätt och funderar över hur de själva hade handlat i samma situation. 
 
Det samspel som Rosenblatt talar om är tydligt även för läsaren eftersom hon reflekterar 
över sin läsning. Även om de uppskattar läsningen så är det framförallt erfarenheterna  
som är det viktiga med den här typen av läsning. Det är här som läsaren ser analogier 
mellan sitt eget liv och livet för karaktärerna i boken och kan börja reflektera över deras 
val, egenskaper och så vidare i relation till sitt eget liv. Intressant här är att de två 
världar som möts – läsarens och romanens – inte alltid skiljs åt hos de unga tjejerna. 
Exempelvis levandegörs en karaktär så mycket hos informanterna att de skulle vilja leva 
tillsammans med den karaktären. En vilja att bli (som) karaktären i boken syns också 
genom att de går och tänker på denna även efter att ha läst ut boken. Amanda säger 
emot sig själv och menar att hon både tänker och inte tänker på en bok efter att hon har 
läst ut den. 

 
Amanda: ”Jo, om man, om man typ kommer in i en händelse som liknar den 
boken eller upplever någonting så kan man ju, då kan man komma på det. Men 
jag tänker egentligen inte så mycket på de böckerna jag har läst. Så lämnar man 
den boken, så kan man fundera lite över den lite och så går man vidare till nästa 
ungefär. Men man har den ändå lite i åtanke.” 

  
Läsningen handlar också om upptäckter. Både i samband med upplevelserna på så sätt 
att man genom att följa med romankaraktärerna i deras upplevelser också upptäcker 
saker om samhället och omvärlden som man inte tidigare kände till. Men dessa 
upptäckter kan också göras genom läsning av facklitteratur och skolböcker. De unga 
tjejerna beskriver också hur de läser för att förstå saker om världen, samhället, 
människor och om sig själva. Det handlar om varför saker är på olika sätt och hur det 
har blivit så. Detta är liksom tidigare både ett motiv till varför de läser men också något 
som de får ut av läsningen. De vill förstå hur man kan tänka och hur man kan leva. De 
läser för att se hur andra har det och på så sätt vidga sina egna perspektiv. Sandra 
betonar hur läsningen ger henne en ökad förståelse:   
 

Sandra: ”Definitivt för att det är allmänbildande och man får ett mycket vidare 
perspektiv och man lär sig förstå andra, man lever sig in i andras liv och sådär, 
ja ökad förståelse helt enkelt, jag tror man blir, jag definitivt om man inte läser 
så blir ens värld väldigt inskränkt tror jag för man kan ju inte uppleva allting 
och då kanske man kan uppleva lite mer saker just genom en bok då, till 
exempel, tror jag, så jag tror det är väldigt viktigt.”  

 
Det som enligt Rosenblatt starkast framkom bland studenterna var litteraturen som 
möjlighet att vidga sina kunskaper om människor och samhället. Det är också 
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facklitteratur och liknande läsning i skolan samt genom sådana ämnen som behandlas i 
skolan och i media som får dem att bli nyfikna på människor. Läsning av litteratur ger 
oss vidgade erfarenheter då den leder oss till att utforska oss själva och omvärlden 
menar Rosenblatt (2002, s. 44). Detta gäller särskilt ungdomar som genom läsningen 
bättre kan förstå såväl sina egna som andras handlingar, behov och ambitioner. Jag har 
ställt frågor till informanterna som handlar om huruvida de genom läsningen lär sig 
saker om sig själva.10 Detta har visat sig svårt för dem att svara på. Ändå tror jag, 
liksom Rosenblatt, att de lär sig en hel del om sig själva av läsningen. De sysslar 
mycket med att jämföra och finner att karaktärer är på ett visst sätt vilket leder till 
funderingar över hur de själva är. Exempelvis handlar dessa tankar om hur man ska vara 
för att få många kompisar och hur man ska vara för att få killar. När de läser speglar de 
sig själva i litteraturen vilket leder till att de börjar fundera mer över sina egna val, vem 
de är, varför de vill olika saker men framförallt att de vill göra, veta och vara mer. 
Denna utforskning av sig själva är dock inte något som framkommer med samma styrka 
hos mina informanter som det verkar ha gjort hos Rosenblatts. Detta kan bland annat ha 
sin förklaring i våra olika sociala och åldersmässiga urval och i att Rosenblatts studie 
trots allt gjordes på 1930-talet.   
 
Slutligen ser vi hur de upplevelserna i litteraturen som leder till upptäckter om världen 
leder vidare till ställningstaganden. I intervjuerna framkommer betydelsen för de unga 
tjejerna av att vara insatta och försöka ta ställning till olika frågor som på ett direkt eller 
indirekt sätt berör dem. Samman med detta hör ambitionerna om att förändra världen till 
det bättre. Läsningen blir också en del av en framtida yrkesidentitet genom drömmar om 
arbeten som volontärer, journalister, advokater och så vidare. De unga tjejerna vill alla 
förändra världen på något sätt eller så gott de kan. Gemensamt för dem är övertygelsen 
att ställningstaganden är viktiga och att det är viktigt att ha principer att följa. De 
betonar vikten av att ta ställning mot orättvisor av olika slag. Viljan att förändra och 
påverka både på ett privat och ett politiskt plan är tydlig. 
 
De unga tjejerna i denna undersökning predikar sig varma för acceptans av alla olika 
sorters människor samt betydelsen av att få vara som man vill, vilket också kan tyda på 
en rädsla att inte själva bli accepterade. Detta syns genom att de är noga med att 
poängtera att de tycker att alla människor ska få vara som de är och att de själva inte vill 
döma andra människor utan istället ta reda på hur de tänker och känner. En fråga som 
jag ställer mig när jag hör dessa uttalanden är om de kan vara så öppna och 
accepterande mot alla för att de inte själva har upplevt motgångar. Det kan också vara så 
att dessa uttalanden och ståndpunkter stämmer med den roll som de spelar som unga 
duktiga tjejer och därför har lärt sig att detta är vad de bör säga och tycka. Den allmänna 
uppfattningen om tjejer är att de är mer toleranta mot marginaliserade grupper i 
samhället såsom handikappade, homosexuella och invandrare (Ambjörnsson 2004, s. 
61). Tjejerna förväntas visa större tolerans, empati, mognad och ansvarstagande än 
killar menar Ambjörnsson (2004, s. 61f).11 Samtidigt finns här en medvetenhet om att 
de är unga och att deras åsikter därmed inte är färdigformade. Frida menar till exempel 
att hon läser böcker om samhället för att kunna lära sig mer om det, bilda sig en åsikt 
och senare när hon är säker på vad hon tycker och kan uttrycka det, försöka övertyga 
andra. 
 
                                                 
10 Att läsa för att lära kommer att utvecklas i följande kapitel, 5.2.4.  
11 Många av dessa egenskaper är på samma sätt som de är länkade till rollen som kvinna också länkande 
till rollen som duktig vilket tas upp i avsnitt 5.2.5.  
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Frida: ”Det [läsningen] skapar ju mina åsikter. Det får mig ju att tänka. På 
något sätt skapar ju det åsikter i framtiden. Eftersom att jag läser mycket, jag 
läser mycket för att jag vill lära mig mycket som jag sedan kan lära vidare för 
att få någon att lära ut vidare. Skicka vidare.” 

 
Här sammanfaller kritiken mot den egna personen med den mot andra på så sätt att flera 
av de unga tjejerna är av åsikten att man inte bör uttrycka sig om någonting som man 
inte är helt säker på eller har alla fakta om. Ulfgard ser i sin undersökning hur 
romanerna som läses engagerar flickorna och hon menar att det är möjligt att dessa kan 
medverka vid formandet av uppfattningar om kvinnors liv, jämställdhet, respekt och 
människovärde (2002, s. 157). Läsningen påverkar mina informanter i åsiktsskapandet 
på flera sätt. De unga tjejerna anser att de borde läsa, intressera och engagera sig mer för 
frågor som rör samhället. Amanda menar att hon ”borde sätta sig in i politiken med 
partier och sådant” och att hon ska göra det snart. Att hon inte har gjort det än. Flera av 
dem uttrycker en vilja att bli mer allmänbildade vilket uttrycks i samband med tal om 
läsning av facklitteratur. Dessa ambitioner blir en del av fritiden genom läsning av 
böcker, tidningar, tidskrifter och Internet samt i det sociala livet genom tal om 
samhällsfrågor och politik. Några av dem har också förutom att bli mer engagerade och 
intresserade också börjat bli mer politiskt aktiva och läser för att hålla sig uppdaterade 
och bli insatta i olika frågor. Detta gäller framförallt det privata emancipatoriska 
projektet och liknande feministiska ställningstaganden.  
 
Några av informanterna menar att de genom att läsa om någon som står på sig och går 
sin egen väg också vågar göra det själva. De får anledning att reflektera över sin 
identitet eller livssituation i ljuset av läsningen så att det leder till ökad självinsikt. Detta 
upplever jag sker som mest när de läser skönlitteratur som de har fått höra att de bör 
läsa för att få veta hur det ligger till med någonting. Exempelvis vid läsningen av Dave 
Pelzer så som visas ovan. Det är också genom läsningen i skolan som de lär sig om sin 
plats i livet, varför de tycker olika saker och handlar på olika sätt. Detta leder alltså till 
att de förstår sig själva bättre.  
 
Andra ställningstaganden uppkommer då de unga tjejerna läser om olika samhälls-
problem och då börjar reflektera över hur de själva lever och inse att de vill jobba för 
eller emot olika saker samt läsa ännu mer. Vi ser hur Sandra beskriver att hon nyligen 
läste facklitteratur om klasskillnaderna i USA vilket fick henne att läsa mängder med 
facklitteratur om jämlikhet i USA och jämställdhet i övrigt. Hanna menar att när hon 
läste Waris Dirie:  
 

Hanna: ”… blev jag engagerad, man känner ’herregud varför gör ingen 
någonting, varför är det såhär och varför har man inte tänkt på sånt här innan?’ 
Jag blir engagerad av politiska böcker också, jag tycker om politik väldigt 
mycket så att det engagerar mig”…/…/… hade jag inte läst dessa böcker hade 
jag inte vetat, om jag inte hade tagit reda på det på något annat sätt, men tanken 
hade inte väckt mig…/…/… att bara sitta här och liksom ’varför har jag inte 
tänkt på detta innan, varför gör man ingenting när världen ser ut som den gör?’ 
jag vet inte om man kan förändra någonting men varför sitter man bara här?”    

 
Ytterligare ett exempel är hur i första hand facklitteratur skapar uppfattningar om 
könsroller samt leder till nya ställningstaganden. Abbott och Wallace menar att 
kurslitteraturen presenterar antaganden och outtalade förutsättningar om genus-
identiteter. Böckerna beskriver pojkar och flickor i könsrollstypiska positioner och 
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roller. Det förekommer också betydligt fler män än kvinnor i skolans litteratur (Abbott 
& Wallace 2002, s. 120ff). Rosenblatt menar att könsroller och stereotyper är en av de 
föreställningar som den unga människan får ta del av genom läsningen av skönlitteratur. 
Hon menar som sagt  att litteraturen formar den unga människan och det kan därför vara 
intressant att se hur könsrollerna är i de böcker de unga tjejerna läser. Sådan forskning 
har utförts bland annat av Emma-Ida Andersson och Emma Sundström i 
magisteruppsatsen i biblioteks- och informationsvetenskap, Bilden av tjejen i svensk 
ungdomslitteratur En litteraturanalys av nio ungdomsböcker ur ett genusperspektiv 
(2004). Andersson och Sundström utgår från ett antagande att ungdomslitteraturen 
bidrar till att forma barns och ungdomars värderingar och normer. Deras resultat visar 
bland annat på att tjejen i 1980-talets böcker är upprorisk, främst när det gäller att 
förhålla sig till den traditionella kvinnorollen, medan 1990-talets tjej inte gör uppror då 
hon inte känner samma krav på sig om hur hon ska vara. Tjejerna i litteraturen från 
2000-talet trotsar både könsgränser och heterosexualitet. Ett annat resultat är att bilden 
av tjejen har förändrats när de gäller att göra kön vilket leder till slutsatsen att fiktionens 
bild av tjejen i stort överensstämmer med verkligheten, när det gäller hur vi gör kön 
(Andersson & Sundström 2004, s. 63f).   
 
