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The theoretical framework is based on a gender theoretical per-
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The method is based upon textual analysis, and a model of analy-
sis is constructed with its basis in the theoretical attempt. The 
themes of the model of analysis are body and appearance, sexual-
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The conclusion suggests that the sexuality is controlled by the 
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It is prominent that the sexuality in the youth literature is con-
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the young women’s integrity.  

 
 
 
Nyckelord: ungdomslitteratur, sexualitet, genus, litteratursociologi, text-

analys



 
1 INLEDNING.............................................................................................................................................................4 

1.1 BAKGRUND .........................................................................................................................................................4 
1.2 DEN SVENSKA UNGDOMSBOKENS FRAMVÄXT OCH UT VECKLING...............................................................5 

1.2.1 Bakgrund....................................................................................................................................................5 
1.2.2 Ungdomslitteraturens framväxt .............................................................................................................6 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR.....................................................................................................................7 
1.4 AVGRÄNSNING ...................................................................................................................................................7 
1.5 DEFINITIONER OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR..............................................................................................8 
1.6 DISPOSITION........................................................................................................................................................9 

2 TIDIGARE FORSKNING OCH ANNAN LITTERATUR ...................................................................... 11 
2.1 SÖKPROCESSEN ................................................................................................................................................11 
2.2 UNGDOMSFORSKNING.....................................................................................................................................11 
2.3 LITTERATURFORSKNING.................................................................................................................................14 

3 TEORETISKA PERSPEKTIV ......................................................................................................................... 17 
3.1 LITTERATURSOCIOLOGI...................................................................................................................................17 
3.2 GENUSTEORI .....................................................................................................................................................18 
3.3 SOCIOLOGI.........................................................................................................................................................20 

4 METOD ................................................................................................................................................................... 24 
4.1 TEXTANALYS....................................................................................................................................................24 
4.2 TOLKNING .........................................................................................................................................................25 
4.3 URVAL ...............................................................................................................................................................26 
4.4 MATERIAL.........................................................................................................................................................27 
4.5 ANALYSMODELL..............................................................................................................................................30 

5 RESULTAT OCH ANALYS ............................................................................................................................. 32 
5.1 SOMMARFLICKAN............................................................................................................................................32 
5.2 NÄR NÅGOT BARA HÄNDER............................................................................................................................34 
5.3 VÅREN DÅ ALLTING HÄNDE............................................................................................................................36 
5.4 ENSAM I STAN...................................................................................................................................................38 
5.5 LINAS KVÄLLSBOK...........................................................................................................................................40 
5.6 CELL GRÖN .......................................................................................................................................................43 
5.7 HUR KÄR FÅR MAN BLI?..................................................................................................................................46 
5.8 NÄR KOMMER DU TILLBAKA?........................................................................................................................49 
5.9 SAMMANFATTNING AV RESULTAT OCH ANALYS.........................................................................................52 

6 DISKUSSION ........................................................................................................................................................ 55 
7 SAMMANFATTNING........................................................................................................................................ 62 
8 KÄLLFÖRTECKNING ..................................................................................................................................... 65 



4 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
 
Denna uppsats hör hemma inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga ämnet, 
ett område som blivit bredare och utvecklats i takt med att informationstillgången har 
ökat. Ämnet är tvärvetenskapligt och bygger på en längre bibliotekstradition men också 
på dokumentation och datautveckling. Centralt för ämnet är frågeställningar som rör 
förmedling av information och kultur lagrad i någon form av dokument. Den ökade in-
formationstillgången har medverkat till att nya ämnen tillkommit på senare år, som 
informations försörjning och datakommunikation (Höglund, 2000).  
 
Inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningen på Högskolan i 
Borås har kunskapen om skönlitteratur och litteraturförmedling på senare år fått mins-
kad betydelse och ut rymme. Detta är något jag menar fattas utbildningen. Då litteratur 
trots allt dominerar biblioteken är det för mig svårt att förstå varför litteraturen som 
kulturform och informationskälla så tydligt åsidosätts på en utbildning där man utbildar 
bibliotekarier. Jag vill redan här förtydliga att när jag talar om litteratur i denna uppsats 
är det skönlitteratur jag åsyftar. 
 
Inom utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap har jag valt att läsa inrikt-
ningen mot ett samhällsperspektiv och jag har sedan tidigare litteraturvetenskapliga 
studier med genusinriktning bakom mig. Samhällsperspektivet och litteraturveten-
skapen har gemensamt lett mig mot samspelet mellan samhälle och litteratur där 
litteratursociologi är ett område som intresserar mig mycket. Inom litteraturvetenskap 
förbises ofta samhällets inverkan på litteraturen och när jag studerade litteraturveten-
skap upplevde jag att kopplingen mellan litteratur och samhälle saknades, vilket gjorde 
att jag fann litteratursociologin intresseväckande då detta samspel engagerar mig.  
 
Att studera litteratur ur ett genusperspektiv tycker jag är intressant. Det är också, anser 
jag, nödvändigt att göra den typen av studier och lyfta fram denna problematik då litte-
ratur och litteraturvetenskap har en tradition av manlig dominans och litteraturhistorien 
ofta har förbisett kvinnliga författare. Detta resonemang om den traditionella litteratur-
historien kan tyckas ligga långt från syftet med denna uppsats men jag menar att gen-
om denna iakttagelse och vidare kunskap i ämnet är det för mig omöjligt att inte se på 
litteratur och litteraturstudier med kön och dess problematik som ett centralt tema.  
 
I denna uppsats kommer jag att studera hur unga kvinnors sexualitet skildras i svensk 
ungdomslitteratur under 1970-talet och 2000-talet. Litteratur kan sägas spegla verklig-
heten och därför tycker jag att studera hur flickors sexualitet skildras i ungdomslittera-
tur är ett betydelsefullt initiativ, då resultaten kan säga något om hur verkligheten för-
håller sig för unga kvinnor.  
 
Jag vill fokusera på ungdomslitteratur då jag ser på litteratur som en påverkande faktor 
som har stor betydelse för barn och ungdomar, och har inflytande på dem i deras iden-
titetsskapande. Litteratur kan på samma sätt som tidningar och tv-program sända 
signaler om hur man ska agera, bete sig eller se ut. Jag vill studera hur den kvinnliga 
sexualiteten skildras och därigenom uppmuntra till en diskussion om vilka signaler lit-
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teraturen sänder ut. Dock, vill jag poängtera, kommer den diskussionen inte att få något 
utrymme i denna uppsats, utan är i stället något som jag hoppas att denna studie kan 
leda till.  Jag har ett personligt intresse av ungdomslitteratur som just kommer av dess 
betydelse för ungdomar. Litteratur i allmänhet och en specifik bok i synnerhet kan ha 
stor inverkan och betydelse för både barn och vuxna, men jag menar att litteratur ofta 
kan ha särskilt innebörd för ungdomar som befinner sig i en tid i livet där ident itets-
skapandet är centralt och osäkerheten ofta är stor. 
 
Jag kommer att analysera litteratur som givits ut under perioderna från och med 1970 
till och med 1975 samt från och med 2000 till och med 2005. Litteratur som gavs ut 
under 1970-talet bär tydliga spår av den utveckling som skedde i samhället under 
1960-talet där den kvinnliga frigörelsen bidrog till att kvinnors situation diskuterades 
och könsrollsdebatten startade. Den kvinnorörelse som kom på 1960-talet brukar kallas 
för den andra vågens kvinnofrigörelse, som inriktades på att kvinnor upplevde att de 
särbehandlades inom politiken och arbetslivet på grund av sitt kön. Kvinnornas villkor 
i privatlivet var också en fråga som debatterades mycket (Kyle & Manns, www.ne.se, 
2005). Det feministiska arbetet i Sverige har sedan dess bestått av könsforskning och 
jämställdhetsarbete (Frangeur 2004). Under senare år finns återigen en aktiv kvinno-
rörelse i Sverige. En rörelse som domineras av engagerade unga tjejer som bildar nät-
verk, tjejjourer och jämställdhetsgrupper i skolan. Även en diskussion om den rådande 
utseendefixeringen och trycket på unga kvinnor har de senaste åren växt fram och en 
våg av feministiska böcker som riktar sig till yngre kvinnor har svept över Sverige, och 
det pågår en samhällsdebatt rörande sexism och feminism (Ambjörnsson 2004, s.176; 
Thurén 2003, s. 23). Jag tror att sexualiteten i ungdomslitteraturen har förändrats i för-
hållande till den samhälleliga förändringen och jag vill i denna studie göra en jämfö-
relse mellan dessa tidsperioders litteratur, litteratur som utgivits inom en kontext av en 
samhällsdebatt rörande jämlikhet och feminism. 
 
Ungdomars situation och villkor har genomgått stora förändringar under de senaste 30 
åren. En allmän uppfattning är att samhället blivit alltmer sexualiserat och att denna 
sexualisering påverkar och influerar barnen och deras vardag i redan mycket unga år. 
Sexualiteten är i dag också ständigt närvarande i den offentliga miljön på ett annat sätt 
än tidigare. Om sexualitet tidigare var en del av människans högst privata sfär är det i 
dag en del av offentligheten. Den ökade informationstillgången har gjort pornografi 
och annan skildring av sexualitet mycket lättillgänglig. Sexualiteten återfinns i alla 
samhällets sfärer och har blivit en viktig och påtaglig del av en människas livsstil. Min 
uppsats kommer att behandla unga kvinnors sexualitet i ungdomsböcker i samband 
med samhällets förändring.  
 

1.2 Den svenska ungdomsbokens framväxt och utveckling 

1.2.1 Bakgrund 
 
Detta kapitel har som syfte att ge en översikt till hur den svenska ungdomslitteraturen 
vuxit fram och utvecklats, och samtidigt ge en ingång till studiens huvudsakliga me-
ning. Att skilja mellan barnböcker och ungdomsböcker är inte helt lätt och mer kom-
plicerat blir det när man har för avsikt att ge en historisk skildring om ungdoms-
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litteratur. Jag avser inte ge någon fullständig redogörelse över ungdomsbokens fram-
växt i världen utan koncentrerar mig på svenska förhållanden. Jag kommer inte heller 
att fördjupa mig nämnvärt i genrerna flick- och pojkböcker. Avsikten med att redogöra 
för den svenska ungdomsbokens framväxt är att ge en bakgrund till de strömningar 
som lett till att ungdomslitteraturen i Sverige blivit påfallande ”frispråkig” och sam-
tidsrealistisk. 

1.2.2 Ungdomslitteraturens framväxt 
 
I Sverige kom de första ungdomsböckerna från andra länder och var från början skriv-
na för vuxna men tilltalade också ungdomar, som exempel Robinson Crusoe av Daniel 
Defoe som utkom 1719 (Lundqvist 1994, s. 20). Man kan härleda ungdomsböcker till-
baka till 1600-talet då det utkom särskilda uppförandeböcker för flickor och pojkar, 
men det var på 1800-talet det började ges ut särskilda serier riktade till ungdomar. Det 
var äventyrsromaner för pojkar som oftast var översatta från engelska, franska eller 
tyska. Under mitten av 1800-talet kom böcker som riktade sig till flickor, även de var 
oftast översättningar från engelskan eller tyskan (Andræ 2001, s.14). Flickböckerna var 
sprungna ur uppförandeböckerna och riktade sig till unga kvinnor i borgarklassen som 
skulle läsa lämplig litteratur i väntan på inträdet i det äkta ståndet (Westin 1994, s. 10). 
Ur flick- och pojkböckerna utvecklades sedan ungdomsboken som vände sig till båda 
könen. Men det var först på 50-talet som den typen av litteratur kom till Sverige, och 
två milstolpar anses Den svarta fläcken av Harry Kullman (1949) och J. D Salingers 
bok Räddaren i nöden (1953) vara (Ulfgard 2002, s. 57; Kjersén Edman 2002, s. 175). 
 
Ulla Lundqvist kallar svensk ungdomslitteratur ett ”folkhemsbarn” och menar att det 
först efter andra världskriget har uppkommit ett socialt och pedagogiskt klimat som 
varit gynnsamt för en blomstrade barn- och ungdomslitteratur (1994, s. 20). Under 
1950-talet fördjupades psykologin i ungdomsböckerna men förmedlande fortfa rande ett 
glatt budskap fritt från större och allvarligare problem (Edström & Hallberg 1984, s. 
30). Den svenska ungdomslitteraturen expanderade på 1960-talet, den svenska skolan 
reformerades och svenska språket som enhetligt ämne gav ungdomslitteraturen plats 
även i undervisningen (Ulfgard 2002, s. 57). Samhällsförändringen ledde till en ung-
domskultur som inte funnits tidigare och strukturer av moral och uppförande ifråga-
sattes. En ny typ av litteratur kom där ungdomsböckernas främsta ändamål inte längre 
var att moralisera och vägleda. Verkligheten började tränga sig på ungdomslitteraturen 
och den blev socialrealistisk och samhällskritisk.  
 
Att det politiska genomsyrade hela samhället under den tiden märktes mycket tydligt i 
ungdomslitteraturen med 1968-rörelsen som avstamp. Vivi Edström skriver: ”Ung-
domsrevoltens år 68 är ett nästan magiskt begrepp när det gäller ungdomsbokens 
förvandling till protestgenre”. (1984, s. 43) Litteraturen löpte sida vid sida med sam-
hällsklimatet och böcker som blottade förtryck och orättvisor fick stort utrymme. 
Klassmedvetenhet hittade in i böckerna vilket även innebar att litteraturen blev solida-
risk med ungdomarna på ett nytt sätt än tidigare och att vuxna kritiserades öppet. Även 
könsrollsdebatten och kvinnokampen trädde in i ungdomslitteraturen under den här ti-
den (Edström 1984, s. 30ff; Kjersén Edman 2002, s. 175ff; Lundqvist 1994, s. 38ff). 
 
Under 1970-talet frodas den svenska ungdomslitteraturen och barn och ungdomars ut- 
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satthet tog större plats. Skilsmässor, droger och sex var frekventa inslag i litteraturen. 
Familjen, som i de tidigare flick- och pojkböckerna varit fria från synd och represen-
terat ett ideal, sattes nu under lupp och kärnfamiljen med dess problem och förtryck 
kritiserades starkt. Särskilt mor- dotterrelationer var av intresse. Modern som tidigare 
varit en förebild, vilket mycket starkt uppvisades i flickböckerna, hade inte denna klara 
roll längre utan framställdes som ynklig eller häxlik. Också fadersrollen genomgick en 
förändring, den nya mjuka pappan trädde in i litteraturen (Edström 1984, s. 38ff). Den 
svenska ungdomslitteraturen gick ett steg längre i realismen än många andra länder, 
särskilt gällande kärlek och erotik. ”Sex och samlag blev nästan obligatoriska ingredi-
enser”, skriver Lars Furuland & Mary Ørvig i Utblick över barn- och ungdomslittera-
turen (1986). Men under 1980-talet tog sexualiteten ett steg tillbaka, den generationen 
romaner var kyskare än de som kom på 70-talet menar Ulla Lundqvist (1994, s. 99). 
 
Edström skrev redan 1984 att ungdomsboken höll på att genomgå en förändring. De 
flesta ungdomsböcker slutade lyckligt, oberoende av bokens ton som ofta var pessi-
mistisk men Edström menade att i början av 1980-talet övergavs det lyckliga slutet för 
att istället skildra ungdomars övergivenhet (1984, s. 47). Sonja Svensson myntade be-
greppet idyllfobi, som hon anser att 1990-talets ungdomsromaner kännetecknas av. 
Hon menar att romanerna präglas av tungsinthet och desillusion (Kjesén Edman 2002, 
s. 185). Den tidigare samhällsanalysen har fått ge vika för tragiken, men i jämförelse 
med den tidigare ungdomslitteraturen har berättartekniken utvecklats och en större lit-
terär ambition syns tydligt menar Sonja Svensson (1996, s. 269).  Idyllfobin är 
fortfarande rådande i ungdomslitteraturen, säger Sonja Svensson i en intervju i Svenska 
Dagbladet år 2003 samma om ungdomslitteraturens utveckling, och Boel Westin me-
nar i samma artikel att den problemfyllda litteraturen är fortfarande är dominerande 
och att fortsätta att vara det, då hon menar att samtidens aktuella ämnen speglas i ut-
givningen om än med viss fördröjning (Neuman 2003-03-03).  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att studera hur unga kvinnors sexualitet skildras i svensk ungdomslitteratur ut-
given under tidsperioderna 1970-1975 och 2000-2005 med en jämförande ansats. 
 
Huvudfrågeställningen är: 
Hur har flickors sexualitet gestaltats i svenska ungdomsböcker utgivna under perio-
derna från och med 1970 till och med 1975 samt från och med 2000 till och med 2005?  
Följande delfrågor med anknytning till mina åberopade genusvetenskapliga och socio-
logiska teorier är formulerade utifrån huvudfrågeställningen:  
Hur uttrycks och manifesteras flickornas genusskapande? 
Hur uttrycks flickornas sexualitet inom den ordning som kallas genussystem? 
Finns det skönjbara uttryck för det reflexiva jaget och sexualiteten i moderniteten?  

1.4 Avgränsning 
 
Studien kommer enbart att omfatta ungdomslitteratur skriven på svenska. Detta för att 
det är just svensk litteratur och svenska förhållanden som är föremålet för denna studie. 
Verken ska inte vara av triviallitteratur eller populärlitteratur, utan av så kallad kvalit-



8 

etslitteratur. Verken ska vara av realistisk art (alltså ej fantasy, science fiction eller lik-
nande) och ha en flicka som huvudperson eller i nära anslutning, då det är skildringen 
av den kvinnliga sexualiteten som skall undersökas. Då studien är av litteratursociolo-
gisk art och att jag är av uppfattningen att verkligheten kan avspegla sig i litteraturen är 
det därför givet att litteraturen som skall analyseras är av realistiskt slag och utspelar 
sig i samtiden för dess utgivning. Litteraturen som kommer att analyseras är utgiven 
under tidsperioderna 1970-1975 och 2000-2005, genom att välja dessa tidsperioder 
som det skiljer sig 30 år mellan hoppas jag genom de nedslag i den svenska ungdoms-
litteraturen kunna studera en eventuell förändring och utveckling i skildrandet av 
flickornas sexualitet.  

1.5 Definitioner och begreppsförklaringar 
 
I detta avsitt kommer begrepp och termer som är centrala i denna studie att klargöras. 
 
Ungdom: Definieras enligt Nationalencyklopedin som att vara ung, vanligtvis mellan 
15-30 år (Nationalencyklopedin, www.ne.se [2005-02-28]) Tonåren börjar enligt Na-
tionalencyklopedin ett par år tidigare och infaller mellan 13-19 år, vad som kallas den 
sista tredjedelen av människans uppväxttid. För att inte blanda ihop begrepp eller an-
vända mig av olika benämningar, kommer jag att genomgående använda begreppet 
ungdom, utom när jag specifikt syftar på tonår, och avser med ungdomar människor i 
åldern 14-20 år.  
 
Ungdomsbok: I denna uppsats definieras ungdomsbok som litteratur som särskilt rik-
tar sig till ungdomar. Vivi Edström och Kristin Hallberg skriver i Ungdomsboken, vär-
deringar och mönster att ”Med ungdomsbok avser vi den för ungdomar utgivna och 
marknadsförda prosaberättelsen. Den ställer för det mesta en eller flera ungdomar i 
centrum för handlingen och är också på andra sätt gestaltade med inriktning på unga 
läsare.” (1984, s. 7) 
 
Samtidsrelism: I denna studie är termen samtidsrealism central, då den litteratur som 
analyseras är av samtidsrealistisk art. Att litteraturen är realistisk betyder att den är 
verklighetsskildrande. I Nationalencyklopedin står följande: ”Som litterär teknik inne-
bär realismen en korrekt och objektiv återgivning av ett stycke verklighet.”(National-
encyklopedin, www.ne.se [2006-01-03]) och med samtidsrealism menar jag att littera-
turen är verklighetsskildrande av den samtid den är utgiven i.  
 
Sexualitet: Sexualitet är olika behov och handlingar, som visar sig i fortplantningsbe-
teende, tillfredsställandet av biologiska drifter, privata och känslomässiga relationer 
och sexuell lust. Jag tycker att Världshälsoorganisationens definition av sexualitet 
stämmer mycket bra in på hur jag kommer att avgränsa och resonera kring sexualitet i 
min studie:  

Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller såväl man och 
kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas 
från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonym med samlag, den handlar inte om huruvida vi 
kan ha orgasmer eller inte, och är heller inte summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver 
inte vara en del av vår sexualitet. Sexualitet är mycket mer: den finns i energin som driver oss att 
söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt 
att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därige-
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nom vår psykiska och fysiska hälsa. (Nationalencyklopedin, www.ne.se [2005-02-16]) 

I denna studie kommer jag främst att studera hur sexualiteten tar sig uttryck i det sexu-
ella umgänge som skildras i litteraturen.  
 
Genus: Genus är en tolkning av engelskans gender och togs i bruk i Sverige på 1980-
talet för att begreppsligöra åtskillnad mellan biologiskt kön och socialt kön. Yvonne 
Hirdman definierar genus som följande: ”Genus används som benämning på den kultu-
rella process som tillskriver såväl människor som symboliska förhållanden och 
institutioner kollektiva s.k. könsegenskaper, dvs. manligt och maskulint resp. kvinnligt 
och feminint.” (Hirdman, www.ne.se [2005-11-12]) Begreppet har på senare år ersatt 
termen könsroll i hög utsträckning. Socialt kön är en annan benämning för genus. När 
Hirdman motiverar varför hon väljer att använda sig av termen genus är det för att hon 
anser att termen socialt i dag har blivit väldigt slitet inom samhällsvetenskapen och fått 
en form av ”slaskfunktion”. Hon menar också att ordet socialt har en underförstådd 
funktion av att kunna tas av och på. Där det sociala är någonting som går att ta på den 
biologiska kroppen och därmed principiellt borde gå att frigöra sig från (Hirdman, 
1997 s. 400f). 
 
Genussystem: Genussystem kallas också könsmaktsystem, könsordning eller genus-
ordning. Britt Marie Thurén, socialantropolog och professor i genusvetenskap väljer att 
använda begreppet genusordning då hon menar att system låter för systematiskt ( 2003, 
s. 18). Men i denna studie kommer termen genussystem att användas då den är den 
mest vedertagna. Internationellt brukas termen för att beteckna den totala genusaspek-
ten på ett visst samhälle, men i Sverige har främst historiker använd den så att genus-
system har fått innebörden ”mansvälde” (Thurén 2003, s. 18). Genussystem är en ord-
ningsstruktur av kön menar Yvonne Hirdman. Hirdman är den forskare som i Sverige 
arbetat mest med genussystem och enligt henne har systemet har två bärande principer; 
dels dikotomin vilket innebär isärhållandets tabu, manligt och kvinnligt bör inte blan-
das. Dels hierarkin där mannen är norm och därmed bildar normen för det normala 
(Hirdman 1997, s.404). Begreppet kommer att vidareutvecklas i kapitel 3.2 Genusteori. 
 
Homosocialitet: Innebär att det inom en viss social miljö endast är ett kön representer-
at, eller att ett kön är kraftigt överrepresenterat. (www.ne.se [2006-02-03] 
 

1.6 Disposition 
 
Denna studie börjar med en inledning där ämnets relevans motiveras för att sedan fö l-
jas av en bakgrund för att ge en ingång till ämnet och studiens betydelse. Sedan följer 
en redogörelse över tidigare forskning inom de fält som har relevans för mitt ämne. 
Efter det kommer problemformulering, syfte, frågeställning och avgränsningar. Ett av-
snitt med begreppsförklaringar kommer sedan för att redogöra för vissa centrala be-
grepp. Det efterföljs av ett teorikapitel där jag redogör över de skilda teorier och teo-
retiker jag inspirerats och använder mig av. Det rör sig om litteratursociologi som är 
basen för min studie, genusteori samt Anthony Giddens tankar om moderniteten, det 
reflexiva jaget och sexualitet.  
 
Metodavsnittet följer därefter, där jag presenterar undersökningens metod, redogör 
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över tolkningens möjligheter och hinder samt presenterar analysmodellen som är kon-
struerad utifrån frågeställningarna och teorin där utseende och kropp, sexualitet och 
genusskapande är de övergripande ämnena. En kortfattad presentation av materialet 
avslutar detta kapitel. Sedan följer resultat där det empiriska materialet analyseras ut-
ifrån analysmodellen. Resultatet presenteras i samband med de centrala teman utseende 
och kropp, sexualitet och genusskapande.  
 
Diskussion och slutsatser är rubriken på nästa kapitel som innehåller en diskussion där 
analysens resultat sätts i relation till tidigare forskning och kopplas samman med det 
teoretiska resonemanget. Slutligen kommer så en sammanfattning av uppsatsen. 
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2 Tidigare forskning och annan litteratur 

Denna studie influeras av olika teoriområden. Jag kommer här att redogöra för tidigare 
forskning och annan litteratur som har relevans för min studie, och den sökprocess ge-
nom vilken jag funnit mitt teoretiska material.  
 
Ungdomslitteratur och sexualitet är ett tämligen outforskat område. Den litteratur och 
forskning som förekommer behandlar enskilda verk och gör på så sätt enbart enstaka 
nedslag i ämnen. Att finna någon forskning som behandlar ämnet övergripande eller tar 
ett helhetsgrepp om situationen har varit problematiskt. Den forskning som behandlar 
litteratur och sexualitet handlar till största delen om vuxenlitteratur och företrädesvis 
om äldre litteratur. Tilläggas bör att inom ämnet triviallitteratur och sexualitet finns en 
del forskning att tillgå men då triviallitteratur inte hör till den litteraturen jag undersök-
er i denna studie anser jag inte att den forskningen är relevant.  
 
