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The aim with this essay is to look into what literature has been published in 2006 and 

2007 for boys between the ages of twelve and sixteen in order to analyse six of the titles. 

Our two main questions are as follows: 

• How is the teenage boy depicted in six of these books? 
- To what extent is the teenage boy depicted in a gender stereotypical 
way?. 

We chose the titles for analysis based on our mapping of the published literature and took 

into account the authors’ gender and age as well as the main themes of the books. As 

theoretical base for our analysis we used Marias Nikolajeva’s table of gender stereotypes in 

literature. The table lists traits that are characteristic of masculinity and femininity 

respectively.  

The market for boys’ literature is rather limited and male authors by far exceed female 

ones in number. 

Our analysis shows that the main characters are not particularly stereotypical. However, 

most books contain other characters that definitely show mostly gender stereotypical 

features.  
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Analys av sex moderna ungdomsböcker för pojkar 

Antal sidor: 32 

Syftet med den här uppsatsen är att kartlägga ungdomslitteratur för pojkar mellan tolv och 

sexton år som publicerats under 2006 och 2007. Vi har sedan analyserat sex av de 

publicerade titlarna. Våra frågeställningar är som följer: 

• Hur skildras tonårspojken i några av dessa böcker? 

- I vilken utsträckning är tonårspojken genusstereotyp? 

Vi valde böcker att analysera utifrån kartläggningen och tog hänsyn till författarnas kön och ålder 

samt böckernas huvudtema. Som teoretisk utgångspunkt för vår analys använder vi Maria 

Nikolajevas schema för manliga och kvinnliga egenskaper.  

Utbudet av pojklitteratur är begränsat. Manliga författare överskrider kvinnliga i antal. 

Vår analys visar att huvudkaraktärerna inte är överdrivet stereotypa, däremot innehåller de 

flesta böcker sidokaraktärer som upplevs som genusstereotypa.  
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1 Inledning 

Vi har båda erfarenhet från vår egen skolgång, vår verksamhetsförlagda utbildning samt diskussioner 

med lärare och studiekamrater att lärare gärna väljer väl beprövade böcker för gemensam läsning i 

klassen. Ett exempel på en sådan bok är Mats Wahls Vinterviken från 1993 med det övergripande 

temat ”kärlek med förhinder”. Vi har båda upplevt att denna bok fortfarande används i 

undervisningen trots dess ganska inaktuella innehåll med värstingproblematik1 och den öppna 

främlingsfientliga ton som präglade det tidiga nittiotalet. Vintervikens samhällsskildring upplevs inte 

aktuell ens för oss som växte upp under den perioden. Hur relevant känns samhällsskildringen då för 

de som är födda 10 år senare?  

Vi har upptäckt vissa problem med att hitta skönlitteratur som passar pojkar, delvis på grund av att 

utbudet är något begränsat. Vi tror även att en viss del av problemet ligger i att skolan domineras av 

kvinnliga lärare i svenskämnet som möjligtvis har lättare att välja ut litteratur som passar det egna 

könet. Om man som kvinnlig lärare utgår från sina egna erfarenheter av läsning från högstadiet, 

kanske man också utgår mer ifrån flickors intressen i sitt litteraturval. Detta torde medföra problem i 

skolan då pojkar ogärna läser litteratur som är anpassad för flickor. Vi anser att det är viktigt att 

finna litteratur som är lämplig för båda könen då skönlitteraturens roll för identitetsskapandet 

betonas starkt, bland annat i kursplanen, se stycke 3.3. Vi upplever att pojkboken lever kvar i gamla 

föreställningar kring hur en mansidentitet ser ut. Den moderna mansidentiteten, anser vi, är i 

förändring och skolan har en stor roll i att hjälpa tonårspojkar finna sin könsidentitet. Detta kan vara 

bekymmersamt då könsrollerna förändras och det saknas förebilder. Därför kan tonårspojkar ha svårt 

att förstå vad som förväntas av dem i vårt samhälle.  

Vi har i vår bakgrund tittat närmare på vad och hur pojkar läser tillsammans med en helhetsbild av 

de utvecklingsstadier en pojke genomgår. Detta för att bidra till en förståelse för pojkars 

identitetsskapande i samband med läsning. För att hitta moderna böcker som kan passa pojkar har vi 

genomfört en kartläggning av vad som getts ut under de senaste två åren. I vår bakgrund ger vi en 

kort historisk överblick av pojkbokens framväxt för att sedan redogöra för pojkars läsning. 