I  jämförelse med Andersson och Sundströms resultat visar mina informanters svar 
enbart att könsrollerna i den litteratur de läser inte är så tydliga för dem. På frågan om 
detta svarar exempelvis Amanda att hon inte påverkas så mycket av, och inte heller 
reflekterar så mycket över, könsroller, vare sig i verkligheten eller i böckerna. Vidare 
menar hon dock att tjejer ”som inte är huvudpersoner i böckerna är underlägsna” och 
”tjejer som är huvudpersoner är tuffa”.  Men i en jämförelse med riktiga tjejer tror 
Amanda att tjejerna i verkligheten ”är tuffare än vad de är i böckerna.”. Matilda reagerar 
starkt på hur könsrollerna i böcker är men inte heller hon tror att det påverkar henne 
speciellt mycket. Däremot tycker hon att böckerna är löjliga och ger ”fel” bild, hon 
säger:     
 

Matilda: - "Jag skulle främst vilja att …/…/… Framförallt att någon vettig 
människa skrev mer Johanna Nilssonböcker, det finns ju såna här feministiskt 
skrivna böcker, ’den här duktiga tjejen är ju jättestor och jättestark’ och de 
känns ju också bara jobbiga för de är ju, såhär: ’du är feminist och du har 
skrivit den här boken och den handlar om, du har bara skrivit den för att du 
tycker att det finns för få könsneutrala böcker och din bok är inte ens 
könsneutral för den riktar sig bara till tjejer om ska vara lite tuffare’. Böcker 
som alla kan läsa. Fantasy är en jättebra genre." 

 
Hur könsrollerna i de böcker de unga tjejernas läser påverkar dem är alltså svårt att 
avgöra då de unga tjejerna ännu inte börjat tänka så mycket i dessa banor. Att läsningen 
däremot leder till ställningstaganden är tydligt. Emma, Frida, Hanna, Linda och Matilda 
uppger att de läser mycket facklitteratur om framförallt politik och jämställdhet. De har 
börjat läsa mer om dessa frågor för att lära sig vilket medfört att de har upptäckt hur 
mycket genusordningen styr deras egna och andras liv och nu har de tagit ställning och 
bestämt sig för att arbeta med det i framtiden.  Det blir framförallt tydligt i läsningen om 
och viljan att arbeta för jämställdhet hos bland andra Emma och Linda. Likadant har det 
fungerat för Frida, hon säger att ju mer hon läser om hur samhället ser ur desto mer ser 
hon sig själv som någon vars uppgift är att försöka förändra dessa förhållanden. 
Ambjörnsson ser hos sina informanter både en medvetenhet och en irritation över 
kvinnors underordning i samhället (Ambjörnsson 2004, s. 247). Detta syns även hos 
mina informanter. Flera av informanterna uppger att de är feminister medan andra 
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menar att de inte är feminister men att de tror på, och vill arbete för, jämställdhet och 
jämlikhet. Matilda menar att hon blir mer och mer feminist ju mer hon läser. På frågan 
om hur man blir en bra feminist svarar Matilda: ”Man lär dig argumentera för sin sak. 
Och man ska vara riktigt duktig på det.”   
 

5.2.4 Plugga, lära och utvecklas 
 
”Att plugga är mitt intresse” (Frida) 
 
Det vanligaste motivet till läsningen är att läsa för att lära. Här får läsandet en 
nyttofunktion. Generellt uttrycker de unga tjejerna många tankar som handlar om att 
lära sig, inte bara kopplat till läsning. Det handlar både om att lära sig saker om världen, 
samhället och människor samt att plugga för att lära sig och vara duktig i skolan. 
 
Sue Lees har formulerat fyra olika grupper som hon menar att flickor i högstadiet och 
gymnasiet kan delas in i utifrån de sätt på vilka klass, ras och genus påverkar och 
strukturerar deras utbildning. Den första av dessa grupper kan på ett mycket tydligt sätt 
kopplas till de medverkande i denna uppsats. Lees beskriver dem som vita 
medelsklassflickor med ett starkt stöd från föräldrarna. Dessa flickor är inriktade på att 
få bra betyg och göra en bra karriär i yrkeslivet, de är positivt inställda till skolan och 
vill göra bra ifrån sig i både skola och arbetsliv (Abbot & Wallace 2002, s. 108). 
 
Det är i skolan som de flesta tankar kring relationer mellan kvinnor och män, tjejer och 
killar, formuleras. Det är enligt många feminister inte bara så att flickor är missgynnade 
i utbildningssystemet utan också att de i skolan får lära sig vara underordnade och att 
acceptera olika förhärskande ideologier om manligt och kvinnligt (Abbott & Wallace 
2002, s. 107). Feministisk forskning har visat att skola och utbildning innehar en central 
roll när det gäller att få flickor att anamma en identitet som är feminin och styrd av klass 
och ras (Abbot & Wallace 2002, s. 109). I detta identitetsskapande utgör skolan en 
”integrerad del av det patriarkiska system där kvinnorna tvingas in i underordnade 
positioner, ett system som på ett strukturerat sätt missgynnar kvinnor” (Abbot & 
Wallace 2002, s. 109). Ur feministisk synvinkel är det viktigt att undersöka vilka 
effekter bland annat kön har på prestationerna i skolan (Abbot & Wallace 2002, s. 107). 
Abbott och Wallace hänvisar till forskning som visar att tjejer klarar sig i allmänhet 
bättre i skolan än killar. De presenterar försök till svar på frågan om varför tjejer klarar 
sig så bra. En förklaring kan vara att tjejer är mer övervakande hemma vilket gör att de 
gör läxorna bättre, ett annat att deras umgänge kontrolleras mer, att de inte har samma 
rätt som pojkar att gå ut på kvällarna vilket även det leder till att mer tid läggs på studier 
(2002, s. 107). Flickor söker sig i allt större utsträckning också till högskolestudier.  
 
Pluggande i betydelsen läxläsning är det viktigaste eller bland det viktigaste i livet för 
samtliga tjejer och mycket tid läggs till detta på eftermiddagar och kvällar. Medan en 
del beskriver hur de läser för att få bra betyg menar andra att de pluggar för att lära sig 
så mycket som möjligt i skolan. De är viktigt både att få bra betyg, kunna fortsätta 
studera och lära sig senare i livet. De tycker att det de lär sig i skolan för det mesta är 
meningsfullt och intressant. Denna läsning av skolböcker i skolan och läxläsning 
hemma är ofta sådan då de enbart läser för att lära sig och inte får ut något annat av 
läsningen än kunskaperna. Matilda är en av dem som skiljer mellan pluggande och 
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annan läsning så mycket att hon inte ens tänker på skolböcker när hon talar om sin 
läsning.  
 

Matilda: ”Fast det måste jag erkänna jag räknar inte det som läsning” 
Intervjuare : "Vad är det du gör då?” 
Matilda: ”Då pluggar jag, det handlar inte om att lä sa, då ska jag lära mig 
liksom.” 

 
En annan typ av läsning för att lära som också är nyttoinriktad är den läsning av 
facklitteratur som tjejerna ägnar sig åt på sin fritid. Denna läsning syftar vanligtvis till 
att ta reda på fakta eller lära sig mer om någonting. Ett exempel är hur Matilda beskriver 
att hon bestämmer sig för att börja odla rosor och går till biblioteket och lånar och läser 
allt hon kan hitta om rosor. Detta kunskapssökande är speciellt för Matilda men finns 
också hos de andra i viss grad. Det som kommer av sådan läsning är kunskap, vetande, 
orientering, information. Detta att lära sig om samhället finns hos de flesta av dem. Hos 
Frida får läsning av facklitteratur en tydlig koppling till lärande och samtidigt till de 
ställningstaganden som visats ovan: 
 

Frida: ”Faktaböcker har fått mig att inse att jag måste vara engagerad och 
kommer att förbli engagerad. Just nu gör jag det genom att lära mig. Eftersom 
jag vill lära mig och på något vis bygga vidare på det. Sedan om jag blir någon 
som demonstrerar varje helg eller om jag blir politiker eller lärare eller advokat 
det får vi se.”     

 
De unga tjejernas utsagor kretsar ofta kring en uttalad vilja att vidga både kunskaper och 
perspektiv. Kunskap och vetande får de om världen vare sig det är skolan eller på 
fritiden som de läser för att lära. Det talar mycket om att man lär sig saker av att läsa 
och det kan vara både om människor och om världen men när det gäller facklitteratur 
inte om sig själva, sin roll eller plats i världen utan istället om sakförhållanden. 
Information och orientering fungerar på samma sätt, det kan till exempel vara att läsa 
tidningar, tidskrifter eller facklitteratur. Man kan när man läser skönlitteratur också lära 
sig om olika sätt att leva eller få kunskaper om människors inre. Rosenblatt skriver: 
”Individen kan genom litteraturen utveckla en vana att förnimma hur olika temperament 
ingår transaktioner med varandra; hon kan förstå andras behov och ambitioner…” 
(2002, s. 148). Det gäller alltså att man lär sig någonting, att det är någonting i boken 
som kan överföras till det verkliga livet. Utifrån Rosenblatts tänkande ser läsaren 
framförallt två funktioner med sin läsning vilket återspeglas hos mina informanter. 
Hanna menar att läsningen har lärt henne mycket; dels att få information eller kunskap 
som man behöver i skolan, dels att få en nödvändig social kompetens.  
 

Hanna: ”både som person och som skrivare. Man lär sig väldigt mycket av att 
läsa, det bara känns som man lär sig väldigt mycket, man lär sig se grejer, man lär 
sig mycket. Det märks jättetydligt att man lär sig skriva mycket bättre, man lär 
sig formulera mycket bättre, se meningar, allt sånt.” 

 
Vi ser hos Camilla hur tankarna om att man lär sig av läsningen kopplas samman med 
tankar om dess utvecklande funktion. Hon säger: ”det är någonting väldigt givande, 
man lär sig mycket om saker, om känslor och saker så man liksom blir, man utvecklas 
som person.” Resultatet kan jämföras med Ulfgard som visar att två svar på frågan om 
varför informanterna läser är tydliga. För det första handlar det om lust att läsa och för 
det andra om att de anser att de lär sig något av att läsa (Ulfgard 2002, s. 139). Ulfgard 
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menar, liksom Bärebring tidigare, att läsningen blir ett individuellt projekt som är 
stärkande och utvecklande för den enskilda individen och hennes identitet (2002, s. 
140). 
 
Således fungerar läsningen också utvecklande för informanterna i denna undersökning. 
Att läsa påverkar och förändrar dem och blir på så sätt en del i deras utveckling till unga 
kvinnor. Så som redovisas ovan kan läsningen bli en del i skapandet av en identitet. 
Läsningen kan därmed ses som utvecklande både för den egna personen och i skapandet 
av feminina genuspositioner. Att de unga tjejerna utvecklas när de läser är inte bara 
något som syns genom tidigare forskningen på läsning eller som jag tolkar fram utan 
också något som de själva säger. Här kommer jag i första hand att uppehålla mig kring 
de aspekter av utvecklingen som de unga tjejerna själva menar kommer från läsning. 
Frida är en av dem som tror på läsningens utvecklande funktion:  
 

Frida: ”Eftersom att man läser och får nya upplevelser utan att träffa på dem 
själv så utvecklas man ju. Jag utvecklas ju som människa och eftersom jag har 
läst någonting så hjälper det mig ju att utvecklas som människa. På något vis.” 

 
De unga tjejerna  poängterar att de läser just för att utvecklas och visar på så sätt en 
medvetenhet om den utvecklande funk tionen som litteratur och läsning har samt ser det 
som ett av syftena med läsningen. Sandra menar att hon, eftersom hon har läst sedan 
hon var liten, har utvecklats på så sätt att: ”man tänkte lite mer avancerat än man skulle 
ha gjort annars.” I läsningen och då framförallt den identifikatoriska läsningen blir det 
tydligt att de tar emot intryck och vill bli som karaktärerna eller tvärtom att de går emot. 
Att de tänker både sådan vill jag vara och sådan vill jag inte vara. Rosenblatt påpekar 
hur läsning om en karaktär som äger andra egenskaper än en själv kan leda till 
identifikation och utveckling (2002, s. 46). De egenskaper som de unga tjejerna tror att 
läsningen kan ge dem är bland annat intelligens, allmänbildning, förståelse (för 
människor), mognad och acceptans. Så menar Frida till exempel att läsningen har hjälpt 
henne på flera sätt:  
 

Frida: ”I skolarbeten och i livet också kanske eftersom att det ger en annan 
intelligens och en allmänbildning som gör att man kanske kan skapa sina egna 
tankar. Man växer, lär sig och utvecklas.”  

 
Att alla läsare går in i läsningen med olika erfarenheter och med olika syften kan 
förklara varför samma text uppfattas så olika av olika läsare och varför läsaren kan 
uppfatta nya saker vid omläsningen av en text som hon inte uppfattade första gången 
(Malmgren 2002, s 11). Vidare menar Rosenblatt att läsaren genom livet eller tidigare 
läsning måste ha upplevt vissa behov, känslor och föreställningar eller ha varit med om 
vissa omständigheter och relationer för att kunna ta till sig andra känslor och 
upplevelser i en text. Hos mina informanter upplever jag att de är olika mogna och kan 
ta till sig upplevelserna och budskapen i litteraturen på olika sätt. Medan Amanda läser 
på ett inte så reflekterande sätt så läser Matilda på ett djupare sätt. Amanda menar att 
läsningen ger henne en hel del: 
  

Amanda: ”Jag tror att det ger mig ett större perspektiv på ja, allt, på hur det 
kan vara och på hur andra har det. Om man läser faktarelaterade böcker och 
sådär. Och så ger det mig som sagt större ordförråd och så tror jag att det ger 
mig fantasi. För att man kan föreställa sig saker själv, eller såhär man 
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föreställer sig hur personer ser ut och hur omgivningen ser ut och sådär, och 
hur de känner sig och så.”    

