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opportunity to consider ethical and political issues, but it also 
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Even though science fiction generally is described as 
progressive, the female readers often find it stereotyped in its 
gender representations. Being a woman reading science fiction 
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is therefore highly conscious, reflecting the respondents‟ 

identities and their views of themselves as independent, open-
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1 Inledning 
”I prefer books about real people” säger rollfiguren Jocelyn i filmen The Jane Austen 

book club när hennes nyfunne vän Greg försöker intressera henne för en science 
fictionbok. ”Science fiction books have people in them, but they´re not about the 
people. People are complex.” Detta sammanfattar vad jag ser som både en fördom och 

en sanning om science fiction.1 Och förmodligen en ganska vanlig uppfattning bland 
dem som inte själva läser science fiction. Det är också belysande att den som säger detta 
är en kvinna, medan personen som förespråkar läsning av science fiction är en man. 
 
Faktum är att science fiction länge var en litteraturform till största delen skriven av män 
för män. Man rörde sig på manliga domäner som vetenskap och teknik, områden få 
kvinnor hade tillträde till när genren växte fram kring förra sekelskiftet och första 
halvan av 1900-talet. Man har inom science fiction traditionellt hyllat ‟manliga‟ dygder 

som logik, rationalitet och intelligens, medan livets känslomässiga och sensuella 
aspekter, som brukar förknippas med det kvinnliga, har behandlats i förbigående eller 
inte alls. Och det tycks som om också kvinnorna själva fått samma behandling. Som 
författaren Joanna Russ uttryckte det 1974: ”Det finns mängder av kvinnobilder i 

science fiction. Men så gott som inga kvinnor.”
2 

 
Men science fiction är också en genre som inbjuder till experiment med normer och 
levnadssätt. Många sådana tankeexperiment har gjorts kring förhållandet mellan könen 
– man har bland annat konfronterat läsaren med världar befolkade av enbart kvinnor, 
eller av androgyner. Dessa berättelser spänner från rent kvinnofientliga 
dystopiskildringar till feministiska utopier. Science fiction är alltså på flera sätt en genre 
som är intressant att studera ur ett genusperspektiv. Där samsas dyrkan av ‟den 

ensamme hjälten‟ med könsöverskridande experimenterande och regelrätta strider 

mellan män och kvinnor.3  
 
Från början var science fiction som sagt en genre som vände sig nästan uteslutande till 
män. Men hur ser det egentligen ut idag? Vilka läser science fiction och varför? Som 
kvinnlig science fictionläsare har jag själv mer än en gång mötts av ett par höjda 
ögonbryn och ett lätt avfärdande ”Läser du sånt?”. Och detta oftast från andra kvinnor. 

Min egen förförståelse av läsargruppen säger mig att det fortfarande är mestadels män 
som läser för science fiction och engagerar sig i den mycket aktiva fankulturen. En grov 
uppskattning av antalet kvinnliga medlemmar av två svenska science fictionforum på 
nätet tycks bekräfta detta; det ena forumet hade vid tillfället drygt en femtedel kvinnliga 
medlemmar, medan det andra hade ungefär en fjärdedel kvinnliga medlemmar.4 Jag 

                                                 
1 På svenska brukar science fiction förkortas sf, medan man på engelska ofta skriver SF eller sci-fi. Jag 
kommer att i första hand använda termen science fiction, men i vissa sammansättningar även 
förkortningen sf. 
2 Citat hämtat ur: Holmberg, John-Henri 2007. Science fiction av och om kvinnor, s. 26. 
3 Se till exempel Nilson, Maria 2005. Feministisk science fiction, samt Larbalestier, Justine 2006. The 

battle of the sexes in science fiction. 
4 Fandom.se. [2010-02-09 ] (http://fandom.se/forum): Av de alias som består av könsspecifika 
personnamn är 15 kvinnliga och 51 manliga. Övriga 119 medlemmar är inte medräknade. 
 Sci-fi nytts forum. http://www.scifinytt.se/forum [2010-02-09 ]: 157 män, och 56 kvinnor (samt 36 ej 
medräknade “hemliga”). Naturligtvis bör dessa siffror tas med en nypa salt, dels eftersom man aldrig kan 

http://fandom.se/forum
http://www.scifinytt.se/forum
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anar också att det finns ett större motstånd mot genren bland kvinnor, medan män som 
inte själva läser science fiction ändå har en ganska positiv eller åtminstone neutral 
inställning. Stämmer detta och finns det i så fall bakomliggande orsaker i själva 
litteraturen, i läsarkollektivet eller i de föreställningar om genren som finns i det 
omgivande samhället? Jag bestämde mig för att leta reda på andra kvinnliga science 
fictionläsare och låta dem ge sin syn på saken. 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Kvinnliga science fictionläsare verkar vara en relativt osynlig grupp. Det kan säkert till 
viss del bero på synen på science fiction som en utpräglat ‟manlig‟ genre. Därför känns 

det angeläget att beskriva den kvinnliga läsargruppen, och de eventuellt annorlunda 
behov och önskemål de har. Ur ett biblioteksperspektiv kan min studie vara intressant 
för att ge en fördjupad bild av användarkategorin kvinnliga läsare av science fiction. 
Vid förmedlingsarbete och inköp av litteratur är det grundläggande att 
bibliotekspersonal har god kännedom om de genrer som erbjuds, och även dessa genrers 
läsargrupper. Det är kanske särskilt viktigt när det gäller en genre som science fiction, 
vilken dels har haft låg status som populärlitteratur, dels betraktats som en genre för 
män – bibliotekarieyrket är ju som bekant starkt kvinnodominerat.5 Jofrid Karner Smidt 
har i sin avhandling också beskrivit ”et ideologisk dilemma i profesjonen” hos norska 

bibliotekarier, mellan en önskan att förmedla kvalitetslitteratur och en strävan efter 
demokrati och mångfald.6 Man vill vara en motvikt till underhållningsindustrin och 
erbjuda icke-kommersiell litteratur och folkbildning, samtidigt som detta kan uppfattas 
som kulturimperialism. Därför vill man också tillhandahålla det låntagarna önskar och 
visa respekt för olika kulturer.7 Dessa aspekter kan ha konsekvenser för hur biblioteken 
förhåller sig till genren science fiction, vilket i sin tur kan tänkas påverka de kvinnliga 
läsarna. 
 
Som feminist ser jag poänger med att granska en litteraturform och dess läsarkollektiv 
ur ett genusteoretiskt perspektiv. Det kan redan här vara på sin plats att göra en 
distinktion mellan feminism och genusvetenskap. Enligt Britt-Marie Thurén, professor 
emerita i genusvetenskap, kan feminismen, det vill säga åsikten att genusförhållandena 
bör förändras, sägas vara anledningen till att man forskar om genus, medan 
genusvetenskapen är själva beskrivningen och tolkningen av genusförhållanden. Det 
finns också renodlat feministisk forskning som har till syfte att beskriva och kritisera 
maktförhållandena mellan könen.8 Min undersökning kan sägas pendla mellan dessa 
båda perspektiv; dels vill jag beskriva den kvinnliga läsargruppen ur ett 
genusperspektiv, dels vill jag att min undersökning ska kunna bidra till en förändring. 
 
Inom biblioteks- och informationsvetenskap finns en tradition av värdeneutralitet, vilket 
hänger samman med synen på biblioteket som en neutral institution med kärnvärden 

                                                                                                                                               
veta vem som gömmer sig bakom ett alias, dels då långt ifrån alla läsare engagerar sig i denna typ av 
forum. 
5 Se exempelvis Statens kulturråds statistik.  
http://www.kulturradet.se/sv/Statistik/Bibliotek/Folkbibliotek [2010-03-15]. 
6 Smidt, Jofrid Karner 2002. Mellom elite og publikum, s 317. 
7 Smidt, s. 317f. 
8 Thurén 2003. Genusforskning: Frågor, villkor, utmaningar, s.15ff. 

http://www.kulturradet.se/sv/Statistik/Bibliotek/Folkbibliotek
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som mångfald och intellektuell frihet.9 Detta synsätt har kritiserats av flera forskare, 
som menar att neutralitetsidealet gör att bibliotek och biblioteksforskning riskerar att 
okritiskt upprätthålla rådande paradigm, medan alternativa perspektiv, till exempel det 
feministiska, osynliggörs. Utifrån den så kallade ståndpunktsepistemologin kan man 
kritisera detta genom att i stället synliggöra de maktförhållanden som påverkar 
kunskapsproduktionen. Till exempel anser man att viktig kunskap står att finna i 
forskningen om kvinnors specifika erfarenheter, och att man därför vinner på att 
anlägga ett feministiskt perspektiv i stället för att utgå från det förhärskande 
androcentriska. Genom att ta hänsyn till aspekter som makt, stratifiering och konflikter 
kan man återvinna ett visst mått av neutralitet.10 Detta synsätt är grundläggande för min 
undersökning. Genom att öppet ta ställning och problematisera min egen position 
hoppas jag göra min framställning så transparent och fri från dolda agendor som 
möjligt. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är alltså att undersöka läsaren av science fictionlitteratur, och närmare bestämt 
den kvinnliga läsaren. Jag vill därmed anlägga ett genusperspektiv på läsning av science 
fictionlitteratur, deltagande i science fictionrörelsen samt på själva litteraturen, sedd ur 
läsarens ögon. 
   
Min övergripande forskningsfråga är helt enkelt: Vad innebär det att vara kvinnlig 
läsare av science fiction? Frågeställningen kan benas upp i tre delfrågor:  
 

 Vilken betydelse har science fictionläsande i den kvinnliga läsarens liv? 
 

 Hur ser den kvinnliga läsaren på genren science fiction? 
 

 Hur ser den kvinnliga läsaren på science fictionrörelsen?  

1.3 Avgränsningar 

Science fiction är en genre som finns rikligt representerad på film och tv. Men då jag 
dels fokuserar på läsning, dels anser att science fiction på film och tv ofta är mer 
besläktat med actionfilm än med sf-litteratur, kommer jag inte att behandla dessa medier 
i någon större utsträckning. Dock är det inte möjligt att helt avgränsa mot sådan så 
kallad media-science fiction. 
 
En annan avgränsning gör jag mot närliggande genrer som fantasy. Trots att både 
science fiction, fantasy och skräck räknas till den så kallade fantastiska litteraturen, 
menar jag att science fiction skiljer sig markant från de andra fantastiska genrerna då 
den inte skildrar övernaturliga skeenden. Men beröringspunkterna finns trots allt där, 
dels på grund av att de fantastiska genrerna ofta presenteras tillsammans, del på grund 
av att de har liknande fankulturer och i viss mån samma läsare. Därför kan även de 
angränsande genrerna komma att omnämnas.  
 

                                                 
9 Trosow, Samuel E. 2001. Standpoint epistemology as an alternative methodology for library and 
information science, s. 363. 
10 Trosow 2001, s. 377ff. 
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Med kvinnliga läsare avses här vuxna kvinnor (över 25) som läser science fiction i 
någon utsträckning. Det handlar alltså inte om personer som uteslutande läser science 
fiction, eller ens övervägande läser genren.  

1.4 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer i kapitel 2 en ämnesbakgrund där jag presenterar 
några definitioner av science fictionlitteratur, ger en historisk översikt samt slutligen ger 
ett litteratursociologiskt perspektiv på science fictions position på det litterära fältet. 
 
I kapitel 3 presenteras den tidigare forskning som gjorts kring kvinnliga läsare, men 
också kring kvinnor i relation till science fictionrörelsen. 
 
Kapitel 4 behandlar de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 
undersökningen, nämligen Yvonne Hirdmans genussystemmodell, identitetsbegreppet, 
som Judith Butler använder det, samt Louise M. Rosenblatts transaktionsteori. 
 
Sedan följer i kapitel 5 en genomgång av den använda metoden – reflexiv intervju. Jag 
för ett resonemang kring undersökningens tillförlitlighet, samt presenterar urval, 
tillvägagångssätt och analysmodell. 
 
I kapitel 6 redovisas undersökningens resultat; först i form av individuella läsarporträtt 
och sedan i form av en tematiskt presenterad redovisning av intervjumaterialet. 
 
Kapitel 7 innehåller analysen av materialet utifrån analysmodellen, med stöd i teorin. 
 
I kapitel 8 följer en diskussion av de slutsatser som dragits utifrån resultat och analys, 
där jag återknyter till forskningsfrågan och tidigare forskning, men även diskuterar 
undersökningens upplägg och genomförande samt ger förslag på vidare forskning.  
 
Slutligen kommer jag att i kapitel 9 sammanfatta de centrala punkterna i min uppsats. 
 
Bilagorna består av det introduktionsblad som respondenterna fick ta del av innan 
intervjuerna inleddes, intervjumanualen som jag utgick ifrån samt en lista över de 
skönlitterära författare och verk som nämns i uppsatsen. 
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2 Ämnesbakgrund 
Jag kommer här att ge en översikt över några av de försök som gjorts att definiera 
science fiction. Någon entydig definition är svår att ge, och det är heller inte nödvändigt 
för min uppsats, då jag kommer att låta respondenternas uppfattning om vad som ska 
räknas till genren styra. Trots det kan ett försök att ringa in vad science fiction är vara 
till hjälp för förståelsen av ämnet. Sedan följer en kortfattad historik där även några 
undergenrer presenteras. Slutligen för jag ett resonemang kring science fiction och sf-
kulturen som litterärt fält, i förhållande till populärlitteratur och den kanoniserade 
litteraturen. Detta eftersom science fictions koppling till populär- och trivialfiktionen 
påverkar hur genren uppfattas, inte minst utanför läsargruppen, och samtidigt till viss 
del definierar hur sf-läsare ser på sig själva. 

2.1 Definition  

”[L]itteratur vilken kännetecknas av att som bärande element i intrig eller miljö ha 
inslag grundade på faktiska eller föregivna vetenskapliga eller teknologiska 
spekulationer...” är Nationalencyklopedins definition av science fiction, skriven av 
John-Henri Holmberg, en av entusiasterna i den svenska sf-rörelsen och författare till 
flera böcker om science fiction.11  
 
En klassisk sf-definition står Darko Suvin, professor emeritus i litteraturvetenskap och 
före detta redaktör för tidskriften Science fiction studies, för. Han myntade 1979 
begreppet cognitive estrangement, där det första ledet, cognitive, markerar avstånd från 
de andra fantastiska genrerna, genom sin betoning av logik och rationalitet. 
Estrangement i sin tur syftar på hur det främmande element, det novum, som skiljer 
fiktionens värld från vår egen, också leder till ett främmandegörande av den vardagliga 
världen. Detta led av definitionen avgränsar science fiction från den realistiska 
litteraturen.12 Science fiction blir således en genre som, genom att spekulera i vad som 
skulle kunna vara möjligt, ger nya perspektiv på och synliggör tendenser i samtiden. 
Genom att sätta in det mänskliga i en främmande kontext utforskar genren också 
existentiella frågor, som vad det innebär att vara människa.13 Dock, menar 
litteraturvetaren Anders Öhman, riskerar denna definition att bli snarare normativ än 
deskriptiv. Mycket av det vi kallar science fiction kommer då att hamna utanför genrens 
gränser.14 

 
Joanna Russ, välkänd amerikansk sf-författare, betonar hur sf-genrens grundläggande 
antaganden skiljer sig från övrig litteratur genom att den har idéerna i fokus – ”the idea 

as hero”, och ofta har ett didaktiskt tilltal.
15 Science fiction präglas, enligt Russ, ofta av 

en känsla av vördnad och tillbedjan; den för science fiction så centrala frasen sense of 

wonder.16 John-Henri Holmberg förklarar sense of wonder som en ”svindlande känsla 

                                                 
11 Holmberg, John-Henri 2009. Science fiction. 
12 Öhman, Anders 2002. Populärlitteratur: De populära genrernas estetik och historia, s. 161f. 
13 Öhman 2002, s. 183f. 
14 Öhman 2002, s. 163. 
15 Russ, Joanna 1995a. Towards an aesthetic of science fiction, s. 5. 
16 Russ 1995a, s. 5. 
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av hänförd beundran” inför de oöverblickbara perspektiven, som uppstår i mötet mellan 

text och läsare.17 
 
Jerry Määttä, litteraturvetare vid Uppsala universitet, påtalar i sin avhandling 
Raketsommar: Science fiction i Sverige 1950-1968 att sf-genren inte bara är spretig utan 
också förändras snabbt i takt med nya vetenskapliga framsteg. Dessutom har det, på 
grund av science fictions position i förhållande till mer ansedda litteraturformer, pågått 
en kamp om vad som bör och inte bör kallas science fiction.18 Dock tycker sig Määttä se 
gemensamma drag hos många av definitionerna, och han urskiljer tre huvudspår. Först 
har vi den novologiska definitionen, där science fiction karaktäriseras av införandet av 
ett eller flera vetenskapligt baserade nova, det vill säga punkter där fiktionens värld på 
ett avgörande vis avviker från den verkliga världen. Den andra definitionen är den 
megatextuella, som handlar om hur nova institutionaliseras och blir en del av genrens 
gemensamma tankegods. Den tredje definitionen, slutligen, är den paratextuella, där 
man ser science fiction som en marknadskategori på bokmarknaden, vilken känns igen 
genom ett antal kategorispecifika markörer.19 

 
Science fictions relation till utopilitteraturen bör också nämnas. Litteraturvetaren Sarah 
Ljungquist definierar utopi som ”en litterär framställning som skildrar en fiktionell 

[sic!] ideal värld eller en mardrömsvärld.”
20 Utopin (eller dystopin, som man ibland 

kallar motsatsen till en framställd idealvärld, det Ljungquist kallar ”mardrömsvärld”) 
fungerar genom främmandegörande som en kritik mot författarens samtid, och har alltid 
ett genomgående politisk, moraliskt eller religiöst tema. Ibland har utopilitteraturen 
betraktats som en undergenre till science fiction, men Ljungquist menar att det finns 
mycket utopilitteratur som faller utanför sf-genren, särskilt som det skrevs litterära 
utopier långt innan man kunde börja tala om science fiction. Avgörandet ligger snarare 
hos läsaren; exempelvis kan en bok som Ray Bradburys Fahrenheit 451 läsas både som 
dystopi och som science fiction. 21 

2.2 Science fictiongenrens historia 

Det råder delade meningar om hur man ska datera science fictionlitteraturens födelse. 
Mary Shelleys Frankenstein brukar ibland ses som den första sf-romanen, men de flesta 
tycks överens om att det är under andra halvan av 1800-talet som genren börjar ta form 
på allvar, med det moderna samhället, industrialiseringen och den naturvetenskapliga 
världsbilden som viktiga förutsättningar.22 Två banbrytare var författarna H.G. Wells 
och Jules Verne. De både författarna har allmänt betraktats som företrädare för olika 
riktningar inom genren – medan Verne setts som oreflekterad teknikoptimist har Wells 
böcker lästs som kritik av det viktorianska samhället och tidens utvecklingsoptimism. 

                                                 
17 Holmberg, John-Henri 2002. Inre landskap och yttre rymd: Science fictions historia. 1, Från H.G. 

Wells till Brian W Aldiss, s. 12f. 
18 George Orwells 1984 och Harry Martinsons Aniara är exempel på verk som på grund av att de 
tillskrivs högt litterärt värde sällan klassas som science fiction, trots att de faller in under åtminstone 
någon av definitionerna, se Määttä, Jerry 2006. Raketsommar: Science fiction i Sverige 1950-1968, s. 31. 
19 Määtta 2006, s. 42ff.  
20 Ljungquist, Sarah 2001. Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734–1940, s. 21.  
21 Ljungquist 2001, s. 21ff. 
22 Holmberg 2002, s. 25ff samt Öhman 2002, s. 164. 
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Man kan alltså redan här urskilja två olika strömningar inom science fiction. Det var 
framför allt den teknikoptimistiska som dominerade under första halvan av 1900-talet.23 

  
Åren efter första världskriget fick science fiction sitt stora genombrott i USA, kanske 
främst tack vare de specialiserade tidskrifter som började ges ut. Den första och kanske 
mest kända är Amazing Stories, som gavs ut från 1926, med den smått legendariske 
Hugo Gernsback som redaktör. Det var för övrig Gernsback som myntade begreppet 
science fiction, efter att först ha försökt få gehör för termen scientifiction.24 De noveller 
och följetonger som publicerades i tidskrifterna hade ofta karaktär av enklare 
äventyrsberättelser, eller hade rent didaktiska syften.25 Den amerikanska författaren och 
sociologen Camille Bacon-Smith menar att det finns ett samband mellan science fiction 
ökade popularitet och 1930-talets ekonomiska kris. Sf-litteraturen erbjöd illusionen av 
en ljus framtid, en framtid som skulle skapas genom teknologi, där man symboliskt 
kunde återta makten och kontrollen över världen.26 

  
Under efterkrigstiden har science fiction utvecklats till den bredd av undergenrer som vi 
ser idag. Det som science i science fiction från början stod för – naturvetenskap och 
teknik – vidgades till att även innefatta andra vetenskaper som psykologi, antropologi, 
filosofi och så vidare.27 Stora omsvängningar i genren skedde under 1960- och 1970-
talen. Den litterärt experimentella så kallade New Wave började göra sig gällande, där 
de psykologiska aspekterna, snarare än de vetenskapliga inslagen, betonades.28 
Samtidigt utgjorde det politiska klimatet, med bland annat en stark kvinnorörelse, 
grogrund för att ifrågasätta tron på teknik och framsteg, ur feministisk, ekologisk eller 
antikapitalistisk synvinkel. Flera kvinnliga författare upptäckte genrens möjligheter att 
ifrågasätta den patriarkala världsordningen genom att skriva exempelvis feministiska 
utopier.29 Science fiction började nu också nå en bredare publik genom filmer och tv-
serier som Star Trek, och rymdkapplöpningen bidrog också till ett ökat intresse.30 

 
Sf-genren hade nu blivit splittrad i dels en humanistisk fåra, som utforskade människans 
inre utan krav på vetenskaplig korrekthet, och dels en starkt teknikinriktad, den så 
kallade ‟hårda‟ sf-litteraturen. Men under 1980-talet kunde dessa båda aspekter åter 
förenas i vad som kom att kallas cyberpunk.31 Man vände nu blicken mot den nära 
framtiden och de möjligheter som den nya datorteknologin förväntades innebära. Det 
som skulle omformas och erövras genom tekniken blev nu den egna kroppen, inte 
omvärlden.32 I denna typ av litteratur öppnar sig nya möjligheter för ifrågasättande av 

                                                 
23 Öhman 2002, s.164-169. 
24 Määttä 2006, s. 34. 
25 Holmberg 2009. 
26 Bacon-Smith, Camille 2000. Science Fiction Culture, s. 96. 
27 Holmberg 2009. 
28 Holmberg 2002, s. 147-154. 
29 Öhman 2002, s. 169f. För en närmare presentation av 1970-talets feministiska utopier rekommenderar 
jag Russ, Joanna 1995b. Recent feminist utopias, samt Mellor, Anna K. 1984. Om feministiska utopier. 
30 Bacon-Smith 2000, s. 101. 
31 Holmberg, John-Henri 2003. Inre landskap och yttre rymd: Science fictions historia. 2, från J.G. 

Ballard till Gene Wolfe, s. 81. 
32 Holmberg 2003, s. 80f . 
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identitet och genus, menar Anders Öhman, då de virtuella världar man ofta rör sig i är 
oavhängiga våra biologiska begränsningar.33 

 
Cyberpunktrenden fortsatte under 1990-talet, samtidigt som sf-litteraturen enligt John-
Henri Holmberg återvände ”både ut i rymden och in i laboratorierna”.

34 Han tycker sig 
också se en ökad politisering av genren, där man i högre grad extrapolerar en tänkt 
utvecklings politiska och ekonomiska konsekvenser.35 Jerry Määttä menar att rymden 
och rymdfärder, som förr var så centrala för science fiction, nu har bytts mot 
spekulationer kring genteknik och det framväxande övervakningssamhället.36 Den 
feministiska strömningen lever också vidare, och även HBT-frågor finns nu 
representerade i science fictionlitteraturen.37 

2.3 Science fictions ställning på det litterära fältet 

Science fiction brukar räknas till den så kallade populärlitteraturen, och har därigenom 
tillmätts ett lågt litterärt värde. Populärlitteraturen beskylls ofta för att vara 
schablonartad, lättsmält och eskapistisk, och kanske rent av skadlig för den lättledda 
läsaren. Att dra en skarp gräns mellan populär- eller triviallitteraturen och den 
accepterade litteraturen är svårt, då kategorierna varierar med tiden. De verk som 
hänförs till populärlitteraturgenren behöver heller inte ha mer gemensamt än att de av 
tidens litterära auktoriteter betraktas som undermålig litteratur. Vad denna bedömning 
grundar sig på varierar också kraftigt; det kan till exempel handla om att litteraturen 
inbjuder till ett särskilt, lustbetonat sätt att läsa, att den anses lättläst, att den riktar sig 
till den breda massan, att den ges ut och distribueras i ett kretslopp avskilt från det 
‟bildade‟, eller att den anses ha ett lågt estetiskt värde.

38 
 
Men science fictions ställning som populärlitteratur är långt ifrån självklar. Å ena sidan 
beskylls genren ofta för schablonartade karaktärsteckningar, eskapism och ett fattigt 
språk. Fokuset på naturvetenskap och teknik tenderar att betraktas som ointressant inom 
litteraturvetenskap och litteraturkritik. Å andra sidan finns det inom sf-fältet en önskan 
att uppvärdera science fictionlitteraturen, som man ser som marginaliserad och 
missförstådd. Man framhäver då gärna de drag av samhällskritik och idédebatt som 
finns inom genren. De många gånger stereotypa karaktärerna bör, menar genrens 
försvarare, ses som representanter för mänskligheten i relation till idéerna, snarare än 
som psykologiskt övertygande individer. Kort sagt bör science fiction bedömas enligt 
andra kriterier än de gängse, vilket förutsätter en viss kunskap om genrens 
konventioner. Det råder dock knappast någon tvekan om att mycket av det som ges ut 
under beteckningen science fiction har karaktären av just lättsmälta 
äventyrsberättelser.39 Man kanske kan säga att science fictiongenren i sin helhet inte 
ryms inom kategorin populärlitteratur, men väl att de båda kategorierna överlappar 
varandra.  