Då det varit svårt att hitta tidigare forskning som behandlar ungdomslitteratur och sex-
ualitet har jag i stället i första hand använt mig av ungdomsforskning, som förvisso 
saknar koppling till litteratur men jag menar att den är relevant för min studie då den 
kan ge annan vetenskaplig analys över unga kvinnors situation. Jag har också med in-
slag av litteraturforskning där en analys av Inger Edelfeldts författarskap utifrån An-
thony Giddens teorier återfinns, jag menar att den har betydelse för min studie då den 
utgår från ett genusperspektiv och utgår från samma teoretiska ramverk som jag gör.  

2.1 Sökprocessen 
 
För att finna litteratur till denna uppsats har jag sökt inom ett flertal databaser och bibl-
iotekskataloger. Även referenslistor och källförteckningar i uppsatser och andra pub-
likationer har varit till stor hjälp. Främst har litteratursökning skett i katalogerna 
LIBRIS, BULB (Barn- och ungdomslitteraturbibliografin), Göteborgs universitetsbib-
lioteks katalog GUNDA och Högskolan i Borås bibliotekskatalog Voyager. Databaser 
som används är främst KVINNSAM och GENA. För att hitta artiklar av intresse har 
databaserna Artikelsök, Mediearkivet och Presstext används.  Jag har också varit i kon-
takt med Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek som är ett 
specialbibliotek för genusforskning, där jag haft hjälp av deras elektroniska refe-
renstjänst.  
 
Termer som används vid sökningarna har bland annat varit: sexualitet, ungdomslitte-
ratur, barn- och ungdomslitteratur, genus, genusvetenskap, feminism, ungdom, unga 
kvinnor, flickor och litteraturvetenskap. Dessa termer har kombinerats och även trun-
kerats. För att finna rätt ämnesord har jag haft stor hjälp av databasen Svenska 
ämnesord som Kungliga bibliotek tillhandahåller. Vid behov har också termerna över-
satts till engelska. 
 

2.2 Ungdomsforskning 
 
Ungdomsforskningen i Sverige startade innan andra världskriget men det var först i 
slutet av 1970-talet som forskning som intresserade sig för kulturella uttrycksformers 
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betydelse för ungdomar påbörjades. Under början av 80-talet växte en ungdomsforsk-
ning fram som placerar ungdomarna i ett sammanhang av samhälleliga och kulturella 
förändringsprocesser, där det moderna samhället med dess följder spelar stor roll. Den-
na ungdomsforskning är ofta tvärvetenskaplig och rör sin inom samhällsvetenskapliga - 
och humaniorafält (Sernhede 1996, s. 11). 
 
Tomas Johansson, professor i socialpsykologi och Philip Lalander, docent i sociologi 
har både bedrivit omfattande ungdomskultur sforskning, tillsammans har de skrivit bo-
ken Sexualitetens omvandling: Politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer där 
de i förordet till att det råder brist på svenska studier som placerar ungdom, kön och 
sexualitet i ett samhälleligt och kulturellt sammanhang (2003, s. 7). Deras iakttagelse 
delar jag med dem, vilket jag blivit varse när jag sökt litteratur till denna uppsats.  
 
Johansson och Lalanders bok är en presentation av diskussioner kring ovanstående frå-
gor samt flera studier av ungdomsgrupper och deras omvärld. Johansson och Lalander 
menar vidare att trots uppfattningen om att ungdomens sexualitet i dag formas av frihet 
och experimenterande råder fortfarande normer och värderingar som inskränker den 
fria sexualiteten på lika villkor mellan kvinnor och män. Dessa strukturer framträder 
påtagligt inom feministiska analyser av ungdomars sexualitet menar de (2003, s. 11). 
 
Birgitta Larsson och Anna-Carin Lindh har studerat unga radikala feminister som har 
bildat ett feministiskt nätverk i en svensk småstad. Studien behandlar bland annat för-
mågan att skapa kön inom en alternativ livsstil där flickorna mycket medvetet tagit av-
stånd från rådande skönhets- och modeideal, och där alla aspekter av vardags livet är 
politiserade (Johansson & Lalander 2003, s. 159fff). Flickorna rör sig i alternativa kret-
sar där de menar att de har lättare att befrias från den könsidentiteten som annars är 
norm i samhället. Larsson och Lindh menar att flickorna skapat en alternativ livsstil, 
där författarna brukar Anthony Giddens definition av ordet livsstil och han menar att 
det centrala för en livsstil är att individen vä ljer själv i stället för att följa ett tradition-
ellt mönster. Utvecklingen sker inom självets reflexiva projekt, vilket betyder att indi-
viden formar och bevarar sin självidentitet genom att reflektera över olika handlings-
möjligheter och själv välja vilken som passar henne bäst (s. 166). Gällande sexualiteten 
tar flickorna sin lust och sexualitet på allvar samt gör sexualiteten politiskt genom den 
feministiska synvinkeln ( s. 176). Sexualiteten är för flickorna ett politiskt projekt och 
genom att identifiera sig som feminist är de en del av en dekonstruktion av det rådande 
samhället. Genom den feministiska identiteten och den alternativa livsstilen uppnår 
flickorna egenmakt och styrka att agera mot patriarkatet (s. 186). 
 
Fanny Ambjörnsson är fil dr i socialantropologi och hennes avhandling I en klass för 
sig: Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer publicerades 2003. Ambjörnssons 
avhandlig fick stor uppmärksamhet när den publicerades, den är skriven på ett förhål-
landevis lättförståeligt sätt men fick också kritik för vara för ”pratig” i sitt språk. Allvar-
ligast kritik fick den dock av arbetslivsforskaren Paulina de los Reyes som i tidskriften 
Arena menade att avhandlingen har ett etnocentriskt inslag och en stigmatiserad syn på 
ungdomar med invandrarbakgrund. Paulina de los Reyes kritiserades i Svenska Dagbla-
det av journalisten Henrik Höjer som menade att de los Reyes stod för en extrem form 
av postmodernism och en debatt mellan dem utbröt (Höjer, Svenska Dagbladet 2004-
12-07, s. 70; de los Reyes & Höjer, Svenska Dagbladet, 2004-12-16, s. 82). Jag kan 
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förstå de los Reyes kritik men jag menar trots det att den förefaller vara tämligen lång-
sökt. 
 
Ambjörnsson bedrev under ett års tid fältstudier vid en gymnasieskola i Stockholm där 
hon studerat tjejer som går på samhälls- respektive barn- och fritidsprogrammet. Amb-
jörnsson har studerat tjejerna ur ett genus- och klassperspektiv och hennes huvudsakliga 
syfte var att undersöka hur genus skapas inom den heteronormativa ordningen. I den 
teoretiska ansatsen har Ambjörnsson influerats av olika teorier och teoretiker som beha-
ndlar genus, klass och sexualitet, bland annat Judith Butler som radikalt ifrågasätter 
huruvida genus och heterosexualitet är naturgivet. Butler menar att tanken om ett natur-
ligt kön är normativt och att den idén inte bara föreskriver regler om hur man ska bete 
sig som man eller kvinna utan också att (Ambjörnssons kursivering) man ska vara man 
eller kvinna. Hon har utvecklat vad hon kallar den heterosexuella matrisen, vilket är det 
kulturella mönster som klargör genus, sexualitet och kroppar och separerar maskulinitet 
från femininitet för att sedan återknyta det genom det heterosexuella begärets hand-
lingar. Att sedan göra genus på rätt sätt kan vara en överlevnadsstrategi inom ett system 
som är tvingande (2003, s. 15). 
 
Ambjörnsson lägger fokus på den rådande normen för unga tjejer idag, hur den skapas 
och hur den efterföljs. I sin studie exemplifierar Ambjörnsson sina tankar med företeel-
ser och händelser från skolmiljön. Hon behandlar flickornas relation till sin kropp, 
skillnaden mellan olika samhällsklasser, flickornas förhållande till homosexualitet och 
den naturliga kvinnligheten. Ambjörnsson skriver att hon tidigt förstod att det fanns en 
märkbar ovilja mot att visa sig okvinnlig och det var viktigt att vara feminin till utse-
endet och lagom blyg till sättet. I klassrumsituationer var det mycket tydligt att tjejerna 
höll en lägre profil än när de bara umgicks med tjejer (2003, s. 119).  
 
Kroppen hade för tjejerna en mycket stark funktion i skapande av genus. Genom att 
manipulera och bearbeta kroppen görs den genusbestämd menar Ambjörnsson (2003, 
s.151). Hon hänvisar till andra forskare som Thomas Ziehe och Mike Featherstones 
som menar att kroppen beskrivs som ett projekt och att den är ”görbar”. Att ständigt 
bearbeta sin kropp gör den till en kvinnlig kropp och tvärtom, omformar man inte 
kroppen riskerar man att ses som manlig (2003, s. 158). 
 
Den samhälleliga diskussionen om unga kvinnor och samhällets påverkan var något 
som tjejerna var väl medvetna om och de diskuterade livligt unga kvinnors kroppsupp-
fattning på samma gång som de påvisade ett missnöje över den egna kroppen. Amb-
jörnsson menar att motvilja mot den egna kroppen har i det närmaste blivit en norm för 
unga kvinnor i dag (2003, s. 179). Hennes slutsats blir att den grundval för hur kropps-
liga handlingar skapar femininet är en balansgång mellan att behärska ”görandet” av 
kroppen och samtidigt få den konstruerade kroppen att framstå som naturlig.  
 
Margareta Forsberg fil dr i socialt arbete har skrivit avhandlingen Brunetter och Blon-
diner: Om ungdom och sexualitet i det mångkulturella Sverige som utkom 2005. Hon 
har studerat huruvida det skett någon förändring i synsättet på sexualitet och samlevnad 
bland ungdomar under slutet av 1900-talet. Hon har även undersökt hur normer, hand-
lingar och värderingar visar sig bland ungdomar med mångkulturell bakgrund som 
lever tillsammans i Sverige. I det material som analyserats i denna uppsats förekommer 
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inga inslag av mångkultur, vilket utgör det huvudskapliga temat i Forsbergs avhand-
ling. Men jag menar att den ändå är relevant för min studie då den ger en aktuell bild 
av ungdomars syn på sexualitet och att hon behand lar flera intressanta aspekter, bland 
annat respektabilitet och ryktets betydelse.   
 
Forsberg utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv med fokus på genus, sexualitet och 
etnicitet. Hon redogör över teoretiska ansatser som menar att kön och sexualitet som 
sociala konstruktioner är tydlig. I samband med modernitetens framväxt beskriver hon 
Anthony Giddens tankar om kärlek och sexualitet. Forsberg talar om tre samlevnads-
diskurser; äktenskapsparadigm, den romantiska kärleken och den rena relationen som 
alla har inflytande över hur människor skapar sina liv. Hon tar även upp att det är nor-
mer och regler som styr villkoren för sexuella relationer i samhället och att olika grup-
per inom samma befolkning har olika normsystem ( 2005, s. 22-53).  
 
Forsbergs menar att det råder en skillnad mellan könen i den sexuella valfriheten och 
vad som tillåts. Tjejerna påvisar tydliga tendenser till att vara mer återhållsamma när 
det gäller sexuella relationer; vikten av att vara oskuld till äktenskapet, att ha sex utan 
att vara kär och att ha sex med flera partner. Forsberg menar att den könsmässiga skill-
naden är respektabiliteten, som är en grundläggande förutsättning för kvinnors sexuali-
tet.  När tjejerna pratar om respektabilitet använder de ofta begrepp med ursprung i 
etnicitet. Brunetter och blondiner syftade inte bara till hårfärg utan har betydelse på 
flera nivåer. Begreppen kan också betyda om man är av svensk eller utländsk härkomst 
och på ytterligare en nivå är begreppen anslutna till hur man uppför sig och vilka nor-
mer man har att förhålla sig till (2005, s. 185ff.).  
 
Mellan ungdomarna finns tydliga kontrollsystem för att bevara gränserna för hur tje-
jerna kan agera. Den starkaste mekanismen är ”ryktet”. Forsberg menar att ryktet har 
som funktion att vara ett kontrollinstrument för att behålla tjejernas underordning. Ofta 
är det inom gruppen denna kontroll sker och tjejerna använder den mot varandra (2005, 
s. 196). 
 
När Forsberg intervjuade tjejerna framkom det att tjejernas egen sexuella lust var på-
fallande osynlig. Forsberg menar att tala om den egna lusten var att bryta mot respekt-
abiliteten regler. Men när samtalen handlade om enstaka sexuella förbindelser och sex 
utan kärlek visade tjejerna en öppenhet och tolerans. Men poängterade att det ändå inte 
är något som berör dem, men att andra får göra vad de vill. Forsberg ser detta som ett 
uttryck för modernitetens individualisering, där en mer tillåtande hållning mot olika 
former av sexuella relationer är ett resultat (2005, s. 288ff. ).  
 

2.3 Litteraturforskning 
 
Ingrid Holmquist, professor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet har bidragit till 
samlingen Feministiska litteraturanalyser 1972-2002 med en analys av två skönlitte-
rära verk av Inger Edelfeldt utifrån Anthony Giddens teorier om kärlek och sexualitet. 
Som jag tidigare redogjort i inledningen till detta kapitel finns det flera textanalyser av 
skönlitteratur som behandlar sexualitet och genus, att jag behandlar denna analys speci-
fikt beror på att den är av relevans för min studie. Holmquist har analyserat Kamalas 
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bok som utkom 1985 och Det hemliga namnet som utkom 1999, Holmquist tar fasta på 
Giddens tankar om reflexiviteten, där individen har en ifrågasättande och prövande 
hållning. Jaget blir ett reflexivt projekt där individen själv bidrar till att skapar sitt liv 
genom en reflexiv process. Ur individens ökade möjligheter till självförverkligande 
kommer den rena relationen som är etablerad för individens egen skull.  
 
I Kamalas bok skildras en ident itetskris, en ung kvinna söker mening i sitt liv. Hon har 
ett förhållande med en man men längtar efter den romantiska kärleken. Jaget drömmer 
en ”Honom” som Holmquist tolkar som en representant för både den romantiska kärle-
ken och den patriarkala makten. I Kamalas bok framträder flera olika sorters kärlek, 
bland annat finns spår av den rena relationen, ett av Giddens centrala begrepp menar 
Holmquist (2005, s. 425).  Det hemliga namnet handlar om Helena, en medelålders 
konstnär som också söker kärlek. Hon går igenom en form av livskris, hon har kärleks-
förhållanden som inte fungerar samtidigt som hennes barndoms upplevelser kommer i 
kapp henne.  
 
Holmquist menar att Helenas utveckling har mycket gemensamt med Giddens teorier 
om individens utveckling i det senmoderna samhället, Helena är reflexiv och tar ansvar 
för sitt liv. Men Holmquist anser att Edelfeldt och Giddens skiljer sig åt på en central 
punkt. Giddens menar att dagens kvinnor har stor chans att skapa rena och jämlika re-
lationer genom sin kunskap om intimitet. Men denna teori styrks inte av Kamalas bok 
eller Det hemliga namnet, där de kvinnliga huvudpersonerna båda två har destruk tiva 
relationer med män. Holmquists slutsats är att Giddens teorier om kärlek och sexualitet 
tar fasta på något grundläggande när han beskriver den ökade demokratiseringen av 
kärleksrelationer i de moderna samhällena. Men att han är förskönande i sin syn på 
romantisk kärlek och den rena relationen. Särskilt den rena relationen där Giddens är 
”överoptimistisk” (Holmquist 2005, s. 434) i synen på jämställdhet och kvinnors kraft i 
kärleksförhållanden.  
 
Det finns ett flertal magisteruppsatser skrivna inom det biblioteks- och informations-
vetenskapliga området som berör genus, unga kvinnor och barn- och ungdomslitteratur. 
Flera studier handlar om unga flickors läsning, ett flertal av dem har jag läst och de har 
i vissa fall givit mig värdefulla litteraturtips men studierna som sådana har ingen egent-
ligen relevans för denna uppsats. Men ett undantag utgörs av Emma-Ida Andersson och 
Emma Sundström som 2004 skrev en magisteruppsats med titeln: Bilden av tjejen i 
svensk ungdomslitteratur: En litteraturanalys av nio ungdomsböcker ur ett genus-
perspektiv där de studerar hur bild av unga kvinnor i nio svenska ungdomsböcker. De 
har analyserat litteratur utgiven mellan 1980- och 2000-talet ur ett genusperspektiv. 
Andersson och Sundström menar att litteratur kan påverka ungdomar till normer och 
värderingar och att det är viktigt att se vilka bild av unga kvinnor som förmedlas i ung-
domslitteraturen (2004, s. 13). Därmed delar de mina tankegångar om 
ungdomslitteratur som ett påverkade medel för ungdomars identitetsskapande.  
 
Andersson och Sundström menar att skildrandet av hur tjejer i litteraturen gör kön har 
förändrats. I 1980-talets litteratur är hon trotsig, uppstudsig och gör uppror mot den 
traditionella kvinnorollen. I romanerna utgivna under1990-talet gjorde tjejerna inte 
uppror mot kvinnorollen utan höll sig inom könsgränserna. Medan de på 2000-talet 
började göra uppror igen och agerade könsöverskridande samt trotsade den heterosexu-
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ella normen. 2000-talets litteratur hade mångkulturella inslag och hand lade då om tje-
jernas försök att förhålla sig till hemlandets kultur och det svenska samhället (Ande-
rsson & Sundström 2004, s.61 ff.). 
 
Andersson och Sundström relaterar också till Fanny Ambjörnsson som menar att flick-
or gör genus varje dag för att passa in i bilden av tjej. De tar också upp Ylva Elvin-
Nowaks och Heléne Thomsons teori om människans behov att bli bekräftad som en 
bekönad individ. Gällande det kan inte författarna utläsa något mönster i litteraturen, 
hos vissa karaktärer syns detta behov tydligt medan hos andra inte alls (2004, s. 62). 
Andersson och Sundström jämförde litteraturens bild av tjejen med hur verkligenhetens 
tjejer har det och menar att bilderna med att visa svårigheter som uppstår när unga 
kvinnor ska göra kön på det sättet som anses ”rätt” överensstämmer tämligen bra med 
varandra (2004, s. 64). 
 
Jag har även funnit ett specialarbete från Institutionen Bibliotekshögskolan i Borås om 
sexualitet i ungdomslitteratur skriven 1981 av Helena Larsson med titeln: Hur sexua-
litet behandlas i dagens ungdomsböcker.  Detta arbete är inte av vetenskaplig karaktär 
utan mer av en redogörelse över hur sexualitet skildras i 20 ungdomslitterära verk. Jag 
vill dock ändå nämna den då den handlar om sexualitet i ungdomslitteratur och är skri-
ven vid Bibliotekshögskolan i Borås. 
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3 Teoretiska perspektiv 

Litteratur kan sägas spegla verkligheten och i detta sammanhang är jag av uppfatt-
ningen att ungdomslitteratur kan återspegla unga kvinnors verklighet. I min undersök-
ning kommer jag att anlägga genusteoretiska perspektiv där Yvonne Hirdmans tankar 
har en betydande roll. Jag kommer också att använda mig av Anthony Giddens teorier 
om sexualitet i det moderna samhället där reflexivitet är ett centralt begrepp; männi-
skan ses som ett reflexivt projekt där sexualiteten blir en formbar egenskap bland 
andra. 
 
Irene Iversen skriver i En introduktion till den moderna litteraturteorin att feministisk 
litteraturteori inte handlar om en viss bestämd teori utan ett teoretiskt fält (1997, s.55). 
I Att möta texten står det under avsnittet som behandlar feministisk litteraturteori att 
den ”... inte i första hand är en teori om litteratur, utan om litteraturens samhälleliga 
funktion, vare sig man betraktar samhället i litteraturen eller litteraturen i samhället.” 
(Berseth Nilsen et al., 1998, s. 31) Inom feministisk forskning finns alltså i dag många 
olika riktningar och tendenser. Något Iversen utvecklar i inledningen till Feministisk 
litteraturteori:  

Forskningsfeltet utgjør ikke én enhetlig teoretisk gruppering, men består av et mangfold av lit -
terære så vel som kjønnteoretisk tilnærmingsmåter. Samtidig som den har vokst i omfång, har 
forskningen blitt mer spesialisert når det gjelder valg av forskningsobjekt, lesemåter og tekstteo-
rier, og det har hele tiden omså vært fø rt én intens strid innenfor feltet om den teoretiske förståel-
sen av kjønn. Variasjonen er så stor at det i dag er blitt vanligt å snakke om feminismer i flertall, 
istedenfor én feminisme. ( Iversen 2002, s.55) 
 

Ovanstående citat tydliggör att det inte finns någon gemensam teoribildning eller all-
män riktning inom det feministiska området. Jag avser att använda mig av olika teorier 
och resonemang för att skapa en teoretisk ram för denna studie. 
 

3.1 Litteratursociologi 
 
Denna studie är placerad inom litteratursociologi som är en del av det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga ämnet. Litteratursociologi som ämnesbeskrivning är ett re-
lativt nytt begrepp menar Lars Furuland, professor i litteraturvetenskap och grundare 
av den litteratursociologiska avdelningen vid Uppsala universitet. Litteratursociologins 
nödvändighet som en förklarad forskningsinriktning uppstod när litteraturvetenskapen 
alltmer blev snävare och inriktade sig på analysmodeller, menar Johan Svedjedal, pro-
fessor i litteraturvetenskap och nuvarande föreståndare av den litteratursociologiska 
avdelningen vid Uppsala universitet. På Högskolan i Borås ingår litteratursociologi 
som ett ämne inom biblioteks- och informationsvetenskap. Forskningsavgränsningarna 
inom litteratursociologin har debatterats och Lars Furuland menar att fältet inte får blir 
för smalt då litteratursociologin bör verka inom vida vetenskapliga ramar. Diskussioner 
har förts om huruvida litteratursociologin ska inrikta sig på litteraturens spridning och 
mottagande och inte innefatta litterär analys. Men under senare år har studiet av litte-
raturen blivit erkänt inom den nordiska litteratursociologiska forskningen, och man 
strävar efter att bibehålla relationen med humaniora samt anknyta till dess ämnen och 
använda deras erfarenheter som tolkningsvetenskaper. Litteratursociologin är därmed 
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ett interdisciplinärt ämne.  
 
Litteratursociologin är inte någon forskningsmetod menar Furuland utan en samlad 
beteckning för en intresseinriktning där olika teorier och metoder samsas (Furuland 
1997, s. 18ff). Furuland skriver: ”Litteratursociologins uppgift bör främst vara att stu-
dera växelverkan mellan samhälle och dikt och sätta in diktverken i deras receptions-
sammanhang men även (vilket är lika angeläget) analysera själva diktverken med sär-
skild hänsyn till hur samhällsstrukturerna framträder”.  (Furuland 1997, s. 19)  
 
Litteratursociologi kan delas upp i tre delområden: 
 
Samhället i litteraturen: koncentrerad på hur samhället skildras i skönlitteraturen. Hur 
verkligheten skildras och avbildas, hur den yttre verkligheten omtolkas eller omskapas 
och hur bilden av samhället skapas. Då frågeställningen är så omfångsrik omfattas om-
rådet av olika och skilda förhållningssätt men grunden ligger i frågan för hur skönlitte-
raturen skildrar samhället och är oftast analyserad genom gruppkategorier, som klass, 
genus eller etnicitet (Svedjedal 1997, s. 72). 
 
Litteraturen i samhället : skönlitteraturens inflytande i samhället studeras inom denna 
ram. Hur skönlitteraturen fungerar som idéförmedlare, politisk tyngd och opinionsbild-
ade. Dessa studier är många gånger av berättartekniskt karaktär men bör kombineras av 
studier av mottagandet inom olika grupper (Svedjedal 1997, s. 73). 
 
Litteratursamhället: handlar till största delen om studier om litteraturens yttre villkor, 
som förlags- och bibliotekshistoria, bokmarknaden och författares försörjning (Svedje-
dal 1997, s. 74). 
 
Svedjedal menar att den gemensamma nämnaren för de olika åskådningarna inom litte-
ratursociologin är den systematiska och interdisciplinära strävan och inriktningen är 
ofta influerad av allomfattande kultur- och samhällsanalyser som kultursociologi, gen-
usteori och marxism.  
 
Denna uppsats rör sig alltså inom fältet för litteratursociologi och jag menar att den är 
ett exempel på en studie som studerar hur samhället skildras i litteraturen. Svedjedal 
menar att ett betydelsefullt tillskott inom detta område kommit på senare år från svens-
ka forskare som studerat den sociala identitetskonstruktionen med utgångspunkt i 
feministisk teoribildning (1996, http://www.littvet.uu.se). Jag kommer att sätta samhä l-
let i litteraturen i relation till diskussioner om sexualitet och genus i min studie, där jag 
kommer att anlägga ett genusperspektiv och analysera verken utifrån teorier om genus 
och sexualitet inom det litteratursociologiska fältet. Inom diskussionerna om genus och 
sexualitet finns ofta ett klass- och rasperspektiv tydligt formulerat, det är dock inga 
aspekter jag kommer att fokusera på i min studie men jag presenterar dess utgångs-
punkter för att ge en uppfattning om tankegångarna.  
 

3.2 Genusteori 
 
De teoretiska utgångspunkterna bottnar dels i skapandet av genus och sexualitet, dels i 
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Anthony Giddens tankar om reflexivitet och sexualitet. Gällande genus har jag hämtat 
mycket av mitt resonemang från Ylva Elvin-Nowaks och Heléne Thomssons bok Att 
göra kön: Om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män där de redogör för 
genusskapande i uppväxten och samhället. Anthony Giddens teorier om sexualitet i det 
senmoderna samhället kommer jag att försöka applicera på min analys av sexualiteten i 
ungdomslitteraturen. Ingrid Holmquist, professor i genusvetenskap, menar att Giddens 
teorier passar bra för romananalys då Giddens utgår från individen i samhället (2002). 
 