 
Detta är ännu ett exempel på hur de genom läsningen får en större förståelse för hur 
andra människor tänker och fungerar samt hur världen ser ut. Emma menar att man 
genom läsning: ”kan se hur folk reagerar och då förstår man dem lättare och då… 
sådär.”. Denna förståelse skapar också en vilja hos de unga tjejerna att förändra sig 
själva. De menar exempelvis att de i litteraturen ser hur lätt det är att människor 
missuppfattar och sårar varandra. Utvecklandet av den egna personen kommer därför att 
handla om att ställa upp på sina vänne r, att vara god eller bra, att bry sig om, att 
acceptera och liknande tankar. Å andra sidan ser jag hur läsningen kan förstärka de 
fördomar som de unga tjejerna redan har. Det är bland annat tankar som dessa som är 
vad Rosenblatt menar när hon säger att läsningen kan forma individen. Ett exempel på 
detta är Sandras tal om sin läsning av Betty Mahmoody vilket fick henne att tänka:  
 

Sandra: ”Hur kan han [Bettys man] förändras så fastän han egentligen verkar 
vara någon helt annan? Och där får man ju också se hur relationen mellan män 
och kvinnor är i en annan kultur och så så man blir ju lite klokare tror jag, 
kanske lite mer vaksam.”    

 
Rosenblatt påpekar att romaner beskriver karaktärer som kan fungera utvecklande för 
läsaren. Detta blir tydligt hos de unga tjejerna framförallt i talet om att lära sig. De 
menar att de genom läsningen lär sig hur människor är vilket leder till att de vill 
förändra sig själva. Hos Rosenblatt benämns detta som ”intresse för andra människor 
och livsstilar” (2002, s. 45ff). Även Bärebrings resultat visar att den litteratur som 
innebär en identifikation för läsaren har gett henne nya perspektiv och upplysning om 
möjligheter samt ny kunskap. Vidare ser Bärebring hur läsningen har gett dem mod att 
göra förändringar i sina liv och ökat deras förståelse för sin omgivning (2004, s. 54ff).  
 
De unga tjejernas syn på läsningens utvecklande funktion är också kopplad till det som 
tidigare benämnts som dess sociala funktion. Hos informanterna är dessa två 
sammankopplade på så sätt att de ser denna utveckling som ett led i hur de å ena sidan 
blir vuxna kvinnor och å andra sidan hur deras framtid kommer att påverkas av denna 
utveckling. Kunskaper och allmänbildning är det bästa exemplen på detta vilket har 
kopplingar till läsningens betydelse för lärandet.  
 

5.2.5 Duktiga tjejer 
 
”Är jag duktig så går det bra.” (Matilda) 
 
På temat duktiga tjejer finns två aspekter som båda får betydelse för förståelsen av 
informanterna. För det första framkommer i empirin tankar kring att vara tjej. De unga 
tjejerna reflekterar över vad det innebär för dem att vara tjejer, vilka krav de har på sig 
och hur de tjejer de läser om i litteraturen är. För det andra står dessa reflektioner i 
relation till upplevelsen av sig själv som duktig och läsandet som en del i den rollen.  
 
Föreställningarna om vad det innebär att vara tjej har en självklar påverkan på den bild 
de unga tjejerna har av sig själva och av andra. Frida formulerar den så vanliga tanken 
om hur förväntningarna på tjejer ser ut: ”Vi ska veta, vi ska kunna och vi ska göra.”. 
Frida menar att bilden av den typiska tjejen ligger långt från hur riktiga tjejer är: ”En 
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typisk tjej vaknar upp väldigt fin på morgonen, kan gå direkt till jobbet bara efter att ha 
borstat tänderna och på jobbet så tittar alla killar efter henne en vanlig dag.” Själv tycker 
hon att en tjej definieras av något annat: ”Jag tycker att en tjej är en människa som är 
väldigt ödmjuk och vacker på sitt sätt.”  
 
Vid sidan av tal och tankar kring att vara tjej och hur man då bör vara som framkommer 
i intervjuerna handlar det också om att vara, eller inte vara, en viss typ av tjej. Den typ 
av tjej man själv är, den typ andra tjejer är och den man förväntas vara. Då kraven på de 
unga tjejerna kommer från många olika håll, från föräldrar, skola, media och vänner, 
kan de olika bilderna på hur en tjej är vara svåra att kombinera. Flera av de unga tjejerna 
funderar över om kraven kommer från dem själva eller från andra. Den allmänna 
uppfattningen är att det är de själva som har de högsta kraven men att andras 
förväntningar spelar in. 
 

Sandra: ”Alltså mina krav kommer väl egentligen från andras så vad jag 
intalar mig själv är väl att det är mina egna krav som jag försöker leva upp till 
men det kommer ju från andra men när jag har såna där duktiga perioder så 
kan jag ju pusha mig själv att jag tänker liksom att ”ja, om du inte blir sån och 
sån så kommer inte den och den att tycka om dig och om du blir sån och sån så 
kommer du att få den personen”.../…/… Men det är ingenting som stör mig 
liksom, det känns helt okej för mig så, så länge det känns så tänker jag att då 
kan jag vara sådan.”  

 
Emma menar att det är lätt för en tjej, det vill säga att det inte krävs så mycket, för att 
hon ska hamna utanför mallen och få svårare att bli accepterad på det sätt hon är. Hon 
ger ett exempel: ”Självsäkra tjejer eller tjejer som inte måste vara i en grupp för att 
känna sig säker utan kan vara själv och stå för sina åsikter ändå.” Ambjörnsson har i sin 
forskning funnit hur bilden av den perfekta tjejen liknar bilden av den feminina och 
kontrollerade medelklasstjejen medan de som avviker från normen ses som ofria och 
osjälvständiga av dem som ligger närmare normen. Det är alltså hos Ambjörnsson den 
stora grupp tjejer som ser mer eller mindre likadana ut och har samma värderingar som 
anser att de som sticker ut saknar självständighet. Ambjörnsson själv däremot anser, 
liksom Emma, att det förmodligen är de som går emot normen som är både modigare 
och mer originella.      
 
Det handlar också om att de behandlas på ett speciellt sätt just för att de är tjejer. Detta 
bygger på ett feministiskt tänkande som inte är utmärkande hos de unga tjejerna men 
som ändå förekommer i viss utsträckning hos informanterna. Matilda menar att hennes 
fördomar mot vad hon kallar ”en dum man” är att han inte förväntar sig att hon ska 
klara av någonting och därför blir förvånad när hon visar sig vara duktig. Hon ger ett 
exempel: 

 
Matilda: ”jag har jättefördomar mot en dum man, men det finns någon såhär 
han är i 40-års åldern, han har lite för mycket mage, han äter kött och han är 
ganska inskränkt, då känner jag ofta att jag får mer uppskattning än vad jag 
förtjänar liksom när jag har varit på prao någonstans eller såhär och då är man 
’duktig’ med förvånad ton. ’Klart som fan jag är duktig varför skulle jag inte 
vara duktig?’ liksom.”    

 
Amanda är inne på samma spår då hon menar att: 
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Amanda: ”jag har ju känt mig liksom, vissa gånger har man blivit kollad på  
och de har tänkt ’det klarar väl inte hon, hon är tjej’ men då visar jag att jag 
klarar av det, då visar jag det.”   

 
Att vara en ung läsande tjej är karakteriserande för informanternas beskrivningar av sig 
själva vilket visas i avsnitt 5.2.1. Min beskrivning av de intervjuade unga tjejerna som 
just duktiga tjejer är däremot inte helt självklar. Duktigheten skulle kunna ses som en 
del av den tillskrivna identiteten, den identitet som andra människor tillskriver en 
människa (Ekerwald 2002, s. 46). I The secret lives of girls skriver Sharon Lamb om det 
hon kallar ”good girls”. Med det menar hon flickor som är duktiga i skolan och gör allt 
som de förväntas göra. Allmänna kännetecken för en duktig flicka är bland annat att hon 
anpassar sig till auktoriteter och att hon inte är särskilt överraskande menar Ernsjöö 
Rappe och Sjögren (2002, s. 66).  
 
Inte alla av informanterna väljer att själva kalla sig för duktiga. Hos några av tjejerna är 
det däremot tydligt hur denna tillskrivna identitet som duktig tjej sammanfaller med 
deras egna subjektivt upplevda identitet, den de enligt Ekerwald är medvetna om. Hos 
Frida blir ordet duktig ett av de ord hon använder för att beskriva sig själv och på frågan 
senare i intervjun om hon är duktig svarar hon kort och gott ”Ja”. Hos Amanda och 
Emma är svaren på frågan ”Skulle du själv säga att du är duktig?” tvekande: ”Jag kan 
inte säga sånt där om mig själv men ja, jag tycker att jag är rätt så eller jo, det tycker 
jag.” säger Amanda och Emma svarar: ”Det skulle jag nog kunna säga, eller ja, relativt.” 
 
Jag upplever att denna tvekan att kalla sig själv duktig beror på att det då sätts en ännu 
större press på att vara det. Säger man istället att man är en ”relativt” duktig eller en 
”rätt så” duktig tjej blir kraven från andra lägre. Duktighetsprägeln är även om den inte 
alltid är uttalad överlag mycket tydlig hos samtliga unga tjejer. Jag upplever att de 
identifierar sig som duktiga, att duktigheten blir en stor och viktig del i deras 
personlighet, i deras identitet och att dessa tankar har påverkat dem under uppväxten. 
De uttrycker som visas ovan att de är duktiga i skolan och att de vill vara det.  
 
Samman med duktighetsprägel och strävan hör prestationer och de tydliga prestations-
krav som de unga tjejernas upplever. Prestationsinriktningen syns i första hand genom 
en uttryckt vilja att prestera i skolan, att läsa läxor och få bra betyg. Att vara duktig i 
skolan är knappast ett val utan ett måste, en normativ ordning som måste följas. 
Duktighetens tydliga koppling till prestationer framkommer hos Matilda genom att hon 
menar att: ” Är du duktig så gör du ju någonting, du håller på med, håller på med 
någonting du gillar och gör det bra.” När det gäller prestationer i skolan används 
uttryck som ”jag gör bra ifrån mig” eller ”jag ligger ganska bra till". Jag upplever att 
det för de unga tjejerna är betydligt lättare att uttala en vilja eller strävan efter att vara 
duktig än att säga att man faktiskt är duktig. På frågan ”Är du duktig i skolan?" svarar 
exempelvis Camilla: ”Jag är nöjd i alla fall.” Här liksom tidigare kan vi se hur ideal och 
verklighet står emot varandra. Då tjejerna talar om sina prestationer i skolan är det 
viktigt att de framstår som just duktiga tjejer med höga betyg, detta är både den bild de 
vet att omgivningen har och de upprätthåller den genom att tala på ett visst sätt kring 
sina prestationer och ambitioner. Det handlar med Ekerwalds ord om tillskrivandet av 
en identitet av andra människor som en del i skapandet av den egna identiteten 
(Ekerwald 2002, s. 42). Även om Camilla menar att hon själv inte vill säga att hon är 
speciellt duktig tror hon ändå att andra beskriver henne som det, att det är bilden andra 
människor har av henne: 
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Intervjuare : ”Tror du att andra beskriver dig som duktig?" 
Camilla: ”Ja, det tror jag väl. Jo, men jag tror, jag brukar alltid höra det av 
vissa att jag kan mycket om vissa eller om många saker, att de alltid känner att 
de har någon att gå och fråga om någonting eller om det är någonting. Så det, 
det känns skönt.” 

 
För mig blir kopplingen mellan den roll de spelar som unga tjejer och den roll de spelar 
som duktiga given. Så ser däremot inte alla informanterna det. Matilda menar att det, att 
hon vill vara duktig, inte har något med att hon är tjej att göra:  
 

Intervjuare : ”Är det något du tänker på: att du ska vara duktig?” 
Matilda: ”Ja, det gör jag men det är inte för att jag är tjej tror jag egentligen 
utan det är ju jag ska bara vara duktig så det så. Är jag duktig så går det bra.”  

 
Matilda funderar vidare över vilka anledningar det kan finnas till att tjejer vill vara så 
duktiga och hur det att vara tjej och att vara duktig är så intimt kopplade till vartannat: 
 

Matilda: ”För att få bekräftelse helt ärligt, för att de får, jag vet inte varför 
killar inte vill vara duktiga snarare det är väl att tjejer vill vara duktiga tycker 
jag känns väldigt normalt men att killar inte vill det, ja, antingen så känner de 
väl sig bekväma eller så får de bekräftelse,…/…/… När du inte är duktig som 
tjej får du oftast en stämpel som att du är så himla dålig bara för att du inte är 
duktig. Jag känner så himla många killar som inte är duktiga och han är kille 
liksom okej han är kille det ligger väl någonting i det att tjejer ska vara 
duktiga, jag är tjej och trots det är jag duktig. Så det är väl ganska löjligt i och 
för sig.” 