Litteratursociologi samt det analysverktyg vi valt beskrivs i teoridelen medan vi under rubriken 

metod redogör för hur vi gått tillväga för att genomföra vår kartläggning. Här redovisas även funna  

 

                                                 
1 Grov ungdomskriminalitet. Uttryck myntat under 1980-talet. Nationalencyklopedin. [Elektronisk version].  
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böcker tillsammans med kortare beskrivningar av de böcker vi valt att analysera. Vidare följer 

analysen där vi riktar in oss på sex olika ungdomsromaner. I vår avslutande diskussion diskuterar vi 

eventuella mönster i den utvalda litteraturen. 
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår uppsats är att kartlägga den litteratur som publicerats för pojkar i åldrarna 12-16 år. 

Vi hoppas att detta underlag ska kunna vara till hjälp för lärare när de väljer litteratur till sina elever. 

Den fungerar även som underlag för vårt val av litteratur till analysen där vi analyserar sex av dessa 

titlar för att se hur tonårspojken gestaltas. I vår analys vill vi undersöka om litteraturen kan erbjuda 

en alternativ bild av tonårspojkens könsidentitet. 

Vår frågeställning är följande: 

• Hur skildras tonårspojken i sex ungdomsböcker för pojkar i åldrarna 12-16 år utgivna under 

2006 och 2007? 

o I vilken utsträckning är tonårspojken genusstereotyp? 
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3 Bakgrund 

Inför vår kartläggning och analys vill vi reda ut vissa begrepp samt titta närmare på pojkars läsning 

och deras psykologiska utveckling under högstadietiden. Då pojkars läsintresse dalar under 

högstadietiden anser vi att det är viktigt att, som en hjälp till att hitta lämplig litteratur, studera 

pojkars utvecklingsstadier samt få en förståelse för deras identitetsskapande. 

3.1 Kort om pojkboken 

Ingrid Nettervik skriver att ”litteraturen för pojkar domineras av äventyr och spänning”2, en 

tradition som härstammar från sent 1800-tal. Skattkammarön, skriven av Robert Louis Stevenson 

1883, anses vara en av de första böckerna direkt riktad mot pojkar. Detta innebar dock inte att 

enbart pojkar fann nöje i dessa böcker. Pojkböcker, oftast med en eller flera unga manliga 

huvudkaraktärer, har traditionellt sett lästs även av flickor men det motsatta är inte lika vanligt.  

Ideal som dominerar i den klassiska pojkboken är ”djärvhet och initiativkraft”3, huvudpersonen 

framställs ofta som en klassisk hjälte som alltid står på det godas sida. Pojkbokens huvudkaraktärer 

har tillåtelse att bryta mot samhällets normer så länge syftet är gott.4 Sådana uppror mot 

vuxenvärlden och det inrutade kallas ”tjuvpojksmönstret”, med Mark Twains karaktär Tom Sawyer 

som typexempel. I böcker som följer ”tjuvpojksmönstret” är pojkgäng vanligt förekommande.5  

Den moderna pojkboken, litteratur skriven under de senaste femtio åren (vår definition), skiljer sig 

från den klassiska på så sätt att det inte längre är enbart äventyr och spänning i fokus. Istället är det 

personlig utveckling, konflikter, ställningstaganden och drömmar som dominerar.6 Ett tema som 

tillkommit under de senaste femtio åren är idrott och Lars Wolf menar att idrott kan spela en viktig 

roll i pojkarnas väg mot mognad och en mansidentitet. Han likställer idrottsprestationer och pojkars 

identitetsutveckling med ett stort äventyr. Av den anledningen betonar han vikten av att ta hänsyn 

till utvecklingspsykologiska aspekter vid analys av ungdomsböcker och dess protagonister.7  

                                                 
2 Nettervik, 1994, s. 93. 
3 Nettervik, 1994, s. 93. 
4 Nettervik, 1994, s. 88-94. 
5 Lundqvist, 1994, s. 24 ff. 
6 Lundqvist, 1994, s. 77. 
7 Wolf, 1999, s. 36. 

8 



3.2 Pojkars utveckling 

Thomas Johansson8 beskriver tonårspojkars psykologiska utveckling och delar in deras utveckling i 

fem olika stadier under åldrarna 10-25 år. 