Om vad som är skillnaden mellan kön och genus råder olika meningar. Jag väljer att 
använda begreppet genus och inte kön, då jag menar att det då är lättare att särskilja att 
genus handlar om vad man gör och inte vad man är. Vissa väljer termen socialt kön 
framför genus (jmfr Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Kritik mot begreppet genus 
som i bland diskuteras handlar ofta om att genus inte har samma politiska kraft som 
kön eller kvinna, eller att genus låter för neutralt (Thurén 2003, s. 50).  
 
Begreppet genus började användas i Sverige under 1980-talet för att särskilja kultur 
och biologi och genom det tydliggöra att relationer mellan könen bör betraktas som so-
cialt och kulturellt skapade. Man strävande också efter att hitta ett begrepp som även 
omfattade idén om att relationer mellan könen utgör en grundläggande social ordning. 
Definitionen av genus är under ständig diskussion inom feministisk forskning men man 
enas kring genus som en maktordning som är kulturellt konstruerad och relaterad till 
föreställningar kring manligt och kvinnligt. Genus är alltså något som konstrueras soci-
alt och kulturellt och måste ständigt återskapas för att vara övertygande. Därmed är ge-
nus ett ständigt pågående skeende och inget statiskt tillstånd (Ambjörnsson 2003, s.12; 
Elvin-Nowak & Thomsson 2003, s.15fff.).  
 
I denna studie utgår jag från uppfattning om att samhället och dess individer genom-
syras av ett genussystem och jag utgår från uppfattningen om att sexualiteten är ett om-
råde där genussystemet kan uttryckas. Jag vill här åberopa till den definition av 
genussystem som redogörs i kapitlet Definitioner och begreppsförklaringar, där jag 
hänvisar till Yvonne Hirdmans begreppsförklaring av genussystemet som ett ordnings-
system för kön, där systemet består av två principer; dels dikotomin vilket innebär 
isärhållandets tabu, manligt och kvinnligt bör inte blandas. Dels hierarkin där mannen 
är överordnad och utgör norm. 
 
Britt- Marie Thurén redogör i Genusforskning: Frågor, villkor och utmaningar över 
den teoretiska utvecklingen inom genusforskningen och det framkommer att den har 
influerats av olika teoretiska ansatser, ämnet har vuxit och kunskapsområdet har ex-
panderat. Koncentrationen kring olika ämnen har skiftat, och somliga ansatser är mer 
relevant inom vissa områden och vice versa. Thurén menar att det är av vikt att komma 
i håg att genusforskningen i sin helhet handlar både om individer och kollektiv, symb-
oler och faktiska tillgångar. Men att det är i relationerna mellan genusförhållandena 
som de intressantaste exemplen framträder och därför blir genussystem det centrala 
begreppet (2003, s. 27). Thurén beskriver genussystem som följande:  

Det finns något vi kan kalla en genusordning i varje samhälle. Den består av alla de idéer om 
kvinnligt och manligt som finns i samhället, och allt de för med sig för vem som gör vad, vem 
som kan bestämma vad, hur vi uppfattar oss själva, var och en av oss, och varandra, kollektivt 
och individuellt. (2003, s. 98) 
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Det var Yvonne Hirdman som myntade begreppet genussystem i slutet av 1980-talet. 
Detta strukturella systems innebörd är att världen och samhället är ett patriarkalt syst-
em där individer värderas efter sin könstillhörighet och där samhället är strukturellt 
uppbyggt Hirdman menar, som tidigare nämnts, att systemet har två bärande principer, 
dels dikotomin vilket innebär i särhållandets tabu, manligt och kvinnligt bör inte blan-
das. Dels hierarkin där mannen är norm och därmed bildar normen för det normala 
(1997, s. 404). Thurén menar att Hirdmans beskrivning av genussystemet som grundat 
på två principer ”är en är en koncis uppsummering av vad feministiska beskrivningar 
visat och generaliserande men träffande beskrivning av dagens genusordning i Sverige 
och stora delar av västerlandet under senare sekler.” (2003, s. 52) Isärhållandet menar 
Thomsson vara en maktstrategi som är väl beprövad.  Om man skapar olika platser i 
samhället för olika grupper hålls de automatisk isär, ett exempel på det är uppdelningen 
av typiska mans- och kvinnoyrken (2003, s. 4). Genussystemet är centralt i män och 
kvinnors liv och det medverkar även till att kvinnor ständigt är i en relativ underord-
ning. En underordning som de upplever som en del av sin identitet, på samma sätt som 
män upplever överordningen som en del i sin identitet.  
 
En människas könsidentitet skapas mycket tidigt i barndomen och Elvin-Nowak och 
Thomsson väljer att använda begreppet könsroll när man syftar på barn och genus, där 
roll tydliggör att vara man eller kvinna är något som man uppfostras till och lär sig 
vara. Barn gör kön dagligen och det bidrar till deras självkänsla och vidare insikt 
(2003, s. 103ff). Innebörden av att vara flicka eller pojke är i en ständig förändring och 
rörelse. Den kulturella kod som anger vad flickor och pojkar är, hur det ska vara och 
hur de ska se ut har kanske aldrig tidigare varit så mångtydig som i dag, menar Elvin-
Nowak och Thomsson. Att bli bekräftad har alla människor ett behov av och att bli be-
kräftad utifrån sitt kön är centralt. Att bekräftas som man eller kvinna är att bli 
bekräftad som rätt och därmed upprätthålls det egna självmedvetandet. Under tonårsti-
den är behovet att bli bekräftad utifrån sitt kön mycket centralt och flickor har störst 
potential att bli bekräftade om det förhåller sig jämförelsevis underordnade pojkar. 
Detta kallar Elvin-Nowak och Thomsson för den relativa underordningen.  
 
I min analys kommer jag att studera hur flickornas sexualitet skildras i genussystemet 
och hur det gestaltas. Jag kommer också att lägga vikt vid att studera om flickor blir 
bekräftade utifrån sitt kön och om flickor och deras sexualitet är underställd pojkarnas.  
 
3.3 Sociologi  
 
Sexualitet är tätt sammanbundet med kön, men också med etnicitet och klass, menar 
Elvin- Nowak och Thomsson. Det är den vite mannen ur medelklassen som står för 
normen inom sexualiteten. Denna sexualitet är sammankopplad med fysisk styrka och 
ett sexuellt spel. Den kvinnliga sexualiteten står i ett motsatsförhållande till den man-
liga, den anses vara mindre aktiv och inte lika berättigad. Sexualiteten får inte vara en 
för framträdande eller stor del av en kvinnas identitet då den är tätt sammankopplad till 
moderlighet. Den betraktas i stället som något kvinnor anpassar sig till, och ger till 
män. (Elvin-Nowak & Thomsson 2003, s.84) 
 
Anthony Giddens utkom 1992 med sin bok The Transformation of Intimacy: Sexuality, 
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Love & Eroticism in Modern Societies (I sv. övers. Intimitetens omvandling: Sexualitet, 
kärlek och erotik i det moderna samhället, 1995.) Jag har främst använt mig av detta 
verk i redogörelsen över Giddens tankar och teorier men jag har också refererat från 
Modernitet och självidentitet: Självet och samhället i den senmoderna epoken som ut-
kom på svenska 1997. Reflexivitet är ett av Giddens mest centrala begrepp och han 
förklarar begreppet som följer:  

Modernitetens reflexivitet refererar till den tendens som finns i de flesta aspekter av socialt hand-
lande och materiella relationer med naturen, nämligen att ständigt göra revideringar mot bak-
grund av nya informationer eller kunskaper. (1997, s. 30) 

 
Giddens lägger stor vikt vid det reflexiva jagets valmöjligheter. Han menar att moder-
nitetens reflexivitet går in i jaget och att jaget blir ett till ett reflexivt projekt för vilket 
individen själv ansvarar. Tidigare när kultur och samhälle förblev jämförelsevis oför-
ändrade genreration efter generation var en människas identitet redan utstakad. Under 
moderniteten måste jaget själv i en reflexiv process utforskas och konstrueras (1991, s. 
45). Giddens menar att: ”Moderniteten är en posttraditionell ordning, där frågan ‘Hur 
ska jag leva?’ måste besvaras genom dagliga beslut om hur jag ska uppträda, vad jag 
ska ha på mig, vad jag ska äta osv – en fråga som också måste tolkas utifrån själviden-
titetens temporalitet.” (1997, s. 24) Självets reflexiva projekt innebär att upprätthålla 
sammanhängande, men också föränderliga, biografiska berättelser, vilket äger rum i en 
kontext av många valmöjligheter som filtreras genom abstrakta system.  
 
Självets reflexivitet påverkar de psykiska processerna såväl som kroppen. Kroppen är 
inte längre något utifrån givet, utan ett projekt som går att omforma och förändra och 
har blivit en del av modernitetens reflexivitet, där livsstil och livsval samordnas med 
kroppen. Giddens anser att det är för kortsiktigt att bedöma denna företeelse som ett 
uttryck för förändrade ideal utan menar att inom ju fler posttraditionella kontexter vi 
befinner oss i desto större ansvar måste vi ta för kroppen och dess utformning (1997, s. 
126). Kroppen har gått från att enbart uppfattas som själens hemvist till att vara ett ma-
terial, ett stoff som går att bearbeta och omforma (1997, s. 257). 
 
Giddens menar att i det reflexiva jagets projekt blir sexualitet en egenskap hos män-
niskor och fungerar som ett formbart karaktärsdrag. Sexualitet är inte längre något som 
är förutbestämt och kommer från naturen (1995, s. 21). Moderniteten rör sig mot ett 
vad Giddens kallar internt referenssystem vilket innebär verksamhetsordningar som 
fastläggs utifrån dessa ordningars inneboende princ iper (1995, s. 151). När människans 
liv blir mer internt referentiellt och jagidentiteten tolkas som ett reflexivt projekt blir 
sexualitet en egenskap. Sexualiteten blir ett medel för intim kontakt, men intimiteten 
har förlorat sin grundmening med att hålla släktet levande. Då de moderna institutio-
nerna brutit med traditioner och kontrollsystemet tränger djupare in i den sociala hand-
lingens nuvarande externa gränser infinner sig ett tillstånd av isolering. Följden blir att 
de moraliska och etiska drag som relaterade samhällets verksamheter till naturen och 
fortplantningen har upplösts och ersatts av den rutinbaserade trygghet som det moderna 
samhället för med sig. Isolering är en form av förtryck, menar Giddens, där skam-
mekanismer som är förbundna med det reflexiva jagprojektet sammanflätas med me-
kanismer grundade på ångestfyllda skamkänslor.  
 
En ökad tendens att känna skam följer utsträckningen av modernitetens interna refe-
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renssystem. Skamkänslor i form av att livet saknar mening, individen känner sig värde-
lös och att kroppen inte duger är vanliga. Det reflexiva jagprojektet har stora möjlig-
heter till att uppnå självständighet och tillfredsställelse men när det äger rum i ett 
sammanhang med rutiner som till stor del saknar etiskt innehåll är det lätt att sexuella 
handlingar drabbas av tomhet (Giddens 1995, s. 152).  
 
Giddens menar att ur upplösningen av det romantiska kärleksidealet kommer den plas-
tiska sexualiteten och den rena relationen vilka är två centrala begrepp för Giddens. 
Han menar att den plastiska sexualiteten har kommit av förflyttningen från sexualitet 
som enbart existerar för fortplantningen till en decentrerad sexualitet (1995, s. 32). Den 
plastiska sexualiteten ligger som grund för den sexuella revolution som pågått under de 
senaste decennierna och har haft stor betydelse för kvinnors sexualitet. Preventivmedel 
har kommit att förändra mer än att bara förhindra oönskade graviditeter, det har inne-
burit en genomgripande förändring för individernas privatliv, sexualiteten har gått från 
att vara reproduktiv till frivillig. Sexualiteten har blivit någo t som går att forma och 
påverka på ett annat sätt än tidigare och Giddens betonar betydelsen av vad den plas-
tiska sexualiteten inneburit för kvinnor. Kvinnor har fått ett sexuellt oberoende, där 
rädslan för graviditeter och dess konsekvenser tidigare var överhängande är nu sexuali-
teten fri på ett nytt sätt och Giddens menar att den plastiska sexualiteten befriar 
sexualiteten från den manliga dominansen (1995, s.10).  
 
Den rena relationen innebär en relation etablerad för sin egen skull och som fortgår 
bara så länge parterna känner sig tillfredsställda med relationen och dess innebörd. När 
kärlek tidigare sammankopplades med sexualitet inom den äktenskapliga ramen, för-
knippas i dag kärlek med sexualitet inom ramen för den rena relationen, som håller på 
att ta plats efter det traditionella äktenskapets roll på många platser i världen. Den rena 
relationen menar Giddens är en omstrukturering av intimiteten (1995, s. 58).  
 
I min studie kommer jag att försöka använda Giddens teorier om det reflexiva jaget 
med särskild fokus på sexualiteten som en inre egenskap och kroppen som ett projekt. 
Jag tror att ungdomslitteraturen, som en spegel av samhället och som identitetsverkan-
de redskap, påvisar tendenser och uttryck där Giddens tankar och teorier är 
applicerbara.   
 
I detta kapitel har jag redogjort för tre teoretiska perspektiv som utgör ramverket för 
denna undersökning. Litteratursociologi, genusteori och sociologi samverkar i denna 
studie och de tre perspektiv en bidrar tillsammans till behandlingen av uppsatsens 
ämne, där samhället och litteraturen är centralt. Johan Svedjedal skriver att forsknings-
inriktning inom denna del av litteratursociologin ofta inspirerats av allomfattande 
kultur- och samhällsanalytiska metoder och genusteori är en av de teoribildningar som 
betytt mycket för litteratursociologiskt orienterade undersökningar under de senaste 
decennierna (Svedjedal, 1997, s. 77). Genusteori är en teoribildning som inte omfattas 
av en övergripande teori eller en bestämd riktning, något jag redogjort över i inled-
ningen till detta kapitel och även mitt genusteoretiska resonemang innehåller influenser 
från skilda håll. Jag använder mig av Hirdmans begrepp genussystem ett begrepp som 
haft stort inflytande på genusforskningen i Sverige. Det sociologiska perspektivet 
grundar sig på Anthony Giddens teorier om modernitet och sexualitet, där sexualiteten 
har blivit ett karaktärsdrag och kroppen tar form av ett förvandlingsbart projekt. Gid-
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dens återkommer ofta till hur moderniteten inneburit stora förändringar för kvinnors 
sexualitet. De teoretiska perspektiv som utgör ramverket för denna studie komple tterar 
varandra genom att de genusteoretiska tankegångarna utgör en grund för uppsatsens 
undersökning och Anthony Giddens teorier om modernitet och sexualitet bidrar till att 
fördjupa det teoretiska resonemanget, och hans teorier hjälper till att diskutera analy-
sens resultat ur ett samhälleligt perspektiv med fokus på hur intimitet och sexualitet 
förändras inom moderniteten.  Min uppfattning är att dess tre perspektiv bildar ett full-
gott ramverk för att vara denna studies ändamål bäst tillämpad. Inom detta ramverk 
ryms  även ett samhälls- och förändringsperspektiv samt ungdomsforskning.  
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4 Metod 

4.1 Textanalys 
 
För att besvara undersökningens frågeställningar kommer en textanalys utföras på ett 
antal skönlitterära verk utgivna i Sverige under perioderna från och med 1970 till och 
med 1975 samt från och med 2000 till och med 2005. Verken kommer att analyseras 
med hjälp av en analysmodell härledd ur frågeställningarna och med tre centrala in-
fallsvinklar; kropp och utseende, sexualitet och genusskapande. 
 
Metoden för min studie kommer att vara textanalys. Den textanalytiska metoden base-
rar sig på läsning av ett visst antal skönlitterära texter och en analys av dessa verk. I 
den samhällsvetenskapliga metodboken Textens mening och makt av Lennart Berg-
ström och Kristina Boréus tas flera skäl till att använda textanalys upp, textanalys har 
en viktig funktion i det moderna samhället då texter idag produceras i oändliga mäng-
der och är en mycket viktigt del av vårt samhälle (2000, s. 12).  
 
Textanalys är ett närmast självklart metodval för min studie då den baseras på ett visst 
antal litterära texter och genom en textanalys av böckernas innehåll, språkval och 
språkbruk är tolkning och slutsatser möjliga. Textanalys är en vanlig förekommande 
metod inom litteraturvetenskaplig forskning, men den är också vedertagen inom sam-
hällsvetenskap. Biblioteks- och informationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne 
och denna studie relaterar till både litteraturvetenskap och samhällsvetenskap. Inom 
samhällsvetenskapen finns ofta ett stort intresse för språk och text, och Bergström och 
Boréus hänvisar till forskare som menar att för att kunna uttala sig om människors sätt 
att tala eller deras handlingar måste språket studeras, då språket är den yttersta gräns-
sättaren för tanke och handling (2000, s. 12).  
 
Fördelarna med denna metod är att den direkt inriktar sig på föremålet för studiens 
kärna, det vill säga de skönlitterära texterna. Andra omkringliggande faktorer, som för-
fattarna eller läsarna, är för mig ej av intresse och tas därför inte upp i analysen. Då 
ingen annan aspekt än texten läggs i analysmetoden påverkas inte heller analysen eller 
resultatet av dessa. Författarnas kön eller ålder är för analysen helt ovidkommande utan 
fokus läggs på enbart på texten och dess innehåll. Då avsikten med studien är att stude-
ra text skulle andra faktorer bara störa min analys. För en annan studie vore det natur-
ligtvis av intresse att analysera texter ur en biografisk aspekt men detta är inte syftet 
med denna uppsats. Nackdelen med textanalys är att metoden kan bli subjektiv, något 
som jag försöker undvika i största möjliga mån. Under kapitlet Tolkning fördjupar jag 
mig i problematiken med subjektivitet. 
 
Litteraturvetarna Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson skriver i Epikanalys: En 
introduktion att det inte finns någon enkel mall för hur man gör en textanalys eller nå-
got bestämt mönster över hur man skriver om texter. De menar att varje tolkning är 
resultatet av ett individuellt analysarbete, intellektuell och litterär bakgrund samt val av 
kontexter.  Sammanfattningsvis kan man konstatera att analys och tolkning är beroende 
av individuell bakgrund och förförståelse. Genom att studera karaktärer, tema och mil-
jö kommer jag att tolka litteraturen utifrån de teoretiska begrepp jag presenterat ovan. 
Holmberg och Ohlsson anser att det är viktigt att förstå vilket roll helheten av ett verk 
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har för tolkningen och att helheten inte alltid är summan av delarna (1999, s. 24).  
 
Intrig är många gånger en grundläggande del av en berättelse. Läsaren vill veta hur 
berättelsen fortlöper och då konstrueras en väg genom verket, och det mönstret kallas 
intrig (Holmberg & Ohlsson 1999, s. 24). Inom populärlitteraturen är intrigen ofta det 
centrala motivet, medan det i seriös litteratur är enbart ett av flera sätt att leda läsaren 
till temat i texten, menar Holmberg och Ohlsson (1999, s. 30). Händelseförloppet bärs 
oftast upp av karaktärerna vilka Holmberg och Ohlsson menar är antingen statiska eller 
dynamiska. De statiska karaktärerna ger inget intryck av att vara verkliga människor 
utan framstår som stereotyper som inte utvecklas under berättelsens gång medan de 
dynamiska karaktärerna förändras och utvecklas. Direkt karaktärisering är vanligt i 
äldre litteratur och innebär att karaktärens inre egenskaper redogörs i klartext. I senare 
litteratur är det mer vanligt med indirekta metoder för att redogöra för karaktärernas 
egenskaper. Holmberg och Ohlsson menar att alla delar i en text kan bidra till förståel-
se och beskrivning av en karaktär. Detta indirekta grepp ställer högre krav på läsaren 
och dess medskapande förmåga och det handlar om att vara uppmärksam på karaktärs-
indikatorer som kan uppträda på många olika sätt. Fyra centrala indikatorer är; 
karaktärens egna repliker, karaktärens handlingar, karaktärens yttre och miljön som 
karaktärens befinner sig i (Holmberg & Ohlsson 1999, s. 61). I mina analyser av de 
aktuella verken kommer jag att fokusera på karaktären och sträva efter att finna olika 
karaktärsindikatorer för att därmed kunna tolka karaktärerna.  
 

4.2 Tolkning 
 
Inom textanalys är tolkning ett centralt begrepp och Bergström och Boréus menar att 
tolkning alltid är mer eller mindre komplicerad. ”Vi möter aldrig en text tomhänta” 
(2000, s. 27) skriver de och syftar på Georg Gadamers begrepp förförståelse, vilket 
innebär att alla människor bär på tidigare erfarenheter, åsikter och upplevelser och att 
denna förförståelse påverkar vår uppfattning av texten (2000, s. 26). Att vara väl med-
veten om detta är mycket viktig ur flera synvinklar. Sin egen förförståelse går inte att 
bortse från och Gadamer menar att förförståelsen är utgångspunkten för att överhuvud-
taget kunna ta till sig texter. Bergström och Boréus skriver att olika subjekt kan ge en 
text olika tolkningar i olika historiska situationer (2000, s. 26). 
 
Risken för att vara subjektiv inom texttolkning är stor. Med detta kapitel är min avsikt 
att genom att diskutera tolkning, dess möjligheter och svårigheter belysa problematiken 
med tolkning och subjektivitet, och jag strävar därmed också för en förståelse för tolk-
ningens möjligheter och problem. 
 
Bergström och Boréus menar att man i samhällsvetenskaplig textanalys urskiljer fem 
grunddrag gällande tolkning; text, kontext, mottagare, avsändare och uttolkare. Utifrån 
dessa kan man urskilja fyra tolkningsstrategier, den som relaterar till uttolkaren, den 
som relaterar till avsändaren, den som relaterar till mottagaren samt den som relaterar 
till den omgivande diskursen. Ingen av dessa tillvägagångssätt är renodlade (Bergström 
& Boréus 2000, s. 27). I min analys kommer jag att använda mig av den strategi som 
relaterar till den omgivande diskursen, genom att jag fokuserar på texternas betydelse i 
ett större sammanhang. Även den mottagarorienterade strategin är av vikt för min stu-
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die dock är den inte särskilt framträdande i tolkningssituationen utan mer av intresse 
för framtida diskussioner om vad resultatet av analysen visar. Diskursstrategin är en 
form av utvidgning av den hermeneutiska cirkeln menar Bergström och Boréus. ” ... 
delar tolkas utifrån helheten och helheten utifrån delarna och diskursen utgör helhe-
ten.” (2000 s. 29) Vissa meningar eller termer i en text kan tolkas utifrån andra texter 
som den första texten i sin tur relaterar till och tillsammans kan texterna ge uttryck för 
en viss ordning.  

4.3 Urval  
 
Föresatsen var att basera mitt urval på de häften och tunnare böcker med boktips som 
Bibliotekstjänst (BTJ) producerat mellan åren 1970 och 2005. Dessa häften har som 
syfte att tjäna som boktips och inspiration, och finns ofta tillgängliga för låntagare i 
biblioteken (BTJ.www.btj.se/forlag/utgivning/boktips[2005-05-03]). Att finna häften 
från åren 1970-1975 var mycket enkelt då det gavs ut tunnare böcker som 10 års bästa 
barnböcker 1965-1974 och Boknyheter 1970: barnböcker urval. Att hitta liknande 
skrifter från 2000-2005 var svårare då produktioner och serier tenderar att förändras, på 
senare år har BTJ gett ut boktipshäften och foldrar som riktar sig till en viss grupp läsa-
re eller innehåller tips på böcker om särskilda ämnen. Exempel är Böcker för dej som 
är tjej och Ung och smart – så klart! Men varje år ger BTJ ut en folder som heter Läs-
godis med boktips från föregående år. Jag har använt mig av Läsgodis från åren 2000-
2004 för att göra mitt urval av ungdomsböcker utgivna mellan 2000-2005. Denna fol-
der ges ut i slutet av året och därför fanns inget häfte för år 2005 att tillgå vid den 
tidpunkten då urvalet gjordes. För att undersöka vilka böcker som fanns tillgängliga 
från 2005 besökte jag barn- och ungdomsavdelningen på stadsbiblioteket i Göteborg 
och undersökte deras hylla för nyutkomna ungdomsböcker.  
 
BTJ har sitt ursprung i Bibliotekens försäljningscentral som bildades av Sveriges  
Allmänna Biblioteksförening 1936. Anledningen till mitt urval baseras på BTJ:s mate-
rial är flera. Då denna uppsats skrivs inom ämnet Biblioteks- och informations-
vetenskap är det av vikt att knyta uppsatsen och dess ämne till bibliotekssfären. Att 
basera urvalet av böcker på boktipshäften utgivna av BTJ gör urvalet befogat, då böck-
erna borgar för en viss kvalité då det är litteratur som är utvald och granskad av ämne-
skunniga bibliotekarier och lärare och har tillhandahållits och distribueras genom BTJ 
(BTJ.www.btj.se/forlag/utgivning/boktips [2005-05-03]). Jag anser att urvalet blir re-
presentativt med de urvalskriterier jag använt.   
 
Litteraturen har funnits eller finns fortfarande kvar på barn- och ungdomsavdelning-
arna på de flesta välsorterade folkbibliotek och har under årens lopp kunnat nå en 
mycket stor läsarkrets. Därmed kan man utan större svårigheter dra slutsatsen att dessa 
böcker varit många gånger utlånade och lästa under åren. Jag har lånat litteraturen på 
Göteborgs stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning, där de flesta av böckerna ut-
givna på 1970-talet fanns i magasinet men några stod framme i hyllorna.   
 