 
Men varför vill man vara duktig, varför är det så viktigt att prestera och att andra ser den 
unga tjejen som just en duktig tjej? Jag har här inte tänkt ge några svar på dessa frågor 
utan låter istället de unga tjejerna ge sina förklaringar. På frågan om varför det är så 
viktigt att vara duktig svarar Frida: ”Det är det nog inte egentligen. Jag tror att det är 
mer viktigt att vara sig själv än att vara duktig.” Emma har ett annat svar på varför hon 
vill vara duktig: 
 

Emma: ”Det är nog, alltså man vill inte vara dålig liksom, alltså jag tror att det 
är mest psykiskt, om man känner sig dålig så ser alla andra en som dålig och 
om man känner sig duktig eller bra på någonting så ser ju andra det också. Då 
får man höra det och sådär. Man får bekräftelse och det tror jag att väldigt 
många behöver för att de känner att de inte är det, eller de inte får det. och om 
de säger att du är duktig på det här eller du är bra så får de mer självförtroende 
och känner att de är duktiga det tror jag att de behöver.”      

 
Sandra talar inte om duktigheten som en del i hennes personlighet utan mer som 
någonting som kommer och går i hennes liv, som perioder hon går igenom.   

 
Sandra: ”… vissa perioder är det så att jag inte bryr mig och vissa perioder 
bryr jag mig jättemycket och jag kan inte avgöra själv hur jag är tror jag inte, 
det är någonting som händer eller någonting som ”nej nu måste jag träna, nu 
måste jag bli hälsosam” eller det är snarare som när det går åt det hållet som 
”jag ska bli nyttig och duktig igen” som det jag tror det är någonting omedvetet 
kanske…” 
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Att spela en roll som duktig tjej, att låta det ingå i sin feminina genusposition, innebär 
en rad normer att förhålla sig till och beteenden att upprätthålla. Bland annat här det 
ihop med den acceptans för andra människor som jag tidigare visat på finns hos tjejerna, 
vilket blir en del av vem de är, att de är tjejer som är accepterande, öppna, och så vidare. 
Rollen som duktig tjej innebär förutom att rätta sig efter normer och regler också att 
göra som man blir tillsagd, som förväntas av en, att följa den väg som ligger så tydligt 
utstakad. Ernsjöö Rappe & Sjögren skriver:  
 

Mycket av duktigheten bottnar i en näst intill omedveten vilja att leva upp till 
samhället och näringslivets rådande normer. Den duktiga flickan är knappast 
någon rebell. För att bli det måste hon först sluta att vara duktig och börja bryta 
– eller strunta i – dessa normer (2002, s. 68).  

 
I den jämförelse mellan de olika gymnasieklasserna som Ambjörnsson gör framkommer 
hur det i samhällsklassen (med vilka mina informanter har mest gemensamt) söker 
förkroppsliga en normativ femininitet. Inom denna ryms egenskaper som måttfullhet, 
kontroll, inlevelseförmåga och tolerans (Ambjörnsson 2004, s. 57). Elvin-Nowak menar 
att flickor och kvinnor lever med erfarenheter av att tillhöra ett underordnat kön vilket 
påverkar den uppfattning de har av vem de är och hur de ska vara (2003, s. 111). I och 
med att dessa normer och regler följs av den duktiga  tjejen innebär detta också en viss 
typ av beteende. Detta är synligast i skolan. Ambjörnsson har studerat hur tjejer beter 
sig i skolan och menar att resultatet av hennes studie stämmer väl med tidigare 
feministisk forskning. När tjejer har som mest att säga i skolan är när det gäller frågor 
om genus, kvinnors roll i historien, existentiella frågor och liknande menar 
Ambjörnsson (2004, s. 57f). I studierna tar tjejer sällan ordet och trots att de tenderar att 
mindre tid och plats i klassrummet uppfattas denna mindre tid och plats som jämlik av 
alla parter (Ambjörnsson 2004, s. 57). Mina informanter ger uttryck för samma sak och 
Emma kopplar detta till bilden av tjejen som duktig: 
 

Intervjuare : - ”Tror du att man blir behandlad på ett speciellt sätt just för att 
man är tjej?” 
Emma: - ”Det är nog olika situationer. I skolan till exempel, där liksom tjejer 
ska inte skrika så mycket medan killarna kan det och de kan visa framfötterna 
och då blir det att lärarna ser killarna. Och jag vet inte om det är medvetet eller 
omedvetet men det blir ju att killarna säger mer på lektioner eller över-
huvudtaget och i samhället så finns det väl gentlemän men då ska det ju vara 
jättemycket kvinnligt och jätteduktigt och så men det känns ändå som att om en 
tjej och en kille ska gå någonstans så är det ändå tjejen som får gå bakom.”      

 
Amanda beskriver hur hon genom sitt uppträdande i skolan går emot normen för hur en 
tjej bör bete sig. Framförallt är det killarna i klassen som reagerar: 
 

Amanda: ”de tycker väl att jag är lite, jag vet inte, det tycker väl att jag är 
rättfram och de tycker väl att ’nä, nu får du vara tyst’, men det skiter la jag i 
ungefär.”  

 
Erfarenheten av att tillhöra det underordnade könet påverkar också hur mycket plats 
tjejer känner att de får ta och på vilket sätt (Elvin-Nowak 2003, s. 111). Det gäller för 
alla flickor och kvinnor att ta dessa erfarenheter av underordning och omvandla dem till 
någonting annat. Det är denna omvandling som skapandet av en feminin genusposition 
handlar om. Haavind menar att skapandet av genus delvis kännetecknas av det som 
Hirdman benämner genuskontrakt där kvinnan förväntas vara självständig och 
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karriärinriktad, självständig gentemot mannen och samtidigt underordnad denne. 
Ambjörnsson tolkar detta som att kvinnan fortfarande ska vara underordnad mannen 
medan det faktum att tjejerna i Ambjörnssons forskning är mjuka och uttrycker att de 
aldrig blir arga istället hänger ihop med deras vilja att bli omtyckta (2004, s. 64f). 
Cwejman och Furst menar att begreppet femininitet handlar om gemenskap, att bry sig 
om andra och vilja vara nära andra. Att bli kvinna handlar enligt dem om att utveckla 
dessa traditionellt kvinnliga egenskaper (Cwejman & Furst 1991, s. 147). Vidare menar 
Ambjörnsson att det faktum att kvinnor ofta beskrivs som speciellt reflekterande över 
den egna situationen och identiteten har sin förklaring i att kvinnor historiskt 
konstruerats som annorlunda i relation till den manliga normen. Kvinnors gemensamma 
erfarenhet av att vara objekt för andras blickar har resulterat i att vi reflekterar över oss 
själva genom andra ögon (Ambjörnsson 2004, s. 77). I relation till detta menar 
Ambjörnsson att femininitet kan ses som en slags egendom som medelklasskvinnor kan 
förvärva genom att med utseende och uppförande bevisa att de är respektabla. 
 
Ytterligare en koppling mellan temat duktiga tjejer och Hirdmans teori som också är 
möjlig att göra är till den av Hirdmans två lagar som handlar om maskuliniteten 
(Hirdman 2001, s. 65). Tanken hos Hirdman är att sådant som upplevs självklart och 
naturligt i själva verket är skapade konstruktioner i en värld där mannen är normen 
(Hirdman, 2001, s 75). Det är denna normativitet som de unga tjejerna lever i. Dessa 
kulturella konstruktioner och konkreta föreställningar om hur det ska vara mellan män 
och kvinnor styr ständigt hur vi tänker och handlar. Detta är vad Hirdman kallar 
genuskontraktet (1997, s. 121). Rollen som duktig tjej kan alltså ses i relation till 
någonting som om fenomenet existerade skulle ha hetat duktig kille. Att killar inte i 
samma utsträckning som tjejer behöver vara duktiga är välkänt. I samband med dessa 
tankar framkommer hur detta kan förklaras med Hirdmans maskulinums första lag, om 
män som normen för det normala (1997, s.116). Det som karakteriserar mannen blir ”att 
inte vara kvinna, att mäkta, kunna, att vara stark i handling och tanke” (Hirdman, 2001, 
s 51). Då mannen är norm ses kvinnan i jämförelse med honom (Hirdman, 2001, s 55). 
Eftersom hon jämför sig med mannen, och för att kunna mäta sig, krävs att hon är extra 
bra, extra duktig. Matilda önskar att duktigheten inte skulle vara något speciellt tjejer 
upplevde.   
 

Intervjuare : "Du menar att det har med könsrollerna att göra?” 
Matilda: "Ja det är klart att det har någonting med det att göra, alltså det hade 
varit väldigt bekvämt. Alltså jag tror inte att jag vill ha ett samhälle där tjejerna 
inte ska behöva känna sig duktiga jag vill ha ett samhälle där killarna också ska 
behöva känna att de behöver vara duktiga. Det låter ju våldigt totalitärt i och 
för sig."  
Intervjuare : - "Men är det så viktigt att vara duktig då? Det måste ju vara 
skönt att inte behöva vara så duktig." 
Matilda: - "Men alltså inte vara duktig, det beror på hur man definierar duktig 
men jag tycker absolut att man ska vara duktig alltså det beror på göra sitt bästa 
får ju räknas som duktig, jag tror att alltså är du enbent så kommer du inte 
springa maraton, alla har vi ju våra begränsningar men varför skulle du inte 
vara duktig det finns väl inget som hindrar dig från att vara duktig." 

 
Jag vill alltså här visa hur det faktum att de är duktiga tjejer, vare sig det är omgivning, 
(den tillskrivna identiteten), de själva (den subjektivt upplevda identiteten) eller jag (den 
objektiva identiteten) som identifierar dem som det, har detta stark påverkan på deras 
läsning. I de unga tjejernas utsagor blir det också tydligt hur läsningen blir en del av det 
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som identifierar dem som duktiga tjejer. Att den unga tjejen läser för att hon som duktig 
tjej ska göra det. Hon ska nästan tycka om att läsa böcker, hon ska läsa i skolan och sina 
läxor på kvällarna. Även fritidsläsning tillhör sådana aktiviteter som den duktiga tjejen 
ska ägna sig åt. Hon kanske måste läsa; för att föräldrarna trycker på, för att få bra betyg 
och för att komma dit hon vill i livet. Läsningen blir därmed inte alltid något lustfyllt 
och frivilligt utan kan också upplevas som ett krav och något nödvändigt ont. Rollen 
som duktig tjej styr också vad hon läser. Hon får inte läsa för mycket skräplitteratur 
utan det ska vara god litteratur. Hon ska också gärna läsa faktalitteratur och lära sig om 
världen och så vidare.  
 
Slutligen blir de unga tjejernas positioner som duktiga tjejer synliga genom de 
förebilder de väljer. Dessa är ofta deras mammor eller andra kvinnliga släktingar. 
Undantaget är Hanna som nämner Che Guevara som en av sina förebilder. Men inte 
förrän först ha lovordat sin mamma. Hon säger: 
 

Hanna: ”… jag tror att min mamma alltid har haft väldigt starka åsikter och 
jag tror att jag har ärft det från henne också. Min mamma har varit väldigt 
viktig genom att hon kan väldigt mycket så man har lärt sig väldigt mycket. 
/…/… min mamma är verkligen en stark kvinna, hon vet vad hon vill och säger 
alltid som hon tycker och sådär.” 

 
Amandas förebild är hennes kvinnliga tränare: 
 

Amanda: ”För att hon är väldigt snäll och ödmjuk och allt sånt och hon röker 
inte, hon dricker inte och hon tar inga droger. Hon vill att alla ska må bra, äta 
rätt och inte träna för mycket och inte träna för lite. Hon är ingen sån där ’nu 
ska du tävla’ utan hon gör liksom det man vill och så försöker hon verkligen få 
en att inte prova på rökning och sånt så att man inte... Hon är väldigt bra, jag 
kan inte säga det på något annat sätt. Hon är underbar.”     