Preadolescensen påbörjas för pojkar vid 11-12 års ålder. Denna period präglas av bland annat ett 

avståndstagande gentemot flickor samt ett sökande efter äventyr och spänning. Det sistnämnda är 

något som följer med pojkar under deras utveckling mot vuxenhet. Pojken söker sig till den manliga 

gemenskapen och tar samtidigt avstånd från kvinnligheten. På grund av detta blir relationen till en 

fadersgestalt extra viktig för pojkens identitetsskapande. Gemenskapen med jämnåriga av samma 

kön är också av stor vikt under denna period och tar ofta sitt uttryck i bildandet av gäng.  

Den tidiga adolescensen, 12-14 år, präglas av frigörelsen från föräldrarna. Kamraterna blir allt 

viktigare och en idealisering av fadern är vanlig, framförallt på grund av pojkens osäkerhet kring den 

egna kroppen och sexualiteten samt behovet av en förebild. En stark kritik mot den egna kroppen 

och utseendet växer. Under denna period växer intresset för flickor igen. Flickor kan ha både 

manliga och kvinnliga idoler, men pojkar söker ofta de överdrivet stereotypa manliga förebilderna då 

de är osäkra på vad som anses vara manligt.  

Under högadolescensen, 14-16 år, blir relationer allt viktigare, förälskelser och kärleksrelationer men 

också relationen till kamratgänget. Kärleksrelationen kan dessutom fungera statushöjande för pojken 

inom kamratgänget om den aktuella flickan anses ha hög status. Bekräftelse från omgivningen är 

även den viktig. Idrott och andra aktiviteter, som exempelvis mopedåkning, spelar stor roll. Detta 

har att göra med att pojken söker ”behärska sin kropp”9. 

Senadolescensen inträder runt 16-årsåldern och innebär att pojken tar ytterligare ett steg mot en 

vuxenidentitet. Denna utveckling är inte stabil utan pendlar mellan regressiva och progressiva 

tendenser. Det slutgiltiga steget in i vuxenvärlden väcker en hel del osäkerhet kring framtiden, val av 

yrke och partner. Under denna period avidealiseras föräldrarna och relationen till dem blir mer 

”vuxen”. Fortfarande är fadersgestalten och samkönade vänner betydelsefulla för 

identitetsutvecklingen. Genom prestationer och ”vuxet beteende” uppnås en ökad status i gruppen 

och i skolan. 

                                                 
8 Johansson, 1995, s. 28 ff.  
9 Johansson, 1995, s. 37. 
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3.3 Pojkars läsning 

I kursplanen i svenska för grundskolan betonas skönlitteraturens roll i ungdomars 

identitetsskapande: ”Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv och världen 

och bidrar till att forma identiteten”10. 

Undersökningar visar att pojkars läsintresse under högstadietiden går stadigt nedåt. Statistiken visar 

att pojkarna halkar alltmer efter inom svenskämnet samt att pojkar läser allt mindre.11 Andra 

undersökningar visar att pojkar visst läser, dock inte så mycket skönlitteratur utan istället mer 

faktainriktade texter. Exempel på sådana är sportsidor, resultattabeller, manualer och dataspel. 

Generellt sett anses detta av vuxna inte vara läsning, ”att läsa är att läsa en skönlitterär bok”12. Elaine 

Millard redogör för en undersökning utförd av Pip Osmont 1987 som visar på stora skillnader i vad 

vuxna män och kvinnor läser i hemmet. Kvinnor läser skönlitteratur medan männen läser mer 

faktainriktat såsom tidningar och faktaböcker.13 Trots att begreppet läsning kan innefatta en mängd 

olika typer av text, poängteras ändå skönlitteraturens roll i skolans svenskundervisning. Kursplanen i 

svenska för grundskolan säger: 

Eleven skall: 

– kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra 
länder samt saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge 
innehållet sammanhängande samt kunna reflektera över det.14 

 

Inger Norberg menar att läsandet av just skönlitteratur har många fördelar för utvecklingen av ungas 

identitet:  

Skönlitteratur inverkar också socialt och emotionellt på värderingar och 
förhållningssätt […] Den kan ge sociala modeller, förstärka de ungas jagbild och 
självkänsla och fungera terapeutiskt i svåra situationer. Enligt stressforskare finns även 
ett samband mellan barns läsande respektive icke-läsande och utveckling av o(hälsa) 
och stressrelaterade besvär och beteenden.15   