Jag kommer att analysera åtta verk, där fyra böcker utkommit under tidsperioden 1970-
1975 och fyra böcker under perioden 2000-2005. Jag hoppas genom dessa nedslag i 
den svenska ungdomslitteraturen kunna studera eventuell förändring och utveckling av 
skildrandet av flickornas sexualitet. Genom att välja dess tidsperioder får jag en spänn-
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vidd vilket jag tror kan ge intressanta resultat. Jag har dock inga föresatser att av denna 
studie kunna redovisa några generella slutsatser, då materialet är så pass litet i omfatt-
ning. Resultatet måste också ses som omöjligt att reproducera då det handlar om 
tolkning av text.  

4.4 Material  
 
Materialet till analysen är alltså vald utifrån BTJ:s boktipsfoldrar. Jag eftersträvade 
litteratur av samtidsrealistisk art, där en flicka är huvudperson eller en av huvudperso-
nerna i romanerna.  
 

• Sommarflickan (1971) av Max Lundgren.  
• Våren då allting hände (1974) av Gunnel Beckman. 
• När något bara händer (1974) av Anna-Greta Winberg. 
• Ensam i stan (1975) av Anna-Greta Winberg. 
• Cell grön (2001) av Christina Wahldén. 
• Linas kvällsbok (2003) av Emma Hamberg. 
• Hur kär får man bli? (2004) av Katarina von Bredow. 
• När kommer du tillbaka? (2005) av Marika Kolterjahn. 
 

Sommarflickan handlar om Evy som kommer som sommarbarn till det unga paret Ann 
och Bror på landet. De har en liten son som är utvecklingsstörd. Evy är en utsatt tonår-
ing och kommer från olyckliga familjeförhållanden. Hon är på ytan väldigt tuff och 
framåt men egentligen väldigt osäker. Evy träffar en kille som heter Janne och de um-
gås. De blir anklagade för att råna en äldre man i byn och Janne går under jorden. Ann 
och Bror tror på Evy när hon nekar till rånet och Evy ger sig ut för att leta efter Janne. 
Hon hittar Janne som gömt sig och de tillbringar en natt tillsammans. När de återvän-
der till byn kan Janne bevisa att det inte var de som begått rånet. Boken avslutas med 
en epilog där Ann skrivit ett brev till Evy som då återvänt hem, där hon berättar att 
deras son blivit sjuk och gått bort och hon ber Evy att hon ska hälsa på dem. Hur Evys 
och Jannes förhållande avlöper avslöjas inte.  
 
Våren då allting hände är en fristående fortsättning på romanen Tre veckor över tiden. 
Boken handlar om Mia och utspelar sig under vårterminen det år hon ska fylla arton. 
Boken tar sin början när Mias mamma och lillasyster reser i väg för att bo hos Mias 
morföräldrar under ett halvt år, Mias föräldrar funderar på skilsmässa och ska bo isär 
på prov. Samtidigt håller Mias förhållande med Janne på att rinna ut i sanden och Mia 
känner sig vilsen och olycklig. Mias farmor flyttar in hos Mia och hennes pappa, och 
Mia och farmodern umgås mycket. Samtidigt träffar Mia en kille som heter Martin som 
hon inleder ett förhållande med. Mia trivs i skolan och med Martin men saknar samti-
digt sin mamma och lillasyster. Boken slutar med att Mia en kväll kommer hem och 
hittar sin farmor som fått en infarkt och slutligen avlider på sjukhus.  
 
När något bara händer handlar om Madde som efter föräldrarnas skilsmässa bor med 
sin mamma och lillebror. Hon går på högstadiet och umgås med sin bästis Cessi och 
Johan som hon har ett oengagerat förhållande med. Madde trivs bra med sin tillvaro, 
tills hennes mamma vill flytta ihop med George som hon har ett förhållande med. 
Madde tvingas lämna området där hennes kompisar bor och flytta hem till George och 
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hans yngre dotter. Där träffar hon Mårten som bor på samma gata och hon blir genast 
förälskad i honom, men han har redan en flickvän. Att bo tillsammans med George och 
hans dotter visar sig inte vara så lätt, Madde kommer i konflikt med sin mamma och 
George, hon börjar gå på fester tillsammans med äldre killar och börjar dricka alkohol. 
Till slut börjar Madde trivas bättre i sin nya familj och hon och hennes mamma hittar 
tillbaka till varandra. Mårten bjuder hem Madde på fest och berättar att det är slut med 
hans flickvän. Boken har ett öppet slut men det är underförstått att Madde och Mårten 
inleder ett förhållande.  
 
Ensam i stan är en fristående fortsättning på När något bara händer. Madde har blivit 
tillsammans med Mårten och är väldigt förälskad. Inför sommarlovet visar det sig att 
Mårten ska vara borta i flera veckor och att Maddes bästis Cessi ska tågluffa med sin 
pojkvän. När Madde erbjuds ett arbete på ett kafé blir hon väldigt glad och lyckas öve r-
tala sin mamma att få stanna i staden ensam när resten av familjen är på landet. Johan, 
som Madde tidigare hade ett förhållande med dyker upp på Maddes arbete och vill att 
de ska hitta på något att göra när de båda är ensamma kvar i staden. Madde vill inte 
träffa Johan utan väntar bara på att Mårten ska höra av sig. Innan Cessi ska åka visar 
hon Madde en bild på Mårten som är med i tidningen för att han har vunnit en seglar-
tävling. Med på bilden är Susanne, Mårtens förra flickvän. Madde blir väldigt ledsen 
och upprörd och tror att Mårten träffar henne igen. Senare får hon ett vykort från Mår-
ten och känner sig lite gladare. Madde går med på att träffa Johan och när de ses visar 
det sig att Johan vill att de ska bli tillsammans igen. När Madde stöter ihop med Mår-
tens kompis har han sett Madde och Johan tillsammans och sagt till Mårten att Madde 
träffar någon annan. En kväll ses Johan och Madde igen, Johan har accepterat att Mad-
de bara vill att de ska vara vänner och det har en rolig kväll tillsammans. När de kom-
mer tillbaka till Maddes familjs hus sitter Mårten på trappan. När han ser henne och 
Johan tillsammans blir han arg och tror att de har ett förhållande. Men Mårten och 
Madde återförenas senare och reder ut alla missförstånd. 
 
Cell Grön handlar om Emma, hon är duktig i skolan, är bästa vän med Moa och de 
delar drömmen om att bli veterinär. När Jakob börjar i deras klass blir Emma förälskad 
trots att Jakob inte är hennes typ, han är vegan och djurättsaktivist. De inleder ett för-
hållande som gör att Emma glider ifrån Moa och missköter skolan. Emma påverkas allt 
mer av Jakob, hon blir vegan och delar hans åsikter och värderingar. En dag undersö-
ker Emma innehållet i Jakobs dator det visar sig att är medlem i en aktionsgrupp som 
heter Cell Grön. Emma får vara med och stå vakt vid en aktion, hon tycker att det är 
otäckt och inser att det är en olaglig handling hon är med om, men får efteråt en form 
av lyckorus och tycker det var en häftig upplevelse. Emma ska antas till Cell Grön och 
hennes inträdesprov är att släppa ut minkar från en minkfarm. När hon och Jakob gör 
detta blir Emma tagen av polisen, hon erkänner allting och ger polisen information som 
gör att de kan gripa Jakob som har gömt sig hos en bekant. Emma får ett brev av Jakob 
som är väldigt opersonligt och han uppmuntrar henne att tänka på kampen. Han skriver 
ingenting om deras förhållande eller att han saknar henne. Det blir en vändpunkt för 
Emma och hon inser att deras förhållande är över. Det blir rättegång och Emma döms 
till ett par månaders fängelse. Hon får avtjäna sitt straff på en öppen anstalt under 
sommaren. Emma tycker att det är jobbigt men får besök av sin familj och Moa. När 
hon avtjänat sitt straff är Emma glad och tänker att hon fått en ny chans och att det är 
nu det riktiga livet börjar.  
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Linas kvällsbok är skriven i dagboksformat utifrån femtonåriga Linas liv. Hon bor i en 
mindre stad och boken börjar med att Lina börjar skolan igen efter sommarlovet. Lina 
har komplex över att hennes tjejkompisar är mer erfarna än henne och hennes bästa vän 
Thea behandlar henne dåligt. Lina blir kär i en kille som börjat sjuan, han heter Ivar 
och har en stil som skiljer sig mycket från de övrigas på skolan. Lina och Ivar blir vän-
ner men Lina blir tillsammans med en kille som heter Danne. Lina är aldrig kär i 
Danne, men hon försöker intala sig själv att hon är det. Lina har sex med Danne, fast 
hon inte vill och hon tycker att det är väldigt jobbigt. Lina bestämmer sig för att göra 
slut med Danne, men innan dess har de oskyddat sex och Lina är rädd att hon blivit 
gravid. När det framkommer att hon inte är gravid bestämmer Lina sig för att ändra på 
sitt liv, hon talar ut med Thea och de slutar vara kompisar. Lina har alltid drömt om att 
bli veterinär och söker till en gymnasieskola på annan ort och blir antagen. Hon berät-
tar för Ivar att hon är kär i honom och boken slutar med att de blir tillsammans. 
 
Hur kär får man bli? Katrin och Frida är bästa vänner. Katrin ser upp till Frida och 
skulle vilja vara som henne, Frida är annorlunda, har alltid häftiga kläder och tuffa fri-
syrer. Hon är modig och tar för sig. När Frida blir kär i klassens nya kille Adam, är det 
självklart för Katrin att det är Frida som ska få honom, trots att Katrin också är kär i 
honom. Katrin blir i stället tillsammans med Andreas som går i samma klass. Andreas 
ifrågasätter varför Katrin är så beroende av Frida. Samtidigt är det turbulent i Katrins 
familj. Hennes mamma lämnade familjen när Katrin var liten för att arbeta i Bryssel, 
Katrin bär på en ilska och ett oförstående mot henne för att hon valde att lämna famil-
jen och slutade höra av sig. Några år senare träffade Katrins pappa en ny kvinna, 
Marie, som flyttade in till dem. Katrin har aldrig tyckt om henne, utan har varit elak 
mot henne och försökt att stöta bort henne från familjen. När boken börjar är Marie i 
färd med att flytta från familjen och lämna Katrins pappa. Katrins pappa berättar att 
han haft kontakt med Katrins mamma i alla år i hemlighet, Katrin blir väldigt upprörd 
men börjar sedan skicka e-post till sin mamma där hon berättar hur besviken hon är på 
henne. Katrin och Adam blir vänner och hjälps åt att försöka spåra upp Marie när hon 
flyttat och Katrin försöker övertala henne att flytta tillbaka till dem. När Adam berättar 
för Katrin att han är kär i henne blir situationen ohållbar fö r henne. Hon avslutar för-
hållandet med Andreas och berätta till slut för Frida att hon och Adam är kära i varan-
dra. Frida blir arg och besviken men accepterar till slut situationen.   
 
När kommer du tillbaka? Johanna flyttar hemifrån för att börja gymnasiet inne i staden 
och får bo hos sin farmor. Hon ska gå estetisk linje och tycker det känns spännande att 
lämna sitt gamla liv. Hennes mamma är emot hennes val att satsa på konsten och tyck-
er att hon bör gå ett annat gymnasieprogram, men hennes pappa och farmodern stöttar 
henne. Genom boken får man följa Johannas tvivel på sin talang och om hon duger 
som konstnär. I Johannas klass går en tjej som heter Magda, hon är mycket blyg och 
inåtvänd. Johanna bestämmer sig för att de ska bli vänner och så sakteliga vinner hon 
Magdas förtroende. Magdas mamma är pysiskt sjuk och Magda tror att hon själv lider 
av en allvarlig hjärtsjukdom, men det visar sig vara panikångest. Magda är ofta borta 
från skolan men Johanna ringer henne och kommer ofta och hälsar på. Samtidigt är 
Johanna och en annan klasskamrat som heter Kajsa ofta ute på fester och discon och 
träffar killar, Johanna njuter av att vara ute och ha roligt, men tycker samtidigt att det 
känns meningslöst. Johanna blir god vän med Sebbe, som går i hennes klass och så 
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småningom utvecklas deras vänskap till ett kärleksförhållande. Johanna bestämmer sig 
för att trotsa sin mamma och väljer att fortsätta sina studier på det estetiska program-
met. Magda väljer att flytta till sin pappa som bor på annan ort, för hon tycker det är 
för jobbigt att leva ihop med sin mamma.  
 

4.5 Analysmodell  
 
Följande textanalytiska verktyg kommer att användas i min analys där jag kommer att 
söka efter hur den kvinnliga sexualiteten gestaltas. Analysmodellen är konstruerad utif-
rån de centrala begrepp och teoretiska ansatser som denna uppsats är koncentrerad 
kring. Analysmodellens teman är kropp och utseende, sexualitet och genusskapande. 
För kropp och utseende handlar det om att studera hur flickorna förhåller sig till sin 
kropp och sitt utseende utifrån Anthony Giddens teori om att kroppen blir till ett refle-
xivt projekt i moderniteten. Jag menar att det av intresse att studera hur flickorna i litt-
eraturen ser på och talar om sin kropp då det kan avspegla tendenser som förekommer i 
hög grad i samhället. Hur flickorna tänker och talar om den egna kroppen kan påvisa 
hur deras självkänsla är. Även skildrandet av eventuella ätstörningar eller andra dest-
ruktiva tankar om kroppen kan säga mycket om samhällstendenserna. 
 
Gällande sexualiteten handlar det om Giddens tankar om det reflexiva jaget och sexua-
litet i moderniteten, där den rena relationen och den plastiska sexualiteten är centrala 
begrepp. I det sexuella mötet menar jag att huruvida flickorna själva tar något initiativ, 
eller hur det bemöts om de är sexuellt erfarna, säger mycket om hur den gängse bilden 
och förväntningen på flickor och deras sexualitet yttrar sig. Även hur flickorna talar om 
kärlek och sexualitet kan uttrycka något om samhället. Det råder en allmän mening om 
att samhället blivit alltmer sexualiserat, och hur flickorna talar om sexualitet och kärlek 
kan visa på om det skett en förändring över tiden.   
 
Inom genusskapande handlar det om explicita och implicita handlingar där jag med 
grund i Elvin-Nowaks och Thomssons tankar om genusskapande studerar hur flickorna 
skapar genus. Inom temat genusskapande studeras även hur flickorna förhåller sig till 
jämställdhet och hur deras vänskapsrelationer fungerar. Flickors genusskapande sker 
ofta inom, och i relation till den homosociala gemenskapen och därför är det viktigt att 
se på hur vänskapsrelationerna mellan flickorna och deras jämnåriga vänner framställs. 
 
I Kapitlet 4.2 Tolkning tar jag upp olika tolkningsstrategier och jag menar att i denna 
studie kommer främst den strategi som relaterar till den omgivande diskursen att bru-
kas. Där texten har sin betydelse som en del i ett större sammanhang och meningen i en 
text förstås med utgångspunkt i andra omgivande texter som den första texten har fö r-
bindelse till och utifrån en ordning som texterna gemensamt är ett uttryck för.  I denna 
uppsats yttrar sig detta genom att jag med hjälp av min analysmodell kommer att tolka 
texterna var för sig men samtidigt som en del av helheten.  
 
 
Kropp och utseende  
– Hur ser flickorna på sin kropp?  
– Hur skildras det när flickorna talar eller tänker om sin egen kropp? 
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– Finns det ätstörningar eller andra destruktiva tankar och känslor om kroppen?  
– Skyler eller döljer de kroppen eller är de stolta över sin kropp? 
– Hur behandlar och använder de sin kropp i det sexuella mötet?  
 
Sexualitet 
– Skildras flickornas sexualitet som underställd pojkarnas och hur skildras det i så fall? 
– Vem tar initiativet?  
– Om flickorna är sexuellt erfarna, hur framställs det?  
– Förekommer tillfälliga sexuella förbindelser?  
– Skäms flickorna för sin sexualitet? 
– Hur talar flickorna om kärlek och sexualitet? 
 
Genusskapande 
– Hur skildras flickornas sätt att skapa genus? 
– Förekommer det funderingar eller diskussioner kring jämställdhet eller orättvisor 
mellan könen? 
– Hur skildras flickornas homosociala umgänge?  
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer det empiriska materialet att analyseras utifrån den analysmodell 
som presenterades under metodkapitlet. Resultatet presenteras i samband med de cent-
rala teman utseende och kropp, sexualitet och genusskapande. I direkt anslutning till 
varje verk följer en kortare kommentar där vissa delar av analysen kommenteras. 

5.1 Sommarflickan 
 
Utseende och kroppen 
 Tidigt i boken konstaterar Evy att hon är ful och hon placerar sig automatiskt i ett fack 
som lägre värd genom sin syn på sig själv. Evy är skarpsynt i sina iakttagelser och fun-
deringar kring utseende. Hon vet mycket väl hur betydande det kan vara.  

Det är kanske sant att alla människor ska va lika, att alla ska ha lika värde. Men fy fan vilken 
skillnad det är mellan en ful tjej och en snygg. Och hur det känns. Det är inte sant att det bara är 
den fula tjejen, som känner det, hon känner det mest, förstås, men den snygga tjejen känner det 
också. Och det allra mest konstiga är, fast ingen tycks veta om det eller förstå det, att den fula tje-
jen blir bara fulare och den snygga blir bara snyggare. (Lundgren 1971, s. 18)  

 
Paradoxalt nog har Evy ändå ett tämligen okomplicerat förhållande till sin kropp där 
hon ofta betraktar den med ett stråk av svart humor, precis på samma sätt som hon han-
terar livet i övrigt.  
 
Sexualitet 
Evy är brådmogen och ger intryck av att ha relativt stor sexuell erfarenhet. Hon är 
medveten om sin egen och andras sexualitet och hur sexualitet kan användas som 
maktredskap, vilket visar sig när hon vid ett tillfälle nästan blir vå ldtagen av en pojke 
från samhället. När han börjar ta på henne och göra närmanden går Evy automatiskt i 
försvarsställning. Pojken förutsätter att Evy ”har varit med om en del” (Ibid., s. 49) och 
därmed förutsätter han och de andra i gänget att de kan behandla henne hur de vill. 
” –Tänker du våldta mig, nästan skrek jag. 
– Bertil! 
Det var Karins röst. 
–Äsch, sa Bertil, en sån där böna…” (Ibid., s 49) 
Pojken försöker förgripa sig på Evy, hon lyckas slita sig loss och när han åter närmar 
sig henne slår hon honom. De andra ungdomarna som är med tycker att Evy gjort fel 
och menar att pojken är en ”hygglig grabb” (Ibid., s. 50). Det framträder mycket tydligt 
att de ser på Evy som en sämre flicka som de kan behandla hur som helst. Ingen gör 
någon direkt ansats till att hjälpa Evy när pojken försöker förgripa sig på henne, för-
utom en flicka ropar på sin pojkvän (se den tidigare dialogen) men han avfärdar henne 
genom att antyda att Evy är en sådan typ av flicka som underförstått får skylla sig 
själv. Pojkarna i detta sammanhang vet egentligen ingenting om Evy, vem hon egentli-
gen är eller vad hon har för sexuella erfarenheter. Det enda de vet är att hon är 
sommarbarn och därmed drar de slutsatsen att hon är lösaktig och går att behandla hur 
som helst. Evy går dock inte med på att bli behandlad på det sättet utan försvarar sig 
och gör det på ett sätt som tydliggör att det nog inte var första gången hon handgrip-
ligen fått försvara sig och att hon befunnit sig i liknande situationer tidigare.  
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Samma kväll som Evy träffat gänget från samhället träffar hon en annan pojke som hon 
inleder ett förhållande med. Han är annorlunda mot alla andra killar Evy träffat och i 
början anser hon bara att han är konstig men så småningom utvecklas deras vänskap till 
ett kärleksförhållande. Janne har aldrig tidigare haft ett sexuellt förhållande och det är 
tydligt att Evy är den med erfarenhet. Evy försöker inte dölja att hon är mer sexuellt 
erfarenhet än Janne och skäms inte över sin sexualitet, utan förklarar hur det går till för 
Janne. Dock är det inte Evy som tar initiativet, utan Janne. Evy försöker inte försköna 
deras första sexuella möte men samtidigt beskrivs det som något större än vad hon upp-
levt tidigare, och hon säger till Janne att hon är kär i honom. Även i det sexuella mötet 
fördjupas Evys känslor.  

Efter en stund var det som jag vaknade till liv. Jag hade bara gillat Janne. En fin kille. Men nå-
gonting började plötsligt släppa. Det var någonting mer; det var inte som det brukade. Det bara 
forsade fram, och mitt i alltsammans kände jag mig fruktansvärt olycklig fastän jag borde precis 
det motsatta. (Ibid., s. 113) 

Att Evy tidigare haft ett flertal sexuella förbindelser är tydligt men det framkommer 
också att detta förhållande med Janne är av mer allvarlig karaktär, att Evy för första 
gången är kär på riktigt.  
 
Genusskapande  
Evy är väl medveten om sin situation som ung utsatt tjej. Hon vet hur man försvarar 
sig, hon är inte rädd för att säga ifrån och hennes attityd är hård. Hon befinner sig i 
gränslandet mellan barn och vuxen och har sin framtid redan utstakad framför sig. I 
slutet av boken är Evy och Ann och badar. De mår gott i solen och Evy säger att de har 
det för bra, men att hon struntar i det för detta är ändå hennes sista sommar. Ann frågar 
vad hon menar och Evy förklarar att nästa sommar ska hon arbeta.  

– Du förstår, sa jag. Jag måste ut och jobba. Jag måste tjäna pengar. Och sen måste jag tänka på 
att ordna en lägenhet. Och det behövs pengar till det. Och så måste jag ha säng och gardiner och 
sånt. Och o m ett par år ser jag kanske ut om tusentals tjejer i Stockholm; promenerar omkring i en 
förort med magen i vädret. Så ser det ut. 
– Var inte för säker, sa Ann. 
– Jo, jag tror att det ser ut så. Jag menar: man går och inbillar sej att man är annorlunda. Men det 
gör kanske alla. Det slutar eller börjar, väl själv, på det sättet. Jag tror, förstår du, Ann, att man 
kan skrika sig fördärvad; där är ändå ingen som hör. Och om dom hör: Vad skulle dom göra?” 
(Ibid., s. 126) 

Evy förklarar vidare att man inte ska drömma och förvänta sig så mycket. Evy har re-
dan vid femtonårs ålder en krass syn på livet. Men trots att hon funderar mycket över 
livet och dess innehåll ifrågasätter hon inte sin framtid utan finner sig i sin situation. 
Det romantiska kärleksidealet är något som Evy funderar mycket över och hon genom-
skådar de romantiska berättelserna i veckotidningar där mannen är stark och trygg och 
kvinnan är smal och duktig på att laga mat. Trots att Evy genomskådar novellerna och 
tycker de är löjliga, slukar hon dem och ”håller på att lipa nästan varenda gång” (Ibid., 
s. 25) för, som Evy själv formulera det, novellerna handlar om kärlek. ”Det är kärlek 
för griniga morsor och miljöskadade tjejer. Det är kärlek för alla oss, som inte har 
den.” (Ibid., s. 26) 
 
Kommentar 
I sommarflickan kan man skönja en tydlig utveckling hos Evy. Hon går från att vara en 
osäker ung kvinna till att genom självförtroende och förtroende för andra människor 
skapa en egen identitet. Utanförskapet är ett centralt tema i boken och även för Evys 
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genusskapande. Hon lägger egentligen inte särskilt stor vikt vid sin kropp eller sitt ut-
seende. Hon konstaterar att hon är ful och överviktig och Evys självuppfattning är så 
djupt förankrad i sitt kvinnliga utanförskap, där hon aldrig kan mäta sig med söta och 
lyckade flickor, att hon ger upp den jämförelsen redan innan hon börjat. Evy finner sig 
inte att bli dåligt behandlad men när pojkarna i byn trakasserar henne och handgripli-
gen våldför sig på henne, blir hon mycket arg och upprörd. Hon accepterar inte vad han 
gör men hon tycks acceptera deras syn på henne.  

5.2 När något bara händer 
 
Utseende och kroppen 
Madde tänker mycket på sitt utseende och sin kropp. Hon har börjat få kvinnliga for-
mer och betraktar närmast hjälplöst hur kroppen förändras. Det känns som att hon 
”sväller” (Winberg, 1974, s. 68) och hon undrar hur det egentligen kommer att sluta. 
Hon säger även vid ett tillfälle att hon borde ”banta ned” sig ett par kilo men några 
egentliga tecken på ätstörningar finns inte. Madde försöker inte framhäva sin kropp 
men hon försöker inte heller gömma eller förneka den, på så vis accepterar hon den. 
Men samtidigt känner hon att hon inte kontrollerar den kropp som nu håller på att för-
vandlas från ett barns till en kvinnas.  
 
Sexualitet 
Madde har ett slentrianmässigt förhållande med Johan. De går på bio, håller handen 
och pussas. Madde tycker att det är skönt att Johan finns, men hon är inte kär i honom. 
I brist på annat hänger hon ihop med Johan och hon tycker att ”Johan är bättre än ing-
enting.” (Ibid., s. 11) och ”någon behöver man ju ändå”. (Ibid., s. 11) Genomgående i 
berättelsen om Madde framträder bilden av att hon som inte har någon pojkvän inte 
riktigt räknas. Cessi retar henne ofta för det och Madde försöker skoja bort det, men 
inne i henne gnager känslan av att hon kanske inte duger och hon känner sig som en 
”barnrumpa” jämfört med Cessi. Madde känner sig pressad och när Cessi och hon gli-
der allt längre ifrån varandra, börjar hon ensam gå ut. Hon dricker alkohol och träffar 
äldre killar. Hon är frustrerad och ledsen och känner till slut att hon inte hör hemma 
någonstans. ”Dom fick tro vad dom ville. Jag tänkte inte gå här som nån Snövit och 
vänta på prinsen.” (Ibid., s. 105)  
 
Även om Madde och Johans sexuella förhållande inte är avancerat har hon fått erfara 
hur den sexuella övertalningen känns och känslan av både skam och frustration. När 
Johan tar initiativet drar sig Madde ofta undan men låter sig ändå övertalas till slut. 