 
Jag vill här slutligen göra en jämförelse mellan de teman som förekommer i Ulfgards 
undersökning och de mina informanters utsagor kretsar kring. De teman som flickorna  
hos Ulfgard talar om är framförallt utseende, kläder, väninnerelationer, gängbildningar 
och skola. Dessutom handlar det mycket om att utveckla en stark och självständig 
personlighet för att stå emot grupptryck och andra påtryckningar från samhället 
(Ulfgard 2002, s. 333). I denna uppsats blir detta sista tema också en sammanfattning av 
informanternas utsagor sett utifrån bilden av dem som unga duktiga tjejer. Deras roll 
som duktiga tjejer påverkar som visats ovan de aspekter av deras liv och läsning som 
undersökts. Duktigheten påverkar ambitioner och därmed yrkesval, den påverkar 
intressen och värderingar och drömmar om framtiden. På temat identitet ser vi hur de 
unga tjejerna jämför sina identitetsproblem med killarnas och önskar att de själva var 
lika ”duktiga” på sitt eget identitetsskapande. Vidare blir det tydligt hur viktigt det är för 
de unga tjejerna att hitta en identitet som passar dem, samt att leva upp till de 
förväntningar som ställs på den som unga och duktiga tjejer. När det kommer till de 
unga tjejernas självkänsla är den starkt beroende av att de bekräftas som bekönade, det 
vill säga att andra ser deras genus som feminint samt att de utifrån sett uppfattas som 
duktiga. Vad gäller ställningstaganden präglas dessa av rollen som duktig genom åsikter 
och beteenden. Tjejerna anpassar sig genom att göra som föräldrarna säger, göra som 
lärarna säger, exempelvis genom att räcka upp handen och ta lagom stor plats i 
klassrummet. Samtidigt kämpar de unga tjejerna med att försöka vara starka och våga 
stå för vem de är. Temat plugga, lära och utvecklas kan i hög grad kopplas till 
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duktighetsprägeln då skolan som visats ovan spelar en viktig roll för de unga tjejerna. 
Jag har visat hur de unga tjejerna passar väl in i mallen som duktiga tjejer genom att 
vara prestationsinriktade och studiemotiverade och genom att syssla med läxläsning och 
fritidsläsning.  
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6. DISKUSSION 
 
Slutligen vill jag föra en diskussion kring det som framkommit i resultat och analys för 
att se vilka slutsatser som kan dras i relation till frågeställningarna.  
 
Vid sidan om de frågeställningar som står i centrum i uppsatsen kom jag under arbetets 
gång också att ställa många andra frågor. En del av dessa kom senare att spela en roll i 
analysen medan andra ströks. Många av frågorna kretsar kring hur en tjej förväntas 
vara. Ingår det i rollen som tjej att läsa böcker? Vad innebär läsningen för de unga 
tjejerna? Vilken litteratur väljer de unga tjejerna att läsa och hur påverkas de av den? 
Hur påverkar läsningen deras bild av sig själva? Vilken effekt har läsningen på 
formandet av värderingar och synsätt?  
 
Att genom intervjuerna få höra några unga tjejers tankar kring den här typen av frågor 
kom att bli en stor upplevelse för mig. Redan efter min testintervju kände jag att jag 
längtade efter att få tala mer om dessa ämnen och att få ta del av de unga tjejernas 
tankar och känslor. Den första intervjun som genomfördes gick mycket bra och jag gick 
därifrån med stor entusiasm. Intervjuerna som följde gav mig mycket, både material till 
min undersökning men också på ett privat plan. Jag fascinerades av de välartikulerade, 
ifrågasättande och duktiga unga tjejer jag hade mött.  
 
Det jag ser som det mest framträdande resultatet av min undersökning är inte främst 
svaret på en fråga om läsning. Däremot handlar det i allra högsta grad om skapandet av 
feminina genuspositioner. Det handlar om att som ung tjej stå för vem hon är och vad 
hon tycker. Det handlar om att vara sig själv och att våga gå sin egen väg. Att tydligt 
markera var hon befinner sig i livet samt vart hon vill nå och hur hon ställer sig till 
saker. I bakgrunden till denna uppsats påtalas mediernas inflytande på unga kvinnor och 
deras syn på sig själva. Att de bilder som målas upp och de ideal som skapas på olika 
sätt påverkar de unga tjejerna är tydligt. Lika tydlig är de unga tjejernas medvetenhet 
om det orealistiska i att eftersträva dessa och deras försök att bryta mot dem. Merparten 
av de unga tjejerna i denna undersökning uttrycker däremot en säkerhet på sig själva 
som inte helt överrensstämmer med tidigare fo rskning. Vidare ger de mig bilden av 
unga tjejer som inte är kuvade eller har dåligt självförtroende som media gör gällande. 
En av de slutsatser som kan dras av min undersökning är således hur starka och 
välartikulerade de unga tjejerna som intervjuats är. Ulfgard menar att det är vanligt att 
de flickor som beforskas beskrivs just så (2002, s. 333). I sin undersökning kommer hon 
fram till ett liknande resultat. Hon uttrycker sig såhär: 
 

Det är ett plausibelt antagande att flickorna fokuserar utifrån sina egna 
livsfrågor vid sin läsning. Lika slående som dessa fenomen är dock hur starka 
och artikulerade flickorna är då de markerar sin identitet och självständighet i 
sina egna liv, men det är också påtagligt hur strukturer av olika slag sätter 
hinder i vägen för deras individuella projekt. (Ulfgard 2002, s. 346). 

 
Samtidigt som de unga tjejerna är starka och självständiga är de också sårbara och 
auktoritetsberoende genom sin ställning som duktiga tjejer. Jag ser hur det blir tydligt 
att det som hindrar de unga tjejerna, vilket bara några av dem själva påpekar, är det 
faktum att de är tjejer. Jag upplever att deras skapande av identitet, och genusidentitet i 
synnerhet, blir svårt på framförallt tre sätt. För det första genom att normen i samhället 
är att vara man och inte kvinna – där måste de unga tjejerna stå emot. Hirdmans teori 
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om isärhållandets lag och den manliga normens princip har här visat sig fruktbara på det 
empiriska materialet genom att visa vad mannen som norm innebär i skapandet av de 
feminina genuspositionerna. För det andra för att de utseenden och beteenden som utgör 
normen för unga kvinnor inte alltid passar dem och därför tvingar dem att finna egna 
vägar – där måste de unga tjejerna stå emot. Det är framförallt genom analyser av de 
feministiskt influerade teoretikerna med Ambjörnsson i spetsen som dessa tankar blivit 
tydliga. Vi ser att det vid sidan om att skapa en kvinnlig identitet också handlar om att 
skapa en egen identitet, en individualitet. För det tredje möter de unga tjejerna motstånd 
i sitt skapande av genusidentitet då de förutom att vara kvinnor i en genusordning 
dominerad av män också är unga i ett samhälle där ungdomar har lite eller inget att säga 
till om. Det gäller för de unga tjejerna att ta dessa erfarenheter av underordning och 
omvandla dem till någonting annat. Denna omvandling är en av de saker som skapandet 
av en feminin genusposition handlar om.   
 
I detta ständigt pågående skapande av identitet blir den unga tjejens sökande efter en 
kvinnlig (genus)identitet central. De unga tjejerna ser, hör och läser om hur en kvinna 
bör vara men upplever en svårighet i att passa in i den för dem givna mallen. I 
skapandet av den feminina genuspositionen krävs att egenskaper utvecklas som gör att 
den unga tjejen passar in i rollen som kvinna. Detta söker de unga tjejerna göra men 
stöter på problem då den kvinnliga identiteten innebär normer som de har sökt göra 
uppror mot. I en genusordning där mannen är norm är den kvinnliga identiteten 
underordnad och hon måste lära sig att leva med det och samtidigt leva som jämlik och 
självständig. Det är denna hårda press som leder till att de ibland känner att de måste 
förställa sig. Att som ung duktig tjej samtidigt försöka passa in (som kvinna och som 
duktig flicka) och bryta mot (som stark, fri och självständig tjej) de normer som omger 
henne försvårar skapandet av genusidentiteten. Så trots att viljan att gå emot ofta är 
stark visar resultatet hur mycket få uppbrott mot normerna i verkligheten görs. Detta är 
alltså min tolkning av informanterna snarare än deras egna uppfattningar.  
 

6.1  Vilken betydelse har läsningen för de unga tjejerna?  
 
Trots att jag genom mitt urval av informanter inriktat mig på läsande unga tjejer ser jag 
det faktum att de alla läser mer än förväntat, både i skolan och på fritiden, som ett av 
undersökningens resultat. Läsningen får betydelse för de unga tjejerna på många olika 
plan i deras liv. För det första vad gäller sådant som är knutet till skolan. De passar väl 
in i mallen som duktiga tjejer genom att vara ambitiösa, studiemotiverade, prestations-
inriktade och därmed duktiga skolan. De unga tjejerna satsar på skolan både genom ett 
stort engagemang under skoltid och genom att mycket tid efter skolan läggs på 
läxläsning. Studierna får i många fall gå före nöjesläsning. Mycket av deras tal handlar 
just om att plugga och lära vilket har sin förklaring i att de tror att de får större 
ordförråd, lär sig språket och att uttrycka sig bättre vilket blir en social funktion av 
läsningen.  
 
En annan typ av läsning för att lära som också är nyttoinriktad är den frivilliga 
fritidsläsning av facklitteratur som inte hör samman med skolarbete, som de unga 
tjejerna ägnar sig åt. Denna litteratur läses både för att få kunskaper till skolan men 
också för det egna intressets skull. Kunskaperna vill de unga tjejerna använda för att 
lära sig saker och därmed förhoppningsvis förstå världen lite bättre. Detta ligger i linje 
med Rosenblatts resonemang om litteraturens betydelse för den unga läsaren. Läsningen 
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leder till upptäckter av många olika slag, framförallt vad gäller situationer i världen och 
relationer människor emellan.  
 
Ett annat av mina resultat visar att läsningen får en betydande roll för vägen till 
framgång vilket är ännu en av läsningens viktiga sociala funktioner. Vi ser hur den blir 
en del i ett skapande av en (lyckad) framtid i form av karriär och förverkligande av 
ambitioner. Genom läsningen vill de unga tjejerna skaffa sig goda studieresultat i 
grundskola och gymnasium som ska leda vidare till högre studier och senare till en 
karriär som jurist, journalist, politiker eller liknande. Läsningen ska också ge 
allmänbildning och kunskaper som kan fungera utvecklande för den egna personen. På 
så sätt ska den unga tjejen komma någon vart i sitt eget liv och på ett bra sätt dessutom 
kunna argumentera för sina åsikter och därmed påverka andra. Ambitionen att förändra 
världen går därför hand i hand med ambitionerna att lyckas och förändra sig själv.  
 
Dessutom läser de unga tjejerna en hel del skönlitteratur. Till viss del i skolan på 
svensk- och engelsklektioner, en läsning som stundtals uppskattas men som också 
präglas av en hel del måsten. De får exempelvis inte välja böcker helt själva vilket gör 
att läsning trots att den är skönlitterär inte är lika uppskattad då den inte är frivillig. 
Däremot läses en hel del fritt vald skönlitteratur på fritiden. En av de mest uppskattade 
böckerna är spänningslitteratur av typen deckare, fantasy och liknande litteratur. Denna 
får betydelse för de unga tjejerna då de lever sig in i en annan värld och upptäcker nya 
saker om världen, nya människor, kulturer och sätt att leva. Läsningen fungerar 
utvecklande för de unga tjejerna på så sätt att de upptäcker och upplever saker genom en 
ofta identifikatorisk läsning. Skönlitteraturen får alltså betydelse genom de upplevelser 
som den för med sig då de unga tjejerna identifierar sig med, och får upplevelser 
tillsammans med, karaktärerna. Rosenblatt menar att skillnaden mellan olika sorters 
läsning ligger i vilka upplevelser läsaren får och vad hon får ut av läsningen (Rosenblatt 
2002, s 74f). Upplevelserna fungerar som tidigare visats därmed både som motiv för 
och funktion av läsningen. Rosenblatt menar att denna utforskning och upptäcktsresa 
sker både genom upplevelser med romankaraktärerna och inom individen vid läsningen. 
Därmed blir läsningen också en del i skapandet av en identitet. Det är bland annat detta 
Rosenblatt menar när hon säger att läsningen kan forma individen. De unga tjejernas 
syn på läsningens utvecklande funktion är också kopplad till det som tidigare benämnts 
som dess sociala funktion då de ser utvecklingen som ett led i att bli vuxna kvinnor. 
Samtidigt har denna utveckling som läsningen leder till påverkan på hur de unga 
tjejernas framtid kommer att se ut.  
 
Den skönlitterära fritidsläsningen får också betydelse för känslorna. Då de unga tjejerna 
är trötta, stressade eller ledsna läser de för att lugna ner sig, slippa tänka på sådant som 
tynger och drömma sig bort, det vill säga i syfte att förändra sitt känslotillstånd. De 
unga tjejerna har vissa känslor när de går in i läsningen vilka leder till val av olika typer 
av litteratur. Vid sidan av de känslor av värme och lugn som litteraturen kan föra med 
sig kan den också leda till att de unga tjejerna blir upprörda och arga. Det handlar då 
ofta om hur människor behandlar varandra och hur orättvis världen kan vara. I likhet 
med Bärebring (2004) ser jag hur det är den identifikatoriska läsningen som gör djupast 
intryck på informanterna. Flera av tjejerna beskriver hur litteraturen får en stor 
känslomässig betydelse. 
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6.2 Hur uppfattar de unga tjejerna att läsningen påverkar och 
förändrar dem? 