                                                 
33 Öhman 2002, s. 180ff. 
34 Holmberg 2003, s. 191. 
35 Holmberg 2003, s. 75. 
36 Enligt Viksten, Elin 2006. Rymden är passé. 
37 Se exempelvis Feminist science fiction, fantasy, & utopia.  http://www.feministsf.org [2010-02-09], 
samt  Gaylactic network: Connecting GLBT fandom. http://www.gaylacticnetwork.org  [2010-02-09]. 
38 Boëthius, Ulf 1995. Populärlitteraturen – finns den?, s. 17ff. 
39 Määttä 2006, s. 58ff. 

http://www.feministsf.org/
http://www.gaylacticnetwork.org/
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Både Jerry Määttä och Camille Bacon-Smith betraktar science fiction som ett litterärt 
delfält, där aktörer som författare, läsare/fans, tidskriftsredaktörer och så vidare kämpar 
om de olika positionerna. Science fictionrörelsen, både i USA och i Sverige, beskrivs 
som ett ovanligt rörligt fält, där en individ kan inta många olika positioner; som läsare, 
författare, kritiker eller redaktör. Det är därför svårt att se vem som har makt och i 
vilken position. Myten om den ensamma författaren stämmer inte i science 
fictionvärlden. I stället formas litteraturen i ett socialt samspel där man enas kring ett 
litterärt ideal.40 Utgivningen av science fiction har också i stort försiggått i ett eget, klart 
avgränsat kretslopp, och den har heller inte varit särskilt omfattade, speciellt inte i 
Sverige.41 För att markera avstånd till övrig litteratur använder man inom sf-rörelsen 
ofta uttrycket mainstream som beteckning på det mesta som inte kan sägas tillhöra de 
fantastiska genrerna.42 

 
I USA hade det redan under 1940-talet uppstått en sf-rörelse, som var starkt knuten till 
tidskrifter som Amazing stories, och det bildades science fictionföreningar över hela 
landet. I Sverige startades sf-tidskriften Jules Verne-Magasinet 1941, men den svenska 
sf-rörelsen kom igång först på 1950-talet i samband med att tidskriften Häpna! började 
ges ut.43 Åtminstone till en början tycks det ha varit en nästan helt manlig aktivitet att 
engagera sig i den svenska sf-rörelsen.44 De tidiga entusiasterna hade en stark tro på 
science fictions förmåga att diskutera viktiga problem, samtidigt som rörelsen, enligt 
Jerry Määttä, fyllde en viktig social funktion för många av medlemmarna, som hade 
svårt att passa in i andra sammanhang.45 
 
Kulturen kring science fiction kan alltså ses som en tolkningsgemenskap där 
förtrogenhet med genrens konventioner (megatexten), kontakter inom rörelsen och egen 
produktion av litteratur utgör en form av symboliskt kapital.46 Ofta använder man 
termen fandom om denna typ av gemenskap kring ett populärkulturellt fenomen, och 
anhängarna kallas fans. Jag kommer dock att använda termen sf-rörelsen, för att skilja 
ut den från andra typer av fandom, och i stället för fans kommer jag att tala om läsare, 
då jag primärt inte intresserar mig för annat än skriven science fiction.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Bacon-Smith 2000, s. 5, Määttä 2006, s. 177. 
41 Holmberg 2002, s. 17ff. 
42 Määttä 2006, s. 28f. 
43 Määttä 2006, s. 182. 
44 Määttä 2006, s. 187. 
45 Määttä 2006, s. 179ff. 
46 Määttä 2006, s. 176f. 
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3 Tidigare forskning 
Då min undersökning behandlar svenska förhållanden, har jag valt att främst fokusera 
på svenska studier, när så är möjligt. Jag har inte funnit någon undersökning som liknar 
min. Det har förvisso forskats om läsning i allmänhet, exempelvis i Sten Furhammars 
Varför läser du?, där fokus ligger på läsarten och läsningens betydelse för individen. 
Det finns också en del skrivet om kvinnors läsning, som till exempel de studier av 
läsning av romantiklitteratur som utförts av de amerikanska forskarna Janice Radway 
och Tania Modleski.47 Dessa studier, framför allt Radways, har haft stort inflytande på 
svenska forskare som Lisbeth Larsson och Maria Ulfgard. Jag väljer här att ta fasta på 
de svenska undersökningarna – Larssons En annan historia och Ulfgards För att bli 

kvinna – och av lust. Kvinnors läsning av populär- och trivialfiktion i Sverige har också 
undersökts i Gunnar Hanssons Inte en dag utan en bok. Färskare undersökningar av 
vuxnas läsning har jag funnit i flera magisteruppsatser; jag kommer här att ta upp Jag 

blev glad(are) och vis(are) av Eva Ranglin och Marianne Tengfjord.  
 
Siv Johansson har i magisteruppsatsen Fantasy – även för tjejer?, gjort en läsarstudie av 
flickors läsning av den till science fiction angränsande genren fantasy – alltså en 
undersökning som har en del gemensamt med min. Dock tycks det inte finnas något 
skrivet i Sverige om just kvinnliga science fictionfans. I den anglosaxiska världen har 
det emellertid producerats en del litteratur i ämnet. Någon ren läsarundersökning har jag 
inte funnit, däremot Camille Bacon-Smiths breda antropologiska översikt över den 
amerikanska sf-rörelsen, Science fiction culture, där två kapitel behandlar de kvinnliga 
fansens upplevelse av sf-fandom. Hon har också i Enterprising women följt ett antal 
kvinnliga Star Trek-fans – denna undersökning faller dock utanför ramen för min 
uppsats då den inte rör läsning. Sf-rörelsen kan också till viss del förstås utifrån Walter 
J. Ongs teorier om talspråklighet respektive skriftspråklighet, varför jag kort kommer att 
redogöra för några av huvudpunkterna i hans Muntlig och skriftlig kultur: 

Teknologiseringen av ordet. Hur science fiction behandlas av biblioteken har undersökts 
av Jenna Larsson i magisteruppsatsen Science fiction-litteratur – Hur gör 

folkbiblioteken i praktiken?.  
 
Andra verk värda att nämna, men som denna uppsats inte ger utrymme för att behandla 
är Lisa Yaszeks Galactic suburbia och Justine Larbalestiers The Battle of the sexes in 

science fiction, som båda behandlar relationen mellan science fictionlitteraturen och de 
kvinnor som ingick i den tidiga sf-rörelsen. Mer allmänna verk om fankulturer är 
exempelvis Matt Hills Fan Cultures samt Theorizing fandom av Cheryl Harris och 
Alison Alexander. Den svenska avhandlingen Estranging cognition av Jenny Bonnevier 
undersöker tre kvinnliga sf-författarskap ur ett feministiskt perspektiv. Ett par 
magisteruppsatser om den svenska sf-rörelsen som angränsar till mitt ämnesområde 
utan att vara direkt relevanta för den här undersökningen är Johan Sahlins Fantastisk 

litteratur och inskränkta fans: Tolkning och meningsskapande i Science Fiction Forum 

1960-1980 samt Karin Anderssons Gör det själv! Fansinet i Sverige. Den tidigare 
nämnda avhandlingen Raketsommar av Jerry Määttä ger också en intressant bild av den 
tidiga svenska sf-rörelsen, men bara fram till 1968, varför också denna studie faller 
utanför mitt intresseområde.  

                                                 
47 Se Radway, Janice A. 1991. Reading the romance: Women, patriarchy and popular literature, samt 
Modleski, Tania 2008. Loving with a vengeance: Mass produced fantasies for women. 
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3.1 Inte en dag utan en bok 

Litteraturprofessorn Gunnar Hansson undersöker i Inte en dag utan en bok vilken 
betydelse läsning av populärlitteratur kan ha för läsaren. Studien bygger på intervjuer 
med 96 läsare av populärlitteratur.48 Den visar att populärfiktionsläsningen är långt ifrån 
passiv och omedveten, utan karaktäriseras av en viss distans till den skildrade världen – 
läsarna är väl medvetna om att verkligheten ser annorlunda ut och de identifierar sig 
sällan med hjälten eller hjältinnan.49 I studien finns det tydliga skillnader mellan män 
och kvinnor, inte minst i valet av litteratur. ”Det är ju väl känt att män och kvinnor i 

stort sett väljer olika ur populärsortimentet” skriver Hansson inledningsvis, och detta får 

sedan stå som en oemotsagd sanning.50 Upplägget med att låta respondenterna läsa en 
bok som ska diskuteras används sedan för att bekräfta denna ‟sanning‟ genom att 

kvinnorna ombeds läsa romantikböcker medan männen får läsa westernromaner, vilket 
jag upplever som ett problem med undersökningen. Det tycks som om kvinnorna berörs 
djupare av sin läsning, medan männen håller en viss distans, väl medvetna om att det de 
läser anses vara ‟dålig‟ litteratur.

51 Det är värt att hålla i minnet att Hanssons 
undersökning är över 20 år gammal, vilket delvis kan förklara dess brist på 
genusperspektiv. 
 
Genren science fiction behandlas inte särskilt, och mycket av det som skrivs inom 
genren räknas knappast till den typen av lättviktig massmarknadslitteratur som Hansson 
vill undersöka. Men ett par av de intervjuade männen berättar i förbifarten att de läser 
science fiction. En man menar att det ger ”en viss typ av framtidstro, ett slags 

bekräftelse till min egen tolerans inför olika företeelser”.
52 En annan beskriver sf-läsare 

som mer sökande och mer optimistiska än andra människor; att man genom läsningen 
får ett hopp om att tekniken kan erbjuda lösningar på mänsklighetens problem.53 

3.2 En annan historia 

Lisbeth Larsson, idag professor i litteraturvetenskap, undersöker i sin avhandling En 

annan historia den svenska veckopressen och dess läsare, vilka till största delen varit 
kvinnor. Inledningsvis konstaterar Larsson att kvinnor, enligt en utredning från tidigt 
1970-tal, ägnar ungefär dubbelt så mycket tid åt skönlitterär läsning som män. Kvinnor 
väljer företrädesvis veckotidningar och kärleksromaner ur trivialfiktionsutbudet, medan 
männen läser serietidningar eller ‟kioskdeckare‟.

54 Veckopressen, och framför allt 
familjetidskrifterna, beskrivs som en naturlig fortsättning av romangenrens kvinnliga 
berättartradition.55 

 
Larsson beskriver den litteratur som nästan bara läses av kvinnor, både veckopressen 
och romantiklitteraturen, som föraktad och hånad, rentav betraktad som skadlig. 
Genomgående har läsningen av sådan litteratur förklarats med att man kompenserar för 

                                                 
48 Hansson, Gunnar 1988. Inte en dag utan en bok: Om läsning av populärfiktion, s. 29. 
49 Hansson 1988, s. 82. 
50 Hansson 1988, s. 29. 
51 Hansson 1988, s. 121. 
52 Hansson 1988, s. 118. 
53 Hansson 1988, s. 120. 
54 Larsson, Lisbeth 1989. En annan historia: Om kvinnors läsning och svensk veckopress, s. 27. 
55 Larsson, L. 1989, s. 32. 
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en brist i det egna livet.56 Medan mäns läsning av deckare, westernromaner och science 
fiction har setts som ett spel där läsaren tillfälligt ställer upp på fiktionens regler men 
lämnas i grunden opåverkad, ses den kvinnliga läsningen som distanslös och okritiskt 
medlevande.57 

 
Medan de som är kritiska till triviallitteraturen menar att den bidrar till att upprätthålla 
den existerande ideologin genom att reproducera ‟borgerliga myter‟, menar Larsson, att 

läsning av ‟kvinnlig‟ triviallitteratur kan ses som stärkande, till och med som en 

upprorshandling. Dels bekräftar och uppvärderar den det ofta nedvärderade kvinnliga 
omsorgsarbetet, dels utgör själva läsakten ett skapande av ett ‟eget rum‟ där den läsande 

kvinnan avskärmar sig från omvärldens krav. Med hänvisning till psykoanalytikern 
Nancy Chodorows teorier om kvinnlig respektive manlig identitet drar Larsson 
paralleller mellan kvinnors längtan efter känslomässig intimitet och den engagerade, 
identifikatoriska och medlevande läsart som hon menar kännetecknar kvinnors 
läsning.58  
 
En annan historia är ett försök att ge upprättelse åt denna läsart och tillskriva den ett 
värde. Några empiriska läsare syns dock inte till i Larssons avhandling; det handlar om 
en tänkt läsare av veckopress. Även här bör man beakta tidsaspekten; det undersökta 
materialet sträcker sig bakåt ända till sent 1800-tal, varför man inte utan vidare kan 
jämföra med det dagens kvinnor läser. 

3.3 Varför läser du? 

Biblioteks- och informationsvetaren Sten Furhammars studie Varför läser du? är en del 
av det så kallade SKRIN-projektet (Projektet skriftkultur och mediebruk i nordiska 
familjer), vilket syftade till att belysa läsningens betydelse utifrån psykologiska och 
sociala aspekter. Furhammar anlägger i första hand ett personlighetspsykologiskt 
perspektiv i sin undersökning.59 Han utgår från djupintervjuer med sexton familjer, där 
alla tre generationer – barn, föräldrar samt mor- eller farföräldrar – deltagit.60 

 
Furhammar delar sedan in läsarna i fyra olika övergripande grupper, utifrån den 
funktion läsningen fyller för dem. Läsarterna är inte klart avgränsade från varandra; 
läsningen kan vara en kombination av två eller flera lästyper, och samma läsare kan inta 
olika förhållningssätt i olika lässituationer.61 De fyra kategorierna är opersonlig 

instrumentell läsning, opersonlig upplevelseläsning, personlig upplevelseläsning samt 
personlig instrumentell läsning.62 Personlig blir läsningen, enligt Furhammar, när 
läsaren deltar med sina egna erfarenheter och värderingar i läsningen, det vill säga intar 
en reflexiv hållning som närmast liknar social interaktion. Vid opersonlig läsning tar 
läsaren däremot rollen av en utomstående betraktare.63 Distinktionen mellan 
instrumentell läsning och upplevelseläsning kan förstås som en skillnad mellan att 

                                                 
56 Larsson, L. 1989, s. 41ff. 
57 Larsson, L. 1989, s. 232f. 
58 Larsson, L. 1989, s. 223-269. 
59 Furhammar, Sten 1997. Varför läser du?, s. 16ff. 
60 Furhammar 1997, s. 19. 
61 Furhammar 1997, s. 144ff. 
62 Furhammar 1997, s. 134. 
63 Furhammar 1997, s. 149f. 
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abstrahera kunskap ur läsningen, vilken sedan kan appliceras på andra situationer, och 
att läsa situationsbundet, där upplevelsen i stunden är det centrala.64 

 
Resultaten visar att den opersonliga läsningen dominerar, och bland de vuxna läsarna är 
den instrumentella läsningen vanligast. Kvinnor verkar också ha ett mer varierat 
förhållningssätt till sin läsning, medan män företrädesvis faller under kategorin 
opersonlig instrumentell läsning.65 Vad detta beror på diskuteras dock inte vidare. 

3.4 För att bli kvinna – och av lust 

Litteraturvetaren Maria Ulfgard, verksam vid Linköpings universitet, gör i sin 
avhandling För att bli kvinna – och av lust en undersökning av tonårsflickors läsning, 
och vilken relation som finns mellan läsningen och flickornas liv. Hon följer en grupp 
flickor med olika social bakgrund under en tvåårsperiod, och under den perioden läser 
man också gemensamt tre romaner som valts av flickorna själva. Även analyser av 
romanerna ingår i avhandlingen. Ulfgards undersökning är dels receptionsteoretisk, dels 
genusinriktad. Mot en gedigen teoretisk bakgrund vill hon undersöka både hur genus 
konstrueras i den litteratur som flickorna läser, men också hur de själva konstruerar 
genus i sina liv och i förhållande till sin läsning.66 

 
Ulfgard fann att läsningen sågs som en utpräglat kvinnlig aktivitet, och flickorna ingick 
ofta i ett kvinnligt socialt sammanhang kring sin läsning, med jämnåriga kamrater eller 
med släktingar. Läsningen som sådan var alltså viktig för utvecklandet av en kvinnlig 
identitet. Både läsningen och den sociala interaktionen runtomkring visade sig vara 
viktiga meningsskapande faktorer i flickornas liv, och kunde fungera både stärkande 
och utvecklande. Flickorna valde litteratur som hade samband med deras egna liv, och 
de sökte i romanernas protagonister förebilder vilka kunde stärka och uppmuntra dem 
att gå sin egen väg.67 

 
Kvalitetsbegreppet är något som Ulfgard starkt ifrågasätter. Ett fokus för studien var att 
undersöka sambandet mellan skolans svenskundervisning och flickornas fritidsläsning. 
Ulfgard fann att detta samband var mycket svagt, då flickorna själva ofta valde en helt 
annan typ av litteratur än den de tvingades läsa i skolan. Bland skolpersonal fann 
Ulfgard en klar uppfattning om vilken litteratur som var ‟bra‟ respektive ‟dålig‟, och 

genrebestämningen fungerade ofta som ”ett instrument för de vuxna i maktkampen om 
litteraturen i klassrummet”.

68 Lärare och skolbibliotekarier kunde uttala sig nedsättande 
om hela genrer eller böcker från ett specifikt förlag, medan den kanoniserade 
litteraturens bilder av världen och människan inte ifrågasattes.69 

3.5 Science fiction culture 

Camille Bacon-Smith gör i Science fiction culture en studie av sf-rörelsen i USA. 
Hennes syfte är att undersöka vad som konstituerar makt inom det fält som utgör sf-
fandom, och hur denna makt förhandlas fram och fördelas mellan olika aktörer. Den 
                                                 
64 Furhammar 1997, s. 147. 
65 Furhammar 1997, s. 366ff. 
66 Ulfgard, Maria 2002. För att bli kvinna – och av lust. En studie i tonårsflickors läsning, s. 13-96. 
67 Ulfgard 2002, s. 326-334. 
68 Ulfgard 2002, s. 51. 
69 Ulfgard 2002, s. 46-52, 340f. 
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metod hon använder är etnografisk, och bygger på deltagande observation där forskaren 
efter hand tillägnar sig de koder som används inom den undersökta kulturen och på så 
vis ökar sin förståelse för den. Det underliggande teoretiska ramverk Bacon-Smith 
använder är en lingvistisk-narratologisk teori kring kulturell utveckling; enkelt uttryckt 
hur en kulturs språk och berättande formar dess världsbild.70 

 
Science fiction culture ger, genom återgivande av intervjuer med sf-fans, en kortfattad 
historisk översikt över kvinnors deltagande i science fictionrörelsen. Trots att sf-
rörelsen, enligt Bacon-Smith, emanerade ur en önskan om att symboliskt återta den 
patriarkala makten efter 1930-talets ekonomiska kris, fanns kvinnorna där ända från 
början, både som författare och läsare. De relativt få kvinnor som tidigt (före 1970-talet) 
deltog i sf-kulturen uppfattade den som en fristad där de tilläts delta som intellektuella 
varelser. De uppfattade sig som annorlunda än de kvinnor som accepterade den infantila 
och passiva kvinnoroll som förväntades av dem.71  
 
Under andra halvan av 1960-talet började sf-kulturen förändras i samband med dels The 

New Wave, dels den andra vågen av feminism och den ström av nya, högutbildade, 
kvinnliga författare som i science fiction såg möjligheter att utforska alternativa bilder 
av genus. Många kvinnor strömmade också till via den media fandom som tv-serien 
Star Trek gett upphov till. Denna förnyelse av sf-fältet ledde, enligt Bacon-Smith, till en 
maktkamp kring vad science fiction var, och många av de manliga fansen såg sig som 
försvarare av ‟äkta‟ science fiction.

72 I förlängningen ledde detta till att många kvinnor 
gick utanför huvudfåran i sf-rörelsen, och i stället skapade egna rum för exempelvis 
skrivande och läsande av fan fiction.73 

 
Under 1990 tycks denna polarisering inom amerikansk sf-fandom ha planat ut. Det 
beror, enligt Bacon-Smith, dels på att allt fler kvinnor hade nått nyckelpositioner på 
fältet, till exempel som tidskriftsredaktörer, dels på en ny generation manliga fans som 
inte var medvetna om de tidigare maktkamperna.74  

3.6 Övrigt 

Walter J. Ong, professor i engelsk litteratur, visar i sin Muntlig och skriftlig kultur hur 
övergången från en primärt talspråklig kultur till en skriftspråklig förändrat både 
berättandet och vårt sätt att tänka. Enligt Ong karaktäriseras en muntlig kultur av det 
faktum att ‟texten‟ inte existerar utanför medvetandena hos den talande och åhörarna. 

Detta omöjliggör den analytiska dimension som en skriftspråklig kultur äger, där man ju 
kan gå tillbaka och läsa texten igen.75 Ett vanligt kännetecken hos en muntlig kultur är 
att den har ett drag av agonism – den är kampinriktad. Detta förklarar Ong med att den 
muntliga kulturen inte separerar kunskapen från den som äger kunskap, eller orden från 

                                                 
70 För resonemang kring metod och teori, se Bacon-Smith, Camille 1992. Enterprising women: television 

fandom and the creation of popular myth, s. 299ff. 
71 Bacon-Smith, Camille 2000. Science fiction culture, s. 96ff. 
72 Bacon-Smith 2000, s. 102-107. 
73 Bacon-Smith 2000, s. 111ff.  
Fan fiction syftar på en typ av amatörlitteratur där man använder redan existerande karaktärer från böcker 
och tv-serier. 
74 Bacon-Smith 2000, s. 120-134. 
75 Ong, Walter J. 1991. Muntlig och skriftlig kultur: Teknologiseringen av ordet, s. 44ff. 
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den arena där maktkamper mellan människor pågår. Den agonistiska dynamiken från 
den talspråkliga kulturen dröjer, enligt Ong, kvar i den västerländska kulturen i form av 
bland annat retorik.76 
 
Siv Johansson inleder sin magisteruppsats Fantasylitteratur – även för tjejer? med att 
konstatera att fantasy är ”de unga männens värld”, och att kvinnor ofta har en 

underordnad roll i böckerna.77 Med hjälp av intervjuer, enkäter och gemensam läsning 
av två romaner, undersöker hon i vilken utsträckning fantasylitteraturen tilltalar 
tonårsflickor, om den ger möjligheter för de kvinnliga läsarna att identifiera sig, och om 
den (manliga) utvecklingspsykologiska tematik, som ofta tillskrivs fantasy, kan ha 
relevans även i unga kvinnors liv. De av flickorna i Johanssons studie som är vana 
fantasyläsare säger sig vara medvetna om att det oftast är män eller pojkar som har 
huvudrollen i böckerna, men att det inte spelar någon roll. De har ett relativt distanserat 
förhållande till sin läsning, och de menar att det finns olika typer av fantasy – både den 
schablonartade och den mer nyanserade. De som från början inte läste fantasy var mer 
kritiska till genren. Johansson finner att fantasy i stort även speglar den kvinnliga 
utvecklingspsykologin. Hon avslutar med en önskan om att synliggöra de unga 
kvinnorna som fantasyläsare, framför allt i relation till bibliotekspersonal.78 

 
I magisteruppsatsen Jag blev glad(are) och vis(are): Unga vuxnas läsning av 

skönlitteratur undersöker Eva Ranglin och Marianne Tengfjord 18–26-åringars 
läsupplevelser, litteraturval och motiv för läsning. Reader-response criticism, 
genusvetenskap samt litteratursociologi utgör den teoretiska grunden för 
undersökningen, som genomfördes med hjälp av både enkäter och intervjuer.79 
Resultaten visar bland annat att männen föredrar att läsa manliga författare, medan 
kvinnorna läser mer blandat. En annan skillnad mellan könen är att det enbart är kvinnor 
som läser romantiklitteratur, medan det är nästan enbart män som läser science fiction.80 
Många av läsarna i Ranglin och Tengfjords undersökning betonar identifikationens 
betydelse i läsningen, och läsningen sker med stor inlevelse och ofta i terapeutiska 
syften.81 
 
Folkbibliotekens relation till sf-litteraturen undersöker Jenna Larsson i sin 
magisteruppsats Science fiction-litteratur – Hur gör folkbiblioteken i praktiken?. Mot 
bakgrund av det magra och något föråldrade utbudet av science fiction hon tycker sig se 
på biblioteken undersöks hur fyra bibliotek tillgängliggör science fiction för låntagarna. 
Materialet består av bibliotekens styrdokument, intervjuer med bibliotekarier samt, i 
vissa fall, observation av bibliotekslokalerna.82 Larsson finner att sf-litteraturen har 
relativt låg popularitet hos samtliga fyra biblioteks låntagare, vilket leder till att utbudet 
blir föråldrat då man främst köper in nytt material på förfrågan, vilket i sin tur antas 
                                                 
76 Ong 1991, s. 57ff. 
77 Johansson, Siv 2001. Fantasylitteratur – även för tjejer? Enkäter och intervjuer med läsare och icke-

läsare av fantasy, s. 1. 
78 Johansson 2001, s. 72. 
79 Ranglin, Eva & Tengfjord, Marianne 2006. Jag blev glad(are) och vis(are): Unga vuxnas läsning av 

skönlitteratur, s. 5ff. 
80 Ranglin & Tengfjord 2006, s. 70ff. 
81 Ranglin & Tengfjord 2006, s. 87. 
82 Larsson, Jenna 2009. Science fiction-litteratur – Hur gör folkbiblioteken i praktiken? En studie av fyra 

bibliotek, s. 1ff. 
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bero på bristande kunskap och intresse hos bibliotekarierna.83 Science fiction placeras i 
tre fall av fyra på särskilda hyllor i anslutning till fantasy på bibliotekets 
ungdomsavdelning.84 Ett intressant resultat är de intervjuade bibliotekariernas strävan 
efter att å ena sidan erbjuda ‟god‟ litteratur, å andra sidan vara öppna för olika 

perspektiv och tillmötesgå användarnas önskemål – en konflikt som enligt Larsson 
ibland leder till att science fiction som betraktas som mer ‟seriös‟ inte placeras på sf-
hyllan.85 

3.7 Sammanfattande reflektioner 

De studier jag här har redogjort för anknyter på olika sätt till mitt ämne och olika 
aspekter av mina frågeställningar. Jag sammanfattar här kort deras relevans för min 
undersökning samt hur de kommer att användas i diskussionen. 
 
Gemensamt för flera av studierna tycks vara att de undersökta kvinnliga läsarna också 
läser litteratur som uppfattas som typiskt ‟kvinnlig‟. I dessa undersökningar har mäns 
och kvinnors olika val av litteratur inte diskuterats i någon större utsträckning. I stället 
har man utgått från dessa skillnader för att dra slutsatser kring framför allt kvinnors 
läsning. Att lyfta fram och uppvärdera de ‟kvinnliga‟ genrerna har naturligtvis ett värde 
i sig, men jag menar att bilden av kvinnors läsning behöver nyanseras ytterligare. Jag 
kommer att jämföra mina resultat med dessa tidigare studier för att se om det finns 
skillnader i sättet att läsa och i vad man får ut av sin läsning, beroende på litteraturtyp. 
Är läsart, litteraturval och genus verkligen så tätt sammankopplade som några av 
undersökningarna ger vid handen? 
 