Ja, jag vet att det dumt att hångla med nån som man inte är kär i. Det blir bara stökigt och ko m-
plicerat när han surnar till sen. Då ska man sitta där och småfrysa och knäppa skjortan eller dra på 
sig tröjan och sej som om man gör fel. 
Killar har en suverän förmåga att ge en dåligt samvete genom att de surnar till i rösten, kurar med 
axlarna, biter i en tändsticka eller trummar med fingrarna mot bordsskivan. 
Därför puffar jag alltid undan Johan när han börjar tafsa på mej. Men när jag gjort det tio gånger 
så går jag med på den elfte. Då slutar det ändå alltid med att jag knuffar undan honom plötsligt. 
För att jag inte vill fortsätta. För att det känns som han bara använder min kropp. Som om min 
kropp inte är min och då blir jag skraj, mest förbannad kanske. (Ibid., s. 69) 
 

 
Efter ett misslyckat försök till sex med Johan har Madde tappat lusten helt. Hon ville 
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egentligen inte den gången, och efter att det blev fel känner hon sig som en ”barnrum-
pa” (Ibid., s, 24).  
 
 Maddes bästis Cessi är tillsammans med Beppe som försöker övertala Cessi att de ska 
ligga med varandra.  

Beppe hade tjatat och tjatat på Cessi om att han ville ligga med henne. Annars skulle han göra 
slut, menade han på. Det fanns massor av flickor att ligga med, sa han. Han tänkte inte krusa, sa 
han. Vad var det för mening med att hålla ihop om man inte låg med varann, tyckte han, tjatade 
han, gnölande han. (Ibid., s. 18) 

 Det är mycket tydligt att det är pojkarna som tar initiativet och som försöker att över-
tala flickorna till sex. Till slut ger Cessi efter och det skapar en klyfta mellan Madde 
och Cessi. När Madde och Cessi pratar om killar är det en markant skillnad mellan dem 
som växer fram genom berättelsen och Madde märker att hon plötsligt inte kommer i 
första hand längre. Därmed skiljer sig också Cessi och Maddes sätt att tala om sex. 
Tidigare när de båda var lika oerfarna hade de både pratat och fantiserat om det till-
sammans men plötsligt finns där en stor skillnad mellan dem. ”Nu hade dom gjort det 
och ingenting berättade hon för mig, skitpottan. Vi som alltid berättat allt för varann, 
men sen hon blev Beppes tjej så har hon blivit främmande för mig nästan.” (Ibid., s.18) 
Denna skillnad är också påtaglig för Madde när klassen får en vikarie som heter Mack-
an. Madde blir genast förälskad i honom och förälskelsen är häftig och direkt. 

Världens åttonde underverk, jag lovar. Skitsnygg och urgullig. Vi tjejer blev heltända så snart han 
kom insläntrande i klassrummet i sin mumsiga bruna tröja och manchesterjeans och rödbrunt lite 
långt hår och världens underbaraste röst, så där låg och varm att man bara satt och smälte. (Ibid., 
s. 32)  

Både Madde och Cessi svärmar för Mackan men när de talar om honom om honom 
märker Madde att Cessi och hennes förälskelse tar sig olika uttryck. 

– Undrar just hur han är i sängen, sa Cessi. Jag bara satt där och glodde in i kakelväggen. – Tror 
att han är jättegullig och så där rar och go och bryr sig om en. Ibland tänker jag på hur det skulle 
vara att ligga med honom, gör du? 
– Nä, för det gör jag faktiskt inte, sa jag lamt. För det hade jag inte tänkt på. Ibland nån kväll hade 
jag väl försökt att tänka på det, hur han och jag skulle göra. Men det blev mest ett evigt pussande 
och hålla handen och hans hand på mitt bröst och sånt. Har man inte varit med om det så kan man 
inte riktigt tänka på det. Och tänka sej Mackan, nä, jag skulle dö, rodna ihjäl mig. 
Nej jag älskade honom på ett annat sätt. (Ibid., s. 46) 

 
Även om Madde inte har haft sex själv blir sexualitetens konsekvenser påtagliga för 
henne genom hennes täta vänskap med Cessi som varje månad är oroad över att hon 
skall vara gravid. Ömsom vill hon prata med Madde om det och ömsom inte, därför att 
Madde aldrig varit med om det själv och därför inte kan förstå. Men en sak har Madde 
förstått och det är att killar inte alls begriper allvaret och att detta är ett problem som 
bara rör kvinnor.  

 

Det där vet killar ingenting om. När Cessi försöker sucka hos Beppe och berätta om sin rädsla, då 
var det som om han inte fattade. Drog henne lite i luggen eller ena örat, blåste henne i nacken. 
– Så klart det fixar sej, lillan, sa han lätt och snackade som om det var en buss som gått ifrån 
dom. (Ibid., s. 74) 
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Genusskapade  
I början av berättelsen om Madde tänker hon ofta på hur tjejer gör sig till för killar och 
att hon själv aldrig skulle göra det. ”Bara för att man får tag i en kille ska man väl inte 
springa benen av sej, tycker jag. Måste hålla sig lite cool.” (Ibid., s. 9) Men samtidigt 
är hon ”grön av avund” (Ibid., s. 9) på Cessi som har en kille. Maddes genusskapande 
sker i ett tydligt förhållande till killar och en polarisering är markant. Vad flickorna 
egentligen vill är inte så intressant i sammanhanget men för att behålla killarna är de 
tvungna att gå med på saker de egentligen inte vill, därför att det förväntas av dem.  
 
Kommentar  
En tydlig ambivalens gällande sexualiteten för Madde framträder. Hon är oerfaren och 
osäker och vill egentligen inte ha sex, men samtidigt är sexualiteten något som förvän-
tas av henne. Johan och hon ska ha sex och hon ska vilja ha en pojkvän. Hennes 
omgivning talar om för henne vad hon bör göra och hur hon bör bete sig. En känsla av 
förnedring och skam framträder när Johan vill vara med henne och hon går med på det 
fast hon egentligen inte vill. Den sexuella relationen är inte jämlik vare sig det gäller 
dess faktiska förhållande eller dess konsekvenser.  
 

5.3 Våren då allting hände 
 
Utseende och kroppen 
Mia tänker inte särskilt mycket på sitt utseende, hon klagar aldrig över sin vikt eller 
liknande. Vid ett tillfälle övertalar Mias klasskamrat Lena henne att klippa sig. Mia får 
en ny modern frisyr som hon själv tycker är klädsam men lite opraktisk. Övriga tankar 
om utseendet eller kroppen framkommer inte.  
 
Sexualitet  
Mia träffar vid ett tillfälle en kille som heter Martin och när de ses igen på en fest dan-
sar och pratar de med varandra under kvällen. Underförstått anar Mia hur kvällen 
kommer att sluta och hon vill gärna följa med honom hem. Men när han tar det för gi-
vet, tvekar Mia.  

Han tog henne i armen och svängde henne ner i riktning mot busshållsplatsen.  
 – Om vi snor oss som tusan hinner vi med sista bussen från stan. 
Det var självklarheten i hans tonfall som plötsligt väckte Mias trots. Minuten, ja sekunderna in-
nan hade hon trott att hon tänkte gå med honom. Att det var det hon ville. (Ibid., s, 76) 

Mia säger att hon inte vill följa med honom, att hon måste gå hem till sin farmor. Mar-
tin blir sur. 

Men då får du allt förlåta att jag sticker till bussen själv, sa han, och hans mun trutade som på en 
missnöjd barnunge. Det var ju jävligt synd verkligen… men hej då och tack för i kväll… du hittar 
väl hem själv… puss och kram… där kommer den satans bussen… (Ibid., s, 76) 

Mia förstår inte riktigt själv varför hon inte ville följa med honom hem och när hon går 
hem är hon förvirrad. När Mia sedan träffar Martin nästa gång följer hon med honom 
hem. Hon dricker för mycket och vaknar i hans säng. Hon tänker att hon borde var rädd 
men det är hon inte, och hon ångar sig inte heller när hon tänker på gårdagskvällen.  

Det hade varit overkligt på något sätt. Och lite otäckt. För man var lite snurrig i huvet, inte myck-
et men lite lagom. Det dunkade i kroppen, och Martin var där bredvid henne och hans händer var 
heta och vilda och hon tyckte om det. All motståndskraft hade runnit bort. (Ibid., s. 99) 
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Mia upplever för första gången sex som något positivt, inte som det var tillsammans 
med Janne där hon ”låtsats för att göra honom glad” (Ibid., s. 99). Med Martin var det 
en helt ny upplevelse och Mia funderar på om det beror på att Martin är erfaren och har 
haft många tjejer tidigare, men det spelar egentligen ingen roll för henne. Men trots att 
hon upplevde det som bra blir hon förlägen och skäms när Martin pratar om vad som 
hänt. 

– Du, det var fint i natt, sa han och slog sin lediga arm om Mias nakna axlar. 
– Jag hade druckit för mycket, sa Mia. 
– Behöver du en ursäkt? 
– Njaa… kanske inte… hon teg ett slag. Men på något sätt känns det taskigt att gå i säng med  
någon bara för att man är på örat. (Ibid., s, 101) 
 

När Martin sedan inte hör av sig och Mia tar mod till sig och ringer honom svarar en 
tjej i telefonen. Mia blir ledsen men bestämmer sig för att lägga sin energi på skolan i 
stället. När Martin sedan hör av sig till henne och kommer och hälsar på försöker Mia 
prata med honom om hur hon väntat på att han ska höra av sig. Martin förstår inte alls 
vad hon försöker säga och han menar att de inte har lovat varandra någonting.  

– Men vi är väl moderna fria människor för fan… vi lever väl inte i farsans och morsans ungdom, 
då man inte kunde kila i säng utan att gå till prästen! 
– Vem sjutton talar om någon präst! 
– Jag menar – skulle man inte kunna få ha lite kul tillsamman en natt då och då utan att bli gäng-
ade för jämnan, va? Varför ska tjejer alltid bland in så mycket känslor och tjafs. Är det inte 
förbannat skönt att vi kommit över all den där jävla puritanismen och romantiken och kärleken 
med stort K. Att p-piller och sånt har gett oss en jävligt fin frihet.  
– Fattar du inte att den där friheten fortfarande bara är till för killar, skrek Mia ... (Ibid., s, 113) 

 
Efter att Martin och Mia har talat med varandra förstår Mia var Martin står, han vill 
inte lova någonting och inte binda sig. Mia tycker inte att det är någon idé att vara 
arg eller besviken på honom längre utan accepterar att de har olika syn på sexualitet 
och förhållanden.  

 
Genusskapande  
Mia upplever ofta att hon är underställd pojkarna men samtidigt accepterar hon det 
inte. Hon hade tidigare ett förhå llande med Janne och då trodde hon vid ett tillfälle att 
hon var gravid. Efter den händelsen gled de isär och Janne fick ett tillfälligt jobb på 
annan ort. Hennes familj och vänner tror att de fortfarande är tillsammans men Mia 
tvivlar på att de kommer att hitta tillbaka till varandra, hon tycker att Janne betedde sig 
illa efter att det visade sig att de inte väntade barn, och att han tog för lätt på den even-
tuella graviditeten. 

Hon tänkte på den första hemska kvällen sedan mensen hade kommit. Då hon hade legat där i sin 
säng med värmedyna och tebricka och bara väntat på att känna sig lättad och upprymd. Och istäl-
let var besatt av en bultande svart ängslan… en ångest för att hon inte kunde känna sig glad… för 
att hon inte kände igen sig själv och förstod sina egna reaktioner. Besvikelse över att Janne i tele-
fon bara låtit som hej och hopp, nu var allting över… nu skulle allting bli som förut. (Beckman 
1974, s. 12) 

 
När de sedan träffas igen börjar de diskutera hur de skulle ha gjort om de verkligen 
hade väntat barn och en hetsig debatt utbryter. 

– … Men det är väl klart man ställer upp [Janne; min anm.] 
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– Den schyssta killen som ställer upp med beskydd och vigselring! 
– Vad fan går det åt dig? Varför låter du så jävlig… 
– Kommer du kanske inte ihåg, att jag inte alls tänkte gifta mig med dig. Kommer du kanske håg 
att jag tänkte göra abort, ifall det hade varit något – kommer du ihåg det händelsevis?  
– Äsch, det trodde jag inte på… 
Trodde du inte på det? Trodde du inte att jag skulle ha mod till det, va? Trodde du verkligen att 
jag bara tänkte gå där och låta mig beskyddas – att jag inte har någon egen vilja? (Ibid.,  s. 16) 

 
Mia framställs som en tuff tjej som funderar mycket över hur killar och tjejer beter 
sig mot varandra och är inte rädd för att gå sin egen väg. Men samtidigt finner hon 
sig i den rådande ojämställdheten. När Mia träffar Martin på en fest dansar de och 
har roligt men hon tvivlar hon på att han kommer att ringa henne igen. ”Fast – det är 
klart att hon aldrig skulle träffa honom igen. En sån där kille hade fö rstås drösar med 
tjejer omkring. Och ändå hade han dansat mest med henne.” (Ibid., s. 55) När Mia 
kommer på sig själv med vänta på att Martin ska höra av sig skäms hon lite, men ac-
cepterar ändå spelets regler. 

– Ack ja, tänk när jämlikheten mellan könen en gång blir så stor, att en flicka kan ringa upp en 
pojke och stämma träff! Tänka sig efter alla dessa år – samma eviga väntan på att den upphöjde 
mannen ska behaga utsträcka sin hand och i nåder kalla den tåligt väntande jungfrun till sig… 
[Mias farmor; min anm.] 
Ääh, skrattade Mia. Men det var ju sant. Åtminstone i hennes fall. (Ibid., s. 64) 

Intellektuellt accepterar inte Mia att hon behandlas orättvist av vare sig Janne eller 
Martin men i praktiken finner hon sig ändå i det.  
 
Kommentar 
Att Mia är förhållandevis medveten och reflekterar över tjejer och killars situation är 
tydlig, hon finner sig inte att bli behandlad hur som helst eller försörjas av en man. 
Men samtidigt måste Mia finna sig i spelets regler för att bli bekräftad som tjej. Hon 
har egentligen inte dåligt samvete vid den tillfälliga sexuella förbindelsen men känner 
samtidigt att det väntas av henne att hon ska ha det. När Martin förklarar för Mia att 
han inte vill ha ett förhållande, utbryter en diskussion mellan dem. Slutligen accepterar 
Mia att Martin inte vill ha ett förhållande. Det är oklart om de sedan fortsätter att träf-
fas, men deras relation kan då uppfylla kriterier för en ren relation.1  
 

5.4 Ensam i stan 
 
Utseende och kroppen 
Madde tycker inte om sitt eget utseende och när hon ser sig själv i spegeln kan hon inte 
förstå hur Mårten kan vilja ha en tjej som henne, men sedan tänker hon att det beror på 
att han då får ha henne för sig själv.  

När jag ser mitt fisbruna hår, halvlångt med tunn lugg, den lite för långa näsan, den snea framtan-
den, dom gråa ögonen, så förstår jag att det måste vara vilsamt för Mårten att ha en tjej som mej. 
En vanlig grå tjej som ingen annan vill ha … (Winberg 1975, s. 16) 

När Madde träffar sin arbetskamrat Elvy märker hon att Elvy ägnar väldigt mycket tid 
åt att sminka sig och är mån om sina kläder. Madde kan inte förstå henne. ”Jag fattade 
                                                 
1 Giddens begrepp en ren relation presenteras och förklaras under kapitel 3. Teoretiska perspektiv 3.3. 
Sociologi.) 
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inte hur hon orkade intressera sej så för sitt eget ansikte. Var det något som drabbade 
en när man blev tjugu år, så ville jag dö på min nittonårsdag.” (Ibid., s. 49) 
 
Sexualitet 
Madde har aldrig haft sex med någon av sina pojkvänner. Mårten vill och tjatar på 
henne, men hon vill inte och dessutom är hon rädd för att bli gravid. Men Madde tve-
kar. ”Men Mårten ville förstås, trixade, och tjatade och suckade. Alla killar vill jämt för 
dom har ju inget att vara skraja för.  
Har du nånsin sett en kille som är med barn, jag bara frågar?” (Ibid., s, 40) 
När det så framkommer att Mårten haft sex med sin förra flickvän tvekar Madde ännu 
mer för hon tror att han kommer att jämföra dem med varandra. Cessi retar Madde för 
att hon aldrig har haft sex och hotar Madde med att väntar hon länge till så kommer 
Mårten att hitta någon annan tjej. När Mårten en kväll tar initiativet vill Madde till en 
början, men sedan går det inte längre.  

Plötsligt kröp jag ihop och ville vara i fred och knöt mej. Rädd mest, nej, ledsen mest. Som om 
kroppen låste sej av nån slags förtvivlan, rädsla, jag vet inte.  
– Du är hopplös för fan, fräste Mårten till (Ibid., s. 41). 

 
Genusskapande  
Madde är väldigt förälskad i Mårten och konstaterar flera gånger att hon inte ”fa ttar hur 
jag stod ut” (Ibid., s. 16) innan hon visste att Mårten fanns och hur skönt det är att inte 
vara ensam och att ”ha en Mårten att visa upp” (Ibid., s. 17). Madde blir någon att räk-
na med när hon är tillsammans med Mårten och han utgör den centrala delen i hennes 
liv. När han ska åka bort över sommaren frågar han om Madde kommer att vara trogen 
honom.  

Utan en tvekan nickade jag mitt ja. Som om min sommar bara var en påse där jag kröp in och sov 
tills han kom tillbaka och plockade fram mej, håll med om att jag är en barnrumpa ibland. Som 
om jag var någonting som han ägde. (Ibid., s. 20) 

Mårten har ett flertal intressen, men Madde har inga andra intressen utöver Mårten. 
Ibland försöker hon hitta på någon aktivitet men det slutar bara med att hon tänker på 
honom. Hon inser själv att det är fel men vet inte vad hon ska göra åt det. När Madde 
får sommarjobb på ett kafé blir hon väldigt glad.  

Mitt första riktiga jobb! Så lycklig har jag aldrig varit tidigare. Så klart jag var jättelycklig den 
gången Mårten offrade Susanne för min skull, men det här var en annan sorts lycka. Som om jag 
plötsligt var äldre, vuxnare, klokare, rikare. (Ibid., s. 34)  

När Maddes tidigare pojkvän Johan börjar söka upp henne och vill att de ska umgås, 
vill Madde inte till en början. Men efter att hon sett bilden av Mårten och hans före 
detta flickvän känner hon att hon vill träffa Johan och umgås med honom som en kom-
pis. Hon tror att Mårten inte hade tyckt om att hon och Johan ses men hon bestämmer 
sig för att träffa Johan ändå. 

 Om någon ställer krav på mig sparkar jag me j fri, hade Mårten sagt en gång. Om han sagt att jag 
inte fick träffa Johan nu när han var borta, så hade jag sparkat mig fri, det hade jag. Inte alls för 
Johans skull, nej, för min egen skull. (Ibid., s.76) 

Men Madde saknar Mårten och tror att allt kommer att bli som vanligt igen när han 
kommer hem. Samtidigt förstår hon att  hon blivit på ett sätt som hon tidigare ringaktat.  

Usch, jag längtade efter Mårten. Om han bara kom hem skulle allt bli bra igen, det visste jag. Det 
var som om bara halva jag levde när han var borta.  
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Ja, jag var som alla andra tjejer, hängde upp hela tillvaron på killen, gick och väntade och trånade 
för att han skulle komma hem och TA HAND OM MEJ, gudars, jag ville inte vara sån, ville det 
faktiskt inte. (Ibid., s. 91) 

 
När Madde och Mårten blir osams för att Mårten sett Madde tillsammans med Johan 
har Madde och Cessi ett samtal om deras situation, och Madde är ledsen över att hon 
blivit en sådan tjej som hon föraktar. När hon ”... egentligen vill vara fri och självstän-
dig och kunna funka utan att hålla en kille i handen ...”(Ibid., s.121) De diskuterar 
varför de är så rädda för att vara utan en kille och varför det alltid tycks vara synd om 
en tjej som inte har någon pojkvän.  

– En ensam kille är ju spännande, sa hon [Cessi; min anm.]dröjande, han är ensam för han går 
och kan inte bestämma sej för vilken tjej han ska lägga an på. Vem han ska välja. Dom har ju 
bara att välja, killarna.  
 Jag fnös ilsket och ställde ifrån mej tekoppen med en smäll. 
– Vi tjejer går och väntar på att bli DEN UTVALDA, fy fanken! Nä, man skulle göra som killar-
na, satsa stenhårt på andra intressen – frimärkssamlande och basket och trimma moppen och 
politik och sen nån gång i förbifarten lite kärlek och sånt. (Ibid., s.122) 

Kommentar 
Madde domineras tydligt av sin pojkvän och hans intressen. Hon vill gärna vara honom 
till lags, hon försöker att ha sex med honom men det går inte och hon ångar sig. Madde 
är pressad till att ha sex av både Mårten och Cessi.  Madde uppvisar reflexiva drag, 
genom sitt sommarjobb utvecklas hon och blir starkare i sig själv, hon skaffar egna 
erfarenheter och skapar en egen identitet. Genom den utvecklingen blir hon också 
medveten om att hennes ideal och hur hon handlar i det verkliga livet inte sammanfa l-
ler. Madde inser att hon hamnat i en situation där hon står i en beroendeställning till 
Mårten.  

5.5 Linas kvällsbok  
 
Utseende och kroppen 
Lina tycker att hennes kropp är okvinnlig och när hon ser sig själv i spegeln tycker hon 
att hon är ful. När terminen börjar har hon köpt ett par nya jeans, men när hon kommer 
till skolan tycker hon att hennes jeans framstår som omoderna i jämförelse med de 
andras, de ser ”mellanstadiefröken-mesiga” (Hamberg 2003 s. 13) ut. Lina jämför sig 
med sina kompisar som hon tycker är snyggare än henne själv, men hon visar samtidigt 
ett förakt mot dem som månar för mycket om sitt utseende. 
 
När Lina börjar träffa Danne försöker hon se på sin kropp på ett annat sätt än tidigare. 
Hon speglar sig utan kläder och försöker studera sin kropp ur hans perspektiv.  

Jag vänder mig till halvfigur, sträcker på ryggen, putar med brösten. Ändrar mig. Håller mina 
bröst i händerna och räcker ut tungan, så där sexigt, med spetsig tunga. Jag viftar lite med tungan. 
Försöker se löpsk ut, försöker se dimmig  ut på ögonen. Ser enbart helfånig ut! Hela feliga jag ly-
ser ju igenom. Då går det ju inte. Danne kanske tänder på alla som har ett par tuttar, skit samma 
om de är olika stora och pekar neråt. För ärligt talat det känns ju inte som det är MIG han är tänd 
på eller förälskad i. Jag känns ganska utbytbar. (Ibid., s. 54) 

Vid ett tillfälle frågar Danne Lina hur snygg hon tycker att han är. Lina vill vara snäll 
och ger honom ett högre betyg än vad hon egentligen tycker. Danne ger Lina ett lägre 
betyg men förklarar att hon har potential. ”För du är ju egentligen rätt grundsnygg, helt 
okej kropp, helt okej ansikte, fräsch. Om du, typ sminkade dig, eller vad ni tjejer gör, 
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lite mer skulle du kunna bli en tia tror jag.” (Ibid., s. 64) Efteråt är Lina både arg och 
ledsen. Hon återkommer vid flera tillfällen till vad Danne sagt och hon vill varken träf-
fa honom eller Thea till slut. 

Jag vill inte umgås med människor som tycker jag är ful och misslyckad. Jag vill inte umgås med 
människor som sätter utseendet överst på viktighetslistan. (...) jag är ju för fan helt fixerad vid yt-
ligheter. Hela mitt liv bygger ju på vad folk tycker om mig, om hur jag ser ut.” (Ibid., s. 67) 

 
Sexualitet 
Lina har komplex över att hon är sexuellt oerfaren. En kväll i början av terminen ska 
kompisgänget på fest. När de blir onyktra, börjar de kramas och ramlar ihop på mar-
ken. 

Mitt i vinhögen ser jag Malin och Carro kyssa varandra. Det är en fylleklassiker, de ska alltid 
hångla med varandra på fyllan. De gör det på riktigt, med tungan och allt. Jag ligger nära, nära 
och tittar. Ingen kysser mig, men jag ser precis hur de gör. Försöker komma i håg. Det ser väldigt 
gott ut (annars när de hånglat har jag alltid varit nykter och tyckt att det ser lite läbbigt ut, men nu 
med vin i magen ser det hur nice ut som helst). Men nu vill jag också. Jag försöker lägga mig så 
de bara kan råka kyssa mig med. Funkade inte så bra. (Ibid., s. 26) 

 
 När Thea berättar för Lina att Danne är intresserad av Lina förklarar hon att Danne 
inte tycker att Lina är jättesnygg men att hon duger. ”Träffade Lillis vid kiosken igår. 
Och då sa han det. Att Danne hade spanat in dig, och att han tyckte att du var snygg, 
Kanske [sic!] inte typ läckrast i världen, men absolut helt okej snygg.”(Ibid., s.37)  
 
Thea har inlett ett förhållande med Dannes kompis, Lillis och hon försöker prata med 
Lina om Dannes och Linas förhållande och om hur det känns för Lina när hon och 
Danne är tillsammans. Lina svarar undvikande och vill helst inte prata om det eftersom 
hon tycker att det är obehagligt när Danne tar på henne men hon vill inte berätta det för 
Thea. Thea är väldigt kär i sin pojkvän men vill inte ha sex med honom än. 