 
Som framgår av undersökningen får läsningen betydelse för de unga tjejerna i deras 
formande av identitet. De är övertygade om att läsningen påverkar dem på flera sätt, 
framförallt genom att de lär sig mycket. De bildar sina åsikter efter det de läser både vad 
gäller politik och samhället såväl som om människor och sig själva, hur kärleken ser ut 
och hur andra kulturer ser ut. Det mest påtaglig är hur de läser om en protagonis t som är 
på ett visst sätt och då själva vill vara på detta sätt, att de speglar sig i karaktärerna i 
litteraturen så som Rosenblatt också påpekar. Vidare tycker de att de påverkas i sina 
politiska ställningstaganden men också att de påverkas känslomässigt vid läsningen.  
 
Frågan är alltså också hur de själva uppfattar att de förändras. På en intervjufråga om 
detta har de unga tjejerna många svar. Framförallt förändras de för att de får se nya 
saker i samhället och får nya intressen vilket indirekt påverkar dem på så sätt att de då 
väljer att ta reda på mer, genom att läsa och engagera sig. De menar att de får en ny syn 
på världen, att de får en syn på hur tjejer är, på hur kvinnor och män är, hur samhället 
ser ut vilket leder till ställningstaganden. Dessa ställningstaganden handlar om att 
förändra världen i första hand, att få andra människor att förändras och förstå det de 
unga tjejerna tycker sig förstå. I andra hand handlar det om att förändra sig själv. Vid 
läsningen förändras de på så sätt att de bestämmer sig för att göra saker, de vågar säga, 
göra och tycka saker som de inte annars skulle ha vågat, de vågar gå emot strömmen 
och de vågar ta initiativ. Jag skulle därför vilja hävda att läsningen ger dem mod. Som 
unga tjejer i en genusordning dominerad av män behöver de bli medvetna om att deras 
sätt att leva är okej och att de duger som de är. De behöver någon som talar om detta för 
dem. Något som gör att de vågar tänka och göra saker som de kanske inte skulle ha 
vågat eller ens förstått att de ville. Detta kan litteraturen göra. 
 
Det är framförallt de känslor av ilska som väcks vid läsningen som leder till 
ställningstaganden och politiska åsikter. Det framkommer att läsningen får betydelse i 
deras liv vid sidan om studiernas stora betydelse genom att även upplevelser och 
upptäckter leder till ställningstaganden och förhoppningar om att kunna förändra, 
påverka och uttrycka sina åsikter i framtiden. Pluggandet och lärandet på fritiden är 
starkt kopplade till varandra samt till den stora betydelse som dessa ställningstaganden 
får för de unga tjejerna. Läsningen får funktionen av en katalysator som startar tankar 
och vilja att förändra i samhället och att arbeta för det man tror på.  
 
Det är intressant att de flesta av dessa unga tjejer läser litteratur om just jämlikhet och 
andra samhällsfrågor. Flera av dem är feminister och de har redan vid denna unga ålder 
börjat engagera sig för den feministiska kampen på ett mer eller mindre uttalat sätt. Att 
läsningen påverkar deras syn på män och kvinnor är däremot svårare att se. Även om 
flera av dem påpekar att sådant tas upp i böckerna och att det får dem att tänka på 
liknande frågor ser jag ändå inte tydligt att det påverkar dem i någon högre utsträckning. 
Jag tror snarare att andra saker spelar större roll och då tror jag att det återigen handlar 
om andra medier, om reklam men också om kompisar och hur tjejer pratar om saker 
med varandra samt vad de pratar om. Skolan får givetvis en stor betydelse här då det 
framförallt är i denna miljö som frågor om genus aktualiseras och diskuteras.  
 
Det emancipatoriska projektet blir ännu ett exempel på hur de unga tjejerna anpassar 
sig till genusordningen och följer en normativ femininitet. Detta visas också genom att 
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de uttrycker en stor portion acceptans och tolerans. Där acceptansen inte är så stor är 
den istället helt politiskt korrekt i det fall det handlar om sexualisering och 
objektifiering av, och våld mot, kvinnor. Vi ser därmed hur det feministiska 
ställningstagandet också det ingår i normen för en ung duktig läsande tjej.    
 

6.3 Hur blir genus en faktor i de unga tjejernas läsning? 
 
En undersökning av dessa unga tjejers läsning visar att de läser mycket, att läsningen 
blir en del i deras liv men framförallt att det blir en del i deras liv som unga tjejer. Att 
som ung tjej skapa sin feminina genusposition är ett led i hennes skapande av 
genusidentitet. Centralt för uppsatsen är att med utgångspunkt i synen på genus-
identiteten som något som är under ständigt pågående konstruktion (Jmf Hirdman 1997; 
Ambjörnsson 2004) se hur denna skapas av de unga tjejerna. Det finns hos de unga 
tjejerna en medvetenhet om att de befinner sig i en fas i livet där deras identitet skapas 
och utvecklas. Således talar de unga tjejerna om vem de är, vem de vill vara och vem de 
hoppas på att bli. Gemensamt för de unga tjejerna är att identiteten och synen på vem de 
är skapas lika mycket av dem själva som av de människor som finns runt omkring dem.  
 
Läsningen är en av de faktorer som på flera sätt kan fungera som en hjälp i de unga 
tjejernas sökande efter, eller skapande av, identitet. Rosenblatt menar att läsaren i 
litteraturen möter andra människor och livssituationer, får se hur andra människor har 
det, hur vi behandlar varandra och reagerar i olika situationer, hur världen ser ut och så 
vidare (2002, s. 174f). Genom läsningen skapar de unga tjejerna en genusidentitet 
genom att skapa bilder av hur tjejer är och av hur de själva vill vara, som de sedan mer 
eller mindre söker följa. Dessa bilder går stick i stäv, eller ibland hand i hand, med de 
bilder de får från medier, reklam och samhället i övrigt. De unga tjejerna reflekterar 
över vad det innebär för dem att vara tjejer, vilka krav de har på sig och hur de tjejer de 
läser om i litteraturen är. Läsningen får dem att försöka förändra både sig själva och 
andra då de tycker att de handlar felaktigt. Då läsningen engagerar medverkar den 
därmed i skapandet av identiteten och självbilden liksom uppfattningen om genus-
ordningen.  
 
Litteraturens påvisande av alternativ och därmed stärkande funktion ses utifrån 
Rosenblatts teorier såväl som ur ett genusteoretiskt perspektiv. Läsningen spelar också 
en roll på så sätt att det innebär en feminin handling, det vill säga en handling som 
utförs av en kvinna, som får betydelse i val av litteratur. Vi utför våra handlingar för att 
vi ska känna oss som män eller kvinnor eftersom det är grundläggande för vår identitet. 
På så sätt kan vi se hur det blir viktigt för de unga tjejerna att de är tjejer som läser. 
Detta blir påtagligt vid identifikatorisk läsning, att de väljer viss litteratur framför 
annan, ofta böcker från unga vuxna-hyllan, så kallade ”tjejböcker” eller ungdoms-
böcker. Dessa böcker handlar om tjejer i olika åldrar som stöter på samma problem, 
svårigheter och frågor som sina läsare. De unga tjejerna läser som tjejer gör ofta om 
kärlek, och de berörs starkt av dessa böcker. Genus blir också en faktor på så sätt att de 
unga tjejerna läser sina läxor och är duktiga i skolan, för att de har bra betyg vilket 
förväntas av dem som duktiga tjejer, och för att tjejer gä rna ska läsa böcker och gå till 
biblioteket. Ulfgard diskuterar hur läsningen spelar en roll i utvecklandet av en 
kvinnoidentitet vilket är ytterligare en genusaspekt på läsningens betydelse för 
identitetsskapandet. Hon ser hur det hos en av de grupper av flickor hon har intervjuat 
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finns en nyttoaspekt i läsningen och en strävan efter att göra det lämpliga genom att 
välja den rätta litteraturen. Denna nyttoaspekt är tydlig även hos mina informanter.   
 
Vidare blir det tydligt hur viktigt det är för de unga tjejerna att hitta en identitet som 
passar dem samt att leva upp till de förväntningar som ställs på den som unga och 
duktiga tjejer. Det blir viktigt för dem att andra ser deras genusposition som feminin 
samt att de utifrån sett uppfattas som duktiga. Litteraturen påverkar också de unga 
tjejernas drömmar. Trots deras ifrågasättande av exempelvis den heteronormativa 
ordningen, handlar deras drömmar ändå om traditionellt kvinnliga drömmar i ord som 
familj, bröllop, äktenskap, moderskap och barn.  
 

6.4  Hur bidrar läsningen till de unga tjejernas skapande av feminina 
genuspositioner?  

 
Slutligen då till frågan om hur läsningen får betydelse i skapandet av den genusidentitet 
som de unga tjejerna genomgår, det vill säga  i deras skapande av feminina genus-
positioner. 
 
Såsom beskrivits ovan handlar ett skapande av ett feminint genus om att skapa och 
upprätthålla en genusidentitet som kvinna. Genus ses som någonting som konstrueras av 
människor genom deras aktiva handlingar och att det är just dessa handlingar som måste 
analyseras för att se hur genuspositioner skapas. Vi ser hur det för att bli tjej krävs att 
hon gör vissa saker och uppträder på ett visst sätt. Jag har sett otaliga exempel på hur de 
unga tjejerna formar sig efter mallen som unga tjejer och på så sätt skapar ett feminint 
genus. Jag ser också andra saker som tydligt kan befästa en genusidentitet. Det är 
exempelvis de unga tjejernas beteende men också deras kläder, yrkesval, känslor och 
relationer tjejer emellan. Det handlar om beteende, så som fnissande exempelvis, men 
också om kläder och stil, om kultur och populärkultur, om sport, om sättet att prata, om 
drömmar och ambitioner. Allt detta formar tjejerna på ett sätt så att deras genusposition 
blir tydligt. Genuspositioner handlar också om kvinnlighet och manlighet på så sätt att 
skapandet av en feminin genusposition innebär ett skapande av en kvinnlighet. Endast 
på ett fåtal ställen hos informanterna blir denna position mindre feminin, i betydelsen 
traditionellt kvinnlig. 
 
Då jag ser den undersökta gruppen unga tjejer som homogen blir det lätt att tala om dem 
som en viss sorts unga tjejer. Jag har ofta i uppsatsen kallat dem duktiga tjejer. Dessa 
duktiga tjejer har en stor press på sig från alla möjliga håll att vara på ett visst sätt. Jag 
tror och upplever i intervjuerna att de både är och inte är medvetna om denna press. Å 
ena sidan talar de mycket om att de vågar vara sig själva, att de kan stå för vem de är 
och inte låter sig hindras av någon. Å andra sidan finns det trots allt stort tryck på dem 
från olika håll. De talar mycket medvetet om ett grupptryck i form av påtryckningar från 
kompisar, klasskamrater och killar. De verkar ha en viss insikt i vad det är som de 
tvingas leva upp till och de tycker alla att de inte helt lyckas med detta. Ambjörnsson 
har kommit fram till ett liknande resultat. Hon skriver: 
   

Den springande punkten, som jag ser den, är att tjejerna just framstår som 
ytterst medvetna om hur de beter sig var och varför. Trots att de inte alltid 
medvetet väljer strategi, finns det dock en slående medvetenhet om den egna 
anpassningen till normerna. Dessutom förhåller de sig ofta kritiska till dem. 
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Man skulle således kunna tala om en sorts multipelt seende, där man är på 
det klara med normernas existens, förhåller sig tämligen kritisk till dem, och 
samtidigt (delvis) väljer att anpassa sig efter dem. (Ambjörnsson 2004, s. 68)   

 
Ett annat av mina resultat visar att normen för den duktiga tjejen är att läsa, vilket hon 
ju också i denna undersökning har visat sig göra. Att de läser för att duktiga tjejer gör 
det har lett fram till titeln på uppsatsen; Duktiga tjejer läser. Duktiga tjejer läser syftar 
därmed på såväl det faktum att det ingår i de unga duktiga tjejernas position att läsa som 
på att det är just duktiga tjejer som läser som jag har undersökt. Det är alltså ett resultat 
såväl som undersökningens fokus som har fått ge namn åt uppsatsen. De unga tjejernas 
roller som duktiga tjejer får betydelse för samtliga av analysens teman samt i alla 
aspekter av deras liv. En annan av mina slutsatser är också att det att spela en roll som 
duktig tjej får betydelse för alla aspekter av de unga tjejernas läsning och skapande av 
feminina genuspositioner. Duktighetsprägeln är om än inte alltid uttalad så överlag ändå 
mycket tydlig hos samtliga unga tjejer. Samman med duktighetsprägel och strävan hör 
prestationer och de tydliga prestationskrav som de unga tjejernas upplever.  
 