Norberg påpekar vidare vikten av goda läsande förebilder för pojkar och efterlyser fler manliga 

sådana. Då det saknas manliga förebilder kan pojkar få för sig att det är omanligt att läsa. För att 

locka pojkarna till läsning av skönlitteratur gäller det att hitta rätt bok. Hon nämner bland andra 

deckare, sport, äventyr, rysare och science fiction som exempel på klassiska pojkgenrer.16 Till de,  

                                                 
10 Skolverket, 2000. [Elektronisk version]. 
11 Horgby, 2006:4. [Elektronisk källa]. 
12 Körling, 2007:2, s. 19. 
13 Millard, 1997, s. 11. 
14 Skolverket, 2000. [Elektronisk version]. 
15 Norberg, 2003, s. 62. 
16 Norberg, 2003, s.68 f. 
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bland pojkar, populära genrerna lägger Millard även humor och faktalitteratur. I sin undersökning 

finner hon att flickor rör sig mer mot böcker om känslor i tonåren, något som inte förekommer i 

samma utsträckning bland pojkar. Hon pekar på att flickornas personliga bokval i stor utsträckning 

liknar de val läraren ofta gör då det gäller gemensam läsning i klassen.17 Detta stämmer överens med 

de erfarenheter vi har om vilken typ av litteratur som läraren väljer för helklassläsning.  

Manliga huvudkaraktärer samt manliga författare ses som lockande för pojkar.18 Men om man tittar 

på statistiken av utgivna svenska ungdomsböcker under 2006 så visar den på en ojämlikhet i 

huvudkaraktärernas kön. Av 60 svenska utgivna böcker hade 19 av dem en ensam pojke som 

huvudkaraktär jämfört med 35 böcker med flickor i den rollen, i procent räknat är det 35 % pojkar 

och 65 % flickor. I den översatta ungdomslitteraturen är skillnaden än mer markant. Här är 

förhållandet 29 pojkar gentemot 75 flickor, d.v.s. 28 % pojkar och 72 % flickor.19 Detta kan tyda på 

att flickboken får större utrymme på marknaden, antagligen på grund av att flickor utgör en starkare 

köpgrupp än pojkar. 

                                                 
17 Millard, 1997, s. 49 ff.  
18 Norberg, 2003, s.68 f.  
19 Svenska barnboksinstitutet, 2006. [Elektronisk källa]. 
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4 Teoretisk utgångspunkt och metod 

4.1 Litteratursociologi 

Litteratursociologi är en relativt ny gren inom litteraturvetenskapen, den sträcker sig över många 

olika områden och är snarare en paraplyterm för flera forskningsfält än en specifik metod. 

Gemensamt för dess olika förgreningar är att samhälle och litteratur sätts i samband med varandra.20 

Johan Svedjedal menar att en litteratursociologisk utgångspunkt för vidare studier bör ”formuleras 

som en strävan att systematiskt analysera relationerna mellan skönlitteratur och samhälle”.21 Han gör 

sedan en indelning av denna strävan i tre olika underområden: 

1. Samhället i litteraturen 

2. Litteraturen i samhället 

3. Litteratursamhället 

Vår kartläggning hamnar inom det tredje området, litteratursamhället, då vi där intresserar oss för 

litteraturens yttre villkor d.v.s. bokmarknad och förlagsverksamhet, vad som ges ut. 

Genusperspektivet, vilket vi antar i analysen av valda böcker då vi undersöker hur pojkars 

könsidentitet skildras, faller under kategorin samhället i litteraturen. Det finns många olika 

intresseinriktningar inom detta område men gemensamt för dem är intresset för hur samhället 

skildras i skönlitteraturen. Ofta fokuseras forskningen på specifika kategorier, t.ex. etnicitet, klass 

eller genus.22 

4.2 Analysverktyg 

I vår analys av litteraturen använder vi oss av Maria Nikolajevas23 schema för manlighet och 

kvinnlighet. När litterära pojk- och flickkaraktärer beter sig på det sätt som förväntas av dem utifrån 

traditionella mönster kallas det för ”genusstereotyper”. Nikolajeva har studerat vilka drag som är 

typiska för flickor och pojkar i litteraturen och har utifrån det skapat ett schema för manlighet och 

kvinnlighet i barn- och ungdomsböcker. Hon betonar att det även förekommer avvikelser från detta  

                                                 
20 Furuland, 1997, s. 17 ff. 
21 Svedjedal, 1997, s. 72. 
22 Svedjedal, 1997, s. 72 ff. 
23 Nikolajeva, 1998, s. 64. 
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mönster, framförallt hos flickgestalterna. Det är vanligare med manliga karaktärsdrag hos flickor än 

att pojkar ges kvinnliga epitet i litteraturen. Nikolajeva menar att de manliga och kvinnliga 

karaktärsdragen delvis är varandras motsatser, se fig. 1. 