J:  Jaha. Men varför gör ni det inte då? 
T: Vadå, ligger med varandra?  
J: Mmm. 
T: Det måste bli bra läge. Om jag bara slängde av mig kläderna på en gång, skulle han väl tro att 
jag var värsta slampan. Jag ska hålla lite på mig. Fresta honom på riktigt. Han ska vara helsugen 
på mig, få vänta lite innan det blir något. (Ibid., s. 58) 

När Danne försöker övertala Lina till att de ska ha sex, vill hon inte. Hon tycker att han 
får henne att känna sig som ”en stor, fet idiot” (Ibid., s.80) när han tjatar på henne och 
hon inte vill. Vid ett tillfälle vill Danne att Lina ska klä av sig sina kläder, men Lina 
tycker att hela situationen är fruktansvärd. Danne pressar henne och övertalar henne till 
att ta av sig skjortan. Lina gör som han säger, men tycker att det är väldigt obehagligt. 
Hon ”äcklas” (Ibid., s. 80) av sig själv men kan inte riktigt förstå varför hon tycker att 
situationen är så skrämmande. Men till slut ger hon upp och finner sig i situationen.  

Nu skiter jag i allt. Jag stänger av. Jag ser inte Danne, ser inte mig själv, ser ingenting. Jag bara 
sliter av mig jeansen, och sätter mig på sängkanten. Med trosor och strumpor. Inget mer, jo för-
resten, den där gråten/spyan i halsen finns där också.” (Ibid., s. 81) 

Danne och Lina har sex vid ett flertal gånger men Lina tycker det är obehagligt och 
hon funderar på vad det är som felar henne. Varför hon inte tycker om Danne och var-
för hon inte tycker om att vara med honom. ”Ibland kan jag nästan hata honom. För att 
han tvingar mig att göra saker jag inte vill. Samtidigt tycker jag så synd om honom. 
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Han tvingar ju inte mig. Inte egentligen. Det är ju jag som tvingar mig själv.” (Ibid., s. 
110) Lina bestämmer sig för att hennes och Dannes förhållande måste få ett slut, hon 
har blivit allt mer förälskad i Ivar, men när hon har sex sista gången med Danne an-
vänder de inte preventivmedel och Lina blir orolig över att hon ska vara gravid. När det 
så visar sig att Lina inte är gravid blir hon väldigt glad och ser det som en vändpunkt i 
livet. Nu ska hon vara ärlig både mot sig själv och mot andra, och när Lina får antag-
ningsbesked om att hon kommit in på gymnasieskolan hon sökt och det blir ett faktum 
att hon kommer att flytta, bestämmer hon sig för att berätta för Ivar att hon är kär i ho-
nom.  
 
Genusskapande  
Lina känner ständigt ett tryck från omgivningen att vara på ett visst sätt. Hennes kom-
pisar är tuffare än henne, de dricker alkohol och träffar olika killar. Lina känner ofta att 
hon befinner sig mitt i mellan två världar, ena stunden känner hon sig som ett barn och 
i nästa stund vuxen. Hennes tjejkompisar har en rå jargong och dricker alkohol. Lina 
vill egentligen inte dricka men när hon gör det märker hon hur hon upptas i gemenska-
pen på ett nytt sätt.  

För en gångs skull så kände jag mig delaktig. Som att jag faktiskt var med i gänget, som att jag 
var accepterad. Inte bara som om jag var en mes som behövdes för att de andra skulle verka smar-
tare och snyggare. Jag var också smart och snygg. Och full. (Ibid., s. 28) 

Mellan tjejerna råder ofta en nästintill hetsig stämning, de jämför utseende och pojk-
vänner och bekräftar varandra genom att ge varandra komplimanger. När de dricker 
alkohol blir de ofta så påverkade att de kräks eller somnar. Tjejerna pratar ofta, och 
mycket detaljerat om sex. De jämför, skryter och diskuterar. När kompisarna en gång 
ser Lina prata med Ivar i skolan försöker de inte dölja att de tycker att Ivar är annor-
lunda.  

Jag hörde hur de viskade. Eller de viskade inte. De pratade högt, men låtsades att de viskade.  
T: Vad fan gör hon med honom? Värsta tönten.  
C: Han går ju i Svartbrallans klass, Ivar heter han, ska vara skitkonstig. 
M: det var ju han som sjöng värsta operan i kören ju. Garanterat bög. En operabög. Ha! 
Mina idiotkompisar svassade bort mot kafeterian. Ivar tittade på mig. Jag tittade ner i marken. 
Skam. Skammen red genom mig. Vad var det för kompisar jag har?  (Ibid., s. 116) 

 
När Lina försöker prata med Danne om att hon vill att deras förhållande ska ta slut blir 
han ledsen och börjar gråta. Lina blir ställd. ”Jag har aldrig sett en kille gråta. Killar 
borde inte få gråta. Vi tjejer klarar inte det.” (Ibid., s. 146) Det framkommer att Danne 
genom Thea redan vet vad Lina vill prata om. Lina anser att Thea har svikt hennes för-
troende och Lina bestämmer sig för att konfrontera Thea. ”Hon är inte min vän. Har 
kanske aldrig har varit det. Hon har ju bara haft mig som kompis för att ha någon fula-
re, mer korkad att jämföra sig med.” (Ibid., s. 162) När Lina tar mod till sig och talar 
med Thea om att hon är besviken på henne blir kompisarna förvånade. ”Men jag är inte 
vanliga Lina längre. Något har hänt med mig. Jag orkar inte ta skit. Orkar inte gå om-
kring och vara någon annan.” (Ibid., s. 189) På skolavslutningsdagen ser Lina sig i 
spegeln innan hon ska åka hemifrån. 

Jag är ganska snygg faktiskt. Mina höfter har blivit lite bredare sedan i höstas. Om jag vrider mig 
ganska kraftigt åt höger ser tuttarna lite större ut också. Jag ser lite kvinnlig ut. So m en ung kvin-
na. En sån som flyttar hemifrån. En sån som vågar saker. En sån som bara gör det hon vill. En 
ung kvinna. Det låter bra. Det är kanske bra? (Ibid., s. 241) 
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Det är tydligt att Lina genom boken genomgår en förändring. Hon blir modigare och 
vågar ta egna beslut. 
 
Kommentar 
Linas sexualitet är påtvingad, hon har sex mot sin egen egentliga vilja men hon gör det 
därför att det förväntas av henne. Det framkommer också tydligt att hon själv inte 
tycker att hon är mogen ännu. Men Lina känner starkt tryck på sig från sin pojkvän och 
sina kompisar. När hon har sex går hon in en roll, för att stå ut försöker hon separera 
sig själv från situationen. Lina funderar också mycket på varför hon inte kan njuta av 
sex. När hennes kompisar talar om sex gör de det på ett sätt som kan uppfattas som 
verklighetsfrämmande, men Lina påverkas av det och jämför sig själv med dem och 
deras historier. Linas jagidentitet är tydligt reflexiv, då hon omformar sitt liv efter tidi-
gare erfarenheter och gör ständigt aktiva val.  

5.6 Cell Grön 
 
Utseende och kroppen 
I Cell Grön skildras inga tankar om kroppen eller utseende, förutom när Jakob vid ett 
tillfälle säger att han tycker att Emma borde klippa håret kort så hon ”inte ser så snäll 
ut” (Wahldén 2001, s. 60). Hon gör det och tycker att det känns ovant men känner sig 
som en ”ny Emma” (Ibid., s. 60) efteråt.  
 
Sexualitet 
När Jakob börjar i Emmas klass gör han genast intryck på Emma. Han skiljer sig från 
de andra killarna i skolan genom sin klädstil och frispråkighet. Tankarna på Jakob upp-
tar Emma och till sin förvåning märker hon att hon har svårt att koncentrera sig på 
skolarbetet. ”Jakob hade plötsligt förvandlats till en gnistrande juvel som hon vill trä på 
sitt finger, hänga om sin hals. Han har väckt något hos henne som hon inte ens vet 
namnet på. En längtan. En värk.” (Ibid., s. 34) När Jakob bjuder hem Emma blir hon 
väldigt glad och går inför besöket med en bestämd målmedvetenhet. När hon väljer ut 
vad hon ska ha på sig för kläder, tvekar hon inför att vara för uppklädd men ångrar sig 
sedan. ”Hon får inte verka för angelägen. Varför inte det förresten?” (Ibid., s. 41) Efter 
att de har ätit och suttit och pratat hela kvällen ska Emma gå hem.  

Är det nu hon ska ta tag i honom och kyssa honom? Säga att hon inte vill gå, att hon aldrig vill 
vara ensam mer? Emma kommer att gräma ihjäl sig om hon fortfarande är oskuld när hon vaknar. 
Nu har hon chansen att bli av med den. Han är ju så söt och har säkert gjort det massor av gånger. 
Inget att tveka om... (Ibid., s. 49) 

Sedan Emma träffat Jakob funderar hon mycket på sex. Hon trodde inte att det skulle 
”hända” (Ibid., s. 54) henne ännu, men efter att hon träffat Jakob är det självklart för 
henne. Hennes inställning till sex liknar den hon har till skolan. Hon är målmedveten 
och planerande, men samtidigt nervös. ”Varför har hon inte gjort det här för länge se-
dan, då skulle hon ju vara av med det? Tänk om det blir pinsamt, om han fattar att hon 
är oskuld? Tänkt om hon blir med barn!” (Ibid., s. 53) När Emma och Jakob har sex 
med varandra första gången är det på lika villkor, de tar båda lika stort ansvar för situa-
tionen och Emma gläds åt det, för första gången känner hon sig vuxen och har börjat 
frigöra sig från sin familj. ”Det känns skönt att de inte vet allt om henne längre. Hon 
har sina egna hemligheter. Men hon ska gå till skolsyster och se till att få p-piller, tän-
ker hon.” (Ibid., s. 58) 
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Genusskapande  
Innan Emma inleder en relation med Jakob är hon alltid tillsammans med sin bästa vän, 
Moa. De har bara tid för skolan och varandra. Emma oroar sig ibland för vad som skul-
le ske om Moa träffade en kille. 

Varken Moa eller Emma har någon kille. Ibland undrar Emma vad hon skulle göra om Moa träf-
fade någon, men det är liksom inte intressant för det kommer inte att hända. Emma spanar ibland, 
men h ittills har det inte blivit något. Moa påstår att hon inte bryr sig om killar, men Emma går 
inte på det där. Klart hon gör. Men det spelar ingen roll. De har ju varandra. De är bästa vänner. 
(Ibid., s.16) 

Emma och Moas vänskap sätts på prov när Emma berättar för Moa att hon är kär i Ja-
kob. Plötsligt är de inte enade längre.  
”– Herregud, Emma! Berätta mer! Varför har du inte sagt något tidigare? Vi är ju ändå 
bästisar.” (Ibid., s. 38) När Jakob bjuder hem Emma ljuger hon för Moa, Moa vill att 
de ska gå på bio men Emma säger att hon ska vara hemma och läsa inför ett prov. Ef-
teråt får hon dåligt samvete och förstår inte varför hon ljög. 

Efteråt känner Emma sig dum. Varför sa hon inte som det var? ”Jag kan inte för att jag är bjuden 
på fest hos Jakob”. Mer än så behöver det inte vara. Det är ju sant. Är hon så rädd för vad Moa 
ska tycka? Spelar det någon roll? Samtidigt känns det som om Moa ser rätt igenom henne. Men 
det här är hennes chans, hon måste ta den. Som ett prov att klara av. Bara högsta betyget duger. 
(Ibid., s. 40) 

Emma är väldigt skötsam och lyder alltid sina föräldrar men Jakob kommer mellan 
dem. Det börjar redan den första kvällen Emma varit hos Jakob och kommer hem sent. 
Emmas mamma är upprörd över att Emma varit borta så länge och Emma tar för första 
gången ton mot henne.  

– Jag är snart myndig! Säger hon och går förbi mamma utan att invänta svar. 
Hon går raka vägen upp och lägger sig. Hon hör hur mamma kommer uppför trappan och går in i 
sovrummet. Emma som aldrig brukar säga emot, Emma som aldrig gjort uppror. Snälla, välupp-
fostrade, tama och mesiga Emma. Det kanske blir ändrig på det nu, tänker hon. (Ibid., s.51) 

När Emma träffar Jakob blir det tydlig för henne att det är en vändpunkt. ”Det är nu det 
börjar. Livet. Emma känner det tydligt. Hon står på en punkt som förändrar allt. Ingen-
ting blir sig någonsin likt igen.”(Ibid., s. 54) Emma får en identitet genom att vara 
Jakobs flickvän. I skolan är hon stolt när de håller varandra i handen och klasskamra-
terna ser dem. 

Han gör henne till någon annan än den hon var, han gör henne till den hon vill vara. Emma är inte 
längre bara plugghästen och duktiga flickan Emma, hon är Jakobs flickvän. Hon tillhör plötsligt 
en annan grupp i klassen än tidigare. Från att ha varit medlem i Nuckornas Riksförbund hör hon 
nu till Dem Som Har Pojkvän. (Ibid., s. 58) 

 Moa och Emma umgås allt mer sällan och en dag försöker Moa tala med Emma om att 
hon har förändrats sedan hon blev tillsammans med Jakob. Moa tycker att Jakob be-
stämmer för mycket över Emma, men Emma menar att saker förändras. Moa blir arg. 
”– Du är ju för fan helt patetisk! Ser du inte det? Passa dig så inte Jakob äter upp dig! 
Han slukar dig! Du måste ju vara helt blind som inte ser det!” (Ibid.,s. 61) Moa och 
Emma slutar umgås för en tid men när de ses igen försöker Moa att tala med Emma 
igen. Emma kan inte förstå vad Moa menar när hon säger att Emma har förändrats.  

– Försök att se det lite utifrån, Emma. Du har alltid sagt att kvinnor ska vara starka och stå på 
egna ben, att man inte ska låta någon kille trampa på en bara för att vara till lags. Och så är det 
precis det du gör! 
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– Han trampar inte på mig, säger Emma ilsket. 
– Varför är det bara du som har förändrats då, inte Jakob? Han är precis densamma som förut, 
men du är helt annorlunda. Är inte det konstigt? Frågar Moa. (Ibid., s. 65) 

Moa och Emma glider allt längre från varandra och Emmas betyg sjunker. Hon börjar 
engagera sig i djurrättsrörelsen tillsammans med Jakob. Emmas föräldrar och lärare 
oroar sig för henne men Emma tycker bara att de lägger sig i hennes liv. ”Ingen fattar 
att ju mer de tjatar, desto mindre vill hon göra som de säger. Jakob är viktigare än allt 
annat, inser de inte det? För att inte tala om det som de kämpar för tillsammans, det är 
verkligen otroligt mycket viktigare än allt annat.” (Ibid., s. 87) 
 
Jakobs aktionsgrupp, Cell Grön ska göra en aktion och han ber Emma att vara med.  
”Han biter henne i örat och viskar: 
– Du? 
– Ja? 
– Älskar du mig? 
Hon tittar på honom. 
– Det vet du. 
– Vi behöver en vakt.” (Ibid., s. 91) 
När aktionen urartar kommer polisen, gruppen flyr och Emma blir uppskakad. Jakob 
blir arg på henne och ber henne att ”för helvete sluta grina” (Ibid., s. 94), efteråt låser 
Emma in sig på toaletten och gråter. Hon förstår inte varför Jakob är arg. ”Nu vill hon 
ha beröm, för att hon varit så duktig och gjort som de sagt. Jakob ska ta henne i sina 
armar och kyssa henne och säga hur modig hon var och att han är imponerad och älskar 
henne.”(Ibid., s. 94) Emma söker ständigt bekräftelse från Jakob och nästa dag är det 
en artikel i morgontidningen om aktionen. Jakob är upprymd och glad över aktionens 
genomslagskraft. Emma tycker det känns ”både farligt och härligt” (Ibid., s. 95). 
- Är du stolt över mig frågar hon fast hon vet att hon inte borde be om beröm. 
- Mmm, visst, jättestolt, säger Jakob frånvarande och stryker henne över kinden.” 
(Ibid., s. 95)  
När Emma blir straffad för minkaktionen är hon ledsen över att Jakob inte hör av sig. 
men när hon får ett brev där han uppmuntrar henne att ”tänka på kampen” (Ibid., s. 
141) och menar att hennes familj bör släppa fri deras hund att klara sig själv, inser 
Emma att deras förhållande är över.  

Hon trodde att han älskade henne, men han snackar som om hon inte betyder någonting! Hundra 
tusen älgar spelar roll, men inte hon. Det är som om hon inte fanns och aldrig hade funnits. Hon 
som vaktat och skrämt älgar och släppt ut minkar. Men inte ett enda ord av kärlek. (Ibid., s. 141) 

Emma är besviken på Jakob men hon ägnar tiden i fängelse åt att planera inför framti-
den och försöker att komma över deras förhållande. 
 
Kommentar 
När Emma träffar Jakob blir hon mycket förälskad och genom honom frigör hon sig 
från sin familj. Jakob blir ett projekt för Emma och han tar den plats skolarbetet tidiga-
re haft i Emmas liv, på samma sätt som det tidigare var viktigt att få bra betyg är det 
viktigt för Emma att vara duktig och att duga i Jakobs ögon. Emma och Jakobs förhå l-
lande är sexuellt jämställd, de tar båda ansvar för situationen och Jakob utövar ingen 
påtryckning mot Emma. Men inom relationen för övrigt är det Jakob som är domine-
rande och Emma gör som han säger.   
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5.7 Hur kär får man bli?  
 
Utseende och kroppen 
Katrin påvisar inga komplex för sin kropp och klagar inte på sitt utseende. Men det är 
tydligt att Katrin känner sig underlägsen Frida som hon tycker ”är skolan snyggaste 
tjej” (von Bredow 2004, s. 167) men jämför sig egentligen aldrig med henne. Hon 
tycks acceptera att Frida är på en annan nivå än Katrin, med sina trendiga kläder och 
moderna frisyr. ”Hon var smartare, rikare, pålitligare och mer självsäker än jag.” (Ibid., 
s. 248) 
 
Katrin är till utseende mycket lik sin mamma Ingrid, som hon inte träffat sedan hon var 
liten. Särskilt hennes mörka och blanka hår har Katrin ärvt. 

När jag vacklade upp och kom förbi spegeln såg jag håret. Det långa, mörka som nu var rufsigt, 
men när man borstade det blev blankt och böljade, och jag visste med ens att jag skulle klippa av 
det. (Ibid., s. 101) 

När Katrin får veta att hennes pappa har kontakt med deras mamma, skickar Katrin e-
post till henne. Ingrid skriver ett långt brev tillbaka där hon förklarar sitt handlade och 
bjuder Katrin till Bryssel där hon bor. Katrin svarar med ett kort meddelande och att 
hon inte vill träffa henne. Natten efter kan Katrin inte sova utan stiger upp, går in i bad-
rummet där hon ser sin spegelbild.  

Det långa, mörkbruna håret trasslade sig kring axlarna. 
Ingrids hår.  
Jag tog saxen från hyllan och lekte en stund med skären kring hårtestarna. Ville inte vänta på lö-
nen. Ville få bort det nu. Håret klibbade vid mig som en mardröm som inte går att vakna ur. 
(Ibid., s.191) 

Katrin får många reaktioner på sin nya frisyr, Andreas tycker hennes hår var finare 
innan, men tjejerna i klassen tycker hon är fin. Katrin tycker det känns bra men annor-
lunda. ”Jag tyckte allt hade ändrats. Axlarna, halsen, ansiktet.” (Ibid., s.195) 
 
Sexualitet 
Katrins bästa vän Frida är framåt och har bra självförtroende och när Adam kommer 
till klassen blir hon genast förtjust i honom.  

– Det här är Adam Axelsson, sa han, [klassens lärare; min anm.] och han börjar i vår klass i dag. 
Var bussiga och hjälp honom till rätta i skolans olika utrymmen. 
– Jag vet ett utrymme där jag skulle vilja ha honom..., viskade Frida i mitt öra. (Ibid., s. 17)  

Frida är van att få vad hon pekar på och hon bestämmer sig genast för att Adam ska bli 
hennes pojkvän. 

– Vad tycker ni om den nya killen då? Frågade Ellen, precis som hon känt min tanke. Menar du 
allvar med det där med... vad du sa?  
Hon fnissade lite generat. 
– Han är döläcker, sa Frida lugnt.  
– Fast fula kläder, sa Rakel. 
– Det tycker inte jag, sa Frida. 
– Hon är kär, sa Ellen.  
– Vid första ögonkastet, sa Frida. 
Så sjöng vi ”When I first set my eyes on youuuu...” för Frida och skrattade. Frida log milt och so-
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len sken i hennes hår, så gnisterljust att det nästan gjorde ont att titta på det. (Ibid., s. 25) 

Frida tycker att Katrin ska bli tillsammans med Andreas som går i deras klass, för då 
kan de umgås alla fyra tillsammans. Katrin som aldrig har sett på Andreas på det sättet 
tidigare börjar umgås med honom. När Katrin ska se på när Andreas tränar ishockey 
regnar det när hon cyklar dit. Andreas erbjuder henne hans tröja.  

Jag kände igen den. Han hade haft den på sig i skolan flera gånger. Det kändes pirrigt att dra den 
över huvudet, och ännu pirrigare att gå tillbaka ut i hallen och sätta sig där med tröjan på. De som 
såg mig måste tro att jag var Andreas flickvän. Om nu någon tittade. (Ibid., s. 67) 

När Katrin och Andreas börjar umgås tycker Katrin att det går för fort, hon tänker 
mycket på  hennes pappas fördetta sambo Marie som precis flyttat och att hon och 
Adam träffats och hade så mycket gemensamt.  

– ... Men... är vi... jag menar, kan du bestämma om du vill vara min flickvän, eller är det för t i-
digt? 
Jag log lite. Smakade på ordet. Flickvän.  
Andreas, min pojkvän. 
Nu hade jag i alla fall något att berätta för Frida.  
– Det kan jag, sa jag. Det vill jag, menar jag. 

Katrin tycker om Andreas men tänker ständigt på Adam. Hon förstår inte själv att hon 
är kär i honom utan inleder ett förhållande med Andreas, men hon är inte närvarande 
tillsammans med honom. 

Kanske var det något fel på mig. 
Hans händer rörde så mjukt och undersökande, hans kyssar sa att han tyckte om mig, att han hade 
längtat efter det här, att allt var precis som det skulle. Och ändå.  
Jag försökte verkligen. Jag följde med honom till sängen, kramade honom, kysste honom på hal-
sen, smekte hans nakna rygg under tröjan, lät honom ta på mig, leta sig in till mina bröst, jag 
hjälpte honom till och med att knäppa upp bh:n så att hans hand kunde sluta sig kring bröstet utan 
tyg emellan och han andades tungt och varmt mot mig. 
Egentligen vet jag inte vad jag ska säga mer. Det var inte obehagligt. Jag var inte rädd heller. 
(Ibid., s. 135) 

Katrin känner sig inte otrygg eller är tvingad till något hon inte vill i det sexuella mötet 
med Andreas. Men hon känner ingen sexuell lust utan det är nyfikenheten som styr och 
det gör att hon träder in i en roll. ”Jag log lite. Det var mer som en lek nu. En spännan-
de lek.” (Ibid., s.137)  
Katrin får allt starkare känslor för Adam, men hon försöker ignorera dem, då Adam ju 
är Fridas.  

Om det inte vore, så skulle jag bli kär i Adam. Hur kär som helst. Blossande, vanvettigt gnister-
kär. Ursinnigt sprängförälskad.  
Men nu var det ju om. Och bara själva tanken på att bli kär i Adam var totalförbjuden, straffbar, 
ohygglig och fruktansvärd. Ändå tänkte jag den. (Ibid., s. 154) 

När Adam och Katrin börjar träffas i hemlighet för att söka rätt på Marie, kommer de 
nära varandra och Katrin börjar förstå att hon är kär i Adam, trots att hon inte får. ”Jag 
var vettlöst och galet kär i den enda människa jag inte fick bli kär i. Vem som helst 
hade varit bättre.” (Ibid., s. 166) Hon berättar för Adam att Frida är kär i honom och 
det har Adam förstått, men han är inte kär i henne. Katrin kan inte förstå hur Adam inte 
kan vara förälskad i Frida. ”De flesta killar skulle bli he lvilda, sa jag. Frida är skolan 
snyggaste tjej. Alla gillar henne.” (Ibid., s. 167)  
 
När Adam säger till Katrin att han är kär i henne tappar hon fattningen. ”Hjärtat sköt i 
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väg en störtflod av varmt blod genom mig och benen gick knappt att stå på och jag vet 
inte riktigt vem som sträckte sig efter vem men ögonblicket efter var jag alldeles intill 
honom” ...(Ibid., s. 233) Men Katrin kan inte tillåta sig själv att ha ett förhållande med 
Adam och försöker förklara det för honom. 