Jag vill här slutligen ställa mig kritisk till den bild som jag tillsammans med de unga 
tjejerna målar upp av dem, bilden av dem som medvetna och ifrågasättande unga tjejer. 
Det har tydligt framkommit hur det faktum att de är duktiga tjejer, att de klär sig i den 
rollen, påverkar allt de gör, inte minst läsningen. Men också deras sätt att tänka, bete sig 
och deras ambitioner. Det påverkar på så sätt att de passar väl in i den ordning som är 
given för dem, en ordning där det är viktigt att följa normen, att vara till lags och att 
prestera. Samtidigt visar de en medvetenhet om att de är just den typen av tjejer och att 
de vill bryta mot detta. De vill gå sin egen väg, våga stå för vad de tycker, visa sig 
starka och självständiga, de vill säga ifrån, och mest av allt – de vill förändra världen. 
Samtidigt ser jag hur de mycket sällan gör någonting som går utanför den normativa 
ordning som finns för dem som unga duktiga tjejer. Deras ifrågasättande blir istället en 
del av den rollen, de är sådana som läser och då upptäcker de saker om världen som de 
vill ändra på, de ställer sig kritiska till mediernas ideal som ett exempel men också det 
är precis som det ska. Alltså även deras uppror, deras egen uppfattning om att de bryter 
mot normerna är i själva verket helt i sin ordning. De krav och normer som de unga 
tjejerna måste följa är i allra högsta grad självupplevt samtidigt som de ständigt får höra, 
i det här fallet både i skolan, från medier och andra, att de ska uppleva dessa krav. 
Samtidigt menar de unga tjejer att på just dem finns inte så mycket krav, att just de 
klarar sig så bra. Detta tror jag inte på. Jag finner som sagt att de rättar sig efter de 
normer som är satta för dem.  
 
Sammanfattningsvis visar mina resultat hur läsningen får betydelse för de unga tjejerna 
i både studier och fritid. Läsningen har sociala, såväl som utvecklande och stärkande 
funktioner. De unga tjejerna uppfattar att läsningen påverkar dem känslomässigt 
framförallt genom den ilska den stundtals väcker vilket leder till ställningstaganden och 
handlingar. De uppfattar att de förändras genom nya kunskaper och en ny syn på 
världen. Genus blir en faktor genom att de unga tjejerna utifrån litteraturen skapar bilder 
av genusordningen och tjejers roll i den, vilket påverkar dem i deras skapande av 
genusidentitet. Som unga duktiga tjejer måste de ständigt förhålla sig till de normer som 
finns för dem. De försöker passa in i dessa roller samtidigt som de försöker bryta mot 
dem. Genom att litteraturen visar på alternativa sätt att leva och handla kan läsningen 
därmed bidra till de unga tjejernas skapande av feminina genuspositioner.       
 



84 

6.5  Förslag till vidare forskning 
 
Det finns som tidigare visats en obalans mellan det stora mediala fokus som ligger på 
unga människor och framförallt unga kvinnor och osynliggörandet av dem i forskning 
och politik (Ekerwald 2002, s. 13). Medias fokusering på denna grupp ungdomar är 
enorm medan forskningen inte är lika stor. Det är både intressant och viktigt att forska 
vidare i hur det är att vara ung idag och att försöka förstå hur unga tjejers vardag ser ut. 
Undersökningar likt denna kan ge en bild av hur och varför unga människor läser samt 
hur det påverkar dem. En större förståelse för situationen kring läsningen kan 
förhoppningsvis i förlängningen hjälpa oss att bättre anpassa bibliotek och 
informationssystem efter våra användare. Forskning som kombinerar min ansats med 
Jinnedals och Sonidssons (2005), det vill säga som undersöker bibliotekets roll i 
skapandet av genuspositioner, skulle exempelvis kunna utföras. 
 
Vidare är det intressant att undersöka vilken roll litteraturen spelar i unga människor liv. 
Har läsning av böcker fortfarande en roll att spela i unga människors skapande av 
identitet eller har denna roll tagits över av andra media? Läsningen har här visat sig ha 
funktionen av en språngbräda för de unga tjejerna in i en, i deras ögon, lyckad framtid. 
Skulle läsningen kunna få den funktionen för en grupp andra tjejer, eller för en grupp 
killar? Skulle en undersökning av vuxna befästa resultatet som framkommit här om 
läsningens stora betydelse för framtida yrke och karriär? Ett annat resultat i denna 
uppsats visar hur fritidsläsning prioriteras bort till förmån för skolarbete och läxläsning. 
Likaså menar Ulfgard (2002) att hennes resultat vid sidan om att tillföra nya kunskaper 
om flickors fritidsläsning också visar att skolans hemarbete kan uppfattas som 
hindrande för fritidsläsningen.  Relationerna mellan fritidsläsning och läxläsning samt 
läsning av skönlitteratur i skolan skulle kunna utforskas ytterligare i syfte att öka 
ungdomars läsning snarare än att låta de två typerna av läsning konkurrera.    
 
Med läsning i fokus har några unga tjejers skapande av feminina genuspositioner här 
undersökts. Vidare forskning skulle också kunna handla om detta skapande utifrån 
andra aspekter, exempelvis med fokus flyttat från läsning vidare till andra media och 
konsumtionen av dessa. Hur påverkar exempelvis tv, film och tv/dataspel skapandet av 
genuspositioner? Vilka bilder av män och kvinnor och deras relationer förmedlas till 
den unga användaren och hur påverkas hon i sitt identitetsskapande? Hur påverkar det 
att utgångspunkten är biblioteks- och informationsvetenskaplig och kan en liknande 
studie göras med fokus på information? Ungdomars stora internetanvändning kan också 
vidare undersökas. Hur påverkar det den unga människan att läsa mycket bloggar och 
chatta mycket? Eller att googla allt hon vill ha reda på istället för att slå i uppslagsverk 
eller besöka biblioteket? Hur skiljer sig de bilder av hur man ska vara och det som 
påverkar den unga människan om det som undersökt är Internet istället för media, 
reklam och litteratur som till stor del redan har gjorts? 
 
Resultatet i denna uppsats kan dessutom prövas genom ytterligare undersökningar på 
unga tjejer i samma åldersgrupp där variabler i form av klass eller etnicitet byts ut. 
Vilken betydelse får läsningen för tjejer som inte i samma utsträckning identifierar sig 
som duktiga eller uppvisar den tydliga prestationsinriktning som de unga tjejerna i 
denna uppsats gör?  
 
Att med ett genusperspektiv på läsningen utifrån queerfeministiska teorier undersöka 
homo-/bi- eller transsexuella läsare skulle ytterligare problematisera skapandet av 
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genuspositioner utifrån den rådande heteronormativa ordningen. Det finns vid sidan om 
genusperspektivet också en mängd andra perspektiv som på olika sätt kan tjäna till att 
belysa unga människor skapande av kvinnlig och manlig identitet. Dessa perspektiv kan 
med fördel också kombineras med genusperspektivet såsom exempelvis hos 
Ambjörnsson där genus kombineras med klass och sexualitet (2004, s. 11) eller hos 
Ulfgard där genus kopplas till geografiska, sociala, kulturella och inte minst religiösa 
aspekter (2002, s. 13). På så sätt skulle denna typ av undersökning också kunna knytas 
till sociokulturella eller samhällsanalytiska perspektiv.  
 
Genuspositioner skapas självklart också hos killar. Vilken roll spelar läsningen för dem 
i deras skapande av identitet och maskulina genuspositioner? Det kan vara intressant att 
undersöka genusidentitetsskapande hos killar också för att kunna jämföra hur dessa 
skapanden sker på olika sätt hos killar och tjejer i relation till läsning. Vilken betydelse 
skulle det få att de läser olika typer av böcker? Vad har tjejers och killars, kvinnors och 
mäns, olika läsvanor och läsval för betydelse för litteraturens påverkan på sina läsare? 
Det faktum att tjejers och killars genusskapanden ser så olika ut utifrån feministiska 
teorier, utformade av exempelvis Nancy Chodorow, vilken betydelse får det för hur stor 
roll läsningen kommer att spela? 
 
När det gäller genusperspektiv finns det mängder av forskning som visat att kvinnor är 
diskriminerade, marginaliserade och underordnade män, att kvinnor har ett väsentligt 
mer begränsat inflytande på samhällslivet och att det med andra ord finns en strukturell 
genusordning i samhället. Relevansen för min uppsats befästs ytterligare då jag anser att 
den ryms inom den feministiska tradition som vill synliggöra och ge röst åt kvinnors 
erfarenheter i förhoppningen att kunna förändra. En förhoppning finns också om att i 
någon mån kunna bidra till forskningen om unga kvinnors identitetsskapande.  
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7. SAMMANFATTNING  
 
Bakom valet av uppsatsämne finns ett intresse för relationen mellan läsning och 
skapandet av genusidentitet. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka läsningens 
betydelse för några unga tjejer i deras skapande av feminina genuspositioner. I det 
inledande kapitlet ger jag en bakgrund till uppsatsämnet genom att tala om ungdomar 
och identitetsutveckling samt om unga kvinnor och deras läsning.  Jag redogör också för 
de frågeställningar, avgränsningar och definitioner som används för att genomföra 
undersökningen.  
 
Mina frågeställningar lyder: 
 

• Vilken betydelse har läsningen för de unga tjejerna?  
• Hur uppfattar de unga tjejerna att läsningen påverkar och förändrar dem? 
• Hur blir genus en faktor i de unga tjejernas läsning?  
• Hur bidrar läsningen till de unga tjejernas skapande av feminina genus-

positioner?  
 
I uppsatsens början görs också en presentation av tidigare forskning och litteratur i 
urval, både inom och utanför det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet. 
Genomgången är uppdelad i forskning om unga kvinnors identitets- och genusskapande 
och forskning om unga kvinnors läsning.  
 
Frågeställningarna fokuserar därmed på både genusteori och läsarteori och är utformade 
utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Perspektivet representeras i första hand av 
Yvonne Hirdmans genusteorier om isärhållandets lag och den manliga normens princip 
och i andra hand av Fanny Ambjörnssons resonemang om skapandet av feminina 
genuspositioner. Vidare blir genusvetenskapliga teorier om identitet aktuella utifrån 
bland andra Hedvig Ekerwald, i syfte att skapa en förståelse för begreppet 
genusidentitet. De läsarorienterade teorier som uppsatsen tar sin utgångspunkt i är 
litteraturvetaren och reader-responseteoretikern Louise M Rosenblatt transaktionsteori 
så som hon presenterar den i Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa 
(2002).  
 
En kvalitativ forskningsmetod har valts vilket innebär att insamlandet av det empiriska 
materialet har skett genom intervjuer med åtta unga tjejer i åldrarna 15-17. Under dessa 
så kallade reflexiva intervjuer har informanterna fått tillfälle att reflektera över sin 
läsning i första hand men också över sina liv som unga tjejer. Utsagorna har sedan 
delats upp i fem teman som visat sig ha betydelse för de unga tjejerna såväl som för 
uppsatsens frågeställningar. Dessa teman utgör min analysmodell. I uppsatsens resultat 
och analys använder jag mig av denna analysmodell för att lyfta fram informanternas 
utsagor samt ställa dem i relation till de teoretiska utgångspunkterna och det genus-
teoretiska perspektivet. Resultat och analys ses också i relation till litteraturgenomgång 
och tidigare forskning. 
 
Jag börjar min resultatredovisning med en presentation av informanterna som grupp för 
att lyfta fram vad de har gemensamt. Därefter gör jag en presentation av informanterna 
en i taget som syftar till att lyfta fram vad som utmärker var och en av de unga tjejerna, 
detta för att ge en bild av informanterna som individer. Resultatet visar hur de unga 
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tjejerna generellt trivs bra i skolan och i livet i övrigt. Vid sidan om skolan är det vänner 
och i några fall pojkvänner som prioriteras. Duktighetsprägeln genomsyrar samtliga 
intervjuer och merparten av informanterna vill arbeta för att göra världen bättre. Att ta 
ställning; kämpa för det man tror på och stå för det man tycker, blir viktigt. De unga 
tjejerna drömmer om att finna gemenskap och kärlek, att få leva ihop med någon de 
älskar och att bilda familj. Deras ambitioner å andra sidan handlar främst om 
framtidsplaner och karriärer. Ett av undersökningens resultat, vilket informanterna 
också har gemensamt, är att de läser väldigt mycket. Läsningen blir en av de faktorer 
som har inverkan på hur de unga tjejernas liv kommer att se ut i framtiden.  
 
Analysmodellens första tema rör hur läsningen spelar en viktig roll i informanternas 
skapande av en identitet som unga tjejer. Centralt för uppsatsen är att med utgångspunkt 
i synen på genusidentiteten som något som är under ständigt pågående konstruktion 
(Jmf Hirdman, Ambjörnsson) se hur denna skapas hos de unga tjejerna. Med utgångs-
punkt i Rosenblatts teori visar jag också hur de unga tjejerna jämför sina identitets-
problem med killarnas och önskar att de själva var lika ”duktiga” på sitt eget 
identitetsskapande. Vidare blir det tydligt hur viktigt det är för de unga tjejerna att hitta 
en identitet som passar dem samt att leva upp till de förväntningar som ställs på den 
som unga och duktiga tjejer. I avsnittet tar jag också upp informanternas tal om 
självkänsla och den stora betydelse som familj och vänner får i livet och i identitets-
skapandet. Självkänslan är starkt beroende av att de bekräftas som bekönade, det vill 
säga att andra ser deras genus som feminint samt att de utifrån sett uppfattas som 
duktiga. 
 