Det verkar alltså finnas en lucka att fylla; den som handlar om kvinnors läsning av 
‟manlig‟ litteratur. Siv Johanssons uppsats och Camille Bacon-Smiths studie fokuserar 
på kvinnors läsning av genrer som traditionellt har haft mest manliga läsare och/eller 
manliga protagonister. Liksom dessa båda undersökningar syftar min uppsats bland 
annat till att lyfta fram och synliggöra de kvinnliga läsarna.  
 
Då science fiction är en genre som brukar räknas till populärlitteraturen, är det intressant 
att jämföra med hur andra studier har behandlat detta ämne. Hur motiverar 
populärfiktionsläsaren sitt läsande? Vilka funktioner fyller det? Intar man en kritisk 
distans till den världsbild som presenteras i litteraturen? Maria Ulfgards studie är här 
extra intressant eftersom den ger en bild av hur värdering av litteratur blir en maktfaktor 
på bland annat skolbiblioteken. Jenna Larssons uppsats ger en värdefull insikt i 
bibliotekariers inställning till kvalitetsbegreppet i relation till science fiction. Bacon-
Smiths och Gunnar Hanssons undersökningar ger båda perspektiv på läsning av just 
science fiction.  
 
Flera av undersökningarna behandlar på olika sätt hur identifikation blir en faktor vid 
läsningen. Intar man en distanserad hållning eller lever man med karaktärerna, och vilka 
faktorer inverkar i så fall på detta? Furhammars fyra olika läsarter kommer också att 
användas för att nyansera respondenternas syn på sin läsning ytterligare. Det sociala 

                                                 
83 Larsson, J. 2009, s. 47ff. 
84 Larsson, J. 2009, s. 41ff. 
85 Larsson, J. 2009, s. 51f. 
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samspelet kring läsningen behandlas främst av Bacon-Smith och Ulfgard, och får tjäna 
som jämförelsematerial för den svenska sf-rörelsen. Hur fungerar läsningen som socialt 
samspel och identitetsmarkör för mina respondenter i jämförelse med dessa två studier?  
Walter J. Ongs teorier kan vara intressanta i förhållande till de diskussionsmönster som 
finns i den nätbaserade kommunikationen kring science fiction. Slutligen ger Jenna 
Larssons undersökning en utgångspunkt för att diskutera bibliotekens roll för den 
kvinnliga sf-läsaren. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
Min uppsats har som utgångspunkt dels ett fokus på genus och identitet, dels ett 
läsarperspektiv. För det genusvetenskapliga perspektivet använder jag Yvonne 
Hirdmans genusteori, hämtad dels från Genus – om det stabilas föränderliga former, 
dels från artikeln ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”. 

Identitetsbegreppet förklaras utifrån Judith Butlers teorier i Genustrubbel. Den teori om 
läsande jag kommer att använda är Louise M. Rosenblatts transaktionsteori, som den 
presenteras i Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa och The reader, the 

text, the poem.  
 
I det avslutande avsnittet Läsning och genus gör jag ett försök att förena perspektiven. 
Några feministiskt inspirerade litteraturteorier får här belysa relationen mellan den 
kvinnliga läsaren och en maskulint dominerad genre. Här räcker transaktionsteorin inte 
riktigt till, då den har en, enligt mig, något förenklad syn på litteraturens förmåga att 
tala till alla läsare.  

4.1 Genusperspektivet 

Jag intresserar mig specifikt för respondenterna i egenskap av kvinnor som läser science 
fiction. I enlighet med Butlers teori utgår jag från upplevelsen av att definieras som 
‟kvinna‟ i ett samhälle där gruppen ‟män‟ ses som norm, snarare än från en föreställning 

om en enhetlig kvinnlig identitet. Jag kommer genomgående att försöka använda mig av 
begreppen genus och genusposition, till skillnad från kön och könsroll, utom då jag gör 
referat av intervjuutsagor eller syftar på det rent biologiska könet. Uppdelningen i 
biologiskt kön och socialt konstruerat genus har blivit ifrågasatt, då man menar att det 
skapar en konstgjord dikotomi mellan det förmodat naturliga, biologiska könet och det 
socialt skapade.86 Jag tycker ändå att begreppet är användbart som analysverktyg, för att 
sätta fingret på just de sociala praktiker där ‟kvinnlighet‟ eller ‟manlighet‟ skapas. 
 
Genusvetenskapen har sitt ursprung i det som tidigare kallades kvinnoforskning. Denna 
utvecklades i sin tur under 1970-talet, då ett ökat antal kvinnor på universitet och 
högskolor, i samverkan med den andra vågen av feminism, ledde till ifrågasättanden av 
den androcentriska världsbild som hittills varit förhärskande inom den akademiska 
världen.87 Man upptäckte dock snart att det inte räckte med att bara lägga till kvinnors 
erfarenheter, utan att det fanns övergripande strukturer som gjorde kvinnor 
underordnade, och att dessa verkade på alla samhällets områden. Man övergick 
småningom till att tala om genusvetenskap, och den har sedan 1980-talet alltmer 
kommit att etableras som akademisk disciplin, och även påverkat samhällsdebatt och 
politik.88 
 
Genusvetenskapen kan ses som ett paraplybegrepp som innefattar många olika 
riktningar. Jag har här valt att främst ta fasta på historikern Yvonne Hirdmans teorier. 
Hennes genussystemmodell har fått kritik för att vara allför statisk och inte lämna 
utrymme för olika grader av ojämlikhet. Dessutom tar Hirdman inte hänsyn till andra 

                                                 
86 För vidare diskussion kring begreppet genus, se Butler 2007. Genustrubbel : Feminism och identitetens 
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former av underordning, till exempel till följd av klass, sexualitet eller etnicitet, med 
andra ord bortser hon från det intersektionella perspektivet.89 Jag ser ändå Hirdmans 
teori som väl lämpad i det här sammanhanget, då den är översiktlig och ger mig verktyg 
att undersöka förhållandet mellan könen dels i science fictionlitteraturen, men också i 
sf-rörelsen. Hierarki, isärhållande och den manliga normens primat är centrala begrepp 
som kan appliceras även på min empiri. 

4.1.1 Yvonne Hirdmans genusstystem 

Den struktur som upprätthåller ojämlikhet mellan könen benämner Yvonne Hirdman 
genussystemet. Det bygger på två grundläggande principer: isärhållande och hierarki. 
Isärhållandets lag genomsyrar hela samhället och bestämmer vilka uppgifter vardera 
kön ska utföra, på vilka platser detta bör ske och vilka egenskaper som gör personen 
lämplig för just dessa sysslor. Enligt Hirdman bygger denna uppdelning ytterst på den 
biologiska skillnaden mellan könen, det vill säga att det bara är kvinnor som föder barn, 
samt synen på könen som varandras motsatser, där det manliga är positivt och det 
kvinnliga följaktligen negativt – det manliga är överst i hierarkin.90 

 
Enligt Hirdman kan man föreställa sig ett osynligt kontrakt som fungerar både på det 
praktiska, sociala planet, i samhället och mellan enskilda individer, och mer abstrakt 
mellan kategorierna ‟man‟ och ‟kvinna‟. Både män och kvinnor är delaktiga i 

upptecknandet av genuskontraktet, men inte som jämbördiga parter. I genuskontraktet 
realiseras genussystemet och blir konkret – där fastslås hur män och kvinnor bör 
uppträda, se ut och så vidare på alla livets områden. Kontraktet ärvs från generation till 
generation, men innehållet kan variera mellan olika kulturer och tider.91 

 
Hirdman urskiljer tre övergripande bilder av ‟kvinnlighet‟, tre olika sätt att ‟göra‟ 

feminint genus. I stort följer de på varandra historiskt, men har ibland existerat 
samtidigt, sida vid sida. Den första är i själva verket en icke-bild; kvinnan som den 
frånvarande. I historien om det manliga/mänskliga, och dess relation till omvärlden, 
både till det djuriska och till det gudomliga, har kvinnorna helt enkelt utelämnats.92 

Enligt den andra bilden ses kvinnan som en ofullständig man, som saknar hans förnuft, 
fasthet och kontroll och således både är mer sexuell och mer våldsbenägen.93 Till synes 
diametralt motsatt är den tredje bilden – romantikens kvinnoschablon var öm, 
tillbakadragen, foglig och känslig.94 Gemensamt för dessa olika bilder är dock att det är 
den kvinnliga biologin som bestämmer hennes vara. Den brist på styrka som tillskrivs 
den kvinnliga kroppen, tillskrivs också det kvinnliga sinnet.95 

 
Mannen har alltid haft större utrymme för differentiering – som en del av det manliga 
privilegiet. De viktigaste dragen i den manliga stereotypen motsvarar i stora drag de 
båda lagarna ovan – isärhållande och hierarki. Enligt isärhållandets lag blir mannen 
alltså allt som kvinnan inte är. Där kvinnan är natur och kropp, är mannen kultur, själ 

                                                 
89 Gemzöe, Lena 2002. Feminism, s. 93ff. 
90 Hirdman, Yvonne 1997. Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning, s. 404ff. 
91 Hirdman 1997, s. 408f. 
92 Hirdman, Yvonne 2003. Genus: om det stabilas föränderliga former, s. 27. 
93 Hirdman 2003, s. 28-35. 
94 Hirdman 2003, s. 35-44. 
95 Hirdman 2003, s. 44ff. 
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och ande. Även mannens kropp har genom historien setts som en materialisering av 
denna ande.96 Att upprätthålla den maskulina genuspositionen, enligt Hirdman, ett 
ständigt pågående projekt, där kroppen ska bemästras och handlingskraften ständigt 
bevisas. ”Det ligger i Hans natur att dominera, supa, våldta, upptäcka världen – 
överskrida sin natur.”

97 Hierarkins lag handlar här om att det är mannen som är norm – 
det är mannen som är ‟människan‟. I jämförelse med ‟människan‟ kommer kvinnan 

således alltid att vara en avvikelse. Men denna ställning som normbärare måste mannen 
ständigt förhålla sig till, något som skapar en ”den vite mannens börda”.

98 Tydligast 
blir, menar Hirdman, den manliga normens primat där den inte syns – när man pratar 
om det allmänmänskliga, den mänskliga erfarenheten, där kvinnors erfarenheter inte 
räknas.99 

4.1.2 Identitetsbegreppet 

Begreppet identitet är centralt i uppsatsen; jag kommer därför här att redogöra för hur 
jag använder det. Kort kan identitet sägas vara en persons upplevelse av sig själv som 
en medveten, klart avgränsad och beständig individ. I begreppet ingår även en 
medvetenhet om den egna personligheten och vad som format en till den man är.100 
Identitetsbegreppet kan också, i en antropologisk betydelse, innefatta de exempelvis 
kulturella eller etniska grupptillhörigheter en individ upplever sig ha.101 
 
Identitetsbegreppet brukar ofta beskrivas utifrån olika psykoanalytiska teorier. 
Gemensamt för dessa är att biologiska (köns-)karaktäristika, i samspel med sociala 
praktiker, antas utgöra grunden för skapandet av (genus-)identiteten. Exempelvis utgår 
sociologen och psykoanalytikern Nancy Chodorow från att den kroppsliga likhet med 
modern som den lilla flickan upplever leder till en identifikation med henne och 
därigenom med den feminina genusidentiteten.102 Jag ansluter mig dock snarare till 
litteratur- och retorikprofessorn Judith Butlers syn på identiteten som formad i ett 
komplicerat samspel av kulturella praktiker: ”Det finns ingen genusidentitet bakom 

uttrycken för genus; denna identitet är performativt skapad genom just de ‟uttryck‟ som 

sägs vara dess effekter.”
103 Så menar Butler exempelvis att den heterosexuella matrisen, 

enligt vilken det existerar ett biologiskt betingat kön som förutsätts ge upphov till ett 
motsatsförhållande och en attraktion mellan könen, leder till en enhetlig, exkluderande 
syn på den ‟kvinnliga identiteten‟ – vilket i sig blir förtryckande. Genom att leka med 
begreppen ‟man‟ och ‟kvinna‟ kan vi utvidga ramarna för genuspositionerna, menar 
Butler.104  

4.2 Läsarperspektivet 

För att analysera respondenternas positioner som läsare tar jag avstamp i vad som på 
engelska kallas reader-response criticism, närmare bestämt Louise M. Rosenblatts 

                                                 
96 Hirdman 2003, s. 47ff. 
97 Hirdman 2003, s. 56. 
98 Hirdman 2003, s. 63. 
99 Hirdman 2003, s. 59ff. 
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101 Identitet 2010. 
102 Se Chodorow, Nancy 1995. Femininum - maskulinum: Modersfunktion och könssociologi. 
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läsarorienterade teori. Samspelet mellan läsning och identitet, hur läsningen ger vidgade 
perspektiv och möjlighet att bearbeta moraliska, politiska och existentiella frågor, 
kommer att analyseras med hjälp av Rosenblatts teori. Denna är användbar då den 
tydligt fokuserar på samspelet mellan text och läsare, samt hur läsandet knyter an till 
andra aspekter av läsarens liv.  
 
Reader-response criticism är inte något enhetlig teori, utan ett samlingsbegrepp för de 
olika litteraturteorier som sätter läsaren och läsandet i fokus. De kan ses som en 
motreaktion på den starka textcentreringen inom nykritiken, där texten ses som ett 
självständigt existerande objekt, skilt från sina effekter, sin påverkan på läsaren.105 Inom 
de olika läsarorienterade teorierna menar man istället att ett litterärt verk inte kan 
separeras från sina effekter, utan att läsaren på ett eller annat sätt bidrar till att ge texten 
mening, vare sig det rör sig om textens implicita läsare, läsaren som en del av en 
tolkningsgemenskap eller en tänkt idealläsare. Några forskare har också intresserat sig 
för de empiriska läsarna, och en av dem är Louise M. Rosenblatt.106  

4.2.1 Louise M. Rosenblatts transaktionsteori 

I Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa presenterar Louise M. Rosenblatt, 
professor emerita of English education, sin transaktionsteori, vilken hon sedan 
utvecklar i The reader, the text, the poem. Tidigare synsätt hade, enligt Rosenblatt, 
allför ensidigt fokuserat antingen på författaren, den litterära texten i sig, eller (mer 
sällsynt) på läsaren. Man har antingen sett texten som bärare av den mening som läsaren 
har att ta emot, eller sett läsaren som den som fyller texten med mening. Denna 
konstruerade uppdelning såg hon som ett hinder för förståelsen av vad som sker när 
läsare och text möts.107 Utan läsare har texten ingen mening; den blir levande först när 
den möter läsarens erfarenheter, känslor och värderingar. Texten i sin tur ger läsaren 
nya utvecklande perspektiv. Litteraturen uppstår i en växelverkan, en transaktion, 
mellan läsare och text. Det litterära verket är således inte något statiskt och en gång för 
alla givet, utan förhandlas fram mellan läsare och text.108 Det existerar därför ingenting 
sådant som ‟verket i sig‟, och heller ingen objektiv uppfattning av verket. Däremot kan 

det finnas mer eller mindre rimliga tolkningar av en text.109 
 
Läsaren ”kommer till boken från livet” skriver Rosenblatt om det faktum att läsaren bär 

med sig sina egna livserfarenheter till mötet med boken.110 Upplevelsen av verket är 
selektiv och kommer alltid att påverkas av den situation som läsaren för tillfället 
befinner sig i. Rosenblatt beskriver det litterära verket som en händelse över tid, som 
äger rum i en specifik situation. Läsaren tolkar och omtolkar texten i relation till 
företeelser i världen omkring henne, men också till de värderingar, känslor och 
erfarenheter som för tillfället är centrala i hennes liv. Utifrån detta nätverk av 

                                                 
105 Tompkins, Jane P. 1980. An introduction to reader-response criticism, s. ix. 
106 Ross, Catherine Sheldrick 2006. In the company of readers. Ingår i Ross, Catherine Sheldrick, 
McKechnie, Lynne & Rothbauer, Paulette M. 2006. Reading matters: what the research reveals about 

reading, libraries, and community, s. 48-53. 
107 Rosenblatt, Louise M. 1994. The reader, the text, the poem: The transactional theory of the literary 

work, s. 1ff. 
108 Rosenblatt, Louise M. 2002. Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa, s. 35f. 
109 Rosenblatt 1994, s. 24ff. 
110 Rosenblatt 2002,s. 42. 
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associationer skapas mening. Upplevelsen av det litterära verket läggs så till läsarens 
livserfarenhet.111  
 
Rosenblatt skiljer mellan efferent och estetisk läsning. Skillnaden ligger i läsarens 
inställning till texten; samma text kan alltså läsas både efferent och estetiskt. Man kan 
se de olika läsarterna som två tänka ytterligheter, mellan vilka varje verklig läsning rör 
sig som i ett spänningsfält. Under den efferenta läsningen (av lat. efferre – föra bort) 
ligger läsarens uppmärksamhet på det som texten refererar till – objekt, idéer eller 
händelser. Det centrala för läsaren är vad läsningen leder fram till, och läsningen är ett 
medel för att till exempel inhämta information.112 Den estetiska läsningen är inriktad på 
det som sker i själva läsakten – transaktionen mellan text och läsare. Estetisk läsning 
innebär ett genomlevande av verket, och de upplevelser läsaren får genom läsningen 
inlemmas i hennes livserfarenhet. Det är den estetiska läsningen som skapar det litterära 
verket, får det att ‟hända‟, och således är läsaren delaktig i skapandet. 113  
 
I läsningen kan man, enligt Rosenblatt, få utlopp för sådant man saknar i sitt eget liv, 
eller som inte är socialt accepterat i det samhälle där man befinner sig. Man kan 
utforska sig själv såväl som alternativa livsmöjligheter, få en ställföreträdande 
upplevelse. Litteraturen skapar samband i den ibland ganska kaotiska världen, och den 
renodlar känslor på ett sätt som inte så ofta sker i den splittrade vardagen. Den erbjuder 
ibland även en kompensation för de egenskaper eller möjligheter man själv upplever sig 
sakna. Ibland kan läsupplevelsen vara så stark att en enda bok förändrar läsarens liv. Det 
kan inträffa när verkets känsloinnehåll nära sammanfaller med en kris eller annan viktig 
upplevelse i läsarens liv. Läsupplevelsen utgör då ofta kulmen på en lång och kanske 
omedveten utvecklingsprocess.114 

”Långvarigt umgänge med litteratur kan leda till ökad 

social känslighet” skriver Rosenblatt vidare.
115 Litteraturen erbjuder en fördjupning av 

inlevelseförmågan som är nödvändig för att göra oss medvetna om orättvisorna i 
världen och i förlängningen agera därefter. Enligt Rosenblatt är vår förmåga till 
inlevelse stor; vi kan känna med personer i olika åldrar, i olika tider, på olika platser och 
av olika kön.116 

 
Intressant i förhållande till science fiction är också Rosenblatts syn på hur litteraturen 
kan ge en mer nyanserad bild av vetenskapen. I litteraturen kan vi möta antropologiska, 
psykologiska, sociologiska, eller andra vetenskapliga resonemang som ger en motvikt 
till våra ofta förenklade vardagsföreställningar om världen och människan. Rosenblatt 
menar att litteraturen kan erbjuda ”konstverk som avslöjar svagheterna i vår egen värld 

eller som erbjuder en vision av hur mänskliga värden kan komma att förverkligas på ett 
mer fullständigt sätt.”

117 Ett synsätt som onekligen för tankarna till science fictions 
förmåga att diskutera problem i samtiden genom cognitive estrangement. 

                                                 
111 Rosenblatt 1994, s. 11f. 
112 Rosenblatt 1994, s. 23ff. 
113 Rosenblatt 1994, s. 27ff 
114 Rosenblatt 2002, s. 156f. 
115 Rosenblatt 2002, s. 148. 
116 Rosenblatt 2002, s. 148ff. 
117 Rosenblatt 2002, s. 136. 
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4.3 Läsning och genus 

Rosenblatt har kritiserats för att ha en förenklad syn på ‟den stora litteraturens‟ förmåga 

att tala till alla människor, oavsett faktorer som genus och social eller etnisk bakgrund. 
Den litteratur hon hänvisar till är dessutom till stor del skriven av män och representerar 
en androcentrisk kanon, och hon använder genomgående pronomenet han om läsaren.118 
Rosenblatt tycks mena att det oftast är en bristande förmåga till estetisk läsning, och inte 
brister i den litterära texten, som är orsaken när läsaren inte accepterar verkets fiktion.119 
Trots detta, menar Elizabeth A. Flynn i essän ”Rosenblatt and feminism”, kan 

transaktionsteorin användas som en feministisk teori, i och med att den öppnar för att 
samma text läses olika av olika läsare, och att litteraturen kan fungera stärkande för 
marginaliserade grupper.120 På några ställen påtalar Rosenblatt också de svårigheter 
kvinnor kan ha att identifiera sig med litteraturens kvinnoporträtt.121 Men något verkligt 
ifrågasättande av den manliga kanon blir det aldrig tal om. 
 
Det kan därför vara på sin plats att även föra fram några röster som är kritiska till den 
maskulint dominerade litterära kanon. Feministiskt inriktade litteraturteoretiker menar 
att en litteratur som utgår från en ‟manlig‟ världsbild

 alls inte erbjuder någon frigörelse 
för kvinnor, utan tvärtom kan vara kontraproduktiv. Bland annat har Judith Fetterley 
beskrivit hur en kvinna som läser litteratur skriven av en manlig författare ofta tvingas 
alienera sig från sin egen livserfarenhet och delta i skapandet av en fiktiv värld från 
vilken kvinnor är uteslutna.122 

 
Patrocinio P. Schweickart, professor i engelska, menar att de läsarinriktade teorierna, 
trots att de medger att texter kan läsas på olika sätt, inte tillräckligt har undersökt den 
kvinnliga läsarens annorlunda perspektiv. Den androcentriska litteraturen utger sig för 
att behandla allmänmänskliga frågor, och det förutsätts också att den kvinnliga läsaren, 
såväl som läsare ur olika marginaliserade grupper, kan läsa dem så. Detta är, enligt 
Schweickart, uttryck för ett utopiskt tänkande. Så länge världen genomsyras av 
kvinnoförtryck måste man se kvinnors läsande som något annat än mäns.123 För en 
manlig läsare av en androcentrisk text blir läsningen en bekräftelse på att manlighet är 
det samma som mänsklighet – ”the text serves as a meeting ground of the personal and 
the universal.”

124 Den kvinnliga läsaren möter inte bara en text där kvinnlig erfarenhet 
inte räknas, hon blir dessutom tvingad att identifiera sig med en manlig världsbild som 
påminner henne om att detta att vara kvinna inte är det samma som att vara människa. 
En feministisk läsning gör det möjligt för den kvinnliga läsaren att avslöja de patriarkala 
strukturerna.125  
 
Vidare menar Schweickart att en androcentrisk kanon skapar androcentriska 
tolkningsstrategier, vilket i sin tur reproducerar en manlig kanon och ett nedvärderande 

                                                 
118 Enligt Flynn, Elizabeth A. 1991. Rosenblatt and feminism, s. 165. 
119 Rosenblatt 1994, s. 39f. 
120 Flynn 1994, s. 166 
121 Rosenblatt 2002, s. 173. 
122 Enligt Flynn 1991, s. 170f. 
123 Schweickart, Patrocinio P. 1986. Reading ourselves: Toward a feminist theory of reading, s. 35ff. 
124 Schweickart 1986, s. 41. 
125 Schweickart 1986, s. 41f. 



  
   

24 

av kvinnliga texter.126 Feministiska läsningar av kvinnors texter kan uppvärdera 
kvinnlig erfarenhet, och i förlängningen skapa andra tolkningsstrategier. Dessa 
läsningar är med nödvändighet subjektiva (liksom all läsning, då objektivitet enligt 
Schweickart är en illusion), och möjliggör ett möte mellan olika kvinnliga 
erfarenheter.127 
 
En intressant vinkel på kvinnors skrivande av science fiction, som kanske även är 
tillämpligt på läsarna, ger litteraturforskaren Susan Gubar i artikeln ”C.L. Moore and 

the conventions of women‟s science fiction”. Hon menar att skillnaden mellan manliga 

och kvinnliga författares inställning till det främmande avspeglar synen på kvinnan som 
den Andre. Hon tar Mary Shelleys Frankenstein som exempel, hur Shelley identifierar 
sig med monstret i dess längtan efter kunskap och att betraktas som en fullvärdig 
människa, och att detta kan kopplas till hennes egen situation som kvinna. I manliga 
författares verk möter man oftare synen på det främmande som något hotfullt eller något 
som ska erövras.128 
 
Enligt Rosenblatts transaktionsteori kan litteraturen erbjuda en fördjupad förståelse för 
andra människor och för världen och samhället i stort. Grundläggande för denna 
förståelse är en estetisk, genomlevande läsning där identifikationen med karaktärerna är 
central. Men om Hirdmans principer isärhållande och hierarki är tydliga även i 
litteraturen, hur påverkar detta de kvinnliga läsarnas förmåga att identifiera sig och hitta 
kopplingar mellan litteraturen och sina egna liv? Samtidigt kan man tänka sig att 
litteraturen kan hjälpa läsaren att bli medveten om dessa strukturer – en aspekt av 
litteraturläsande som är central i Rosenblatts teori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
126 Schweickart 1986, s. 45. 
127 Schweickart 1986, s. 51ff. 
128 Gubar, Susan 1980. C.L. Moore and the conventions of women‟s science fiction, s. 16f. 
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5 Metod 
Min undersökning baseras på vad man brukar kalla kvalitativ forskning, vilken kan 
definieras som ”... ett sätt att studera den sociala verkligheten som har som främsta syfte 

att beskriva och analysera kulturen och beteendet hos människor och grupper med 
utgångspunkt från dem som studeras.” 