– Det är redan nåt, sa han. Du kan väl inte bara dumpa mig... inte bara kasta bort det här för Fri-
das skull? 
– Man gör inte så här mot sin kompis, försökte jag. Frida skulle aldrig göra så här mot mig. Det 
fattar du väl? (Ibid., s. 235) 

Adam blir arg på Katrin och går där i från. Katrin ligger sömnlös på natten och är led-
sen men intalar sig att hon gjort rätt. Nästa dag har Andreas ringt och sökt henne. 
Katrin drabbas av dåligt samvete. ...”jag var en vidrig slampa som hade stått och hång-
lat med en annan kille i parken kvällen innan!” (Ibid., s. 246) När hon och Andreas 
träffas nästa gång är Katrin likgiltig inför vad som sker. ...” ansträngde jag mig för att 
kyssa honom tillbaka, inte låta tankarna komma på villovägar, försöka vara där i rum-
met och känna det jag skulle känna. Hans händer var överallt, han hade mer bråttom 
den här gången. Jag lät honom hållas.” (Ibid., s. 263) Katrin bestämmer sig sedan för 
att avsluta förhållande med Andreas. Han har förstått att hans känslor inte är besvarade 
men försöker övertala Katrin att de ska fortsätta. ”Vi kan ta det lugnt med... ja sex och 
sånt, om du vill. Bara vara tillsammans. Det kanske kommer. Du kanske ändrar dig.” 
(Ibid., s. 270) 
När Katrin och Adam till sist får varandra frågar Adam:  

– Du, viskade han, du och Andreas... gjorde ni det? Låg du med honom?  
Jag skakade på huvudet. Det Andreas och jag hade gjort hade över huvud taget inget med det här 
att göra, det bodde inte i samma världsdel, tävlade inte i samma division. (Ibid., s. 316) 

 
Genusskapande  
Katrin står i en beroendeställning till Frida. Frida är snygg, har alltid fina kläder och 
alla tycker om henne, tror Katrin. Katrin ställer alltid upp på Frida även när det gäller 
situationer då hon själv får stå tillbaka. 

 Jag kramade henne och hon kramade mig tillbaka, och insvept i doften av äppleschampo kände 
jag att jag skulle kunna göra vad som helst för henne. Precis vad som helst. Känslan var en stor 
bubblande glädje inuti mig, en glädje som pressande oron långt ut i kanterna. (Ibid., s. 41) 

När klassen ska sätta upp pjäsen Romeo och Julia ordnar Frida så att hon får spela Julia 
och Adam Romeo. Hon bjuder hem Adam med förevändning att de ska träna på sina 
repliker. Efteråt är hon besviken. 

– Jag tror inte han tänkte nåt annat än att vi skulle öva på pjäsen, fattar du? 
– Han kanske bara inte kan föreställa sig att en tjej som du skulle kunna tänkas vilja vara ihop 
med honom? föreslog jag. 
Men Frida skakade dystert på huvudet.  
– Det är nog snarare så att han inte är ett skit intresserad av att bli mer än kompis med mig. 
Den teorin föreföll mig vara en total orimlighet. En sådan kille kunde inte finnas i vår del av uni-
versum. (Ibid., s. 74) 

När Andreas och Katrin börjar träffas försöker han göra Katrin uppmärksam på hennes 
förhållande till Frida men hon förstår inte alls vad han menar. 

...Och så... jag måste snacka med Frida först.  
Han ryckte på axlarna. 
– Visst. Bestämmer hon allting? 
– Vad då? 
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– Bestämmer Frida allting? Kan du inte ens bestämma när du och jag ska träffas och öva på repli-
ker utan att fråga henne? 
Jag stirrade på honom. Var han dum i huvudet?... (Ibid., s. 78) 

När Andreas och Katrin är ute och promenerar en dag tar han med sig Katrin till ett 
kafé som är populärt bland eleverna i skolan. Katrin förstår att hela klassen antagligen 
fikar där, men hon går in hand i hand med Andreas.  

Sebastian gav ifrån sig ett ylande och de andra fyllde på med visslingar och rop och jag kände hur 
kinderna blev brännheta. Andreas bara log stolt och kaxigt och jag önskade att jag var som han. 
Plötsligt mötte jag Rakels blick. 
– Var är Frida då? frågade hon. 
Som om jag över huvud taget inte förväntades leva och andas om inte Frida stod intill mig. 
– Det vet jag inte, sa jag.  
Samtidigt drabbades jag av dåligt samvete. Jag borde förstås ha ringt henne innan vi gick. Men 
allt gick så fort. (Ibid., s. 127) 

Katrin slits mellan Andreas och Frida, när Andreas ber henne att inte berätta för Frida 
om hur det var när de hade sex, vet inte Katrin vad hon ska göra. Hon förstår Andreas 
men hon känner samtidigt en plikt att berätta för Frida. Men när hon gör det känner 
hon att hon lämnar ut honom. När Frida får veta att Andreas bett Katrin att inte berätta 
någon blir hon arg. Katrin försöker förklara att Andreas hade jämför det med hur det 
skulle känns för Katrin om han berättade allt för killarna i klassen.  

Frida var tyst i flera sekunder.  
– Vilken skitstövel! Sa hon sedan. Det är ju inte samma sak, fattar du väl! 
– Är det inte? 
– Nej, det vet man väl hur killar gör när de snackar om sånt! Skryter och brer på och förnedrar 
tjejer! (Ibid., s. 141) 

Kommentar 
Katrin befinner sig en beroendeställning till hennes bästa vän Frida. Det är Frida som 
är pådrivande till att Katrin ska bli tillsammans med Andreas. Frida dominerar Katrin i 
den grad att Katrin vill välja henne framför kärleken till Adam. Trots att Katrin inte är 
kär i Andreas har hon sex med honom, hon försöker att känna lust men till sist går inte 
det. När hon och Adam blir tillsammans känner Katrin att lusten till Adam är annor-
lunda än den hon försökte frammana med Andreas, för hon är kär i Adam. 
 

5.8 När kommer du tillbaka? 
 
Utseende och kroppen 
Johanna har ett gott självförtroende och hon vet att hon har utstrålning. Vid ett tillfälle 
säger hon att hon vet att hon har en urringning att visa upp och hon vet hur hon ska 
sminka sig och klä sig för att se äldre ut. Hon uppvisar inga direkt negativa tankar om 
sin vikt eller några komplex angående sitt utseende. Bara vid ett tillfälle i boken när 
Johanna och hennes klasskamrat Kajsa går till McDona lds och fikar framkommer tan-
kar om vikt och utseende. De är ofta där och fikar, de dricker kaffe eller milkshake och 
äter muffins och munkar. Men dem får de ”inte äta för ofta” men Johanna är ”ganska 
lagom så det gör inte så mycket egentligen.” (Kolterjahn 2005, s. 40)  
 
Sexualitet 
Johanna är på fest och hon möter Sebbe som hon börjat umgås en del med. De pratar 
och har trevligt tillsammans och han ber henne följa med ut på balkongen.  
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Jag lutar mig mot honom och han lägger armen om mig. Sedan kysser han mig. När vi går in igen 
sätter vi oss i köket där det inte är några kvar längre. Det känns bra att hångla med någon på min 
första fest i min nya hemstad. Jag känner mig välkommen. (Ibid., s. 33) 

Nästa morgon ångar sig Johanna, hon tycker inte att var bra att hon och Sebbe kysstes. 
”Nu verkar det inte längre vara en sådan bra idé att hångla med någon efter två veckor i 
en ny klass. Hur har det här fått mig att framstå?” (Ibid., s. 34) När Johanna kommer 
till skolan på måndag hälsar Sebbe på henne och låtsas som om ingenting har hänt. 
Johanna tycker det är skönt, hon slipper fundera på konsekvenserna. ”Jag är glad och 
just nu är allt som det ska, jag sitter utan bekymmer och pratar med kompisar, och jag 
har fått hångla i helgen utan en massa efter- problem. Det kunde inte gå smidigare.” 
(Ibid., s. 36.) När det är fest igen känner Johanna sig uppsluppen och ser fram emot 
den. Hon har börjat flirta med en annan kille i klassen som heter Leo. ”Det är möjlighe-
terna kväll, det skulle kunna sluta med lite hångel i soffan med en och annan.”(Ibid., s. 
55) Men Johanna träffar ingen kille den kvällen utan i stället studerar hon Kajsa som är 
berusad och flirtar med killar. ”Jag blir irriterad på Kajsa, för jag känner igen mig själv 
i henne. Jag kunde ha hållit på så där, klängt och gjort mig till för någon kille. Och det 
är inget sympatisk drag.” ( Ibid., s. 56)  
 
När Johanna en dag sitter och väntar på Kajsa på McDonalds kommer Leo in. Han sät-
ter sig vid Johannas bord och de samtalar lite trevande. Johanna tycker att det är 
jobbigt.  ”Jag önskar att vi inte behövde prata så mycket om allt sådant strunt som man 
måste prata om när man inte känner varandra. Jag önskar att vi bara kunde gå hem till-
sammans och kyssas och kanske göra någonting mer.” ( Ibid., s. 76) 
 
Johanna har en tung period, hon känner sig osäker på om hon valt rätt gymnasieinrikt-
ning och hon oroar sig ofta över Magda som allt mer sällan är i skolan. Att gå ut och 
träffa killar blir Johannas tröst och hon försöker skaka av sig sin tvivel och oro genom 
att  dansa, dricka alkohol och flirta med killar.  

En gång i månaden är det ett stort tonårsdisco i stan, vi planerar att gå dit nästa helg, Kajsa och 
jag. Det får bli min tröst och flykt. I skolan flamsar vi hela dagen. På matten får vi inget gjort, sit-
ter bara och pratar och skrattar. Jag är helt uppvarvad, hjärtat slår hårt i bröstet och jag känner 
mig overklig. Som om allting runt omkring mig är en låtsasvärld, en teve-värld där jag råkat 
hamna. Det är en obehaglig känsla som jag inte kan skaka av mig. (Ibid., s. 66) 

När Johannas kompis Kajsa inleder ett förhållande med Tomas i klassen känner sig 
Johanna åsidosatt, hon är inte van vid att vara den som kommer i andra hand så hon 
känner sig osäker. Hon övertalar Sebbe och en annan klasskamrat att de ska gå på di-
sco. Johanna tycker det är härligt att vara ute och hon känner att hon är i rätt miljö. 

Jag är varm och lycklig. Jag är glad över min kropp som är precis som den ska, jag är glad över 
min magnetiska förmåga som drar till sig blickar, jag vet att jag har någonting, i alla fall försöker 
jag intala mig det. ( Ibid., s 123) 

Johanna och Sebbe umgås mycket och Johanna tycker det är skönt att det är så kravlöst 
mellan dem men efter ett disco följer Johanna med Sebbe hem och de sätter sig i hans 
säng. ...”jag är trött, så jag lutar mig mot honom i stället, och hela situationen är ju upp-
lagt för det, så jag böjer mig fram och kysser honom på munnen.” ( Ibid., s. 147) De 
har sex och Johanna känner sig trygg i situationen. Hon tycker om Sebbe och känner 
att han tycker om henne också. Men nästa dag funderar Johanna över vad som hände.  

Allt som hände i går kväll, som liksom hände av sig självt, så lätt och utan motstånd, ville jag det 
verkligen? Det var så mycket futtigare än jag tänkt mig, och inte särskilt skönt. Men det var en 
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sådan känsla, att dras med, att vilja och följa sin vilja.  ( Ibid., s. 150) 

Sebbe och Johanna inleder ett förhållande och Johanna är väldigt förälskad, men när de 
börjar samtala om tidigare förhållanden visar det sig att Johanna har haft flera pojk-
vänner som hon inte riktigt tycker räknas eftersom de har bara varit väldigt korta för-
hållanden.  

– Men hade ni sex? undrar han. [Sebbe; min anm.] 
– Nej det hade vi inte, jag skulle väl aldrig kunna ha sex på en gång med en kille, säger jag innan 
jag kommer på mig. 
Jag kan ju inte tänka mig att han är som de andra. Det är därför jag inte tänker på honom som ett 
av mina tvåveckorsförhållanden.  
– Du har ju haft det nu, säger Sebbe mycket riktigt. 
– Mm, du med. 
Han betraktar mig och jag tror att han fattar att det jag gjort inte är något sämre än det han gjort. 
Han som ska vara feminist. (Ibid., s . 154) 

Trots att Sebbe inte dömer Johanna känner hon sig förvirrad och osäker efter deras 
samtal. Hon känner sig osäker i sin roll och att hon inte lever upp till att få kalla sig för 
feminist, som hon numera gör. Hon samtalar med Kajsa om förhållandet mellan henne 
och Sebbe och om hur Johanna ska bete sig.   
– Får man vara som jag om man är feminist? Får man vilja ha sex? Får man vilja släp-
pa allt för en kille? (Ibid., s. 156) Johanna upprörs över hur orättvis sexualiteten är för 
tjejer respektive killar. Hon har förstått att tjejer lätt drabbas av ryktesspridning. 

– För killar är det pinsamt att vara oskuld, och för tjejer är det kanske också pinsamt, men ändå är 
det så mycket viktigare vem man ligger med, hur länge man känt varandra, om man skyddar sig, 
om det är seriöst, hur många man varit med och så vidare. (Ibid., s. 156)  

Johanna frågar Kajsa om hon och hennes pojkvän haft sex än, men det visar sig att det 
har de inte. För Kajsa vill inte. 
– Vill han då? [Johanna; min anm.] 
– Jo, han är ju kille. 
– Är det verkligen så? Vill killar alltid? 
– Jag tror det. Vi är ju inte likadana. Det kan vi aldrig bli. Det är väl någon vits med 
det. (Ibid., s. 157) 
 
Genusskapande  
I Johannas klass utmärker sig flera av klasskamraterna på olika sätt, de har en annor-
lunda klädstil och färgar håret. Johanna märker att de ibland pratar illa om gänget 
Johanna tillhör, de tycker att de är ytliga och politiskt oengagerade. 

”Det har rätt, på sitt sätt. Det är mycket tomt prat som studsar mellan oss, som för att fylla ut. Jag 
trivs bra och passar i den världen. Jag tar mig fram bra där. Har saker att säga, urringningar att 
visa upp, killar att flirta med och jag har ro ligt.” (Ibid., s. 50) 

När Johanna är på disco vid ett tillfälle träffar hon några andra klasskamrater och de 
blir väldigt glada över att träffas. De är berusade, kramas och verkar vara väldigt glada 
att se varandra, fast de inombords vet att det bara är på låtsas.  
 ”Vi pratar som vi är bästa polare fast vi knappt umgås i skolan. Det gör mig ingenting 
att det är spelat. Jag är bra på att spela mig själv.” (Ibid., s.123) 
 
Men Johanna känner ändå att det fattas henne något, och när hon blir kompis med inåt-
vända Magda i klassen får hon ut lopp för andra sidor hos sig själv. Magdas mamma är 
pysiskt sjuk och Magda lider själv av panikångest, men som hon dock själv tror är en 
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hjärtsjukdom. Hon och Johanna pratar ofta förtroligt och Johanna känner sig utvald av 
Magda. Magda är glad över de blivit vänner och Johanna uppskattar Magdas vänskap 
mer än någon av dem förstår. Johanna försöker prata med Magda om att hennes liv 
känns innehållslöst.  

Det är nog omöjligt för mig att bli kär. Samtidigt som jag behöver kärlek jättemycket. Och så blir 
det bara ytligt istället. Allting är så ytligt. Jag hatar det. Jag längtar efter något som betyder nå-
gonting. 
– Du betyder jättemycket för mig, säger Magda helt allvarigt. 
– Och du betyder mycket för mig, tänker jag. (Ibid., s. 73) 

Johanna och Magda brukar se på ett tv-program som handlar om kultur, de gör det för 
att kunna ”hänga med i diskussionerna i skolan” och programledaren ”är snygg också” 
(Ibid., s.86) ett program handlar om en feministisk konstgrupp och Johanna blir inspi-
rerad.  

– Det är ju skitbra! Jag ska bli feminist! utbrister jag.  
Magda som sitter bredvid mig och dricker te, ställer försiktigt ner koppen på bordet och bara stir-
rar på mig. 
– Har du aldrig tänkt på det förut? frågar hon förvånad. 
Jag rodnar, jag har avslöjat min omedvetenhet. (Ibid., s. 86) 

Johanna och Magda diskuterar kvinnors rättigheter och i Johanna växer ett intresse för 
kvinnorörelsen fram när Magda förklarar för henne vad den feministiska konstnärgrup-
pen vill när de klär ut sig till män. ”De visar någonting, när kvinnor klär ut sig till män 
och beter sig som män märker vi att det är annorlunda och konstigt. De tar plats fast de 
är kvinnor. Det visar skillnader. Förstår du?” (Ibid., s. 87) Johanna börjar se mönster i 
samhället och i skolan. Vid ett tillfälle utbryter en häftig diskussion när Johanna försö-
ker övertala alla tjejer i klassen att vara med på en konstutställning som skolan ska 
anordna tillsammans med en konsert och en teaterpjäs. Johanna har förstått att det för 
killarna är självklart att vara med och visa upp sig men att tjejer är för självkritiska. 
Tjejerna i klassen blir upprörda och kallar Johanna för manshatare. Johanna blir arg. 
”Det är en sak jag inte kan fatta, och det är tjejer som tycker att tjejer är sämre än kil-
lar, och att tjejer ska stå tillbaka för killarna för att vara kvinnliga.” (Ibid., s. 135) 
 
Kommentar:  
Johanna är väl medveten om sin kvinnlighet och sin sexualitet. Hon använder den i 
mötet med pojkar och hon tycker om att flirta och vänslas. Samtidigt som Johanna 
tycker om att roa sig på discon och fester, upplever hon den tillvaron som ytlig. Till-
sammans med Magda upplever Johanna vänskap på ett djupare plan. När Johanna 
inleder ett förhållande med Sebbe är det på lika villkor och de tar tillsammans ansvar 
för relationen och sexualiteten.  

 

5.9 Sammanfattning av resultat och analys 
 
Resultatredovisning och analys har genomförts med utgångspunkt i den analysmodell 
som konstruerats i anslutning till studiens frågeställningar och de teoretiska perspektiv 
som anlagts. Tre centrala begrepp utgör basen för analysmodellen och det är kropp och 
utseende, sexualitet och genusskapande.   
 
I metodkapitlet behandlar jag tolkningens förutsättning och problem, jag menar att jag i 
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denna studie kommer att använda mig av en tolkningsstrategi som relaterar till den 
omgivande diskursen, då jag är intresserad av texterna betydelse i ett omfattande sam-
manhang. Med hjälp av min analysmodell kan jag tolka varje text för sig men också 
studera genomgående drag och yttringar och därmed analysera helheten. 
 
Inom kropp och utseende var frågorna:  
– Hur ser flickorna på sin kropp?  
– Hur skildras det när flickorna talar eller tänker om sin egen kropp? 
– Finns det ätstörningar eller andra destruktiva tankar och känslor om kroppen?  
– Skyler eller döljer de kroppen eller är de stolta över sin kropp? 
– Hur behandlar och använder de sin kropp i det sexuella mötet?  
 
Jag fann att jag att perioden 1970-1975 främst utmärks av flickornas dåliga själv-
förtroende. De har en bild av sig själva som fula och överviktiga och de känner att de 
saknar kontroll över kroppen. I litteraturen som utkom under 2000-2005 berörs inte 
kropp och utseende överhuvudtaget i två av verken. Men i de böcker som det förekom-
mer, är det i form av hur män ser på deras kroppar. Kroppen och utseendet är i dessa fall 
ett sexuellt redskap, där kroppen går att användas i flirtandet och förförandet.  
 
För temat sexualitet var frågorna: 
– Skildras flickornas sexualitet som underställd pojkarnas och hur skildras det i så fall? 
– Vem tar initiativet?  
– Om flickorna är sexuellt erfarna, hur framställs det?  
– Förekommer tillfälliga sexuella förbindelser?  
– Skäms flickorna för sin sexualitet? 
– Hur talar flickorna om kärlek och sexualitet? 
 
 Sexualiteten i perioden 1970-1975 kännetecknas av att den förekommer främst inom 
etablerade förhållande men att det är pojkarna som dikterar villkoren för sexualiteten. I 
perioden 2000-2005 framkommer en syn på sexualitet som något som automatisk ingår 
mycket tidigt i ett förhållande. Flickorna har en inställning till sex som något som bör 
”avklaras” och kärlek är inte obligatorisk för ett sexuellt förhållande.  
 
 
För att analysera genusskapande ställde jag följande frågor: 
– Hur skildras flickornas sätt att skapa genus? 
– Förekommer det funderingar eller diskussioner kring jämställdhet eller orättvisor 
mellan könen? 
– Hur skildras flickornas homosociala umgänge?  
 
Det genusskapande som skildras i perioden 1970-1975 sker i ett tydligt förhållande till 
pojkar, flickorna talar mycket om att de vill vara självständiga gentemot sina pojk-
vänner, men i praktiken är det svårt att uppfylla. I perioden 2000-2005 skildras tydligt 
hur betydelsefulla flickornas vänskapsförhållanden är och att det inom dem är viktigt att 
leva upp till vissa förväntningar som skapas inom gruppen.   
 
En ansats i denna studie var att jämföra de två tidsperiodernas verk med varandra och 
studera hur skildrandet av flickors sexualitet har ändrats i samband med samhällsföränd-
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ringen. Jag förväntade mig stora skillnader men så visade sig inte vara fallet. Jag hade 
också en förväntan på att se samhällsförändringen på ett framträdande sätt, något som 
inte heller avtecknade sig. Anledningarna till detta kan vara flera. Men jag tror att om-
fattningen av studiens empiriska material har betydelse, då det endast rör sig om åtta 
verk och det är svårt att urskilja generella samhällsförändringar inom detta mindre om-
fång av litteratur.  
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6 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras undersökningens genomförande och resultat i anslutning till 
syfte och frågeställningar samt till tidigare forskning. För att besvara studiens fråge-
ställningar kommer jag i detta kapitel att sätta analys och resultat i relation till den 
tidigare forskningen och de teoretiska ansatser som denna studie berörs av.  
 
Syftet med denna studie var att studera hur unga kvinnors sexualitet skildras i svensk 
ungdomslitteratur utgiven under tidsperioderna 1970-1975 och 2000-2005 med en jäm-
förande ansats. För att uppfylla syftet med denna studie har jag formulerat fyra 
frågeställningar där den övergripande frågeställningen är: Hur har flickors sexualitet 
gestaltats i svenska ungdomsböcker utgivna under perioderna från och med 1970 till 
och med 1975 samt från och med 2000 till och med 2005? Med grund i det teoretiska 
ramverk som denna studie stödjer sig på utarbetades följande delfrågor med utgångs-
punkt i huvudfrågeställningen: Hur uttrycks och manifesteras flickornas 
genusskapande? Hur uttrycks flickornas sexualitet inom den ordning som kallas genus-
system? Finns det skönjbara uttryck för det reflexiva jaget och sexualiteten i 
moderniteten? Svaren på dessa delfrågor bidrar till att fördjupa studiens syfte och pro-
blem.  
 
Jag kommer i detta kapitel att redogöra för diskussionen i samband med frågeställning-
arna och låta dem bli rubriker för diskussionens olika delar. Slutligen redogör jag för 
avslutande reflektioner. 
 
Hur har flickors sexualitet gestaltats i svenska ungdomsböcker utgivna under perio-
derna från och med 1970 till och med 1975 samt från och med 2000 till och med 2005?  
 
Vid en jämförelse av analysens resultat tycker jag att det går att utläsa en skillnad i hur 
flickornas attityd till kärlek och sexualitet skildras i de två perioderna som ingår i un-
dersökningen. I litteraturen som gavs ut under 1970-talet framträder sexualiteten som 
tydligare sammankopplad med kärlek, och något som endast är reserverat för ett stadigt 
förhållande. Flickorna har en benägenhet att vilja vänta längre med att ha sex. Trots att 
de har stadiga förhållanden vill de vänta tills de känner sig mogna. Benägenheten att 
vilja vänta till det känns ”rätt” är nästintill motsatsen till hur flickorna agerar i litteratu-
ren utgiven under 2000-talet. Där framkommer en syn på sex som något som närmast 
självklart ingår i ett förhållande redan på ett tidigt stadium. Ingen uppvisar någon 
egentlig föresats att vilja vänta med det första sexuella mötet till parterna lärt känna 
varandra bättre eller till det att tiden känns mogen.  

 
Fanny Ambjörnsson kom i sin avhandling I en klass för sig: Genus, klass och sexuali-
tet bland gymnasietjejer fram till att sexualitet ofta belades med en vad Ambjörnsson 
och flera andra forskare kallar för kärleksplikt, vilket innebär att det accepteras att ha 
sex under förespegling att man är kär (2003, s. 124).  Risken fanns annars att flickorna 
blev stämplade som lösaktiga. Detta tycker jag är en intressant iakttagelse då det i den 
litteratur som är utgiven under 2000-talets fem första år framträder en delvis annorlun-
da bild. Sexualitet förekommer till största delen inom förhållanden, tillfälliga sexuella 
förbindelser förekommer inte i särskilt hög utsträckning, men samtidigt är kärlek inte 
något nödvändigt eller obligatoriskt för ett förhållande. Sexualiteten framställs i stället 
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som något som bör ”göras” och något som ska avverkas i varje nytt förhållande. Även 
om flickorna inte har någon tidigare sexuell erfarenhet är sexakten närmast självklar på 
ett mycket tidigt stadium. Inte heller graden av seriositet i förhållandet, eller hur stor 
flickornas egentliga sexuella lust är påverkar detta. Ytterligare en tydlig tendens i 
2000-talets litteratur som hör samman med viljan att ha ”gjort det” är att flera av flick-
orna har en benägenhet att träda in i en roll i det sexuella mötet och därmed separera 
sig själva från situationen. De låtsas vara någon annanstans eller försöker att tänka på 
något annat.  
 
Tillsammans ger dessa uttryck bilden av att sexualitet i 2000-talets litteratur framställs 
som delvis frikopplad från kärlek. Sexualitet förekommer till största delen inom förhå l-
landen men ett förhållande måste inte grunda sig på kärlek. Kärlek är inte obligatoriskt 
för sex, till skillnad från hur det skildras i 1970-talets litteratur där kärlek snarare är en 
förutsättning för ett sexuellt förhållande.  
 