Under temat känslor visar jag hur de känslor som läsningen är förknippad med ses från 
tre olika utgångspunkter. Det handlar för det första om vilka känslor hos den unga tjejen 
som leder fram till läsning på så sätt att de unga tjejerna har vissa känslor när de går in i 
läsningen vilka leder till val av olika typer av böcker. De unga tjejerna läser således ofta 
i syfte att förändra sitt känslotillstånd så som när de läser för att lugna ner, eller muntra 
upp, sig, om de är ledsna, om de är arga över någonting eller om de känner sig 
stressade. För det andra handlar det om de känslor som finns i samband med läsningen. 
De unga tjejerna kan medan de läser bli glada, ledsna, upprörda, rädda, arga, varma av 
kärlek och så vidare. Flera av tjejerna beskriver hur deras känslor påverkas starkt av 
böckerna. Rosenblatt menar att denna skillnad mellan olika sorters läsning ligger i vilka 
upplevelser läsaren får och vad hon får ut av läsningen. Den tredje aspekten av känslor 
vid läsningen handlar om vilka känslor som föds av läsningen, vad läsaren känner 
efteråt. Jag visar också hur det är den identifikatoriska läsningen som gör djupast 
intryck på informanterna.  
 
Genom temat uppleva, upptäcka och ta ställning visar jag hur de unga tjejernas genom 
läsningen och samtidigt som de läser får nya upplevelser och upptäcker saker om livet 
och världen som de inte redan visste. Detta är också en av Rosenblatts viktigaste 
poänger vilket syns inte minst genom titeln på hennes bok Litteraturläsning som 
utforskning och upptäcktsresa (2002). Rosenblatt menar att denna utforskning och 
upptäcktsresa sker både genom upplevelser med romankaraktärerna och inom individen 
vid läsningen. Upplevelserna är både ett motiv för och en funktion av läsning. Jag visar 
hur upplevelser och upptäckter leder till ställningstaganden och förhoppningar om att 
kunna förändra, påverka och uttrycka sina åsikter i framtiden.   
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På temat plugga, lära och utvecklas visar jag hur de unga tjejerna passar väl in i mallen 
som duktiga tjejer genom att vara studiemotiverade och prestationsinriktade, genom att 
läsa läxor och annan litteratur. Pluggande i betydelsen läxläsning är det viktigaste eller 
bland det viktigaste i livet för samtliga unga tjejer. En annan typ av läsning för att lära 
som också är nyttoinriktad är den läsning av facklitteratur som tjejerna ägnar sig åt på 
sin fritid. Det som kommer av sådan läsning är kunskap, vetande, orientering, 
information. Jag visar också hur läsningen fungerar utvecklande för de unga tjejerna på 
så sätt att de upptäcker och upplever saker genom en ofta identifikatorisk läsning. 
Därmed blir läsningen en del i skapandet av en identitet. Det är detta Rosenblatt menar 
när hon säger att läsningen kan forma individen. De unga tjejernas syn på läsningens 
utvecklande funktion är också kopplad till det som tidigare benämnts som dess sociala 
funktion. Detta då de ser denna utveckling å ena sidan som ett led i att bli vuxna 
kvinnor och å andra sidan hur deras framtid kommer att påverkas av denna utveckling.  
 
På temat duktiga tjejer visar jag hur informanternas roll som duktiga tjejer får betydelse 
för samtliga teman samt i alla aspekter av deras liv. De unga tjejerna reflekterar över 
vad det innebär för dem att vara tjejer, vilka krav de har på sig och hur de tjejer de läser 
om i litteraturen är. Detta sista tema fungerar också som en sammanfattning av 
informanternas utsagor sett utifrån bilden av dem som unga duktiga tjejer vilket står i 
relation till upplevelsen av sig själv som duktig och läsandet som en del i den rollen. 
Duktighetsprägeln är om än inte alltid uttalad så överlag ändå mycket tydlig hos 
samtliga unga tjejer. Samman med duktighetsprägel och strävan hör prestationer och de 
tydliga prestationskrav som de unga tjejernas upplever.  
 
Slutligen förs en diskussion kring det som framkommit i resultat och analys samt vilka 
slutsatser som kan dras utifrån detta i relation till frågeställningarna. Här framkommer 
som en av mina slutsatser det att spela en roll som duktig tjej får betydelse för alla 
aspekter av de unga tjejernas läsning och skapande av feminina genuspositioner. Ett 
annat resultat visar att genusidentitetsskapandet blir svårt på flera sätt. För det första 
genom att normen i samhället är att vara man och inte kvinna och för det andra för att de 
beteenden och mönster som är normen för unga kvinnor inte passar dem och därför 
tvingar dem finna egna vägar. De unga tjejerna ser, hör och läser om hur en kvinna bör 
vara men upplever en svårighet i att passa in i den för dem givna mallen. Resultatet 
visar också hur starka de unga tjejerna som intervjuats är. Hur de tydligt markerar vem 
de är och var de befinner sig i livet, vart de vill nå och hur de ställer sig till saker. Det 
enda som egentligen hindrar dem och som bara några av tjejerna själva påpekar är det 
faktum att de är tjejer. Pluggandet i skolan och lärandet på fritiden visar sig vara starkt 
kopplade till varandra samt till den stora betydelse som ställningstaganden får för de 
unga tjejerna. Ett annat av mina resultat visar att läsningen får en betydande roll för 
vägen till framgång. Ambitionen att förändra världen går hand i hand med de egna 
ambitionerna om vägen till framgång och lycka. Läsningen får också betydelse för 
tjejerna i deras formande av identitet. Att de läser för att duktiga tjejer gör det vilket har 
lett fram till titeln på uppsatsen; Duktiga tjejer läser. Jag skulle också vilja hävda att 
läsningen ger de unga tjejerna mod.  
 
Avslutningsvis ger jag förslag på vidare forskning och visar hur min uppsats 
förhoppningsvis har bidragit till att ge en bild av hur och varför unga tjejer läser och hur 
det påverkar dem. 
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BILAGA 1: INTERVJUMANUAL 
 

Först presenterade jag mig själv: ålder, utbildning och min undersökning: varför jag gör 
det och vad (med enkla ord) det är jag vill undersöka.  

Jag förklarade att de är anonyma och att det är frivilligt att svara på de olika frågorna. 
Jag ville också förklara att det inte finns några rätt och fel svar, att jag inte kommer att 
bedöma deras svar och att de inte behöver svara på frågor som känns alltför privata. Jag 
informerade dem också om bandspelaren och om att de skulle få läsa intervjun senare 
och ha möjlighet att ändra saker om de ville.  

 
1, Jag börjar med att ställa lite bakgrundfrågor:  

- Hur gammal är du? 
- Hur skulle du beskriva dig själv? 
- I vilken klass går du? Vilken gymnasielinje går du? 
- Varför valde du den linjen? 
- Hur trivs du i skolan? Är du motiverad? Är det roligt? 
- Vad gör du på fritiden? Intressen? 
- Vad är viktigt för dig? 
- Har du syskon? Vad gör de? 
- Vad gör dina föräldrar? 
- Vad tror du har präglat dig i din uppväxt? 
- Vad vill du jobba med i framtiden? Varför? 

o Hur ser du på din framtid? 
o Vad har du för drömmar? 

 
2, Om själva läsandet för att svara på frågan: Vilken betydelse har läsning för 
unga tjejer? 

- Läser du mycket/ofta eller inte? 
- På fritiden? I skolan? 
- Varför läser du? När läser du? 
- Vem – förutom du själv – bestämmer vad du ska läsa?  
- Vad läser du för böcker?  

o Skönlitteratur? Facklitteratur? 
o Barn- , ungdoms-, vuxenlitteratur 

- Vilka sorters böcker gillar du/mest? Genrer/typer? Varför? 
- Varför gillar du just de böckerna? Vad är det i böckerna som tilltalar dig? 

o Kan du ge exempel på en bra bok du läst. 
- Läser du faktalitteratur? Vilken i så fall och varför? 
- Finns det vissa böcker som du tycker att du bör läsa av någon anledning?  
- Finns det böcker som du läser för att någon annan säger till dig? 
- Vad styr vilka böcker du läser? Varifrån får du dem? 
- Brukar du känna igen dig när du läser böcker? Hur? 
- Gillar du dessa böcker (där du känner igen dig) mer eller mindre än andra?   
- Hur känner du dig när du läser? En bra bok? En dålig bok?  
- Blir du engagerad av att läsa böcker? Varför? Vilka böcker? 
- Har någon bok varit viktig för dig? Varför? 
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3, Om läsandet i samband med det egna livet för att svara på frågan: Hur 
uppfattar de unga tjejerna att läsningen påverkar dem? 

- Vad spelar läsandet för roll i ditt liv? Skulle du kalla dig för läsare? 
- Vad känner du att läsandet ger dig? Vad får du ut av det? 
- Får läsandet dig att fundera över saker? Vilka? 
- Kan det vara saker du inte annars skulle ha funderat på?  
- Tror du att du påverkas av det du läser? I så fall hur?  
- Känner du att läsandet kan påverka dina tankar/känslor? Varför? 
- Vad är det i böckerna som påverkar dina känslor/tankar? 
- Hur påverkat läsandet din syn på dig själv? 

o Hur påverkar läsandet din syn på hur du bör var? 
- Vad har sitt läsande spelat för roll för dina åsikter och värderingar? 
- Tror du att din förståelse för människor och fenomen kan påverkas av läsandet? 

Hur? 
- Hur påverkar läsandet din syn på vad som är viktigt?  
- Hur påverkar läsandet din syn på hur en tjej ska vara? 

o Hur är tjejerna i de böcker du läser? 
- Hur påverkar läsandet din syn på män och kvinnor? Skillnader mellan oss? 

 
 
4, Vad läsandet har bidragit till för att svara på frågan: Hur uppfattar de unga 
tjejerna att läsningen förändrar dem? 

- Finns det någon särskild situation, händelse eller person du har läst om som du 
minns väl/inte kan glömma? 

- Har läsandet hjälpt dig på något sätt? Kan det t ex vara skönt att läsa? 
- Har läsandet hjälpt dig att ta något beslut eller bestämma dig för någonting? 
- Har du lärt dig saker som du inte visste eller kunde innan du läste? (Utöver 

ämneskunskaper) 
- Har du förstått saker om dig själv genom läsandet? Vad tex.?  
- Tror du att du förändras eller utvecklats av läsandet? I så fall hur?  
- Har läsandet styrt ditt liv på något sätt? 
- Får läsandet dig att vilja vara på ett visst sätt? Göra någonting speciellt? 
- Har läsning inspirerat dig att göra något som du annars inte brukar eller skulle 

göra? 
- Tror du att läsandet har påverkat ditt framtida liv på något sätt?  

 
5, Frågor om identitet och genusidentitet. 

- Hur tänker du att du vill vara? Personlighet.  
- Jämför du dig ofta med andra? Tjejer? 
- Funderar du på vad som är normalt eller inte? 
- Tänker du på vilka normer som omger dig? 
- Funderar du på om du är lik eller olik andra? 
- Funderar du mycket på kropp och utseende? 
- Tänker du på att du behöver vara på ett speciellt sätt? 
- Vem eller vad är det som styr hur du vill vara? Eller varifrån får du 

uppfattningen att du ska vara på ett visst sätt? 
- Hur tänker du att andra tycker att du ska vara? 
- Anpassar du dig efter hur du tror att andra vill att du ska vara?  
- Är du alltid dig själv? Om inte, varför?  
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o Känner du att du kan stå för vem du är? 
- Vad är det som gör att du är den du är tror du? 
- Vad gör du om du gör något för att våga vara dig själv  
- Hur uppfattar du att det är att behöva vara på ett visst sätt?  
- Varför är det så tror du? 
- Känner du att du behöver prestera någon gång?  

o Ser du dig själv som duktig/prestationsinriktad? 
- Känner du att du kan bli vad du vill? 

o Vilka är dina ambitioner? 
 
6, Frågor om genusidentitet för att svara på frågan: Hur bidrar läsningen till de 
unga tjejernas skapande av feminina genuspositioner? 

- Tänker du på vad det innebär att vara tjej? 
o Hur ska en tjej vara enligt dig? 
o Hur ska en tjej vara enligt normerna? 
o Hur ska en tjej vara enligt media? 

- Försöker du bryta mot det? Vara på något annat sätt?  
- Är det någon skillnad på hur en tjej och en kille ska vara? 

o Tror du att det är lättare eller svårare att vara tjej? 
o Känner du att du kan göra allt som killar kan göra? 

- Har du någon gång känt att du har blivit behandlad på ett visst sätt för att du är 
tjej? 

- Vilka är dina förebilder? Varför? 
- Vilken betydelse har familj och släkt för dig? 

o Vilken roll spelar du i familjen? 
- Vilken betydelse har dina vänner för dig? 

o Vilken roll spelar du med dina vänner, i kompisgänget? 
- Tänker du på kvinnors roll i samhället? Isåfall vad? 

o Vad har du för andra tankar om hur vårt samhälle ser ut? 
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