129 
 
Forskningen är förståelsegrundad, vilket innebär att man inte kan göra anspråk på att 
resultaten är objektivt sanna och en gång för alla fastslagna. Enligt Mats Alvesson och 
Kaj Sköldberg kan man se begreppet sanning som trilateralt, det vill säga tresidigt. 
Sanning antas ofta betyda en korrespondens med verkligheten, att man beskriver ‟hur 

det är‟. Men sanning kan också handla om användbarhet, alltså ett mer pragmatiskt 

inriktat sanningsbegrepp. Det som är mest intressant i det här fallet är dock den tredje 
formen av sanning, den signifikativa, som handlar om mening och förståelse. Enligt 
Alvesson och Sköldberg kan man inte helt bortse från någon av aspekterna, men man 
kan välja att lägga mer eller mindre fokus på en eller ett par av dem.130 

5.1 Reflexiv intervju 

Studien kommer att utgå från relativt djupgående intervjuer med ett litet antal personer. 
Mitt resultat kommer alltså att vara några individers syn på sitt läsande av science 
fictionlitteratur, och jag kommer således inte att kunna göra anspråk på några ‟objektiva 

sanningar‟. Avsikten är, som forskningsfrågan antyder, snarare att söka ringa in den 

mening dessa individer lägger i sitt läsande än att söka korrespondens med en yttre, 
objektiv verklighet. Metoden ger mig en närhet till respondenterna, och möjlighet till en 
fördjupad förståelse. Denna närhet kan naturligtvis också ha sina nackdelar. Det kan till 
exempel finnas en risk att respondenten ger de svar som hon eller han tror gör forskaren 
nöjd.131 

 
Reflexiva intervjuer beskrivs av Heléne Thomsson som förståelsegrundade; en metod 
som tar mycket tid i anspråk, som kräver mycket engagemang och nyfikenhet. Som 
forskare måste man ha förmåga att kritiskt granska sig själv, sin förförståelse, sina 
syften och eventuella kunskapsluckor. Metoden präglas av kreativitet, intuition och 
öppenhet. De data man får fram är kvalitativa och handlar om människors upplevelser, 
beteenden eller attityder. Men, poängterar Thomsson, det betyder inte att det handlar om 
vardagskunskap som vem som helst kan ta fram. Därför är det viktigt att ha en koppling 
till relevant teori och tolkningsverktyg.132  
 
Reflexivitet innebär lyhördhet för den mänskliga interaktionen, att vara öppen för hur 
olika begrepps betydelser kan förändras i möten mellan människor och hur det kan föda 
nya idéer och tankar. Detta har jag försökt uppnå i min undersökning genom att låta 
intervjuerna vara relativt öppna och samtalslika, och följa upp eventuella sidospår. 
Reflexivitet handlar också om en förmåga att röra sig mellan olika tolkningsplan, både 

                                                 
129 Bryman, Alan 1997. Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, s. 59. 
130 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj 2008. Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod, s. 47-52 
131 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn 1997. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder, s. 106. 
132 Thomsson, Heléne 2002. Reflexiva intervjuer, s. 27-35. 
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se utsagor som beskrivningar av verkligheten, men också kunna göra reflektioner kring 
språkliga aspekter, maktrelationer och forskarens egna fördomar, något jag har haft i 
bakhuvudet vid arbetet med analys och diskussion.133  

5.2 Tillförlitlighet  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i vanlig mening är inte särskilt meningsfullt 
att tala om i samband med kvalitativa metoder. Validitet innebär, enkelt uttryckt, att 
man mäter det man avser att mäta. I en kvalitativ studie kan det innebära att analysen av 
empirin förmår övertyga den som läser, att tolkningarna är rimliga och väl underbyggda. 
Metoden måste också vara välmotiverad och undersökningen väl genomförd. Att 
forskaren förmår reflektera kring sina metoder, syften och analyser är centralt.134 
Reliabilitet handlar om att undersökningen inte ska vara utsatt för slumpmässiga fel, 
alltså bör omständigheterna inte variera mellan olika undersökningstillfällen. I en 
kvalitativ studie är dock den omgivande kontexten sällan konstant, utan är i stället en av 
de faktorer som undersöks. Däremot ska forskaren vara uppmärksam på så kallade 
slumpinflytelser, som till exempel felsägningar.135 Generaliserbarhet, det vill säga 
möjligheten att överföra resultatet från en studerad grupp på en annan grupp, kan 
uppnås genom att man hela tiden noga redovisar sina tillvägagångssätt.136  
 
Jag har tagit hänsyn till dessa faktorer i min undersökning genom att tydligt motivera 
teori och metod, samt noga redogöra för utförandet. Genom att redovisa 
intervjuutsagorna i huvudsak med hjälp av citat undviker jag en tolkningsnivå där 
snedvridningar hade kunnat uppstå, samtidigt som läsaren lätt kan se vad 
respondenterna verkligen sagt, det vill säga det gör min tolkning mer transparent för 
läsaren. Reflektioner kring eventuella brister i undersökningen gör jag i kapitel 8.3. 

5.3 Urval 

När jag inledde sökandet efter respondenter misstänkte jag att det skulle bli svårt, och 
valde därför att inte begränsa mig mer än att personerna jag intervjuade skulle läsa 
science fiction och vara kvinnor. Min tanke var att senare eventuellt göra ett andra, 
snävare urval.  
  
De flesta av respondenterna har jag hittat på internet, på olika mer eller mindre riktade 
litteraturforum och andra sociala forum, där jag lagt ut en öppen förfrågan. Ett par av 
respondenterna fick jag tips om av en bekant. Jag har således inte direkt haft någon plan 
för mitt urval, utan dragit i alla trådar jag kommit på – jag har alltså gjort så kallat 
bekvämlighetsurval.137 Jag hade satt ett maximiantal på åtta personer, då jag trodde det 
skulle bli svårt att hinna med fler än så. Jag fick ganska snabbt kontakt med sju kvinnor 
som var intresserade av att medverka. Vid den sjunde intervjun var det tydligt att det 
inte längre dök upp så mycket nytt; mättnad hade uppnåtts. Samtidigt började tiden att 
hinna bearbeta intervjuerna bli knapp. Jag valde därför att nöja mig där och tacka nej till 
en åttonde person som senare anmälde intresse. 
 
                                                 
133 Thomsson, s. 39ff. 
134 Thomsson 2002, s. 31f. 
135 Trost, Jan 1993. Kvalitativa intervjuer, s. 66f. 
136 Thomsson 2002, s. 30ff. 
137 Trost 1993, s. 71. 
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Den valda urvalsmetoden kan tänkas påverka mitt resultat – det är förmodligen mer 
troligt att en person som redan från början är intresserad av och insatt i det min 
undersökning handlar om kommer att svara på denna typ av öppen förfrågan än en som 
inte är det. Jag återkommer till detta i diskussionen.  

5.4 Tillvägagångssätt 

För att informera dem som skulle intervjuas kring syfte och utförande skrev jag en kort 
presentation av min studie, att delas ut före intervjuerna.138 Samtliga intervjuer kom att 
utföras antingen i respondentens hem eller i någon avskild vrå av ett bibliotek, allt efter 
respondenternas önskemål.  
 
Utifrån mina forskningsfrågor hade jag utformat en intervjumanual, som kom att ligga 
till grund för intervjuerna.139 Jag försökte dock frigöra mig från manualen så långt som 
möjligt, detta för att intervjuerna mer skulle likna vanliga, avspända samtal. 
Intervjumanualen består av 27 övergripande frågor, som jag ställde till samtliga 
intervjuade. Beroende på svaret kunde jag sedan ställa följdfrågor utifrån de stödord 
som finns listade under varje intervjufråga i manualen. 
  
Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang menar att man bör börja intervjuer med 
frågor som har relativt enkla och självklara svar, och spara de svårare frågorna till 
längre fram i intervjun, då man har skapat ett visst förtroende och respondenten vant sig 
vid intervjusituationen.140 Detta tog jag fasta på, och började först med en del frågor av 
allmän karaktär om den intervjuades bakgrund, sysselsättning, ålder och så vidare. 
Dessa frågor var också viktiga för att sätta in de intervjuade i en kontext. Sedan följer 
några allmänna frågor kring läsning av science fiction; hur respondenten upptäckte 
genren, hur länge hon har läst science fiction och så vidare. Dessa har legat till grund för 
de läsarpresentationer som inleder redovisningen av intervjuerna. Också dessa frågor 
hade till syfte att få igång samtalet, skapa förtroende och att utgöra en yttre beskrivning 
av läsningen innan vi trängde djupare in i ämnet. 
  
Nästa avsnitt i intervjumanualen motsvarar ungefärligen min första forskningsfråga, och 
handlar således om vilken betydelse science fiction har för respondenten, och vilka 
behov som tillfredställs genom läsningen. Det följande avsnittet behandlar hur hon ser 
på genren i allmänhet, och ur ett genusperspektiv i synnerhet. Den tredje och avslutande 
delen handlar om fandom och sf-rörelsen, och vilken plats respondenten upplever att 
kvinnor har där. 
  
Intervjuerna spelades in på kassettband - delvis för att inte riskera att missa något 
väsentligt i mina anteckningar, men framför allt för att inte behöva störa samtalet och 
min egen fokusering genom att anteckna allt som sades. Bandupptagningarna 
transkriberades sedan i sin helhet, redigerades något för att främja läsbarheten, och 
skickades sedan till respektive respondent för godkännande. Detta för att undvika 
feltolkningar, vilket skulle ha kunnat ge upphov till en snedvridning av resultaten. 
Samtidigt blev det en trygghet för respondenterna, då de fick en chans att utveckla sina 
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uttalanden. Jag passade då även på att fråga kring eventuella oklarheter i 
intervjumaterialet.  
 
Vid en av intervjuerna blev ljudupptagningen, av okänd anledning, så dålig att jag var 
tvungen att genomföra en kompletterande intervju via mail. Den gick till så att jag sände 
respondenten frågorna i intervjumanualen, vilka hon svarade på skriftligt. Jag läste 
sedan igenom svaren och ställde följdfrågor i ett par omgångar. 

5.5 Analysmodell 

Vid sammanställandet av intervjuerna utkristalliserade sig fyra teman, vilka jag kommer 
att använda som analysmodell. Dessa teman är till viss del en följd av de frågor jag 
ställde vid intervjuerna, och därigenom även av den teori jag använder. Men 
analysmodellen är också beroende av vad respondenterna valde att ta fasta på i sina 
svar. Denna typ av tolkningsmodell benämns abduktion, vilket kortfattat kan sägas 
innebära att empiri och teori ”successivt omtolkas i skenet av varandra” under 

tolkningsprocessen.141  
 
De fyra temana är: 
 

 Ifrågasättande och idédebatt 
 

 Upplevelser, känslor och alternativa möjligheter 
 

 Genus 
 

 Identitet och självbild  
 
Temana är inte helt möjliga att separera, utan går in i varandra. De två första, 
Ifrågasättande och idédebatt samt Upplevelser, känslor och alternativa möjligheter, hör 
samman med respondenternas upplevelse av sin läsning och med de definitioner av 
science fiction som de gav. Det tredje temat, Genus, är mer övergripande och verkar på 
flera nivåer i analysen. Dels handlar det om bilderna av genus i litteraturen och hur detta 
påverkar läsarten och en eventuell identifikation, dels om hur respondenterna i sin roll 
som kvinnliga science fictionläsare passar in i läsarkollektivet. Det fjärde temat kan 
sägas sammanfatta de övriga tre, och handlar om hur respondenternas identitet och 
självuppfattning samverkar med det faktum att de är kvinnliga läsare av science fiction. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
141 Alvesson & Sköldberg 2008, s. 56. 



 

29 

6 Resultat 
Här presenterar jag först respondenterna med varsitt läsarporträtt. Sedan följer en 
redogörelse för intervjuutsagorna, presenterade tematiskt utifrån mina forskningsfrågor, 
och därigenom även utifrån intervjumanualen. För att skydda respondenternas identitet 
har jag gett dem fingerade namn, samt ändrat vissa uppgifter. 

6.1 Läsarporträtt 

Urvalet visade sig bli förhållandevis homogent – alla respondenter är i åldern 25-35 år. 
Medelåldern är runt 28 år. De ser sig alla som science fictionläsare, men graden av 
engagemang varierar, från Helen och Klara, vilka kan ses som litterära allätare som 
läser science fiction då och då, till Eva, Sara och Tove, som är mycket väl insatta i 
genren och läser övervägande science fiction.  

6.1.1 Klara 

Klara är 27 år gammal och går en kulturinriktad utbildning på en folkhögskola i en 
medelstor stad. Hon är gift och har en fyraårig dotter. Klara kallar sig ”allmänt 

kulturell”, med teater som sin huvudsakliga inriktning. Hon har pluggat bland annat 

litteraturvetenskap, teatervetenskap och sociologi på högskolan samt gått en teaterlinje 
på folkhögskola. Klara är också politiskt aktiv i vänsterpartiet. 
  
Redan under uppväxtåren ägnade Klara mycket tid åt läsande, och började tidigt läsa 
själv. Genren science fiction upptäckte hon på egen hand och brukar oftast hitta sina 
böcker på biblioteket. Ibland genom att helt enkelt ‟browsa‟ hyllorna, ibland genom att 

se vad personalen rekommenderar. Hon letar också boktips på internet, på bloggar och 
forum, men säger sig inte riktigt lita på andras boksmak. Klara ser sig som allätare när 
det gäller böcker och läser mycket annat än science fiction. Alltför ingående tekniska 
skildringar i sf-litteratur avskräcker henne. Hon ger som exempel en bok av William 
Gibson: ”... Hela inledningen skrek: ‟Nu blir det science fiction, det här är framtid och 
massa häftiga grejer!‟ Och då kände jag, nej, det här orkar jag inte med.” 
  
Klara är inte engagerad i kulturen kring science fiction. Men hennes man rör sig i 
angränsade subkulturer, kring rollspelande och onlinespelet World of Warcraft, och 
Klara har också vänner som skriver sf-bloggar och fan fiction. Därigenom tycker hon 
sig ha en viss inblick i sf-rörelsen. 

6.1.2 Helen 

Helen bor på landsbygden utanför en större stad, är 31 år gammal och har just slagit 
igenom som författare. Tidigare har hon studerat mycket, bland annat juridik, psykologi 
och kommunikativ pedagogik. Men för närvarande är Helen föräldraledig med sitt första 
barn. 
  
I Helens barndomshem lästes det mycket och hon började själv läsa i fyra-femårsåldern. 
Hennes mamma är lärare, och det var hon som rekommenderade Helen George Orwells 
1984. Helen var då 16-17 år gammal och beskriver läsningen som en riktig wow-
upplevelse. Hon ser inte sig själv som någon ”scifi-nörd”, och säger sig mest ha läst 
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klassikerna inom sf-genren.142 Hon läser inom många olika genrer, och mycket av det 
hon läser är facklitteratur som research till sitt eget skrivande. För 7–8 år sedan försökte 
hon sig till och med på att skriva en sf-roman, men den refuserades av ett flertal förlag 
med hänvisning till att boken var osäljbar. Bland favoriterna i sf-genren finns dels de 
riktigt dystopiska, nästan postapokalyptiska böckerna, dels Douglas Adams Liftarens 

guide till galaxen, ”... där han bara kladdar på med allt på paletten, för att ha roligt.” 

Däremot är Helen inte särskilt förtjust i den alltför tekniskt inriktade typen av science 
fiction.  
  
Helen är inte heller särskilt engagerad i fanvärlden, men har varit på en science 
fictionmässa. Också hon har varit gift med en rollspelare, och säger sig därigenom ha en 
viss uppfattning om kulturen. 

6.1.3 Linnea 

Linnea är 25 år gammal och är bosatt i en storstad, där hon studerar miljövetenskap. 
Läsningen är, vid sidan av träning och umgänge med vänner, Linnéas största intresse.   
Hon är noga med att få mycket ensamtid, så att hon får tillfälle att försjunka i böcker 
och serier. 
  
Som barn läste Linnea mycket; Astrid Lindgren, Kittyböcker, men också Jules Verne. 
Det lästes ofta högt ur Barnens uppslagsbok, och Linnea beskriver hur hon alltid varit 
intresserad av frågan ”Hur funkar det, och varför det då?”. Och här passade science 

fictionlitteraturen, som ofta handlade om någon spännande upptäckt eller uppfinning, in. 
Hon stötte på genren själv när hon botaniserade bland bibliotekets hyllor. I början var 
det också på biblioteket som Linnea hittade sina sf-böcker, och då läste hon mest 
genrens klassiker. I 16–17-årsåldern upptäckte hon Science fictionbokhandeln, och det 
är fortfarande främst där och på biblioteket hon hittar böcker. Nu får hon oftast tips av 
Sara (se nedan), och läser bloggar för att veta vad hon ska läsa. Octavia Butler och Neal 
Stephenson är favoriter inom genren. Linnea uppskattar att ungefär en fjärdedel av de 
böcker hon läser är science fiction. Dålig science fiction finns det gott om, enligt 
Linnea, men det har hon ofta överseende med, ”Det är redan en sån genre som har lite 

dåligt rykte, så det blir bara roligt när det är dåligt.”  
  
Linnea har inget intresse av kulturen kring science fiction, eller ”vilka böcker som är 

inne”. Förutom ett visst engagemang i tv-serien Buffy the Vampire Slayer har hon ingen 
inblick i fanvärlden. 

6.1.4 Sara 

Sara är 25 år gammal, och vän till Linnea. Hon bor i samma stad, där hon bland annat 
jobbar i en fantasy- och sf-inriktad bokhandel. Sara har läst mycket språk på högskolan, 
framförallt latin, men även bland annat en kurs som heter Science fiction – feministiska 

perspektiv på dystopi/utopi. Där blev hon introducerad för den som skulle bli hennes 
favoritförfattare – Octavia Butler. 
  

                                                 
142 Nationalencyklopedin förklarar ‟nörd‟: ”enkelspårig och något löjeväckande person med fanatiskt 

detaljintresse men förment undermålig social kompetens.”  
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Sara kommer från en arbetarbakgrund, där det inte lästes speciellt mycket. Men hon har 
alltid blivit uppmuntrad att läsa, speciellt av sin tolv år äldre syster, och hon fick mycket 
böcker som liten – ”Maria Gripe och annan kvalitetslitteratur för barn”. Sara började 

med att läsa fantasy, och upptäckte science fiction av en slump i 14–15-årsåldern. 
Science fiction gav henne något mer än fantasy, som hon menar ofta är väldigt svartvit 
med platta karaktärsskildringar. Idag är det främst genom sitt arbete som Sara får tag på 
böcker, men även internet är viktigt när det gäller att hitta intressanta böcker, till 
exempel genom olika bokbloggar. Hon försöker också ha koll på vilka som får priser 
inom genren, samt olika topplistor. Sara beskriver sig som en allätare inom genren. Hon 
gillar både ”postapokalyptiska settings”, alternativ historia, och litteratur som 

ifrågasätter normer. Hon läser även klassiker som Isaac Asimov och Ray Bradbury. 
  
Genom sitt arbete har Sara inblick i vad som sker i anslutning till de genrer man 
specialiserat sig på. I butiken har man också olika happenings och det blir mycket 
diskussioner kring böcker. Hon brukar också gå in på io.09.com, som hon beskriver som 
”en nördhemsida som handlar mycket om sf, serier och teknik”. 

6.1.5 Tove 

Tove är 27 år gammal och doktorand i biologi. Hon är småbarnsmamma och bor i en 
större stad. Så länge hon kan minnas har hon läst väldigt mycket – serietidningar, sagor 
och annat. Ofta hände det att hon valde böcker och serietidningar framför kompisarna.  
  
Sagorna Tove läste som liten förde henne in på fantasy, men hon tröttnade snart och 
gick över till att läsa skräck. Därigenom hittade hon författaren Clive Barker, som bland 
annat skrivit inom science fictiongenren. En annan ingång har varit serierna, och en 
pojkvän i tonåren som introducerade Tove för superhjälteserier. När Tove upptäcker en 
ny författare läser hon oftast allt hon kommer över av honom eller henne. Internet är 
också ett sätt att hitta litteratur; Tove nämner bland annat att det finns listor över vad 
man ”bör ha läst” inom sf-genren. Biblioteket är viktigt, liksom Sf-bokhandeln. Tove 
kan uppskatta många olika typer av science fiction, ”från bisarra framtidsskildringar till 

bombastiska rymdgrejer”. Något hon gärna läser är böcker om parallella världar, där 

man kan läsa in sanningar om vår egen värld. 
  
Tove är medlem på ett internetforum för science fictionläsare, men är inte så aktiv själv, 
utan läser mest vad andra skriver. Därifrån har hon också rekryterat folk till en sf-
inriktad bokcirkel som hon har startat. Några gånger har hon funderat på att åka på 
konvent och liknande, men säger sig inte trivas i sådana sammanhang där många 
människor förenas kring ett gemensamt intresse.143 

6.1.6 Eva 

Eva är 35 år gammal, bor i en storstad och är utbildad civilingenjör i medieteknik. Men 
hon har också pluggat bland annat psykologi, juridik, retorik och språk. 
  
Eva kommer inte riktigt ihåg när hon började läsa science fiction, men minns att hon 
tidigt läste både science fiction och fantasy för barn. Dock kopplade hon inte självklart 

                                                 
143 Konvent är en av de mer officiella arenor där fans träffas. Varje år anordnas exempelvis Worldcon, där 
man bland annat utser vinnaren av det prestigefyllda Hugo-priset. 
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ihop det med science fiction för vuxna, när hon började läsa det i elvaårsåldern. Hennes 
mor hade då lånat hem sf-antologin Det hände i morgon från biblioteket. ”Det var en 

stark sense of wonder på den” säger Eva. Här någonstans tog hennes intresse för science 

fiction fart på allvar, och i början hittade hon mycket böcker på biblioteket. I 13–14-
årsåldern började hon läsa mycket science fiction och fantasy på engelska, och något år 
senare även serier med sf-inslag. Vanliga bokhandlar och bibliotek kan oftast inte 
tillhandahålla science fiction i den utsträckning som Eva skulle önska. Därför köper hon 
mycket böcker på nätet och lånar av vänner vars smak hon litar på. Generellt föredrar 
Eva den människodrivna eller etnologiskt inriktade varianten av science fiction; hon 
nämner författare som Ursula K. Le Guin, Tanith Lee och Iain M. Banks. Men trots att 
de ‟hårdare‟ författarna ofta brister i sin karaktärsskildring tycker hon ändå att de gör ett 

gott hantverk. Fokus ligger ju på vetenskapen, och inte på människorna. Och ”en bra 
space opera alltid är lika roligt”.

144 

  
Eva är medlem på ett sf-forum på nätet, men säger sig själv vara ”semiaktiv”. Många i 

hennes umgängeskrets läser också science fiction, men det är få som är engagerade i sf-
rörelsen. Ibland åker hon på konvent och liknande, även utomlands. Men det är mest 
utifrån ett läsarperspektiv, hon säger sig inte vara intresserad av ”fannisk aktivitet”. 

6.1.7 Agnes 

Agnes är 28 år gammal och har arbetat som biblioteksassistent i flera år i en storstad. 
Samtidigt pluggar hon till bibliotekarie på distans. Tidigare har hon bland annat läst 
idéhistoria på högskolan. 
  
Läsningen har alltid varit ett stort intresse för Agnes. Hon kommer från en ”läsande 

familj” och började läsa själv väldigt tidigt. I femtonårsåldern läste hon vad hon 
kommer ihåg som sin första sf-roman; Isis – hotad planet av Monica Hughes. Det var 
mest av en slump, men hennes fascination för rymden och astronomi kan också ha lett 
henne in på sf-området, menar Agnes. I sitt arbete får Agnes mycket tips på läsvärda 
böcker, men hon letar också boktips i tidningar och på nätet. Hon brukar låna det mesta 
på biblioteket. Generellt föredrar Agnes böcker som inte räknas till ‟hård‟ science 

fiction. Också hon nämner Octavia Butler – en annan stor favorit är Ted Chiang. 
Tekniken intresserar inte Agnes så mycket, utan hon är mer ute efter en ”wow-känsla”. 

Som exempel på en dålig sf-bok tar Agnes en mycket ‟tät‟ bok av J. G. Ballard: ”Jag 

tror att det är ganska vanligt att science fictionförfattare gör så. De har så mycket de vill 
skriva och så mycket häftigt som de har kommit på, så att det blir för mycket.” 
  
Även Agnes är medlem av ett nätbaserat forum för science fictionläsare, men säger sig 
inte heller hon vara särskilt aktiv i diskussionerna. På biblioteket där hon arbetar har 
hon en sf-läsecirkel. Ibland åker hon på konvent, men då handlar det inte om böcker 
utan om tv-serien Star Trek. Däremot har hon bekanta som är mer aktiva i den svenska 
science fictionvärlden. 

                                                 
144 Uttrycket ‟space opera‟ (eller ‟rymdopera‟) är härlett ur ‟soap opera‟, och var  från början en pejorativ 
benämning på en viss typ av episka rymdäventyr. 



 

33 

6.2 Intervjuredovisning 

Intervjumaterialet kommer här att presenteras tematiskt utifrån mina tre frågeställningar. 
Det första avsnittet behandlar således frågan om vilken betydelse science fiction har i 
respondenternas liv och hur det påverkar deras identiteter – vilka tankar och känslor 
läsningen väcker, vilka behov den tillfredställer och hur sf-läsandet eventuellt påverkar 
det övriga livet. Andra avsnittet kommer att behandla läsarnas syn på själva litteraturen 
och hur den skildrar kvinnor och kvinnliga genuspositioner, men också synen på män 
och manliga genuspositioner. Jag ställde också frågor om vilken plats relationer och 
sexualitet har i science fiction, eftersom det är en arena där könen möts och rollerna blir 
tydliga. I det tredje avsnittet får respondenterna ge sin syn på science fictionrörelsen, 
och vilken plats de upplever att de har där som kvinnor. Intervjuerna återges till stor del 
genom citat, då jag tycker det ger en extra dimension åt läsningen att få ta del av de 
individuella rösterna, samtidigt som det bidrar till framställningens transparens.  

6.2.1 Science fictions betydelse för den kvinnliga läsaren 

Science fictionlitteraturen tar olika mycket utrymme i mina informanters liv, och den 
fyller också olika syften för de olika läsarna. De flesta nämner att de läser för att bli 
underhållna eller slappna av, vilket ju torde gälla flera typer av litteratur, inte bara 
science fiction. Men, som Eva säger ”sedan kanske man kan ha olika åsikter om vad 

som är underhållning, eller hur komplicerad underhållning ska vara”. Några tar även 

upp andra allmänlitterära aspekter som bra språk, personskildring, en spännande 
handling och en helhet som fungerar. 
  
Att science fiction ofta kommenterar och diskuterar den värld vi lever i idag är något 
flera av respondenterna påtalar och ser som en viktig anledning till att de intresserar sig 
för litteraturformen.  
 

Helen: Men ska man gå djupare så är det väl någon sorts kontakt med den sidan av mig 
som är oerhört medveten om hur viktigt det är med demokrati och yttrandefrihet. Det är 
ju den strängen 1984 och Du sköna nya värld spelar på. Man kan tycka att science 
fiction är jävligt avlägset, men det är ju tyvärr inte det i många delar av världen. Det är 
många som nästan lever 1984 till vardags, även nu idag. Så tyvärr är det egentligen 
verklighetsskildring.  

 
Helen kopplar också detta till egna erfarenheter av mobbning och hur hennes familj levt 
med förtryck i Östeuropa under förintelsen. Hennes mormor satt i koncentrationsläger, 
något som har påverkat Helen starkt. 
 
Klara säger sig söka ett problematiserande av etiska frågor: “Jag vill inte ha frågor och 

så enkla svar i slutet, utan jag vill gärna få behöva ta ställning själv.” Något liknande 

säger också Linnea och Sara; att de söker efter något som tvingar dem att omvärdera sin 
världsbild. Läsningen ger dem en möjlighet att ifrågasätta genom att visa på 
alternativen. 
 