Anthony Giddens hänvisar i sin bok Intimitetens omvandling: Sexualitet, kärlek och 
erotik i det moderna samhället till en amerikansk undersökning som genomfördes 1989 
där amerikaners sexuella bakgrundshistoria studerades. Undersökningen visade att det 
skett stora attitydförändringar gällande sexualitet och då särskilt bland tonårsflickor. 
Unga kvinnor anser sig ha rätt till att vara sexuellt aktiva och menar att de inte behöver 
vänta till äktenskapet med att ha sex. Tidigare väntades den sexuellt aktiva flickan att 
spela oerfaren medan det i dag är tvärtom, den oerfarna spelar den erfarnas roll (Gid-
dens 1995, s. 16ff.). Denna utveckling menar jag att det finns synliga drag av i 
litteraturen. I flera av verken låtsas flickorna vara mer erfarna än vad de egentligen är. 
Här finns en anknytning till den sexuella medvetenheten, och i detta sammanhang me-
nar jag att en tydlig skillnad framträder mellan tidsperioderna. Flickorna i 2000-talets 
litteratur är betydligt mer sexuellt medvetna än de i 1970-talets litteratur. Denna ökade 
medvetenhet kan vara ett direkt resultat av samhällsutvecklingen där sexualitet i dag är 
mer synlig än tidigare, och att samhällsklimatet blivit allt mer sexualiserat. Margareta 
Forsberg menar i sin avhandling att det parallellt med utvecklingen mot en allt mer 
tillåtande syn på kärlek och sexualitet också finns en mer återhållsam inställning bland 
ungdomar. I min studie av ungdomslitteratur avtecknar sig inte några sådana synsätt, 
utan i det material jag analyserat återfinns bara bilden av en ökad sexuell frigjordhet, 
en frigjordhet som jag tror är ett led i samhällsutvecklingen.  
 
Hur uttrycks och manifesteras flickornas genusskapande?  
 
I analysen av materialet framkom inte så tydliga yttringar av genusskapande, jag upp-
levde att det var det mest problematiska temat att analysera då skapandet av genus inte 
är något renodlat utan ingår i de andra temana. I mitt empiriska material skildrades inte 
tankar och känslor om kroppen i så pass hög utsträckning som jag förväntat mig. Sär-
skilt trodde jag att den senare litteraturen som är utgiven i en kontext av ökad kropps- 
och utseendefixering skulle behandla dessa problem. Det visade sig att så ej var fallet, i 
litteraturen utgiven under 2000-talet förekommer få inslag av negativa tankar eller 
känslor inför kroppen eller utseendet. I När kommer du tillbaka? framträder en annan 
syn på kroppen, där huvudpersonen på ett mycket medvetet sätt utnyttjar kroppen i 
flirtande och i förförandet av pojkar. Hon har kunskap om hur hon kan manipulera sitt 
utseende för att se äldre ut, och är väl medveten om den kvinnliga aspekten av sin 
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kropp och att hon kan använda den till att ta sig dit hon vill. I litteraturen utgiven under 
1970-talet uppvisas en motsatt tendens, där känner flickorna sig överviktiga och fula 
och kroppen framstår som okontrollerbar.  
 
Giddens menar att kroppen i senmoderniteten har blivit till ett ”projekt” och att krop-
pen kan eller rent av bör omformas och bearbetas för att uppfylla de krav som för-
medlas av rådande utseendeideal. Denna teori är något Giddens delar med andra 
forskare. Ambjörnsson behandlar detta i sin avhandling och hänvisar till Mike 
Featherstones som menar att omformande av kroppen kommer att bli en allt mer cen-
tral del av identitetsskapandet i ett samhälle som rör sig från en äldre 
organisationsmodell till en allt mer konsumistisk inriktning (Ambjörnsson 2003, s. 
158). För att återkoppla dessa idéer till huvudpersonen i När kommer du tillbaka? så är 
det påtagligt att kroppen fungerar som ett projekt och att hon använder den i sitt ska-
pande av självidentitet. Dessa teorier om kroppen som projekt tycker jag är väldigt 
intressanta, och jag skulle gärna se en studie där dessa teorier diskuterades mer utför-
ligt i ett sammanhang gällande modern ungdomslitteratur.  
 
En trolig anledning till att utseendet och kroppen inte har en så framträdande roll i 
2000-talets litteratur är att den är ett svar på de senaste årens diskussioner om unga 
kvinnors allt högre krav gällande kropp och utseende. I litteraturen är det tydligt att 
flickorna väljer att satsa på andra intressen. Tänkbart kan vara att författarna medvetet 
undviker att skildra flickor med dåligt självförtroende och kroppskomplex för att för-
söka bidra till en bättre självbild.  
 
I min analys framträdde tidigt en komplex bild av flickornas vänskapsförhållanden.  
Ambjörnsson kom i sin avhandling fram till att den homosociala gruppen är väldigt 
viktig för tjejer och att tjejer skapar genus inom en heteronormativ ordning, där det är 
viktigt att förevisa och leva upp till olika relationer. Homosocialitet och hetero-
sexualitet är centralt, och heterosexualiteten står i ständigt relation med det 
homosociala sammanhanget (2004, s. 105ff.). I min analys av de litterära verken fram-
kommer det hur viktig den homosociala gemenskapen är och att den även ibland 
framhålls framför den heterosexuella. För flera av karaktärerna var den svår att kombi-
nera med ett heterosexuellt förhållande. Ambjörnsson menar att trots att homosocialitet 
och heterosexualitet konkurrerar med varandra är de ofta varandras förutsättningar. För 
att kunna skapa genus inom den heteronormativa begärsmarknaden måste tjejerna kun-
na manövrera mellan de homosociala och de heterosexuella relationerna, då dessa 
relationer både formar och speglar dem som tjejer (2003, s. 138).  
 
Detta återges i litteraturen, men det är främst inom den homosociala gruppen som det 
går att utläsa ett tydligt genuskonstruerande. Det är i relationen flickor emellan som det 
tydligast framträder hur viktigt det är att uppfylla kraven på att vara på ett visst sätt och 
att framhäva sig själva som flickor med dess utmärkande egenskaper. I flertalet av 
böckerna tecknas mycket starka vänskapsrelationer mellan flickor. Ett markant makt-
system blir då synligt, där kompisarna till huvudpersonen påverkar och närmast driver 
flickorna till handlingar de egentligen inte kontrollerar eller står för. Även inom de 
homosociala vänskapsrelationerna tydliggörs den manliga hierarkin genom vilken 
männens sexualitet är norm, då flickornas vänner försöker övertala dem till att ha sex 
med sina pojkvänner. Det är påtagligt hur pojkarnas sexualitet anses vara den normala 
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och den självklara, och hur flickorna i tysthet accepterar detta och samtidigt bidrar till 
detta normsystem.  
 
Hur uttrycks flickornas sexualitet inom den ordning som kallas genussystem? 
 
Vad som genomgående framträder i min analys är den sexuella hierarki som skildras i 
de analyserade verken. Den tar sig uttryck genom att pojkarnas sexualitet är norm och 
att flickorna får ”ställa upp” på att ha sex. I teorikapitlet redogjorde jag för genussy-
stemet som styrs av vad Yvonne Hirdman kallar två bärande principer, dels isär-
hållandets tabu vilket betyder att manligt och kvinnligt ej bör blandas, och dels 
hierarkin där mannen är norm, och det manliga bildar normen för vad som är normalt 
(1997, s. 404). Sexualiteten i ungdomslitteraturen styrs tydligt av den andra principen, 
där mannen och den manliga sexualiteten är norm. Den manliga sexualiteten ses som 
det normala och flickorna får rätta sig efter denna, flickorna får anpassa sin sexualitet 
efter pojkarnas sexualitet. Flickornas sexualitet är därmed underordnad pojkarnas och 
flickorna blir bekräftade utifrån denna underordning. Indikationer som visar detta är att 
flickorna i hög grad blir övertalade till att ha sex. I flera fall innebär det att flickorna 
”går med på” att ha sex, fast de egentligen inte vill, eller att de övertalas till mer fram-
skridna sexuella handlingar än vad de egentligen känner sig mogna för.  
 
Ytterligare en bekräftelse på att flickornas sexualitet styrs av den manliga normen är 
vikten av att deras sexualitet bör vara lagom. Flickorna får inte agera för utmanade, 
men inte heller vara allt för kyska. Dessa tendenser är det flera forskare som uppmärk-
sammat i sociologiska studier av ungdomar och sexualitet, i Ambjörnssons avhandling 
upprepas vid flera tillfällen vikten av att kunna balansera mellan två motpoler: att vara 
okvinnlig respektive allt för sexuellt tillgänglig. För att inte vara okvinnlig var flickor-
na tvungna att bry sig om sitt utseende och inte vara för utagerande och aktiva. Det var 
också mycket viktigt att inte vara för sexuellt tillgänglig eller ”lösaktig”, utan att vara 
respektabel. Respektabilitet är även ett centralt begrepp i Margareta Forsbergs avhand-
ling Brunetter och Blondiner. Där handlar det till stor del om att inte drabbas av illa-
sinnade rykten. Det framkom tydligt i de intervjuer Forsberg gjorde med unga kvinnor 
att det är viktigt att inte uppfattas som ”lösaktig” eller ”slampig”. Man får dock inte 
heller uppträda för respektabelt, då är risken att man betraktas som en ”torris”. Dessa 
gränser konstrueras i ett ständigt växelspel och det finns inte en norm för hur tjejerna 
bör bete sig utan flera, och de uppstår i det sociala samspelet. Forsberg menar att ryktet 
har som funktion att vara ett kontrollinstrument för att behålla tjejernas underordning. 
Ofta är det inom gruppen denna kont roll sker och tjejerna använder den mot varandra 
(2005, s. 196). 
 
I min analys finns flera företeelser som underbygger denna tes. Evy i Sommarflickan 
utsätts för ett övergrepp och ingen av ungdomarna som ser detta gör någon ansats till 
att hjälpa henne. Det är underförstått att ungdomarna anser att pojken som förgriper sig 
på Evy inte gör något fel, för Evy anses på grund av sin bakgrund vara lösaktig. I Linas 
kvällsbok framkommer det under ett samtal mellan Lina och Thea, att Thea vill vänta 
med att ha sex med sin pojkvän. Inte för att Thea inte attraheras av honom eller känner 
lust, utan för att det är viktigt att vänta så att han inte uppfattar henne som lösaktig, 
vilket han underförstått skulle göra om hon skulle bejaka sin lust och ha sex med ho-
nom på ett tidigt stadium.  



 

59 

 
Mellan respektabilitet och skam finner jag ett samband. Ambjörnsson hänvisar i sin 
avhandling till flera forskare som framhåller att de västerländska genus-
konstruktionerna präglas av föreställningen av skam och hon relaterar till filosofen 
Sandra Lee Bartky som menar att skammen är central för skapande av feminint genus. 
Kvinnan ska reglera sitt beteende, då hon ständigt definieras som eventuellt otillräcklig 
och ofullkomlig. Samtidigt är hon bunden till andras bedömning och bekräftelse, vilket 
leder till en känsla av skam (Ambjörnsson 2003, s. 206). Även Giddens lägger stor vikt 
vid skambegreppet som han menar är ett viktigare begrepp gällande självidentiteten än 
vad skuld är. Skam skall förstås i relation till självets integritet och skamkänslan bott-
nar i att vara otillräcklig, menar han. 
 
Finns det skönjbara uttryck för det reflexiva jaget och sexualiteten i moderniteten? 
 
I boken När kommer du tillbaka? framträder en typ av kvinnlig sexualitet som också 
finns i Våren då allting hände. Där uppvisas en syn på sexualiteten som ett intresse. 
Huvudpersonen, Johanna i När kommer du tillbaka? kopplar inte automatisk samman 
sexualitet med kärlek och förhållanden, utan sexualiteten är accepterad ändå. Detta 
menar jag är i linje med Giddens teorier om sexualitet i moderniteten. Sexualiteten är 
numera en egenskap som går att styra i den riktning individen själv vill. Johanna vill 
uppleva sexuell njutning och planerar därför för det. Hon väntar inte på att lusten ska 
komma till henne genom någon annan, utan hon ger sig själv denna rätt. Johannas sex-
ualitet menar jag är ett direkt uttryck av den plastiska sexualiteten. I analysen av de 
skönlitterära verk denna studie behandlar går det att spåra flera drag av den plastiska 
sexualiteten men tydligast framträder den hos Johanna där sexualiteten är, som Gid-
dens uttrycker det, befriad från ”fallos herravälde” (1995, s. 10).  
 
Den plastiska sexualiteten har enligt Giddens formen av ett personlighetsdrag och är 
reflexiv. Den inbjuder till experimenterande, då sexualiteten inte länge är ”låst” utan fri 
på ett annat sätt än tidigare. Att se sex som en aktivitet som inte självklart är samman-
kopplad med kärlek eller förälskelse förekommer i flera verk och kan vara ett uttryck 
för den plastiska sexualiteten. Men min uppfattning är att den experimenterande sexua-
liteten som förekommer gör det på bekostnad av flickornas integritet. Den plastiska 
sexualiteten är närmast revolutionerande för kvinnor enligt Giddens, då den är frikopp-
lade från fortplantning och då kvinnor inte längre behöver förknippa sexuell njutning 
med rädsla för graviditeter och dess följder. Genom den plastiska sexualitetens utveck-
ling har kvinnors sexualitet blivit oberoende, menar Giddens (1995, s. 32). I denna 
analys framträder inte sexualitet som frikopplad från fortplantning, i stället är rädslan 
för graviditet starkt framträdande i flera böcker. Giddens tilltro till den plastiska sexua-
liteten som banbrytande för kvinnor ter sig i relation till resultatet av denna analys som 
en i första hand tankemässig utveckling. I denna studies resultat visar sig flickornas 
sexualitet inte vara självvald i särskilt hög utsträckning, vilket innebär att den plastiska 
sexualiteten då inte infriar den sexuella frigörelse Giddens utlovar. Jag vill även föra 
ett resonemang där jag kopplar den plastiska sexualiteten till respektabilitet och jag vill 
då mena, att vikten att vara respekterad och känslan av skam står i vägen för den plas-
tiska sexualiteten. Då betydelsen av att flickors sexualitet måste vara lagom; inte för 
utmanande men inte heller för avhållsam är så avgörande och då respektabiliteten är så 
viktigt för flickors sexualitet är den inte fri eller obunden, utan i högsta grad styrd av 
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ett normsystem. I relation till analysens resultat och den tidigare forskning som disku-
teras menar jag att den plastiska sexualiteten framstår som en närmast teoretisk vision. 
 
Den rena relationen är ett annat centralt begrepp för Giddens i hans teorier om kärlek 
och sexualitet. Den rena relationen definierar han som en relation etablerad på ömsesi-
digt respekt och där relationen fortgår så länge partnerna finner den givande. Giddens 
menar att den rena relationen är reflexivt organiserad, vilket betyder att relationen en-
dast fortsätter så länge partnerna vill. Förhållandet självgranskas ständigt av partnerna. 
Den rena relationen är inte bunden till sociala eller ekonomiska villkor utan grundar sig 
helt på partnernas känslor och deras vilja till intimitet och tillit. Jag vill mena att den 
rena relationen är sällsynt i den litteratur som här analyserats. Det förhållande som 
förekommer i När kommer du tillbaka? är det förhållande som i sammanhanget när-
mast kan liknas vid en ren relation. Ingrid Holmquist menar att Giddens är förskön-
ande i sin syn på den rena relationen (2005, s. 434), och jag delar hennes uppfattning. I 
analysen av dessa verk ter sig den rena relationen som en utopisk bild av en jämställd 
relation, som ingen av de relationer som förekommer i de verk som analyserats faller 
inom ramen för. Dock menar jag att en reservation gällande den rena relationen och 
dess förekomst inom den kontext vilken denna studie rör sig inom är nödvändig, då de 
förhållanden som skildras i det material som analyserats är relationer mellan tonåring-
ar, och därmed kanske inte de bäst lämpade att tillämpa de idéer som den rena 
relationen handlar om på.  
 
Avslutande reflektioner  
En avsikt med denna studie var att jämföra de två tidsperiodernas verk med varandra. 
De skillnader som jag förväntade mig visade sig dock inte vara så signifikativa att de 
fick det utrymme i studien jag hade önskat. Jag hade också en förväntan på att se sam-
hällsförändringen på ett framträdande sätt, något som inte heller infriades i den grad 
jag antagit. Anledningarna till detta kan vara flera. Men jag tror att omfattningen av 
studiens empiriska material har betydelse då det är svårt att urskilja generella samhälls-
förändringar inom det mindre omfånget av litteratur.  
 
Jag tycker att det finns flera olika uppslag till vidare forskning inom detta ämne. Amb-
jörnsson påpekar i sin avhandling att tonårsflickors vänskapsrelationer ofta osynliggörs 
i forskningssammanhang, detta tycker jag är uppseendeväckande och intressant. I mitt 
analysmaterial spelade vänskapsrelationerna ofta en central och närmast avgörande och 
komplex roll, och jag menar att detta vore en mycket intressant utgångspunkt i vidare 
forskning om ungdomslitteratur. I inledningen skrev jag att jag genom denna studie vill 
uppmuntra till en diskussion om vilka signaler ungdomslitteraturen sänder ut. Under 
mitt arbete med denna uppsats läste jag mycket tidigare forskning med inriktning mot 
ungdomskulturforskning och då väcktes tankar om att studera hur ungdomar påverkas 
av att läsa ungdomslitteratur och vilka värderingar litteraturen sänder ut och att föra en 
diskussion om detta.  
 
I inledningen till kapitlet Tidigare forskning och annan litteratur hänvisade jag till 
Thomas Johansson och Philip Lalander som menar att det i dag råder en uppfattning 
om att ungdomars sexualitet gestaltas av frihet och experimenterande, men att det fort-
farande finns normer och värderingar som inskränker den fria och jämlika sexualiteten 
mellan kvinnor och män (2003, s. 11). Detta tycker jag framkommer mycket tydligt i 
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den tidigare forskning jag tagit del av och jag vill framhålla att det även avspeglar sig i 
den litteratur jag analyserat. I den analys jag gjort framkommer det hur vissa normer 
styr flickornas sexualitet, något som jag diskuterat i detta kapitel. Johansson och La lan-
der menar också att dessa strukturer av normer och värderingar tydligt framträder inom 
feministiska analyser av ungdomars sexualitet (2003, s. 11). Jag menar att denna upp-
sats visar att kvinnlig sexualitet i ungdomslitteraturen skildras liknande den verklighet 
där normer och synsätt styr flickors sexualitet.  
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7 Sammanfattning 

Denna uppsats är skriven inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga ämnet 
med utgångspunkt i ett intresse för genus och skönlitteratur och då särskilt ungdomslit-
teratur, då jag tror att ungdomslitteratur kan ha stor betydelse och inverkan på 
ungdomar i deras identitetsskapande. Litteratur sägas kunna spegla verkligheten och 
jag tycker att studerandet av hur flickors sexualitet skildras i ungdomslitteratur är en 
viktig uppgift, då resultaten kan säga något om hur det förhåller sig för unga kvinnor i 
verkligheten.  
 
Uppsatsen syfte var att studera hur unga kvinnors sexualitet i svensk ungdomslitteratur 
skildras ur ett genusperspektiv. Utifrån syftet formulerades en huvudfrågeställning som 
löd: Hur har flickors sexualitet gestaltats i svenska ungdomsböcker utgivna under pe-
rioderna från och med 1970 till och med 1975 samt från och med 2000 till och med 
2005?  
 
Med anknytning till de genusvetenskapliga och sociologiska teorier som utgör denna 
studies teoretiska ramverk formulerades tre delfrågor utifrån huvudfrågeställningen:  
Hur uttrycks och manifesteras flickornas genusskapande? 
Hur uttrycks flickornas sexualitet inom den ordning som kallas genussystem? 
Finns det skönjbara uttryck för det reflexiva jaget och sexualiteten i moderniteten?  
 
Det teoretiska ramverket för denna undersökning har en genusteoretisk utgångspunkt 
och i denna studie utgår jag från en uppfattning om att samhället och dess ind ivider 
genomsyras av ett genussystem, och jag är av uppfattningen att sexualiteten är ett om-
råde där genussystemet kan uttryckas. Sociologen Anthony Giddens teorier om kärlek 
och sexualitet i moderniteten spelar också en central roll i mitt teoretiska ramverk.  
 
Inom kapitlet för tidigare forskning och annan litteratur redogörs för svårigheterna med 
att hitta relevant litteratur om ämnet, då området sexualitet och ungdomslitteratur är 
tämligen outforskat. Jag har därför i första hand använt mig av relevant och aktuell 
ungdomsforskning i stället. Forskning som förvisso inte har någon kopplig till littera-
turstudier men den forskningen är tillämplig för denna studie då den kan bidra till en 
vetenskaplig analys över unga kvinnors faktiska verklighet, jag har bland annat använt 
mig av Fanny Ambjörnssons avhandling I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet 
bland gymnasietjejer och Brunetter och Blondiner: Om ungdom och sexualitet i det 
mångkulturella Sverige av Margareta Forsberg.  
 
Textanalys var metoden för denna studie, denna metod var den bäst lämpade då stud i-
ens empiriska material består av ett antal skönlitterära texter, i denna analys brukas den 
strategi som relaterar till den omgivande diskursen, genom fokus på texternas betydelse 
i ett större sammanhang. För att analysera materialet konstruerade jag en analysmodell 
utifrån centrala begrepp och teoretiska ansatser som denna uppsats är koncentrerad 
kring. Analysmodellens teman var kropp och utseende, sexualitet och genusskapande.  
 
Sammanlagt åtta verk har analyserats, där fyra böcker utkommit under tidsperioden från 
och med 1970 till och med 1975, och fyra böcker utkommit under perioden från och 
med 2000 till och med 2005. Resultatet presenteras i relation till de centrala begrepp 
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som omfattade analysmodellen. Gällande kropp och utseende fann jag att perioden 
1970-1975 främst utmärks av flickornas dåliga självförtroende. I litteraturen som utkom 
under 2000-2005 berörs inte kropp och utseende i lika hög utsträckning, men när det gör 
det är det i form av hur män ser på flickornas kroppar. Sexualiteten under perioden 
1970-1975 kännetecknas av att den främst förekommer inom etablerade förhållanden 
men att det är pojkarna som dikterar villkoren. Under perioden 2000-2005 framkommer 
en syn på sexualitet som något som automatisk ingår mycket tidigt i ett förhållande, och 
kärlek är inte obligatorisk för ett sexuellt förhållande. Det genusskapande som skildras 
under perioden 1970-1975 sker i ett tydligt förhållande till pojkar. Under perioden 
2000-2005 skildras i stället hur viktiga flickornas vänskapsförhållanden är och att det är 
viktigt att leva upp till vissa förväntningar inom gruppen. 
 
I diskussionskapitlet diskuteras undersökningens genomförande och resultat i anslut-
ning till studiens syfte och frågeställningar samt tidigare forskning. För att besvara 
studiens frågeställningar placerades analys och resultat i relation till tidigare forskning 
och de teoretiska perspektiv denna studie omfattas av, och presenterade diskussion och 
slutsatser utifrån frågeställningarna. Gällande den övergripande frågeställningen: Hur 
har flickors sexualitet gestaltats i svenska ungdomsböcker utgivna under perioderna 
från och med 1970 till och med 1975 samt från och med 2000 till och med 2005?, kom 
jag i denna diskussion fram till att det går att se en skillnad i hur flickornas inställning 
till kärlek och sexualitet skildras i de två perioderna. I den litteratur som gavs ut under 
1970-talet skildras sexualiteten tydligare sammankopplad med kärlek, flickorna har 
stadiga förhållanden men vill de vänta med sex tills de känner sig redo. I 2000-talets 
litteratur skildras en syn på sex som självklart ingår i ett förhå llande redan på ett tidigt 
stadium. Kärlek är inte nödvändigt för att ha sex, till skillnad från i 1970-talets littera-
tur där kärlek är en förutsättning för ett sexuellt förhå llande.  
 
Hur uttrycks och manifesteras flickornas genusskapande? Inom den homosociala 
gruppen går det att utläsa ett tydligt genuskonstruerande, då det tydligt framträder hur 
viktigt det är att uppfylla kraven på att vara på ett visst sätt och att framhäva sig själva 
som flickor med dess utmärkande egenskaper. Ett hänsynslöst maktsystem framträder 
också inom de homosociala relationerna, där kompisarna påverkar och närmast driver 
flickorna till handlingar de egentligen inte kontrollerar eller står för.  
 
Hur uttrycks flickornas sexualitet inom den ordning som kallas genussystem? 
Påtagligt framträder en sexuell hierarki, den uttrycks genom att pojkarnas sexualitet är 
norm och att flickorna får anpassa sig till den. Sexualiteten i ungdomslitteraturen styrs 
Hirdmans andra princip, där mannen och den manliga sexualiteten är norm. Det är ock-
så mycket viktigt att flickornas sexualitet är lagom, de får inte agera för utmanande och 
inte heller vara för kyska. Denna tendens uppmärksammas av både Ambjörnsson och 
Forsberg deras uppfattningar diskuteras i förhållande till denna studies resultat.  
 
Finns det skönjbara uttryck för det reflexiva jaget och sexualiteten i moderniteten? 
Inom denna frågeställning diskuteras Giddens teorier om moderniteten och sexualitet 
och jag drar slutsatsen att i förhållande till mitt resultat framstår den rena relationen 
som en i första hand teoretisk vision. Det går även att koppla den plastiska sexualiteten 
till respektabilitet, där vikten att vara respekterad och känslan av skam står i vägen för 
den plastiska sexualiteten. Gällande den rena relationen är det en relation som är säll-
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synt i de verk som analyserats i denna studie och den framstår närmast som utopisk 
bild av en jämställd relation. Avslutningsvis resonerar jag kring förslag till fortsatt 
forskning inom ämnet, där ett förslag är att studera hur de homosociala relationerna 
skildras inom ungdomslitteratur då de har stor betydelse för flickorna i litteraturen och 
framställs som mycket komplexa. 
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