Linnea: Poängen, som jag ser det, med science fiction, är ju att på något sätt 
kommentera samtiden. /... / Och gärna något politiskt, fast också lite konstigt, som man 
helst inte vill tänka på själv. Jag vill gärna att det ska vara något som är lite störigt. 
Intervjuare: Vad menar du med störigt? 
Linnea: Ja, men sådant som jag själv inte har kommit på, sådant som man kanske inte 
vill erkänna, som liksom tränger sig in i ens tankevärld.” 
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Sara: Jag vill ha funderingar kring hur samhället kommer att utvecklas, t.ex. nära 
framtidsberättelser. Till exempel läser jag Octavia Butler för att hon dels skriver väldigt 
spännande sf, men dels för att hon är väldigt genomtänkt och har ett intersektionellt 
perspektiv på allt hon skriver. Kön, ras och klass är alltid med på något sätt och 
diskuteras i hennes romaner.  

 
Just detta, att visa alternativ till vårt samhälle, är något som också lockar Tove. Ur ett 
feministiskt perspektiv ser hon möjligheter att måla upp en värld utan ojämlikhet mellan 
könen. Men ännu har hon inte riktigt hittat fram till litteratur som är verkligt 
nyskapande:  
 

Tove: Jag önskar liksom när man ska ta upp ett feministiskt perspektiv att man ska måla 
upp en bild som är ... en värld som är jämlik. Som i den boken till exempel [Mörkrets 

vänstra hand av Ursula K. Le Guin, min anm.], där drar de hela tiden paralleller till vår 
värld och de stereotyper som finns, och jag tycker inte att det är så intressant. Det 
intressanta hade ju varit om de hade målat upp en helt alternativ värld och inte alls 
kopplat den till vår värld. Och inte låtsats om att det någonsin hade funnits några 
ojämlikheter. Det hade känts så fräscht på något sätt. Att man inte skulle tyngas av 
historien. 

  
Här kan man också skönja ett annat viktigt tema; det att få prova något som ligger 
utanför ens egen vardag. ”Det finns liksom inga restriktioner. Det är spännande. Man 

kan inte åka till Mars och bo där, men man kan läsa om det!” säger Agnes. Linnea 

beskriver hur hon i litteraturen får utlopp för fler sidor av sig själv, och att just science 
fiction är väldigt fritt och ger ”fler möjligheter för mig att finnas till på”. Helen nämner 

att science fiction också uppmuntrar den lekfulla sidan av henne. 
 
Att bli omskakad, plötsligt se saker ur en helt annan vinkel, tar flera av respondenterna 
upp som något centalt i science fictionlitteratur. Ett par använder termen sense of 

wonder för att beskriva den hisnande känslan när perspektiven plötsligt skiftar. 
 

Agnes: Det är ju verkligen bara med science fiction som jag har fått de känslorna, de 
här att man nästan ramlar av stolen. Det är mycket därför jag läser science fiction. Och 
när det är en sådan bok så ... Ja, men som den här [Stories of Your Life and Others av 
Ted Chiang, min anm.], det var verkligen, varenda novell var en sådan. Men det är väl 
en av de definitionerna, just för sf, att få den här sense of wonder. När det är bra så är 
det ju riktigt bra. 

 
Eva, Linnea och Tove uttrycker i högre grad än de andra ett intresse för de rent 
naturvetenskapliga spekulationerna, även om de generellt inte föredrar ‟hård‟ science 

fiction. Övriga säger sig vara nästan enbart intresserade av människocentrerad science 
fiction; Klara beskriver till exempel hur hon ibland kan känna sig dum när hon inte 
hänger med i avancerade tekniska resonemang. Däremot är det flera av de mindre 
naturvetenskapligt intresserade respondenterna som drivs av en nyfikenhet på hur 
samhället kan komma att se ut i framtiden. Och som Eva påpekar: ”Den etnologiska 

människoskildringen, den kan ju vara lika stringent som tekniken kan vara.” 
  
När jag ställer frågor kring identifikation med karaktärer i böckerna, skiljer sig svaren åt 
ganska markant. Helen menar att eftersom man som människa är mångfasetterad ser 
hon inga problem med att identifiera sig med och leva sig in i personer av skiftande 
slag. Kön, ålder eller andra yttre egenskaper är inte centralt för henne när det kommer 
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till att leva sig in i någon annans situation. Däremot menar hon att hon på senare tid 
snarare identifierar sig med författaren än med karaktärerna i boken. Hon läser på ett 
annat sätt sedan hon själv började skriva, och lägger i större utsträckning märke till 
berättartekniska detaljer. 
  
Sara söker inte heller efter identifikation. ”Jag vill hellre stöta på något som känns 
främmande och sen få en förståelse för det. Jag är inte ute efter den biten.” Hon anser 

också att man kan hitta beröringspunkter med alla, eftersom de mänskliga villkoren 
alltid är desamma. Dessutom, menar Sara, är det kanske inte personskildringen man är 
ute efter i första hand när man läser science fiction, utan att ”det intressanta är 

bakgrunden, som ändå ofta är förgrunden”. 
  
Agnes, Eva och Tove menar att man måste kunna leva sig in i fiktionen – ”vara 

någonstans i berättelsen” som Tove säger – men att man inte nödvändigtvis måste 
identifiera sig med karaktärerna. Det behöver inte vara en ”jag-känsla” i det, som Eva 

uttrycker det. Hon menar att det inte är så konstigt att det är svårt att som tjej leva sig in 
i sf-litteraturen: 
 

Eva: Om man läser fantasy och sf som tjej, så lär man sig att identifiera sig med en 
grupp människor, för att tjejerna inte är dem man vill identifiera sig med. I nästan alla 
tidiga fall var det så. / ... / Det finns massor av tuffa tjejer, men man ville ändå alltid 
vara killen. Det är svårt att förklara. Det finns där från början det här att man skrev för 
en manlig publik. Och det tror jag är väldigt tydligt.  

 
Just detta att äldre science fiction inte har några kvinnobilder som går att identifiera sig 
med håller också Linnea med om. Men både hon och Eva menar att kvinnobilderna 
blivit mer nyanserade i dagens science fiction.  
 

Linnea: I klassisk science fiction brukar man ju inte göra det [identifiera sig, min 
anm.], för det är bara gubbar. Men Neal Stephenson till exempel, han har ofta unga 
tjejer, som är ... mot någonting eller har i uppgift att göra någonting som är farligt och 
så. Som går lite på tvärs mot allting. 

 
Hon påpekar också att kön inte behöver vara konstant i science fiction, ytterligare en 
”störig” faktor. För Klara är det inte olikheter i kön och ålder som försvårar 
identifiering, utan: “det skulle vara mer moraliskt eller politiskt, i så fall. Jag brukar 

försöka hitta någon gemensam nämnare. En jättesexistisk högersnubbe skulle jag ha 
svårt att tycka synd om, om han hade problem i en bok liksom.” 
 
För att få någon riktig behållning av läsningen är det viktigt för henne att identifiera sig, 
relatera till och förstå huvudpersonen. Tove har också svårt att identifiera sig med någon 
hon ser som osympatisk. Men för Tove är även genus en viktig identifikationsfaktor: 

 
Tove: Jag skulle vilja svara nej, men jag tror att det är så. /.../ Jag märker ju helt klart att 
jag blir väldigt glad när det till exempel beskrivs en kvinna som är lite närmare mig 
själv än stereotyperna. Man skulle ju kunna säga att: ”Nej, men jag kan identifiera mig 

med männen i stället”, men det funkar inte riktigt så. Det är ju helt klart ett plus om en 

bok har liksom ... starka kvinnor, sympatiska kvinnor som är relativt lika mig. 
 
Science fictionläsandet har haft olika stor betydelse i mina respondenters liv. Linnea 
kan inte se att det har haft någon särskild inverkan alls, förutom möjligen att det bidrog 
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till att hon valde det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. Klara ser inte heller 
sf-litteraturen i sig som särskilt betydelsefull; däremot har litteratur och läsande i stort, 
såväl som enskilda böcker, haft stor betydelse. Hon har genom litteraturen lärt sig 
mycket och utvecklats som person. Ofta kan hon också bli väldigt inspirerad av böcker 
hon läser; antingen till att skapa själv eller till att agera mot orättvisor och 
missförhållanden hon upptäckt genom litteraturen. 
  
Sara tycker inte heller att science fiction har haft någon direkt betydelse i hennes liv, 
förutom att hon har fått ett roligt arbete via sitt sf-intresse. Hon ser det mer som en extra 
nyans i tillvaron. 
 

Sara: Jag ser sf mer som något komplementärt i livet, som att jag är intresserad av de 
politiska aspekterna för det är det som är viktigt för mig i de andra bitarna av mitt liv 
också. Det kanske är en liten ”hönan eller ägget-fråga”, men jag tror att jag uppskattar 

den sf jag gör, för att jag kan koppla den till andra bitar i livet. Till exempel så är jag 
väldigt intresserad av att börja läsa Samuel R. Delaney just för att han tar upp frågor 
som jag är intresserad av - kön, klass och ras. En ny författare ger nya perspektiv på 
saker och ting. 

 
Ytterligare några av respondenterna kan se en direkt koppling till sina val av yrken eller 
studier. För Eva, till exempel, gjorde Jules Vernes böcker att hon tidigt fick en positiv, 
till och med romantiserad, bild av ingenjörer, vilket sedan kan ha inspirerat henne i 
hennes yrkesval. Helen menar att det var science fiction som fick henne att över huvud 
taget börja skriva. Uppfinningsrikedomen i science fiction och fantasy har stimulerat 
hennes egen fabuleringsförmåga, tror hon. För Agnes ger sf-intresset henne en egen 
nisch i bibliotekarieyrket, eftersom det inte är så många bibliotekarier som är insatta i 
genren. Tove kan se ett samband mellan science fictionläsandet och att hon inriktat sig 
mot naturvetenskap, men tror inte att det ena beror på det andra utan snarare att det är 
hennes personlighet som lett henne in på båda områdena. 
  
Tove, Agnes, Helen och Eva menar också att sf-läsandet har påverkat dem starkt som 
personer. För Tove har det blivit viktigt att identifiera sig som sf-läsare. Hon menar att 
man, särskilt som tjej, blir tagen på större allvar om man säger att man läser science 
fiction. Det ses som något lite svårt och tungt, men ändå inte pretentiöst. Samtidigt 
tycker hon det är lite synd att det fungerar så, att man måste vara annorlunda än andra 
kvinnor för att bli tagen på allvar av män. Agnes tycker också att det är viktigt för 
hennes identitet att se sig som en sf-läsande tjej, och berättar att hon har en knapp på sin 
jacka där det står ”Läser science fiction utan att skämmas”. 
  
Att science fiction är utvecklande för tanke och fantasi är något flera av respondenterna 
tar fasta på. Som science fictionläsare är man intresserad av idéer, av att ställa frågor 
och diskutera, menar Eva. Helen är glad att hon inte är som många andra vuxna hon 
känner, som inte kan leva sig in i det som inte speglar verkligheten: ”Jag tycker det 

måste vara jättetråkigt! Och på något vis platt, att inte kunna hitta det som är sant i det 
osanna.” Science fiction ger möjligheter till upplevelser man inte kan få någon 

annanstans. “Jag har inte upplevt det i någon annan litteraturgenre. Just att få en att 

känna att allting är möjligt. Så det har betytt jättemycket.” säger Agnes.  
 



 

37 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att respondenterna lägger olika stor vikt vid sitt 
läsande av science fiction. För några är det mest en extra dimension i livet, medan det 
för andra är en viktig identitetsskapande faktor, som gör att man upplever sig som lite 
annorlunda. Samtliga respondenter verkar drivas på ett eller annat sätt av nyfikenhet och 
diskussionsvilja. Man vill också få en chans att testa andra möjligheter, helt utan de 
restriktioner som vi är vana vid från våra vardagliga liv. De flesta av respondenterna 
verkar också anse att det har varit utvecklande för deras sätt att tänka, känna och se på 
omvärlden. Flera av respondenterna menar dock att man som kvinna kan hamna i en 
situation där man inte vet vem man ska identifiera sig med, eftersom de kvinnliga 
karaktärerna ofta ses som stereotypa. Detta verkar framför allt gälla lite äldre science 
fictionlitteratur. 

6.2.2 Den kvinnliga läsarens syn på science fictionlitteraturen 

Att definiera science fiction är som sagt svårt, och det märktes även när jag ställde 
frågan till respondenterna. De flesta nämnde framtiden, att det handlar om att se in i 
framtiden eller testa alternativ till vår värld – alternativ som eventuellt skulle kunna bli 
verklighet en dag. Eva, Linnea, Sara och Klara påpekar att det är viktigt att inte enbart 
associera till naturvetenskap och teknik, utan att science fiction lika väl kan handla om 
utveckling inom andra områden. Litteraturen kan ha ett etnologiskt perspektiv, och ta 
upp etiska och filosofiska frågor. Den alternativa verkligheten kan till exempel handla 
om att samhället är uppbyggt på ett annat sätt än vi är vana vid. 
 

Helen: Jag skulle säga att science fiction är böcker om det som ligger utanför vår 
verklighet idag, men som vi kanske antingen hoppas eller fruktar kan komma att bli vår 
verklighet en dag. / .../ Sedan är det väldigt mycket upp till om författaren är rädd för 
framtiden eller om han ser fram emot den vad det blir för bok. 

 
Sara tycker inte att science fiction egentligen skiljer sig så mycket från vanlig litteratur. 
Det är en stor och diversifierad genre, som lyder under samma villkor som annan 
litteratur. Det som skiljer är formen, visionerna, och den nära anknytningen till teknik 
och vetenskap. 
 

Sara: Deckare har sina mordhistorier, historiska romaner sina bakgrunder, science 
fiction har alltid med ett visionärsskap om framtiden eller användning av teknik på ett 
sätt som vi inte gör nu. Däremot finns det mycket diskussioner inom genren om folk 
som tycker att sf endast ska handla om teknik och [vara] naturlagsenlig, medan allt 
annat bara är fluff-sf som man inte kan ta på allvar. Det tycker då inte jag. Jag skiter i 
hur kupolen är konstruerad i en kupolstad, jag vill veta varför den är byggd och hur den 
påverkar invånarna i den. 

 
Tove tycker det är svårt att över huvud taget ge en definition, eftersom science fiction 
kan vara så mycket; deckare, romantik och så vidare. Men hon menar att science fiction 
är något som alla borde kunna uppskatta. Om man till exempel har tröttnat på de 
stereotypa människoskildringarna i fantasy, ska man ge science fiction en chans. Genren 
ger samma möjligheter att låta fantasin flöda, men är lite ‟vuxnare‟ i och med att de 

fantastiska inslagen alltid måste förklaras vetenskapligt. 
  
Eva tar upp begreppet idélitteratur, men menar att det är en lite problematisk definition 
– det finns ju mycket litteratur som drivs av idéer utan att för den skull vara science 
fiction. Däremot tycker hon att science fiction ofta är mer diskuterande, att den tar upp 
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idéer på ett lekfullt, icke-moraliserande sätt, som hon inte har stött på någon annanstans. 
Agnes nämner återigen sense of wonder som något centralt för genren. I stort sett all 
science fiction har något element av det, menar hon. 
  
Nästan samtliga respondenter håller med om att det finns fördomar både kring science 
fictiongenren i sig och kring läsarna. Linnea verkar dock ovillig att uttala sig i frågan: 
“Det vet jag inte riktigt. Det gör det säkert. Att det bara är dåliga filmer, Will Smith-
filmer, liksom. Fast jag bryr mig inte så mycket om det. Så det får det göra, om det vill.” 

Helen menar att många ser science fiction som något barnsligt, som man inte som vuxen 
kan intressera sig för eftersom det inte stämmer med verkligheten. Klara berättar hur 
frustrerande det kan vara att försöka intressera människor för science fiction: “Jag 
rekommenderar alla jag känner att se Battlestar Galactica, för jag tycker det är så 
fantastiskt. Alla säger bara „Äh, rymden!‟ och där är det slut liksom. „Nej, men det är 

moraliska, etiska frågor! Det är jätteintressant!‟ „Suck, rymdskepp!‟” 
 
Eva har ungefär samma upplevelse. Hon menar att många grundar sin uppfattning om 
science fiction på böcker de läste i tonåren. Eftersom de ‟vet‟ hur genren ser ut är de 

nästan omöjliga att övertyga om att science fiction har mycket mer att erbjuda. Och så 
finns det, menar Eva, en motsättning mellan science fiction och det litterära 
etablissemanget. Här tar hon som exempel författare som George Orwell och Margaret 
Atwood, som ses som ‟fin‟ litteratur och därför inte kan kallas science fiction. Medan 
sf-läsare gärna gör kategorin science fiction väldigt vid. Även Agnes och Sara är inne 
på samma linje – att människor tror att de vet vad science fiction handlar om och tycker 
att det är dålig litteratur. “Jag tror att folk inte inser det djup som man faktiskt kan hitta. 
Och just att det är lite så här ... det är killar som läser om äventyr. Leksaker, och så. 
Leksaksskepp.” säger Agnes. Ofta rekommenderar hon sf-böcker till låntagare på 
biblioteket där hon jobbar, men hon undviker att tala om att det är science fiction, 
eftersom många då inte längre är intresserade. 
  
Nörd är ett ord som återkommer i flera av intervjuerna. Science fiction har 
”nördstämpel” enligt Agnes, Tove och Helen. Men för åtminstone Tove och Helen 
verkar ordet nörd ha en positiv innebörd. En nörd är någon som är väldigt kunnig inom 
ett område, kanske till och med insnöad, och Tove menar att det på senaste tiden blivit 
‟inne‟ att vara nörd. Man ses som mer intelligent och tas på större allvar. Helen verkar 
inte själv se sig som nörd, men uttrycker en viss beundran och fascination för dem som 
lägger så mycket tid och energi på sitt specialintresse. 
 
De flesta av respondenterna nämner också att det finns en bild av science fiction som en 
‟manlig‟ genre. ” ... att det är mest män i trettioårsåldern som är ingenjörer som läser”, 

som Sara uttrycker det. Eva tror att det är ett övergående fenomen som har att göra med 
att science fiction från början skrevs för män och tonårspojkar, och att många tjejer 
kommer att komma in i genren framöver till exempel via den japanska serieformen 
manga. 
  
Agnes menar att hon ofta möter fördomen att det bara är män som läser science fiction. 
Tove tycker sig se att de flesta killar har läst någon science fiction i sitt liv, medan det 
verkar ha gått de flesta tjejer förbi. Hon tror det har att göra med en uppdelning i en 
pojk- och en flickkultur; att pojkar exponeras för det som anses lite hårdare och tuffare 
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och ofta kommer i kontakt med science fiction via actionfilmer och liknande. Sara tror 
att det kan ligga en viss sanning i fördomen att science fiction har mest manliga läsare, 
men påpekar också att det kan bero på att det är det manliga läsarna som syns och hörs 
mest. Hon tror att de flesta skulle kunna uppskatta science fiction, eftersom det är en så 
varierad genre, men att man som person måste vara relativt öppensinnad. ”En del klarar 

inte saker som är helt fabulerade.” Helen ser också en skillnad i mäns och kvinnors 

inställning till science fiction – det är generellt vanligare bland kvinnor med 
inställningen att man inte kan ägna sig åt något som anses barnsligt och inte är ”på 

riktigt”. 
 

Helen: Jag vet inte om det är att män får vara pojkar mycket längre och får lov att tumla 
runt och leka och så. Boys will be boys, liksom. Medan kvinnor ska vara 
verklighetsförankrade och ta ansvar. Jag menar om man ser på familjelivet. Se till att 
alla rutiner följs och att allt flyter på i hemmet. Det är mer okej för en man att leka, på 
något vis, högre upp i åldern. 

 
Däremot tycker hon inte att genren som sådan är dålig på att skildra kvinnor. Hon 
tycker att det är en ganska jämställd genre, där både de som skildras som förtryckta, till 
exempel i 1984, och de styrande, förtryckarna, kan vara kvinnor såväl som män. Klara 
säger sig inte vara tillräckligt insatt för att ge en korrekt bild, men tror att science 
fictiongenren är ganska traditionell när det gäller könsroller. I många äldre science 
fictionböcker är ju kvinnor knappt med alls, menar hon. Också Linnea, Agnes, Sara och 
Tove har samma uppfattning. “Det var väl rätt länge så att kvinnorna inte riktigt fanns 

där. Och om de fanns så hölls de ju fångna av ett monster och var i behov av räddning. 
Eller att de var sekreterare.” säger Agnes. 
   
Tove tycker till och med att det kan vara skönt när kvinnorna utelämnas helt; då slipper 
man i alla fall stereotyperna. Enligt Sara skiljer sig kvinnobilderna åt beroende på både 
tidsperiod och författare, och författarens kön verkar ha en viss inverkan.  
 

Sara: Väldigt mycket ‟madonna/horakomplex‟, eller en ‟token female‟ eller ‟femme 
fatale‟ i böckerna, när de är skrivna av män. Till exempel Molly i Neuromancer-trilogin 
arbetade som prostituerad under en period, där hon var mentalt frånvarande hela 
perioden, hennes kropp hyrdes ut. Det är verkligen en polarisering av kvinnan som 
objekt, samtidigt som jag tror Gibson var rätt medveten om det. 
Intervjuare: Kan du förklara ‟token female‟? 
Sara: Med ‟token female‟ menar jag att det bara finns med en kvinna, ett alibi för att 
visa att författaren visst har med kvinnor och att de är en del i historien. Ofta blir ‟the 
token female‟ också fullspäckad med egenskaper för att representera hela könet i en 
enda person. 

 
Eva beskriver hur det faktum att man tidigt skrev för en tänkt manlig läsare har lett till 
ett ointresse för eller en oförmåga att skildra kvinnor nyanserat. Man har istället 
framställt dem som en helt annan sorts varelser, omöjliga att förstå sig på. Medan 
‟plotten‟ stödjer de manliga karaktärerna, är kvinnorna där för att upprätthålla den, ofta 
genom att förändra personlighet. Hon tar också en bok av William Gibson som 
exempel. 
 

Eva: Det tog mig tre försök att komma igenom boken. Och det berodde på att jag var så 
ämlans trött på den här gatusamurajen. Det dyker upp en jättehäftig tjej. Första gången 
jag läste boken var jag ganska ung, så då var jag definitivt av åsikten att gatusamurajer 
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var ett jättehäftigt koncept. Och det första hon gör är att ha sex med hjälten. Jag tror att 
han har råkat ut för någonting, jag kommer inte ihåg vad just nu. Så han befinner sig i 
en sjukhussäng. Och det är väl ett perfekt exempel, att ”Okej, du befinner dig i en 

sjukhussäng, du är kille och den här otroligt sexiga tjejen, hon är jättekompetent, dyker 
upp. Vad vill du att hon ska göra?”, liksom. 

 
Som tjej blir det då svårt att veta vem man ska identifiera sig med. Tove berättar hur en 
bekant till henne bad henne läsa ett manus till en science fictionbok som han skrivit, och 
hur han själv tyckte att han hade åstadkommit starka kvinnliga karaktärer med 
laserpistoler och allt, medan Tove retade sig på det ständiga fokuset på hjältinnans yttre. 
 

Tove: Just det här att hela tiden beskriva utseendet; de måste ju vara vackra, annars är 
det ju inte intressant. Vilket sammanhang det än är så måste de beskriva läpparna och 
formerna och det svallande håret. Det stör mig något sjukt! Att starka kvinnor måste 
alltid vara snygga liksom, det känns så ofräscht! Det hade varit så himla kul och 
intressant om någon hade gjort något annat någon gång, men det är aldrig. 

 
Klara tycker att det kan vara tröttsamt att det blir ett sådant fokus på kvinnobilderna, om 
det någon gång dyker upp en författare som är bra på att skildra kvinnor. Linnea, å 
andra sidan, tycker att de olika sorters kvinnobilder som genren bjuder på, från de 
nästan osynliga hemmafruarna eller ‟våpen‟ i tidig science fiction, över de feministiska 
utopierna och fram till dagens relativt jämställda litteratur, är intressant som en bild av 
samhällsutvecklingen. 
  
Hur männen skildras råder det också delade meningar om. Helen tycker inte det är 
någon skillnad mot övrig litteratur. Eva anser att mansskildringarna har blivit bättre med 
tiden och utvecklats från den klassiska hjälten, men att det trots allt alltid har funnits en 
större spännvidd än i kvinnobilderna. För att tilltala olika typer av män och pojkar var 
man tvungen att också skildra olika typer. Sara menar också att männen brukar skildras 
relativt nyanserat, men att de ofta har ett begränsat känsloliv. Dock säger hon sig inte ha 
så stor erfarenhet av science fiction med traditionella könsroller, eftersom hon aktivt 
söker sig till HBT- eller icke-normativ sf. 
 
Enligt Tove kommer människorna ofta i andra hand i science fiction, vilket gör att 
mansbilderna inte heller blir särskilt nyanserade. Och det har heller inte, som är fallet 
med kvinnoskildringarna, gjorts några allvarliga försök att visa på alternativa 
mansroller. Klara tycker sig mest ha sett traditionella hjälteroller, och att det är männen 
som för skeendet framåt. Linnea tycker att mansskildringarna varierat över tid ungefär 
på samma sätt som kvinnoskildringarna. “Men att män är mer osynliga, de får ju stå för 

det allmänmänskliga, alltid. Att de får stå för människan, när någon möter en 
utomjording eller så. Och det är ju trist.” 
 
Skildringar av kärlek och sexualitet har respondenterna också olika uppfattningar om. 
För Helen handlar det om något djupt mänskligt, som ofta framstår som hotat i de 
dystopiska skildringar hon helst läser. Det blir för henne det yttersta förtrycket att 
försöka kontrollera människans sexualitet. Hon ser ingen direkt ojämlikhet i hur könen 
skildras här, däremot menar hon att den mesta science fiction hon läst har varit 
heteronormativ. 
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Eva menar att sexualiteten kanske har varit mer frånvarande i science fiction än i annan 
litteratur, då man ofta riktade sig till en ung publik. Men samtidigt anser hon att man 
med ett nutida perspektiv kan läsa in mycket i den äldre litteraturen som inte sades rent 
ut, både i form av undertryckt homosexualitet och i form av sexuellt färgade konflikter 
mellan män och kvinnor. Både Klara och Linnea anser att science fiction ofta verkar ha 
en instrumentell syn på sex. Det handlar om reproduktion, eller rent biologiska behov. 
Sexualiteten blir också vetenskap eller teknik, och då får kärlek och relationer ingen 
plats. Klara menar också att den människosyn som science fiction representerar har 
svårt att hantera sexualiteten. 
 

Klara: Det är liksom inte passion. Jag har någon tanke på gång som är lite svår att 
formulera ... Men jag tänker att sexualitet det är liksom det mänskliga, det är rentav det 
djuriska, och att science fiction lite strävar bort från det, att man tänker mer och 
utvecklas och går bort från impulserna och är mer planerande i stället. Något sådant. 

 
Samtidigt är det något som tilltalar henne i tanken att människan inte är slav under sina 
impulser, utan kan ”sträva högre”. Linnea ser i science fiction en potential att diskutera 

sexualiteten och hur vi ser på den. En potential som dock inte utnyttjas så ofta. För Tove 
känns dock skildringar av kärlek och sex ofta problematiska. 
 

Tove: Det blir mycket lättare också att man hamnar i de här stereotyperna; att det börjar 
med en stark kvinna, men så plötsligt blir hon beroende av en man som hon blir kär i. 
Oftast hade det varit bättre om de hade strukit det. Det är lite som med den nya Star 

wars-filmen, det blir så tydligt där. Det är någon kärlekshistoria där mellan den onde då, 
när han var ung och den där tjejen. Hon är så jättestark först, men helt plötsligt blir hon 
helt töntig, och så blir hon kär i honom. Och så blir man helt äcklad. 
 

Enligt både Eva och Agnes är dagens science fiction, och då särskilt den mer 
människocentrerade, inte sämre än annan litteratur på att hantera sexualitet och 
relationer. 
 

Agnes: Det är många böcker jag har läst där det är väldigt mycket om relationer och 
känslor och sex och så. Jag tror också att det har kommit. Inte bara heterosex utan även 
homosex får plats i litteraturen. Sex med robotar och ... annat. Det finns verkligen 
allting man kan göra. 
 

Enligt Sara är det sällan relationer är i fokus i en sf-roman, helt enkelt för att det inte är 
så spännande ur en sf-synvinkel. Därför utelämnas sexualiteten ibland helt. Dock finns 
det undantag; hon nämner Audrey Niffeneggers Tidsresenärens hustru, där villkoren för 
relationen är ”härligt mind bending”, och det är också det som bidrar till att den faller 

under kategorin science fiction. Hon menar också att det finns exempel på en friare syn 
på sexualitet i science fiction, men ofta bara för männen. 
 

Sara: Jag tänker att en del författare har inte kritiserat sexualitet, varken sin egen eller 
samhällets, och att man därför tänker att det kommer se likadant ut var än eller när än 
historien utspelar sig. För att kunna skriva något på ett annat sätt behöver man först vara 
medveten om något. Om man som en manlig heteroförfattare skriver en 
framtidshistoria, tar han nog för givet att rådande omständigheter skulle vara norm då 
också. 

 
För att sammanfatta kan man säga att spekulationer, visioner och idéer kring framtiden 
är centralt för respondenternas uppfattning om science fiction. Vanliga fördomar om 
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science fiction verkar vara att det är dålig litteratur som bara handlar om rymden och 
tekniska landvinningar. Också läsarna verkar vara föremål för fördomar, och de 
beskrivs som insnöade, excentriska och oftast av manligt kön. Uppfattningen om hur 
pass genusstereotyp sf-genren är varierar. Dock verkar de flesta överens om att genren 
har utvecklats till det bättre och att det finns en potential att ifrågasätta och diskutera 
frågor kring genus och sexualitet. 

6.2.3 Den kvinnliga läsarens syn på science fictionrörelsen 

Respondenterna visade sig ha varierande uppfattningar om vad fandom och sf-rörelsen 
innebär. De arenor som nämndes var olika nätforum och annan internetkommunikation 
som bloggar och mailinglistor, konvent och kongresser, föreningar, bokcirklar, media-
fandom samt skrivande av fan fiction. Jag försöker nedan diskutera var och en av dessa 
aspekter av sf-rörelsen för sig. Det var inte ovanligt att vi gled över i diskussioner om 
fankulturen kring andra genrer och medier, som kulturen kring tv-serier eller 
rollspelande. Detta har jag till största delen utelämnat. 
  
Ingen av respondenterna har något stort engagemang i sf-rörelsen, men de har alla en 
bild av hur den fungerar som kollektiv. Tove och Eva, och i viss mån Agnes, framstår 
som de mest insatta. De är alla med i internetforum kring science fiction, med fokus på 
själva litteraturen, men ingen av dem säger sig delta särskilt aktivt i diskussionerna. 
“Jag vill se vad folk pratar om, vad folk tipsar om och så. Jag har väl svarat på något 
enstaka inlägg. Jag är mer där för att hålla koll.” säger Agnes. Både hon och Tove anser 

att det är de manliga medlemmarna som hörs mest, eller åtminstone de mest talföra 
bland dem. Tove ser också hur en del av de kvinnliga medlemmarna anpassar sig till 
kulturen. 
 

Tove: Det som jag kan tycka är trist inom sådana kulturer som är mansdominerade, är 
att de få tjejerna som finns ofta avskärmar sig från andra tjejer. För att komma in i 
killgänget så vill man visa att man inte är en riktig ...  Man kan ofta göra narr av hur 
andra tjejer är. Och att man själv är annorlunda. Men det är ju en överlevnadsstrategi på 
något sätt, för att bli accepterad av en grupp. 

 
Tove berättar också om hur hon som ny på forumet bemödade sig om att välja ett alias 
som var relativt könsneutralt, men hur någon då genast ”avslöjade” henne som tjej. ”I 

ett sådant sammanhang hade det varit så enkelt att bara bortse från det. Men det är som 
att folk inte riktigt klarar av det.”  
 
Eva menar att den textbaserade formen i sig gör att diskussionerna lätt bli hetsiga och 
lite aggressiva. Man kanske tar för givet vissa saker om den man diskuterar med, eller 
misslyckas helt enkelt med att få fram sitt budskap. Det leder också till att många blir 
försiktiga och inte gärna ger sig in i diskussionerna, och då blir det några få medlemmar 
som dominerar. Hon tycker inte att man som kvinnlig medlem blir behandlad 
annorlunda, utan att det är ett gemensamt fokus på ämnet, som alla kan förenas kring. 
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Eva berättar också om det så kallade ‟fejdandet‟ som försiggick inom sf-rörelsen när 
hon själv började intressera sig för den i fjortonårsåldern.145 

 
Eva: Och det här var tydligen precis när folk fejdade som mest. Så jag fick hem massor 
av fanzine, och väldigt stora delar utav fanzinen bestod av människor som kom med 
vitrioliska angrepp på andra människor.146 Och jag kände inte några av de här 
människorna. Så jag förnyade inte det medlemskapet, jag tyckte mest att det var väldigt 
underligt.  
 

Småningom hittade hon tillbaka till sf-rörelsen, men numera fokuserar hon enbart på 
diskussioner kring litteraturen, och undviker allt som har att göra med vad hon kallar 
”fannisk aktivitet”. 
  
Klaras erfarenhet av fandom handlar till största delen om mediafandom och skrivande 
av fan fiction. Hon har fått intrycket att det är viktigt att vara insatt och känna till allt 
om karaktärerna, för att räknas. ”Det är lite att man måste engagera sig fullt ut. Och ha 

koll. Men man får inte bli kritisk heller så att säga – det är lite kultartat ibland.” De 

personer Klara känner till som engagerar sig på det sättet är kvinnor.  
  
Sara har märkt att det är mest män som köper science fiction i bokhandeln. Men hon 
säger också: “Mina personliga fördomar säger att fler män är ensamma och gör läsandet 
till en viktig relation i livet, gräver ner sig i sina intressen.” Helen tror också att det är 

övervägande män som läser science fiction, men att skillnaderna i könsrepresentation är 
något mindre på konvent och liknande. ”De som väl blir så tagna av det och så insatta 
att de verkligen ger sig iväg på konventen, där tror jag det är kanske till och med 50-50. 
Det finns rätt många kvinnliga nördar.” Eva tycker sig se att det är fler män än kvinnor 

som engagerar sig i sf-föreningar och liknande, men att det är procentuellt vanligare att 
kvinnor når ledande positioner. “Tjejer väljer inte att läsa sf av födsel och ohejdad vana. 

Du hittar det bland civilingenjörer också faktiskt. Tjejer som läser till civilingenjörer vet 
ofta precis varför de läser till civilingenjör, för att det är inte ett defaultvärde för 
flickor.“ förklarar hon. 

 
Nördbegreppet återkommer, oftast med positiva förtecken. Man beskriver läsarna som 
passionerade, nyfikna och kunniga. Många lägger verkligen ner sin själ i sf-intresset. 
Flera av respondenterna beskriver läsarkollektivet som öppet och tillåtande. Samtidigt 
beskrivs det som en arena där det diskuteras och debatteras, ibland ganska högljutt. Eva 
ger en intressant vinkel på vad det innebär att vara en del av sf-rörelsen. Hon menar att 
sf-fans ägnar sig åt en annan typ av konversation än vad som är vanligt i andra sociala 
sammanhang. Man är inte intresserad av ”kaffekoppskonversationer”, där allt som sägs 

är till för att bekräfta samhörigheten mellan dem som talar, utan man diskuterar för att 
driva en fråga. Hon beskriver sf-fans som mindre beredda att kompromissa med sociala 
förväntningar än människor i allmänhet. 
 
Sara läser å andra sidan in ett stort mått av identifiering med gruppen i fankollektivet. 
Hon menar att eftersom science fiction ses som en lite apart genre, är det viktigt att söka 
                                                 
145 Utifrån diskussioner på fandom.se har jag gjort mig bilden av detta fejdande som ett resultat av enstaka 
personers åsikter om hur sf-fandom skulle se ut, och som med grund i detta anklagade andra för att vara 
”ofanniska”. Detta tycks ha pågått under i stort sett hela 1980-talet. 
146 Av fan magazine, amatörtidskrift av och för fans, i motsats till ‟prozine‟ - professional magazine. 
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bekräftelse inom gruppen sf-läsare. Man förenas i nördskapet, visar genom kläder eller 
märken vilka böcker man gillar och utbyter gärna tips med andra. Sf-engagemanget har 
alltså en social funktion, där människor som kanske har svårt att passa in på andra 
ställen kan mötas och känna gemenskap. “Det är roligt på så sätt att det är sådana som 

vissa skulle, på ett nedsättande sätt, kalla nördar som liksom samlas och är glatt nördiga. 
Stolt nördiga kan man säga. Och det är roligt, att det är så stort.” säger Klara. 
 
Som sagt har flesta av respondenterna ingen större erfarenhet av sf-rörelsen. Men den 
allmänna uppfattningen verkar vara att det är ett kollektiv av mycket engagerade 
människor som är intresserade av att diskutera. Klimatet beskrivs dels som öppet och 
tillåtande, dels som lite hetsigt och aggressivt, kanske beroende på vilken arena det rör 
sig om. Att rörelsen är manligt dominerad verkar sant i vissa fall, men några av 
respondenterna har stött på sammanhang där könsfördelningen varit relativt jämn, eller 
där det till och med funnits en övervikt av kvinnor. 
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7 Analys 
Här analyserar jag intervjuutsagorna enligt den tidigare presenterade analysmodellen. 
De fyra temana Ifrågasättande och idédebatt, Upplevelser, känslor och alternativa 

möjligheter, Genus samt Identitet och självbild, får utgöra underrubrikerna i detta 
kapitel. 

7.1 Ifrågasättande och idédebatt 

”Långvarigt umgänge med litteratur kan leda till ökad social känslighet” skriver 

Rosenblatt, och det verkar i allra högsta grad vara fallet för mina respondenter.147 
Genom att i litteraturen konfronteras med samhällen som skiljer sig från vårt får de 
tillfälle att reflektera över frågor som engagerar dem. I åtminstone Klaras fall, tycks det 
även kunna inspirera till direkt handling. Science fiction beskrivs som ”egentligen 

verklighetsskildring”, ”störigt” eller provocerande, nytänkande och som skildrande en 

tänkbar samhällsutveckling. För flera av läsarna verkar detta hänga intimt samman med 
saker de uppfattar som viktiga i sina liv. Ett engagemang för exempelvis genus- eller 
klassfrågor, en medvetenhet om orättvisor och förtryck eller en vilja att ifrågasätta 
normer kring sexualitet är viktiga delar av deras liv, vilka de söker korrespondens med i 
litteraturen. Det finns en beredskap för att bli ifrågasatt och provocerad, att gå in i en 
transaktion med texten där man kanske kommer ut med en förändrad bild av världen. 
 
Flera av respondenterna beskriver hur de fördomar som finns om genren science fiction 
handlar om att det skulle vara något barnsligt, världsfrånvänt och starkt teknikinriktat. 
Några av dem verkar också ha stött på science fiction som till viss del bekräftar 
fördomen; Klara och Agnes berättar båda hur de tröttnat på böcker där författaren velat 
få med så mycket som möjligt av alla ”häftiga grejer” som han kommit på, vilket nästan 

gjort boken oläsbar. Men det finns hos vissa av respondenterna också en önskan att 
uppvärdera science fiction genom att betona de mer seriösa inslagen av samhällsdebatt 
och ifrågasättande. Kanske kan man här se det mönster Helen talar om, att kvinnor 
generellt vill ha en anknytning till verkligheten i läsningen, eftersom de oftare förväntas 
ta ansvar och vara jordbundna. Att hänvisa till den samhällskritiska och diskuterande 
aspekten av science fiction kan då bli ett sätt att försvara en läsning som annars skulle 
kunna ses som onyttig och världsfrånvänd. Men några av respondenterna framhåller 
också det barnsliga och lekfulla i läsningen. 
 
Framtiden nämndes ofta som ett viktigt fokus för science fiction. Läsningen drivs bland 
annat av en nyfikenhet på hur framtiden kan komma att te sig – här ligger den visionära 
potential som Rosenblatt skriver om nära till hands.148 Science fiction kan, i bästa fall, 
erbjuda en vision av hur en framtida värld kan komma att se ut, och en förståelse för att 
olika samhällen erbjuder mycket olika livsvillkor för människor, trots att Rosenblatt 
något nedsättande menar att detta i science fiction blir ”en alltför lättvindigt framställd 
kliché.”

149 Mina respondenter tycks dock eniga om att sf-litteraturen spelar en viktig roll 
i att den renodlar tendenser i samtiden, eller helt enkelt visar upp vad en motsatt 
utvecklig skulle kunna få för konsekvenser. Här kan man kanske tala om utopilitteratur 
snarare än science fiction. Särskilt Helens läsning uppfattar jag som mer inriktad mot 
                                                 
147 Rosenblatt 2002, s. 148. 
148 Rosenblatt 2002, s. 136. 
149 Rosenblatt 2002, s. 30. 
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litterära utopier (eller snarare dystopier) än ren science fiction, medan Eva uttalande om 
att sf-författare inte moraliserar kring idéerna, och Klaras betoning av att själv få ta 
ställning, antyder att de tar avstånd från de ofta moraliska inslagen i den utopiska 
litteraturen.  
 
Linneas fråga ”Hur funkar det och varför det?” kan sägas sammanfatta mycket av det 

som motiverar läsningen för respondenterna. Science fiction verkar spela just den roll 
som Rosenblatt tillskriver god litteratur; att med vetenskaplig grund fördjupa vår 
förståelse för människan och världen.150 För respondenter tycks det vara viktigt att den 
utveckling som beskrivs i sf-litteraturen är, om inte realistisk, så i alla fall trovärdig. Det 
handlar alltså inte om några fria fantasier, utan om litteratur som (oftast) är fast 
förankrad i verkligheten. 
 
Sf-litteraturen tycks utgöra en diskussionspartner för respondenterna, och de går in i ett 
nära samspel med texten där deras uppfattning om sig själva och omvärlden hela tiden 
sätts på spel. Trots att läsningen inte alltid är identifikatorisk, och att det kan finnas 
element i litteraturen som gör att läsaren delvis tar avstånd från den, uppfattar jag detta 
som en i hög grad estetisk läsning, enligt Rosenblatts definition.151 Respondenterna 
läser visserligen delvis för att lära sig, men det stora engagemang för de moraliska och 
politiska frågor som diskuteras i texterna antyder att de lever med i själva läsakten. 
Detta verkar alltså vara möjligt även om man inte förutsättningslöst kan identifiera sig 
med verkets karaktärer. Det handlar i stället om att ta ställning eller ”vara någonstans i 

berättelsen.” 
 
Läsarkollektivet verkar spegla litteraturen. Även det karaktäriseras av en stor 
diskussionsvilja, där umgänget inte handlar om att bekräfta likhet och närhet utan 
snarare om att hävda sig i en ständigt pågående debatt. Trots att respondenterna ser sig 
som kritiskt tänkande och diskussionsvilliga individer tycks de uppleva vissa av sf-
rörelsens forum som tröttsamt aggressiva. Det vore här intressant att jämföra med de 
manliga läsarnas upplevelse av samma forum. Kanske är det som Eva säger, att det är 
ett litet fåtal av medlemmarna som dominerar diskussionen, medan resten, både kvinnor 
och män, förhåller sig passiva. 

7.2 Upplevelser, känslor och alternativa möjligheter 

Science fiction tycks erbjuda respondenterna något som de inte hittar någon annanstans. 
Men den erbjuder också sådant som man kan finna i andra typer av litteratur – 
underhållning, förströelse och spänning. Linnea finner till exempel ett 
underhållningsvärde i att läsa riktigt dålig science fiction, där genren så att säga 
parodierar sig själv och de fördomar som finns om den. Eva roas av att läsa space 
operas, men framhåller också att uppfattningen om vad som är underhållande är högst 
subjektiv. Här kan man ana en stark medvetenhet om megatextens eller 
genrekonventionernas betydelse för förmågan att uppskatta science fiction.152 Bara den 
som är väl förtrogen med inom genren återkommande nova, kan uppskatta en medveten 
eller omedveten parodiering av dessa. Man kan se förtrogenhet med megatexten som en 

                                                 
150 Rosenblatt 2002, s. 136. 
151 Rosenblatt 1994, s. 23ff. 
152 Määttä 2006, s. 42f. 
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av de erfarenheter som läsaren bär med sig till texten och som är central i transaktionen 
med en sf-text. Man skulle också kunna tala om ett symboliskt kapital som är specifikt 
för genren science fiction. Klaras erfarenhet av att ibland känna sig dum när hon läser 
science fiction kan då också förstås som en bristande förtrogenhet med sf-läsning och 
naturvetenskap, vilket gör att hon bara har tillgång till en del av megatexten eller det 
symboliska kapitalet. Sf-texten får mening först vid mötet med en läsare som har de 
rätta erfarenheterna och intressena – först då kan en verklig transaktion, och därmed 
också en estetisk läsning, ske. Läsningen av science fiction läggs till läsarens 
livserfarenhet – ju mer man har läst, desto mer förtrogen är man med megatexten och 
desto större blir förmågan att uppskatta sf-litteraturen. 
 
Sense of wonder eller ”wow-känsla” nämndes ibland, men inte så frekvent som jag hade 

förväntat mig, då det brukar beskrivas som en upplevelse man bara kan få i sf-
litteraturen. Men en känsla som verkar central för respondenterna är den att sf-
litteraturen erbjuder fler möjligheter än den verkliga världen. Här vore det alltför 
lättvindigt att tala om eskapism eller verklighetsflykt, utan det handlar snarare om en 
utvidgning av livssfären, något som väl all litteratur egentligen handlar om. 
Respondenterna har, som jag uppfattar det, i hög grad själva valt hur de vill leva, och 
när inte någon önskan om att komma bort från en tråkig och begränsande verklighet.  
Snarare erbjuder litteraturen ytterligare en värld av möjligheter. Sf-litteraturen ger 
möjligheter till det Rosenblatt kallar ställföreträdande upplevelser av sådant som är rent 
faktiskt omöjligt i vår värld, samtidigt som det aldrig blir verklighetsfrånvända 
fantasier, då science fiction alltid knyter an till en tänkbar utveckling.153 Möjligtvis 
finns det ett missnöje med det förtryck som många människor lever under, att kvinnor 
fortfarande är underordnade och andra missförhållanden. Men respondenterna tar inte 
sin tillflykt till litteraturen för att glömma verkligheten, utan för att få syn på den och 
vilka alternativ som är tänkbara. Jag anser inte att detta handlar om kompensatorisk 
läsning i egentlig mening – snarare om medvetandegörande läsning. 
 
Nyfikenhet och lekfullhet är också något som präglar respondenterna och deras 
inställning till läsningen. Sara menar att ett öppet sinne är en förutsättning för att man 
ska klara av att läsa sådant som är helt fabulerat. Detta kan också ses som en av de 
förutsättningar som möjliggör estetisk läsning av en sf-text. Helen tycker sig se att 
människor, och särskilt kvinnor, tappar intresset för det som ”inte är på riktigt” när de 

blir vuxna. Här kanske man kan tala om något slags omvänd utveckling som läsare – 
inte bara skaffar man sig erfarenheter som gör att man bättre kan uppskatta litteratur, 
man skaffar sig också förutfattade meningar om hur litteraturen ska se ut och tappar 
delvis förmågan till fantasi och lekfullhet i läsningen.  

7.3 Genus 

Science fiction beskrivs ibland som en litteraturform där det är möjligt att ifrågasätta 
ideologier. Genom cognitive estrangement kan vi få syn på sådant som vi i vanliga fall 
tar för givet. 1970-talets feministiska utopiförfattare använde detta för att ställa vår 
värld i kontrast mot en där jämställdhet rådde, och på så vis synliggöra kvinnoförtrycket 
i vårt samhälle.154 Men det tycks ändå som om denna förmåga till medvetandegörande 

                                                 
153 Rosenblatt 2002, s. 156f. 
154 Öhman 2002, s. 169f. 
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är underutnyttjad när det kommer till genusfrågor. Sara menar att det beror på att de 
flesta manliga sf-författare aldrig har ifrågasatt genus och sexualitet, och därför tar för 
givet att förhållandena alltid kommer att vara desamma – ett uttryck för det Butler kallar 
den heterosexuella matrisen.155 Sf-litteraturen har ju en historia av manlig dominans 
både bland författare och läsare, och kanske kan man helt enkelt säga att ifrågasättande 
av genusordningen inte ingår i genrens megatext, annat än i klart avgränsade 
undergenrer, som den feministiska, vilken tycks ha gått många sf-läsare helt förbi. 
Kanske för att den inte räknas till ‟hård‟ sf utan, som Sara uttrycker det, ”fluff-sf”. 

Kanske för att sf-kritiken, liksom övrig litteraturkritik, tenderar att nedvärdera och 
bagatellisera litteratur av kvinnliga författare, och framför allt den som skildrar 
kvinnliga erfarenheter.156 
 
Hur kvinnor skildras i sf-litteraturen, och hur mycket det påverkar den kvinnliga 
läsaren, har respondenterna som sagt skilda uppfattningar om. Det alla verkar vara 
överens om är väl att science fiction blivit mindre genusstereotyp med åren. Sara söker 
aktivt upp icke-stereotyp litteratur, medan Tove uttrycker en viss besvikelse över att hon 
inte har hittat författare som har ett verkligt feministiskt synsätt. Beskrivningen av 
kvinnliga karaktärer i science fiction kan göra att läsningen blir mer distanserad än den 
annars skulle behöva vara, då de schablonartade kvinnoporträtten inte går att identifiera 
sig med. Att istället identifiera sig med de manliga karaktärerna verkar vara en lösning 
som fungerar för några av respondenterna, med hänvisning till att det går att finna 
beröringspunkter med de flesta människor. För andra blir det mer problematiskt, och de 
väljer att istället inta en mer distanserad hållning, att identifiera sig med ett kollektiv av 
människor eller inte identifiera sig alls. Tove och i viss mån Eva verkar tycka att detta 
inverkar negativt på läsupplevelsen, medan Linnea gör läsningen meningsfull genom att 
reflektera över den historiska aspekten av genusskildringarna. Det genomlevande som 
Rosenblatt menar är nödvändig för en estetisk läsning av ett litterärt verk verkar saknas i 
båda fallen.157 Men det handlar, menar jag, inte om någon brist hos läsaren, utan om den 
alienation som en androcentrisk litteratur, enligt feministisk litteraturkritik, tvingar den 
kvinnliga läsaren till.158 
 
Saras uttalande om att hon vill konfronteras med något främmande, för att till slut vinna 
en förståelse också för det, verkar peka i riktning mot Susan Gubars idé om kvinnors 
förmåga till identifikation med det främmande – den Andre.159 Linneas påpekande av att 
kön inte behöver vara något konstant i science fiction antyder också detta. Det verkar 
som om inte bara de kvinnliga författarna, utan också de kvinnliga läsarna, har en väl 
utvecklad förmåga till identifikation och förståelse av det som först tycks annorlunda. I 
ljuset av detta kan man också förstå den förmåga att identifiera sig med vem som helst, 
oavsett kön eller ålder, som vissa av respondenterna uttrycker. 
 
Kvinnlig frånvaro är det första som slår mig i respondenternas beskrivningar av själva 
sf-litteraturen. Hirdman skriver om hur kvinnan inte har ansetts intressant när man sätter 
människan i relation till exempelvis Gud eller naturen, eftersom man har satt 

                                                 
155 Butler 2007, s. 49-89. 
156 Schweickart 1986, s. 45. 
157 Rosenblatt 1994, s. 27ff. 
158 Flynn 1994, s. 170f. 
159 Gubar 1980, s. 16f. 
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likhetstecken mellan man och människa.160 Science fiction skildrar ju ofta 
mänskligheten i relation till en idé eller något främmande, ett novum, och där är det inte 
den mänskliga mångfalden, utan ‟människan i allmänhet‟ som är intressant. Och 
‟människan i allmänhet‟ är, enligt den manliga normens primat, man. Som Linnea 
säger, är det alltid mannen som får stå för det mänskliga. Detta blir naturligtvis 
problematiskt eftersom den bakomliggande strukturen, underordningen av kvinnor, 
förblir osynlig i det ‟utopiska‟ projektet att skildra det allmänmänskliga.

161  
 
Bristen på kvinnor i science fiction behöver dock inte vara enbart negativ. Tove föredrar 
till och med litteratur där kvinnor är helt frånvarande framför genusstereotypa 
skildringar. Utan kvinnobilder i texten är det kanske möjligt att identifiera sig med 
männen som förnuftsvarelser, utan att behöva ta hänsyn till sådant som sexualitet. Men 
så fort en kvinna träder in på scenen sätts också de processer igång som objektifierar 
kvinnan i förhållande till mannen, med Hirdmans ord blir isärhållandets lag tydlig.162 
Då bryts också illusionen av att den kvinnliga läsaren själv skulle kunna delta i 
fiktionens värld på samma villkor som männen. Den manliga normens primat är helt 
enkelt osynlig utan en kvinnlig underordning att förhålla sig till. 
 
Sexuella relationer tycks inte heller särskilt intressanta i sf-sammanhang. Enligt Eva 
beror det till stor del på att tidig science fiction ofta var skriven för en ung publik, och 
det kan säkert vara en del av förklaringen. Men Klara har också en intressant vinkel; 
hon anser att det beror på betoningen av förnuftet, och viljan att styra bort från det 
‟djuriska‟, där väl sexualiteten får stå som ett uttryck för djuret inom oss. Hirdman 
skriver: ”Att vara man innebär följaktligen att inte vara kropp. En omöjlighet. Alltså 

måste kroppen hanteras.”
163 Då kvinnan ses som mer köttslig, och den som länkar 

mannen till naturen, blir det helt enkelt lättare att utesluta kvinnor helt, och därigenom 
också sexualiteten.   
 
Det är påtagligt att den kvinnliga kroppen, när den väl finns där, är svår att se förbi. 
Som gatusamuraj eller bärare av laserpistol blir kvinnan ändå alltid bedömd efter sin 
kropp och efter sin förmåga att behaga. Exemplet som Sara tar upp från romanen 
Neuromancer, kan tolkas som att det enda sättet för en kvinna att komma ifrån 
objektifieringen är att helt och hållet separera kropp och själ. I Toves exempel från Star 

Wars (som visserligen är en film, men jag tror att den är någorlunda representativ) är det 
sexualiteten som återför kvinnan till den underordnade positionen. Stark och 
självständig kan kvinnan vara så länge hon inte är känslomässigt bunden till någon man. 
I den heterosexuella relationen händer något – kvinnan försvagas och blir beroende. 
Denna underordning kan ses som en effekt av den hierarkiska aspekten av 
genussystemet – i relation till en man blir kvinnan underordnad.164 Det är också 
intressant hur en ‟token female‟ kan användas som alibi. Författarens, kanske 
omedvetna, avsikt är att dölja det faktum att man utgår från en maskulin världsbild. 
Men i stället blir det ytterligare en faktor som irriterar – och alienerar – den kvinnliga 
läsaren. 

                                                 
160 Hirdman 2003, s 27 och s. 63. 
161 Schweickart 1986, s. 35ff. 
162 Hirdman 1997, s. 404ff. 
163 Hirdman 2003, s. 52. 
164 Hirdman 1997, s. 404ff. 
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Samtidigt som mansbilderna i science fiction beskrivs i termer av norm, det 
allmänmänskliga och differentierade, finns där också den traditionella hjälterollen, 
kanske framför allt i äldre litteratur. Hjälten personifierar det aktiva projektet manlighet 
som Hirdman beskriver – ett ständigt handlande, ett ständigt överskridande av naturens 
gränser för att inte förfalla till feminin passivitet.165  
 
Helen avviker från de övriga i sin uppfattning om hur genus skildras i science 
fictionlitteratur. För henne ligger den betydelsefulla konflikten inte mellan könen utan 
mellan överheten, förtryckaren, och den lilla människan. Däremot ser hon en skillnad i 
hur män och kvinnor ser på genren science fiction, en skillnad som kan förklaras med 
det faktum att män tillåts vara barnsliga medan kvinnor förväntas vara sansade och 
ansvarsfulla. Enligt Tove beror mäns och kvinnors skilda inställning till genren på att 
pojkar och flickor skolas in i olika kulturer. Sf-intresset är något man som flicka aktivt 
måste söka sig fram till. Eller med Hirdmans terminologi kan man säga att det handlar 
om det genuskontrakt som ärvs från generation till generation, och som talar om vad 
kvinnor och män bör intressera sig för.166 Som pojke blir man då förtrogen med den 
manliga kulturen i form av actioninriktad science fiction, kanske främst på film. Linnea 
nämner också denna typ av filmer, ”Will Smith-filmer”, där man använder science 

fictions megatext som ram för egentligen ganska enkla äventyrsberättelser, ofta med en 
ensam manlig hjälte. Sådana filmer, och även tv-serier, är kanske den delen av science 
fiction som är mest tillgänglig, och det är därför inte förvånande om det är den bilden 
många har av genren.  
 
Den stereotypa sf-konsumenten blir då också följaktligen en man. Män som läser om 
äventyr och leksaksskepp, män som är ingenjörer, män som är socialt inkompetenta 
nördar, män som är ensamma och gör läsandet till en viktig relation i livet – så ser 
fördomarna om sf-läsaren ut enligt respondenterna. De tycks överens om att fördomarna 
till viss del är sanna, men flera av dem tror också att det kan vara så att det är ett fåtal 
män som syns och hörs mest, och att man därför luras att tro att där inte finns några 
kvinnor. Några av respondenterna är ju också själva exempel på kvinnlig tystnad i sf-
sociala sammanhang – av de som är medlemmar på nätbaserade sf-forum hävdar 
samtliga att de sällan yttrar sig i diskussionerna. På så vis kan man kanske säga att de 
själva bidrar till underordningen, men å andra sidan kanske man inte är så intresserad av 
den traditionella sf-rörelsen, utan skapar hellre nya rum där man kan mötas kring 
litteraturen, utan det hetsiga klimat som tycks känneteckna delar av sf-rörelsen. 
 
Trots att det finns många exempel på hur kvinnor utesluts, tystas, ifrågasätts eller 
objektifieras både i sf-rörelsen och i själva litteraturen, verkar utvecklingen gå mot en 
större jämlikhet på sf-fältet. Fler unga kvinnor kommer in i sf-rörelsen och litteraturen 
förändras sakta men säkert, i takt med att nya grupper hittar fram till litteraturen och 
bidrar till att omskapa megatexten. Framför allt tycks det finnas alternativ till 
huvudfåran inom science fiction. Man kan, som Sara, leta sig fram till författare som har 
en genomtänkt syn på genus och sexualitet och man kan skapa sina egna arenor att 
diskutera science fiction, där man själv bestämmer reglerna. Exempel på detta är Toves 
och Agnes bokcirklar och det skrivande av fan fiction som Klaras vänner ägnar sig åt. 
                                                 
165 Hirdman 2003, s. 56. 
166 Hirdman 1997, s. 408f. 
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Det verkar också som om science fiction fortfarande erbjuder en möjlighet att 
ifrågasätta och diskutera genus och sexualitet, och att det finns både kvinnliga och 
manliga författare som är genomtänkta på dessa områden. Framför allt tycks detta ha 
blivit mer integrerat i litteraturen, till skillnad från tidigare, då de alternativa 
genuspositionerna fokuserades tydligare. 

7.4 Identitet och självbild 

Läsningen av science fictionlitteratur tycks vara direkt eller indirekt viktig för 
respondenternas identitet och självbild. Agnes vill gärna visa att hon ”läser science 

fiction utan att skämmas” och Tove berättar hur läsningen ger henne större intellektuell 

tyngd i andras, framför allt mäns, ögon. De flesta av respondenterna ser bara sf-läsandet 
som en extra dimension i livet, som de inte vill vara utan, men som inte har haft någon 
betydelse för vilka de är som individer. Ändå tycker jag mig se ett starkt samband 
mellan sf-läsandet och den bild respondenterna har av sig själva, och även den bild de 
vill att andra ska ha. Men orsakssambandet är kanske snarare att det är vilka de är som 
personer som gjort att de börjat intressera sig för science fiction, än tvärtom. 
 
Något som slog mig gällande respondenterna var att de alla är så tydliga individualister. 
Toves resonemang kring hur hon inte trivs i stora grupper där alla strävar mot samma 
mål, Evas betoning av det aktiva valet att läsa science fiction, Klaras misstro mot de 
böcker andra rekommenderar och Helens önskan att bejaka det barnsliga i läsningen, 
trots omgivningens krav på att hon som kvinna ska vara verklighetsförankrad – allt 
pekar på att de är personer som inte låter sig styras av de förväntningar som finns på 
dem. Att läsa science fiction framstår som ytterligare ett medvetet avsteg från normen – 
det är inte något som ingår i den förväntade kvinnliga identiteten. För några av 
respondenterna är detta en viktig del av identiteten – att ses som en som läser science 
fiction. Toves beskrivning av reaktionerna på hennes litteraturval visar att man som 
kvinna kan tas på större allvar genom att göra något som ses som typiskt manligt – ett 
uttryck för den manliga normens primat.167  
 
Respondenterna är alla välutbildade, och är antingen studenter på högskola och 
universitet eller har avslutat en högre utbildning. De tillhör alltså en av de grupper som 
läser allra mest skönlitteratur – högutbildade kvinnor i storstadsregionerna.168 Flera av 
dem har studerat inom flera olika discipliner och framstår som mycket bildade. Jag får 
uppfattningen att också detta är något som är centralt för deras identitet. De är 
reflekterande, verbala och kritiskt tänkande personer, och detta avspeglas i den litteratur 
de läser. Science fiction beskrivs ju ofta som just diskuterande och idédriven, och i 
litteraturen får respondenterna utlopp för den sidan av sig själva. Samtidigt kan man 
tänka sig att det är något som bekräftar deras bild av sig själva. Läsningen är egentligen 
inte så mycket identitetsformande som identitetsbekräftande, och hur de upplever sig 
själva och hur de vill bli uppfattade manifesteras i valet av litteratur.  
 
Identifikation med romankaraktärerna tycks inte så viktigt för respondenterna. Man vill 
”vara någonstans i berättelsen” eller leva sig in i ett kollektivs erfarenheter, men det 
personliga medlevandet med huvudkaraktären betonas inte särskilt av respondenterna. 

                                                 
167 Hirdman 2003, s. 59ff. 
168 Se exempelvis Kulturbarometern 2002 2003, s. 52. 
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Detta kan förklaras på flera sätt. Det finns, som sagt, en viss frustration över de 
stereotypa kvinnoskildringarna, som gör att man helst förhåller sig distanserad till 
karaktärerna. Men jag tror också att det ligger i science fictionlitteraturens natur att inte 
inbjuda till identifikation. I stället är idéerna i fokus, eller så konfronteras läsaren med 
något som upplevs som främmande. Den som ser sig som sf-läsare är nog medveten om 
detta, och det ligger också i hennes bild av sig själv att hon inte behöver någon lättköpt 
identifikation. I stället söker hon efter ett motstånd i texten – att bli provocerad och 
tvingas att tänka nytt. Man vill bli påverkad, förändrad av läsningen och inte invaggas i 
en falsk trygghet där texten bara bekräftar det man upplever i sitt eget liv. Sara beskriver 
hur en del människor inte klarar av att läsa science fiction, eftersom man måste ha ett 
öppet sinne. Jag tror som sagt att det är en viktig nyckel till respondenternas identitet – 
de ser sig som öppna, ifrågasättande och reflekterande människor, och söker i mötet 
med litteraturen bekräftelse på detta. 
 
Men som kvinnliga science fictionläsare intar de samtidigt en dubbel outsiderposition. 
Dels i gruppen kvinnor, där de avviker genom att intressera sig för något som ses som 
typiskt manligt, och dessutom inte ses som riktigt lämpligt för kvinnor eftersom det inte 
handlar om den faktiska verkligheten. Läsningen kan ses som ett brott mot den 
förväntan som finns på en enhetlig kvinnlig identitet, som Judith Butler har beskrivit.169 
Men även i gruppen sf-läsare skiljer de ut sig som varande kvinnor i en manlig kultur. 
Ett intressant resultat var den kvinnliga tystnaden i sammanhang som rör ”fannisk 

aktivitet”. Bland de av respondenterna som är engagerade i sf-rörelsen säger samtliga att 
de inte gärna deltar i diskussionerna. Ämnet verkar känsligt, men jag får en bild av att 
de inte känner sig riktigt hemma i den manliga kulturen. Det kan naturligtvis också ha 
att göra med oviljan att inordna sig i ett kollektiv, som Tove talar om.  
 
Samtliga respondenter iakttar sf-rörelsen utifrån, och ser sig inte riktigt som en del av 
den. De flesta talar om ‟nördarna‟ som är djupt engagerade i science fictionkulturen 
med viss beundran, men utan någon uttalad önskan att själv vara nörd. Linnea tar till 
och med starkt avstånd från den sociala aspekten av sf-läsande; hon bryr sig inte om 
vilka böcker som är ”inne” eller vad människor har för fördomar om science fiction, 

utan det är den personliga läsupplevelsen som är central. Generellt verkar 
respondenterna trivas bättre i små sf-sociala sammanhang, som bokcirklar eller samtal 
med vänner. Där kan man undvika de negativa aspekterna av ett alltför starkt 
engagemang med ‟fejdande‟ och konflikter som följd. Sammantaget kan man kanske 

säga att respondenterna söker ett rum för diskussion kring frågor som berör dem, men 
att det rum som själva litteraturen erbjuder oftast är nog. Går man utanför det riskerar 
man att bli ifrågasatt på ett helt annat sätt, inte som en person som får sina fördomar 
utmanade, utan som kvinna i en manlig kultur. Jag upplever samtliga respondenter som 
ganska långt ifrån en traditionell feminin genusposition, och flera av dem uttrycker en 
önskan om att genus inte skulle spela så stor roll. Att då ständigt bli påmind om att man 
som kvinna avviker, blir självfallet tröttsamt i längden, och flyttar också fokus från de 
diskussioner som uppfattas som verkligt viktiga. Det är dock viktigt att framhålla att 
inte samtliga respondenter upplever sf-rörelsen på det sättet, utan att några ser den som 
en arena där genus faktiskt inte är avgörande för hur man blir bemött. 

                                                 
169 Butler 2007, s. 49-55. 
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8 Diskussion 
Jag återknyter här till min forskningsfråga och försöker svara på vad det innebär att vara 
kvinnlig science fictionläsare. Här diskuteras också resultaten i relation till den tidigare 
forskning som presenterades i kapitel 3, samt i relation till bibliotekarieprofessionen. 
Sedan följer några reflektioner kring själva undersökningen. Sist i kapitlet ger jag 
förslag på vidare forskning. 

8.1 Vad innebär det att vara kvinnlig läsare av science fiction?  

Min undersökning är ett försök att börja fylla i den vita fläck på kartan som utgörs av 
kvinnors läsning av en maskulint dominerad genre, närmare bestämt science fiction. Det 
är ett område som tycks relativt outforskat, trots att de kvinnliga läsarna ofta ser 
läsningen som en viktig ingrediens i sina liv. Science fiction ger läsaren ”fler 
möjligheter …  att finnas till på”. Både i läshandlingen och i själva litteraturen finns en 

subversiv potential, en möjlighet att utvidga ramarna genom att ifrågasätta synen på vad 
en kvinna kan vara och göra. 
 
Uppsatsen titel är vald utifrån en av intervjuerna, där Agnes berättade att hon har en 
knapp på sin jacka med texten “Läser science fiction utan att skämmas”. Denna mening 

sammanfattar mycket av det jag tycker har kommit fram i undersökningen. Att vara 
kvinnlig science fictionläsare innebär en inte helt okomplicerad situation. Även om 
respondenterna oftast upptäckt sf-genren av en slump  under barndomen eller tonåren, 
framstår läsningen som ett i allra högsta grad medvetet val, som flera av dem också 
tycks ha reflekterat mycket över. Sf-litteraturen tycks passa väl ihop med deras syn på 
sig själva som öppna och kritiskt tänkande individer, och precis som för den sf-läsande 
mannen i Gunnar Hanssons undersökning ger det dem en bekräftelse på deras “tolerans 

inför olika företeelser.”
170 Men det har i de flesta fall krävts lite tur för att hitta fram till 

just denna litteraturform. 

8.1.1 Science fictionlitteratur och genus 

Att färre kvinnor än män läser science fictionlitteratur får nog ses som bekräftat, både 
av den tidigare forskningen, exempelvis Ranglin och Tengfjord, och av mina resultat.171 
Inledningsvis ställde jag frågan om det finns något i litteraturen eller i läsarkollektivet 
som orsakar detta. På den frågan kan jag nu svara ja, eller kanske rättare sagt att det 
finns kvinnliga läsare som upplever det så. Science fictionlitteraturen har, åtminstone 
historiskt, ofta erbjudit en bild av världen som är färgad av den maskulina dominansen 
inom genren. De tendenser att utelämna eller nedvärdera kvinnors erfarenheter som har 
funnits även i annan litteratur,172 tycks i science fiction ha dragits till sin spets. I det 
maskulina projektet att bemästra tekniken och erövra världsrymden, eller i mötet med 
det främmande, har den kvinnliga erfarenheten inte räknats. Kvinnor har antingen 
uteslutits helt, varit bakgrundskaraktärer som sekreterare eller fått symbolisera 
kroppslighet och sexualitet i kontrast mot de intellektuella männen. I de försök som 
ändå gjorts att skildra starka kvinnor har detta antingen överbetonats, eller så har (den 
manlige) författaren försökt att skildra kvinnor nyanserat, men inte kunnat göra det på 
ett övertygande vis. Samtidigt bör det framhållas att detta inte gäller allt som skrivits i 
                                                 
170 Hansson 1988, s. 45. 
171 Ranglin & Tengfjord 2006, s. 73. 
172 Schweickart 1986, s. 41f. 
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genren, och särskilt inte på senare tid. Genrens potential att ifrågasätta normer har 
också, enligt respondenterna, använts för att diskutera genus och sexualitet, av författare 
som Ursula K. Le Guin, Octavia E. Butler, Neal Stephenson och Samuel R. Delaney.  
 
‟Dålig‟ sf-litteratur representeras i min undersökning framför allt av alltför tekniskt 
inriktad litteratur, där det verkar viktigare att beskriva alla ”häftiga grejer” än att göra 
övertygande karaktärsskildringar. Flera av respondenterna tar romaner av William 
Gibson som exempel på böcker som de upplever som antingen allför teknikintensiva 
eller alltför genusstereotypa. Detta är intressant, då Gibson brukar ses som en av 
förgrundsgestalterna inom cyberpunken – en undergenre som enligt Anders Öhman kan 
erbjuda möjligheter att leka med och ifrågasätta genus.173 Camille Bacon-Smith, å andra 
sidan, beskriver rörelsen kring cyberpunken som präglad av en ”fractious boys‟ club 

house atmosphere” och en extrem maskulin dominans.174 Kanske kan man här se ett 
exempel på hur den potential science fiction har att prova alternativa möjligheter inte 
riktigt har realiserats när det kommer till genus. Det blir i stället ett upprepande av de 
gamla strukturerna förklätt till postmodernt identitetsexperimenterande. Man bör dock 
hålla i minnet att både Öhman och Bacon-Smith skildrar cyberpunken under 1980- och 
1990-tal – genren har förmodligen utvecklats sedan dess. 
 
Att män och kvinnor som Gunnar Hansson framhåller ”i stort väljer olika ur 

populärsortimentet” kan nog vara delvis sant fortfarande.
175 Man kan dock fråga sig hur 

mycket det egentligen handlar om val när kategorierna ‟manligt‟ och ‟kvinnligt‟ är så 

klart avgränsade redan från början, eller om det snarare handlar om att uppfylla 
förväntningar. I uppdelningen mellan maskulin och feminin litteratur riskerar man att 
reproducera stereotyper. Men min undersökning visar att det också finns åtminstone en 
grupp som aktivt söker sig till litteratur de inte förväntas intressera sig för. Även inom 
sf-genren tycks det dock finnas en viss uppdelning – samtliga respondenter säger sig 
föredra den mer människocentrerade typen av science fiction och några läser inte alls 
‟hård‟ sf. De kvinnor jag har intervjuat vill framför allt läsa om människor. De är inte i 
första hand intresserade av själva idéerna, utan av hur människor reagerar på idéerna. 
Romantik och kärleksskildringar tar några av mina respondenter, särskilt Tove, avstånd 
från – man kanske kan se det som att de tar avstånd från de ‟borgerliga myter‟ som 

romantiklitteraturen anklagas för att reproducera.176 Samtidigt kan man läsa in en 
medvetenhet om att den kvinna som tar avstånd från det som anses ‟kvinnligt‟ tas på 

större allvar, och på så vis riskerar att bidra till nedvärderingen av det feminina till 
förmån för det maskulina. 
 
Den särskilda kvinnliga läsart som både Gunnar Hansson och Lisbeth Larsson 
framhåller finner jag inga belägg för i min studie. Den kvinnliga läsaren har i deras 
undersökningar ett nära förhållande till texten, de läser identifikatoriskt och med mindre 
distans än männen. Nu har jag inga manliga läsare att jämföra med, men min 
uppfattning är att respondenterna i många fall har ett relativt distanserat förhållande till 
läsningen. Kanske kan det bero på att de har svårt att finna identifikationsobjekt, kanske 
beror det på science fictions medvetna främmandegörande, som förutsätter en 
                                                 
173 Öhman 2002, s. 180ff. 
174 Bacon-Smith 2000, s. 110. 
175 Hansson 1988, s. 29. 
176 Larsson, L. 1989, s. 228f. 
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intellektuell snarare än känslomässig läsning. Detta innebär inte, som tidigare påpekats, 
att läsningen är efferent.177 Furhammars term instrumentell läsning passar nog bättre 
som beskrivning av respondenternas läsart.178 Det är inte bara förströelse för stunden 
som respondenterna söker, utan också att genom läsningen bli mer medvetna och få ta 
ställning – erfarenheter som de sedan kan ta med sig och använda i andra situationer.  
 
Läsarten tycks här snarare kopplad till texttyp eller genre än till läsarens genus. I fallet 
science fiction har denna texttyp i högre grad lockat män, men att tala om manliga 
respektive kvinnliga läsarter håller inte riktigt i förhållande till min empiri. Man kan 
tänka sig många andra aspekter, som klass, utbildningsnivå eller helt enkelt förtrogenhet 
med genrekonventioner, som avgör vilken litteratur man väljer, och därigenom läsarten. 
Klart är i alla fall att de kvinnor jag intervjuat aktivt söker sig till en litteraturtyp som 
inbjuder till en distanserad, intellektuell läsning som traditionellt inte förknippas med 
femininitet. Kanske kan man tänka sig att vi går mot en större likriktning i valet av 
litteratur, åtminstone att kvinnor flödar över till den ‟manliga‟ litteraturen, som enligt 

Hirdmans hierarkiprincip torde ha högre status. 

8.1.2 Kvinnor i sf-rörelsen 

Läsarkollektivet är svårare att göra sig en bild av utifrån den presenterade empirin, då 
de flesta av respondenterna inte är så engagerade i sf-rörelsen. Flera av respondenterna 
beskriver sf-rörelsen som ett öppet och tillåtande kollektiv av diskussionsglada ‟nördar‟. 

Att det är så svårt att hitta en entydig definition av science fiction kanske är 
symptomatiskt – det är diskussionen i sig som är det viktiga, inte att enas kring en 
gemensam ståndpunkt. 
 
Men liksom i Bacon-Smiths studie tycks många av de kvinnliga läsarna söka sig till 
alternativa forum. Klara berättar till exempel att hon har vänner som skriver fan fiction, 
vilket enligt Bacon-Smith är en utpräglat kvinnlig aktivitet, som har en historia av 
upprorshandling mot de av män dikterade genrekonventionerna.179 Några av de forum 
där man träffas kring sf-intresset tycks präglas av en manlig dominans som kan 
upplevas som besvärande. De tycks här finnas ett samband mellan de skilda maskulina 
och feminina samtalsmönster, som har beskrivits i flera undersökningar. Kvinnors 
umgänge kännetecknas ofta av att man söker samhörighet, likhet och närhet, medan 
mäns umgänge beskrivs som konkurrensinriktat. I blandade grupper tar männen därför 
ofta över diskussionen.180 Även om jag ställer mig tveksam till de psykoanalytiska 
teorier som ibland används för att förklara dessa skillnader, är det otvivelaktigt så att 
flickor och pojkar fostras in i olika umgängesformer. När Eva beskriver 
“kaffekoppskonversationer” ligger det nära till hands att associera till hur man har 

brukat se på det feminina samtalsmönstret – som oviktigt ‟skvaller‟ – medan ‟fejdandet‟ 

tycks vara en extrem av det maskulina mönstret.  
 

                                                 
177 Rosenblatt betonar att skillnaden mellan estetisk och efferent inte ska uppfattas som en motsättning 
mellan emotionell och intellektuell läsning, eller att läsarens fantasi inte skulle tas i anspråk vid efferent 
läsning. Se exempelvis Rosenblatt 1994, s. 33 och s. 45. 
178 Furhammar 1997, s. 147. 
179 Bacon-Smith, s. 111f. 
180 Se exempelvis Fredelius, Gunilla, Klein Frithiof, Patricia & Ursing, Ingrid 2000. Kvinnoidentitet: 

Dynamisk kvinnopsykologi i ett livsloppsperspektiv, s. 33. 
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Men Evas beskrivning av diskussionerna på det nätbaserade forumet för också tankarna 
till Walter Ongs teorier om muntligt respektive skriftligt språk.181 Den nätbaserade 
kommunikationen kanske kan sägas utgöra en olycklig kombination av tal- och 
skriftspråk. Den snabba, samtalslika formen ger illusionen av en upplevd muntlighet, 
samtidigt som orden inte har talspråkets flyktighet utan blir kvar i skriven form, och på 
så vis också får större tyngd. Resultatet blir en agonistisk kultur, där de ibland 
aggressiva utspelen står kvar för omläsning och -tolkning, vilket i sin tur kan tänkas 
leda till upprepade konflikter. 
 
De kvinnliga läsarna avviker alltså från gruppen science fictionläsare. Ett överdrivet 
fokus på genustillhörigheten kan bli följden, vilket åtminstone Tove upplever som 
besvärande. Kanske kan man se det som ett försök från de dominerande männens sida 
att behålla tolkningsföreträdet, makten på sf-fältet, genom att fokusera på i 
sammanhanget oväsentliga saker som kön/genus. Eva anser dock att sf-fans sällan gör 
skillnad på män och kvinnor. Flera av mina respondenter har i stället för större forum 
och föreningar valt mindre, informella sammanhang som bokcirklar för att utbyta tankar 
kring läsningen – inte så mycket för att man känner sig hotad av det aggressiva klimatet 
utan för att man upplever det som omoget och tröttsamt. Även här gör de alltså ett 
mycket aktivt val att vägra ställa upp på spelreglerna som sätts av de få dominerande 
manliga medlemmarna. Kanske man också, som Sara, vänder sig till mer internationella 
forum, där utrymme finns för subgenrer som feministisk eller HBT-sf. Jag finner här en 
viss likhet med Ulfgards studie, där flickorna skapade sina egna gemenskaper kring 
läsningen av en litteratur som inte ansågs ‟bra‟ nog av lärare och skolbibliotekarier.

182 I 
stället för att anpassa sig till förväntningarna vänder man helt enkelt ryggen åt dem som 
försöker tala om vad man bör läsa eller hur man bör tala om sina läsupplevelser. 

8.1.3 Utanför sf-fältet 

Trots att man kan finna mönster i litteraturen och i sf-rörelsen som gör att färre män än 
kvinnor söker sig dit, tror jag att den viktigaste förklaringen ligger utanför sf-fältet. 
Kampen mellan högt och lågt i litteraturen, som Eva beskriver, tycks göra att 
‟finlitterär‟ science fiction inte marknadsförs som sådan och heller inte hamnar på 

bibliotekens sf-hyllor (mer om detta i avsnitt 8.2).183 Den som inte är insatt i genren 
kanske förlitar sig på den paratextuella definitionen av science fiction,184 och antar att 
en sf-bok tydligt ska skylta med exempelvis ett rymdskepp på omslaget, medan ansedda 
författare som Margaret Atwood och George Orwell inte placeras bland science 
fictionböckerna. Jag har inte funnit någon statistik över de senaste årens svenska sf-
utgivning, men den tycks, som John-Henri Holmberg beskriver, inte ha varit särskilt 
omfattande.185 Helens erfarenhet av att försöka få en sf-roman antagen av ett förlag 
antyder att intresset för att ge ut science fiction är litet. En titt på Science Fiction 
Bokhandelns hemsida tycks också bekräfta detta – deras utbud av ny science fiction, 
utgiven i Sverige under 2000-talet, uppgår till knappt 90 titlar, varav ungefär två 
tredjedelar är översättningar. Science fiction på engelska finns däremot i stora 

                                                 
181 Ong 1991, s. 57ff. 
182 Ulfgard 2002, s. 46-52 och 326-334. 
183 Se även Määttä 2006, s. 31. 
184 Määttä 2006, s. 42ff. 
185 Holmberg 2002, s. 17f. 
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mängder.186 Kanske är det så att entusiasterna, liksom Eva i min undersökning, helst 
läser på originalspråk om möjligt, och att det därför inte finns någon större marknad för 
översatt science fiction. 
 
Resultatet av dessa mönster torde i alla fall bli att sf-genren blir lite svårtillgänglig, och 
den som inte vill (eller kan) läsa på engelska får hålla till godo med det magra utbudet 
av nyöversatt eller svenskspråkig science fiction, eller läsa den lite äldre litteraturen, 
vilken enligt mina respondenter är mer genusstereotyp. Detta missgynnar troligen de 
kvinnliga läsarna, och kan göra att de avfärdar genren helt enkelt för att de har svårt att 
hitta science fiction som känns relevant i deras liv. Att science fiction betraktas om en 
genre för män kan förstås också göra att förlag, bokhandlar och bibliotek anpassar sig 
efter detta, och på så vis ytterligare förstärker mönstret.  
 
I inledningen frågade jag mig också om motståndet mot genren är större bland kvinnor 
än bland män. Så verkar det faktiskt vara. Som kvinnlig sf-läsare avviker man från 
gruppen kvinnor på ett sätt som tycks mer avgörande än man skulle kunna tro. Det 
handlar inte bara om att man har gjort ett ovanligt val, utan även om att man har valt att 
bejaka en sida av sig själv som inte är riktigt tillåten – den lekfulla sidan, som inte tycks 
ha någon förankring i verkligheten. Det tycks åtminstone vara en uppfattning 
respondenterna ofta möter från andra kvinnor. Varför detta skulle vara så provocerande 
är naturligtvis svårt att svara på, men en förklaring är det duktighetsideal som kvinnor 
ofta har att leva upp till, där de förväntas ta ansvar för både hem och arbete, och inte ges 
utrymme att bejaka sin barnsliga sida – återigen en förväntan på en enhetlig ‟kvinnlig 

identitet‟.
187 Man kan också tolka det som att det ses som ett slags förräderi att 

intressera sig för vad man tolkar som en maskulin kultur, där feminina egenskaper antas 
nedvärderas. Respondenterna bemöter detta ifrågasättande av sitt litteraturval genom att 
(över-?)betona science fictions idédrivna, diskuterande sida. Något som å andra sidan 
tycks imponera på män och göra respondenterna mer intressanta i deras ögon. 

8.1.4 Slutsatser 

Avslutningsvis vill jag sammanfatta några av de viktigaste slutsatserna man kan dra av 
min undersökning. För det första tycks de kvinnliga science fictionläsarna, precis som 
de fantasyläsande flickorna i Siv Johanssons uppsats, vara osynliggjorda.188 Att de är 
färre än de manliga läsarna betyder dock inte att kvinnor inte kan finna 
beröringspunkter med sina egna liv i science fictionlitteratur, utan snarare att det inte 
förväntas av dem – att det inte ingår i den kvinnliga genuspositionen. Detta leder till att 
de ständigt måste försvara sitt litteraturval, vilket i sin tur resulterar i en stark 
medvetenhet om varför de väljer att läsa just science fiction. Sf-läsandet i sig tycks inte 
vara en identitetsskapande faktor, men väl identitetsbekräftande. Litteraturen svarar mot 
ett behov hos dem att diskutera och ifrågasätta, och den ger dem bekräftelse på att de är 
öppna och intellektuella personer som gärna får sina fördomar utmanade. Ibland tycks 
dock varken genren eller läsarkollektivet möta de förväntningar de kvinnliga läsarna har 
på tolerans och öppenhet. 
 

                                                 
186 Science Fiction Bokhandeln. http://www.sfbok.se/ [2010-03-22]. 
187 Butler 2007, s. 49-55 
188 Johansson 2001, s. 72. 

http://www.sfbok.se/
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Medan jag har slutfört den här uppsatsen har jag blivit mer övertygad än någonsin om 
att de kvinnliga sf-läsarna behöver lyftas fram. Liksom för kvinnorna i Camille Bacon-
Smiths studie tycks den förväntade feminina genuspositionen skava för flera av mina 
respondenter. I Bacon-Smiths undersökning av den amerikanska sf-rörelsen vid 1900-
talets mitt handlade det om att kvinnor inte förväntades vara lika intelligenta som män, 
eller i alla fall inte visa det.189 I min undersökning av svenska sf-läsande kvinnor 2009, 
handlar det om att kvinnor förväntas vara duktiga och verklighetsförankrade, och inte 
bejaka sin lekfullhet. Det kan tyckas som två helt motsatta utgångspunkter, men grundar 
sig kanske i samma strukturer – i genuskontraktet som dikterar villkoren för kvinnors 
och mäns liv, eller i den föreställning om en enhetlig ‟kvinnlig identitet‟ som Judith 

Butler tar avstånd ifrån.190 Science fictionläsning är fortfarande, för kvinnor, en 
handling ute i marginalen.  

8.2 Undersökningens relevans för bibliotekarieprofessionen 

Biblioteken tycks ha haft en central roll under åtminstone något skede för nästan 
samtliga respondenter. Särskilt viktigt har biblioteken varit för att tillhandahålla de 
första sf-böcker respondenterna kommit i kontakt med – biblioteken torde alltså kunna 
spela en viktig roll vid nyrekryteringen av sf-läsare. Vilket utbud man erbjuder kan här 
vara avgörande för om intresset för science fiction väcks eller inte; för en kvinnlig 
nybörjarläsare av science fiction kan ett föråldrat utbud verka avskräckande, då äldre 
science fiction enligt mina respondenter ofta är genusstereotyp. Sett ur detta perspektiv 
är det viktigt att bibliotekarier är någorlunda insatta i genren, så att de kan lotsa läsaren 
fram till passande litteratur utifrån intresse och förkunskaper. Att väcka intresset för 
science fictionlitteratur har väl inget direkt självändamål, men min undersökning gör det 
tydligt att de kvinnliga läsarna ser sf-läsandet som en viktig komponent i sina liv och att 
de därigenom får både underhållning och ett utvecklande tankeutbyte – något som det 
borde ligga i bibliotekens intresse att erbjuda. Men det Anges säger om att hon som sf-
intresserad har en egen nisch i bibliotekarieyrket antyder att sf-kunskaperna bland 
bibliotekarier är små. Min uppsats kan öka kunskapen om de kvinnliga sf-läsarna och 
deras litteraturpreferenser. 
 
Konflikten mellan kvalitet och service, som Jofrid Karner Smidt beskriver, kan tänkas 
leda till att den ‟seriösa‟ litteraturen väljs ut utifrån kvalitetskriterier, medan den 
populärlitteratur man erbjuder enbart utgår ifrån låntagarnas önskemål, vilket Jenna 
Larssons uppsats ger exempel på.191 Ulfgard visar hur skolbibliotekarier försöker styra 
elever i riktning mot vad de uppfattar som kvalitetslitteratur, och bort från de genrer de 
betraktar som ‟låga‟.

192 Vid litteraturförmedling till vuxna på folkbibliotek kan idén om 
‟den goda litteraturen‟ i stället tänkas leda till att science fiction blir något som 

låntagarna får konsumera ‟på egen risk‟, och att man inte rekommenderar sf-litteratur 
till personer som inte efterfrågar den. Om det stämmer att det fortfarande är 
övervägande män som läser science fiction, finns risken att bibliotekens utbud blir 
konservativt när det gäller genusframställningen. Detta kan i sin tur leda till att färre 
kvinnliga läsare hittar fram till genren. Biblioteken har nu en gång valt att tillhandahålla 

                                                 
189 Bacon-Smith 2000, s. 96ff. 
190 Butler 2007, s. 49-55. 
191 Smidt 2002, s. 317f samt Larsson, J. 2009, s. 51f. 
192 Ulfgard 2002, s. 46-52. 
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populärlitteratur, och om man tar sitt uppdrag på allvar bör även dessa genrer granskas 
utifrån kvalitetskriterier, och genus blir här en viktig aspekt. 
 
Slutligen tror jag att placeringen av science fictionhyllan på bibliotekens 
ungdomsavdelning kan bli problematisk för vuxna läsare, och kanske särskilt för 
kvinnliga läsare med tanke på Helens uttalande om att kvinnor förväntas vara mer 
vuxna och ansvarsfulla än män. På samma sätt kan placeringen av den mer ‟seriösa‟ sf-
litteraturen bland övrig skönlitteratur leda till att sf-hyllan blir utarmad på litteratur som 
skulle ha kunnat locka fler kvinnliga läsare.  Andra sidan kanske chansen är större att 
dessa böcker överhuvudtaget blir lästa av kvinnor när det står bland den ‟vanliga‟ 

skönlitteraturen. Agnes strategi att rekommendera sf-böcker till låntagare utan att 
nämna att de är just det, antyder att själva genrebeteckningen kan verka avskräckande. 

8.3 Reflektioner kring forskningsdesign och genomförande 

I stort tycker jag att min undersökning har fallit väl ut. Den valda teorin har visat sig väl 
lämpad för att beskriva den kvinnliga science fictionläsaren. Att göra intervjuer har varit 
både givande och roligt och har gett mig ett mycket intressant material att arbeta med. 
Trots att jag själv är en ovan intervjuare har de flesta av intervjuerna flutit på bra och 
respondenterna har mycket öppenhjärtligt delat med sig av sina tankar och erfarenheter. 
Det samspel och den möjlighet att följa upp intressanta svar som intervjuerna erbjudit 
hade inte kommit till stånd genom exempelvis en enkätundersökning. 
 
Så här mot slutet av uppsatsen infinner sig ändå en del tankar kring vad som kunde ha 
gjorts annorlunda och hur faktorer som forskningsdesign, utförande samt min egen 
position som forskare eventuellt har inverkat på resultaten. 
 
Till att börja med vill jag problematisera min egen position. Jag faller själv in i den 
undersökta gruppen, och hade utan vidare kunnat ingå i intervjugruppen. Jag är i samma 
ålder, har en liknande bakgrund och har många gånger under intervjuerna hört mina 
egna erfarenheter återberättas. Detta ser jag som både ett problem och en tillgång i 
undersökningen. Ett problem är det givetvis i det att jag från början har en egen 
uppfattning av vad det innebär att vara kvinnlig science fictionläsare, vilket kan leda till 
att jag omedvetet tolkar svaren i linje med min egen förförståelse. Det är förstås också 
svårt att förhålla sig objektiv och kritisk till en kultur som man själv till viss del ingår i; 
även om jag inte direkt är engagerad i sf-rörelse är jag väl förtrogen med litteraturen och 
dess konventioner. Men min position har också varit en tillgång. De samtal jag och 
intervjupersonerna har haft hade knappast blivit lika intressanta och givande om vi inte 
hade haft en gemensam erfarenhet att diskutera utifrån. Intervjuerna har varit relativt 
symmetriska samtal, och jag har inte upplevt det som att respondenterna har känt sig 
pressade att svara på ett visst sätt för att göra mig nöjd.193 

 
Att jag gjorde ett bekvämlighetsurval har förmodligen påverkat resultatet. Jag fann 
samtliga respondenter välartikulerade och genomtänka – kanske helt enkelt eftersom det 
är den typen av personer som väljer att ställa upp på intervjuer. Då jag från början gick 
ut med att min undersökning fokuserade just på kvinnliga läsare, är det inte otroligt att 
det till övervägande del är genusmedvetna personer som anmält intresse. 

                                                 
193 Om symmetriska samtal, se exempelvis Garme, Birgitta 1994. Låt oss tala om saken!, s. 109. 
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Undersökningens fokus på genus kan naturligtvis också ifrågasättas av andra skäl. 
Genom att jag från början hade en uppfattning om vad jag letade efter blev 
intervjufrågorna vinklade och jag kan också ha haft en tendens att läsa in mer än vad 
som fanns i respondenternas svar. De flesta av dem hade reflekterat kring 
genusaspekterna redan innan, men hade kanske inte läst in dem på alla plan i läsandet, 
de vill säga både på individnivå, i läsarkollektivet samt i själva litteraturen. Man kan 
tänka sig att jag genom att ställa dessa frågor tvingade fram svar som mer byggde på 
gissningar än på faktiska iakttagelser.  
 
En annan nackdel är att jag aldrig hann utföra någon testintervju. När jag började höra 
mig för hos respondenterna om lämpliga datum, visade det sig att några av intervjuerna 
måste ske mycket snart, och det fanns aldrig tid till en testintervju. Tekniken hade jag 
som sagt också problem med, något som hade kunnat undvikas med en modernare 
inspelningsutrustning – detta fanns det dock inte utrymme för rent ekonomiskt. Jag 
tycker att det ändå har fungerat bra; mina intervjufrågor fyllde i stort sett sitt syfte och 
jag tycker att jag har agerat ungefär likadant som intervjuare under hela intervjuserien.  

8.4 Förslag på vidare forskning 

Under uppsatsarbetet har många tankar har dykt upp som inte har rymts inom ramen för 
denna undersökning. Genusperspektivet är bara ett av de tänkbara raster man kan lägga 
på läsning av science fictionlitteratur. Ett annat vore queerperspektivet, som kunde ha 
gett en fördjupad förståelse både för kvinnliga sf-läsares position, men också för hur 
sexualitet blir en faktor i transaktionen med texten. 
 
Utgivningen och mottagandet av science fiction i Sverige är också ett område som 
skulle behöva utforskas. Även här kan man anlägga ett genusperspektiv. Om de 
kvinnliga läsarna är så osynliga som min undersökning ger vid handen finns som sagt 
risken att förlag, bibliotek och bokhandlar anpassar sig efter en tänkt manlig publik. 
 
Man skulle också kunna tänka sig att göra en liknande undersökning av de manliga 
science fictionläsarna. Trots att de inte är direkt osynliggjorda, tycks ingen empirisk 
läsarstudie ha gjorts i Sverige. De manliga läsarna finns mellan raderna i den litteratur 
som producerats om själva sf-genren. Men hur ser de egentligen på sitt läsande? Hur 
skiljer sig deras engagemang och medvetenhet från de kvinnliga läsarnas? Slutligen 
vore det givetvis också intressant att ta reda på hur läsargruppen ser ut i stort, kanske 
genom en kvantitativ studie.  
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9 Sammanfattning 
Science fictionlitteratur har en tradition av manlig dominans både bland läsare och 
författare. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka den kvinnliga läsaren av 
science fiction. Genusperspektivet är här centralt. Under den övergripande 
forskningsfrågan ”Vad innebär det att vara kvinnlig läsare av science fiction?” ryms de 

tre delfrågorna:  
 

 Vilken betydelse har science fictionläsande i den kvinnliga läsarens liv? 
 Hur ser den kvinnliga läsaren på genren science fiction? 
 Hur ser den kvinnliga läsaren på science fictionrörelsen? 

 
Science fiction är en litterär genre som karaktäriseras av spekulationer kring en möjlig 
utveckling på vetenskaplig eller teknisk grund. Den växte fram kring förra sekelskiftet i 
nära samspel med utvecklingen av det moderna samhället och har sedan utvecklats till 
en mängd undergenrer. Science fiction brukar ofta räknas till populärlitteraturen, men 
har också, främst bland anhängarna, status av seriös idédebatterande litteratur. I 
anslutning till litteraturen finns också en aktiv fankultur, här kallad sf-rörelsen, där 
bland annat förtrogenhet med genrens konventioner utgör en form av symboliskt 
kapital. 
 
Den tidigare forskning som tas upp är främst olika läsarorienterade studier som gjorts i 
Sverige sedan 1980-talet. Gemensamt för flera av dem är att de undersöker kvinnors 
läsning av traditionellt ‟kvinnlig‟ litteratur. Alltså tycks det finnas en lucka – kvinnors 
läsning av traditionellt ‟manlig‟ litteratur. 
 
Teoretiskt har undersökningen tre utgångspunkter: ett genusteoretiskt perspektiv, ett 
identitetsperspektiv samt ett läsarorienterat perspektiv. Yvonne Hirdmans 
genussystemmodell bedömdes lämplig för att analysera respondenternas position som 
kvinnor i ett mansdominerat kollektiv såväl som deras utsagor kring själva litteraturen. 
Louise M. Rosenblatts transaktionsteori valdes för att analysera respondenternas 
positioner som läsare. Identitetsperspektivet utgår från Judith Butlers teorier.  
 
Metoden är kvalitativ till sin karaktär, då syftet var att ta reda på vilken mening 
respondenterna tillskriver sin läsning. Reflexiva intervjuer tycktes vara bästa sättet att 
undersöka detta, då metoden ger närhet till de studerade och möjligheter att vara flexibel 
genom att ställa följdfrågor och liknande. Främst via internet etablerades kontakt med 
sju science fictionläsande kvinnor, som kunde tänka sig att bli intervjuade. Intervjuerna 
utgick från en manual bestående av ett antal frågor formulerade utifrån 
forskningsfrågorna. Efter att intervjuerna sammanställts utformades en analysmodell. 
Den består av de fyra teman intervjuerna befanns kretsa kring, nämligen: 
 

 Ifrågasättande och idédebatt 
 Upplevelser, känslor och alternativa möjligheter 
 Genus 
 Identitet och självbild  
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Resultaten visar att respondenterna tillskriver sin läsning olika betydelse – antingen som 
en extra dimension i livet eller som en viktig identitetsskapande faktor. De läser science 
fiction för att få tillfälle att reflektera kring angelägna etiska eller politiska frågor, men 
också för att få tillgång till upplevelser som ligger utöver det vardagliga. Läsningen 
beskrivs som utvecklande för fantasi och intellekt. Respondenterna ser i litteraturen en 
möjlighet att ifrågasätta rådande normer, men för några av dem blir läsningen 
problematisk i och med att de upplever science fictionlitteraturen, särskilt den av äldre 
datum, som genusstereotyp. Science fictionlitteraturen beskrivs som spekulativ, visionär 
och ibland provokativ.  
 
Respondenterna möter ofta fördomar om att science fiction är dålig, teknikinriktad 
litteratur som läses av manliga ‟nördar‟. Engagemanget i sf-rörelsen varierar mellan 
respondenterna, både i form och omfattning. Sf-rörelsen präglas enligt respondenterna 
av engagemang och öppenhet, men också av en hetsig diskussionsvilja, där männen ofta 
är dominerande. Detta bidrar till att de kvinnliga läsarna i min undersökning inte 
engagerar sig i sf-rörelsen i någon större utsträckning. Som alternativ väljer några av 
respondenterna att skapa egna, mindre formella forum som exempelvis bokcirklar. 
 
I analysen framkom att respondenternas syn på science fictionläsning stämmer väl med 
Rosenblatts idéer om litteraturen som ett sätt att öka medvetenheten om omvärlden. 
Respondenternas läsning är i hög grad vad Rosenblatt kallar estetisk, utan att vara direkt 
identifikatorisk. De är beredda att gå in i en transaktion med texten där de blir utmanade 
och provocerade av nya tankar och idéer. Detta tycks även avspegla sig i sf-rörelsen, där 
diskussionerna dock ofta följer ett maskulint samtalsmönster. Känslo- och 
underhållningsaspekten av läsningen svarar mot det Rosenblatt kallar “ställföreträdande 

upplevelser”. En bristande förtrogenhet med science fictiongenrens konventioner tycks 

dock kunna göra utbytet mindre verkningsfullt. 
 
Hirdmans uttryck den manliga normens primat blir tydlig i science fictionlitteratur, då 
det oftast är mannen som får stå för ‟människan‟ i relation till idéerna eller det 
främmande. Några av respondenterna ser detta som problematiskt, medan andra 
framhåller förmågan att identifiera sig med personer av olika genus, ålder och liknande. 
Som kvinnlig läsare av science fiction avviker de från det förväntade, både som kvinnor 
och som sf-läsare. Detta ger dem i komplicerad position, där de ofta tvingas försvara sitt 
litteraturval. 
 
De slutsatser som presenteras är bland annat att kvinnliga science fictionläsare är 
osynliggjorda, eftersom läsning av science fictionlitteratur inte ingår i den feminina 
genuspositionen. Science fiction spelar en viktig roll i de kvinnliga läsarnas liv, dels 
som ett forum för att diskutera frågor de upplever som angelägna, dels som bekräftelse 
på deras egen tolerans och öppenhet - egenskaper som tycks viktiga för deras identitet 
och självuppfattning.  
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Bilaga 1: Information om undersökningen 
 
Arbetstitel: Kvinnor och science fiction – en läsarstudie 

 
Studien är min masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, och är en 
läsarstudie, men anknyter också till litteratursociologi. Litteratursociologin undersöker 
förhållandet mellan samhället och litteraturen, och sysselsätter sig även med det som 
traditionellt inte ryms inom litteraturvetenskapen, såsom populärlitteratur. 
 
Syftet är att synliggöra gruppen kvinnliga science fictionläsare. Det blir samtidigt en 
undersökning av genren ur ett genusperspektiv, sett ur läsarnas ögon. 
 
Metoden är djupintervjuer, så kallade reflexiva intervjuer, med ett fåtal personer. Fokus 
kommer att ligga på den enskilda läsarens upplevelser, snarare än objektiva sanningar. 
 
Sekretess och uppföljning 
 
Alla namn, och eventuellt också andra uppgifter, kommer att fingeras för att försvåra 
igenkänning av de intervjuade. Bandupptagningar av intervjuer kommer att förvaras på 
att sådant sätt att bara jag har tillgång till dem. Det är alltså endast jag som vet vilka 
mina informanter är. 
 
När intervjun är renskriven och redigerad kommer utskriften att skickas till dig för 
genomläsning. Detta för att undvika missförstånd, och för att du som informant ska 
känna dig trygg i att inte bli felciterad. Det kan dock komma att dröja några veckor 
innan jag är klar med bearbetningen. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Ulrika von Knorring 
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Bilaga 2: Intervjumanual 
Läsarporträtt 
 
Ålder 
Utbildning 
Sysselsättning 
Intressen 
Bakgrund som läsare 
 Lästes det i barndomshemmet? Vad?  

När och hur började du läsa?  
 
Hur länge har du läst sf? 
 
Hur upptäckte du sf? 
 Bibliotek 
 Skola 
 Syskon 
 Kompisar 
 Film/tv 
 Internet 
  
Var hittar du böcker? 
 Fysiskt – bibliotek, bokhandel, nätet 
 Boktips – vänner, internet, tidningar och tidskrifter, film/tv 
 
Favoritböcker? Varför? 
 
Dåliga böcker? Varför? 
 
Vilken typ av sf läser du helst? 

Gammal/ny 
Pulp/”seriös” 
”Hård” 
Feministisk 
Fanzine 

 
Fråga 1 –  Vilka behov tillfredställs genom läsningen?  
 
Vad söker du i din läsning? 
 
Vad får du ut av din läsning? 
 Identifikation 
 Lära sig 
 Upptäcka 
 Känslor 
 Underhållning 
 Verklighetsflykt 
 ”Sense of wonder” 
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Är det viktigt för dig att kunna leva dig in i huvudpersonens tankar, känslor och 
handlingar?  
 
Finns det i så fall faktorer som försvårar denna inlevelse? 
 Ålder 
 Kön 
 Egenskaper 
 
Vad har sf haft för betydelse i ditt liv? 
 ”Vidgade vyer” 

Yrkesval 
Intressen 
Kunskaper 
Umgänge 
Personlig utveckling 

 
Fråga 2 – Hur upplever du genren som sådan?  
 
Hur skulle du beskriva genren science fiction? 
 
Upplever du att det finns fördomar kring genren? Vilka?  
 
Finns det i så fall något belägg för dem? 
 
Hur tycker du att kvinnor skildras? 

Stereotypt/nyanserat 
Olika kvinnobilder i olika typer av sf? 

 
Hur skildras män? 
 
Hur skildras relationer och sexualitet? 
 
Fråga 3 – Vilken plats upplever du att kvinnor har inom sf-rörelsen? 
 
Är du på något sätt engagerad i fandom eller rörelsen kring science fiction?  

Forum 
Informella träffar 
Konvent 

 
Hur är klimatet där? 
 
Vad kännetecknar sf-rörelsen?  
 
Vad kännetecknar de personer som engagerar sig? 
 
Är det övervägande män eller kvinnor som engagerar sig? Tankar kring det? 
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Bilaga 3: Skönlitterära verk och författare som nämns i 
uppsatsen 
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Margaret Atwood 
Camille Bacon-Smith 
J. G. Ballard 
Iain M. Banks 
Clive Barker 
Ray Bradbury: Fahrenheit 451 
Octavia E. Butler 
Ted Chiang: Stories of Your Life and Others 
Samuel R. Delaney 
William Gibson: Neuromancer 
Maria Gripe 
Monica Hughes: Isis – hotad planet 
Aldous Huxley: Du sköna nya värld 

Häpna! 

Jules Verne Magasinet 
Ursula K. Le Guin: Mörkrets vänstra hand 
Tanith Lee 
Astrid Lindgren 
Sam J. Lundwall (red.): Det hände i morgon 
Harry Martinson: Aniara 
Audrey Niffenegger: Tidsresenärens hustru 
George Orwell: 1984 
Joanna Russ 
Mary Shelley: Frankenstein 
Neal Stephenson 
Jules Verne  
H.G. Wells 
 
Film och tv 
Battlestar Galactica 

Buffy the vampire slayer 

The Jane Austen book club 

Star trek 
 
 

 
 
 