 

 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Starka 

Våldsamma 

Känslokalla, hårda 

Aggressiva 

Tävlande 

Rovgiriga 

Skyddande 

Självständiga 

Aktiva 

Analyserande 

Tänker kvantitativt 

Rationella 

Vackra 

Aggressionshämmade 

Emotionella, milda 

Lydiga 

Självuppoffrande 

Omtänksamma, omsorgsfulla 

Sårbara 

Beroende 

Passiva 

Syntetiserande 

Tänker kvalitativt 

Intuitiva 

Fig. 1. Schema över manlighet och kvinnlighet24 

 

Vi kommer använda Nikolajevas schema som utgångspunkt för manliga och kvinnliga egenskaper 

hos litterära karaktärer. Vi kommer även att titta på de böcker vi analyserar utifrån en paratextuell 

infallsvinkel. Den franske litteraturforskaren Gérard Genette myntade begreppet ”paratext” och 

definierar det som saker som inte finns i den litterära texten. Titel, illustrationer, omslag men även 

saker som inte sätts i direkt samband med texten såsom recensioner, författarintervjuer samt 

information om författarens kön, ålder och nationalitet räknas in i detta begrepp. 25 I vår diskussion  

                                                 
24 Nikolajeva, 1998, s. 65. 
25 Määttä, 2006, s. 45. 
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kommer vi att diskutera eventuella paratextuella mönster gällande de böcker vi valt att analysera. 

Denna aspekt faller in under litteratursociologins tredje del, litteratursamhället, som svarar på 

övergripande frågor kring litteratur och samhälle. 

4.3 Metod 

Vi har i vår undersökning valt att begränsa oss till skönlitteratur för pojkar mellan 12 och 16 år. För 

att avgränsa oss ytterligare fokuserar vi på svenska författare. Dessutom väljer vi att utesluta vissa 

genrer: fantasy och science fiction samt historiska ungdomsromaner. Detta på grund av att vi vill 

undersöka hur tonårspojkar gestaltas i litteratur som utspelar sig i ett realistiskt nutida svenskt 

samhälle. Vi har även valt bort litteratur där en pojke och en flicka delar på huvudkaraktärsrollen 

som i t.ex. Sandor/slash/Ida av Sara Kadefors (2001). Våra urvalskriterier är följande: 

• Bokens originalspråk är svenska. 

• Boken är utgiven 2006 eller 2007, inga återutgivna böcker. 

• Huvudkaraktären/karaktärerna är en pojke/pojkar mellan 12 och 19 år. 

• Boken utspelar sig i ett nutida realistiskt Sverige. 

 

Vi har främst använt oss av Statens kulturråds barnbokskataloger för 2006 samt 2007/2008 som 

källa för våra litteratursökningar. I andra hand har vi använt bokförlags hemsidor för att finna 

litteratur som av någon anledning inte finns med i katalogerna. Jönköpings stadsbiblioteks hemsida 

har använts för att utesluta böcker som är översatte eller återutgivna. Vi har genomfört sökningar på 

Internet för att bilda oss en uppfattning om huruvida litteraturen stämmer med våra urvalskriterier 

eller ej. Därför vill vi reservera oss för att vi eventuellt kan ha förbisett litteratur som borde ha platsat 

i vår kartläggning. Våra sökvägar finns listade i källförteckningen. 
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5 Analys 

5.1 Analys av kartläggning 

Vi fann i vår kartläggning, se bilaga 1, att majoriteten av författarna är män, endast 9 av 33 författare 

är kvinnor. De kvinnliga författare som gett ut böcker om och för pojkar under dessa två år har 

framförallt huvudkaraktärer i tolvårsåldern. Beträffande huvudkaraktärernas ålder finns det en större 

spridning bland de manliga författarna. Kanske kan detta bero på att kvinnor har svårt att sätta sig in 

i hur äldre tonårspojkar tänker och känner, men det kan även vara så att pojkar i tonåren medvetet 

väljer bort kvinnliga författare och att det därmed inte finns någon marknad för dem. Generellt sett 

är merparten av huvudkaraktärerna äldre än fjorton år. 

Endast tre huvudkaraktärer i funna böcker har utländsk bakgrund. Av dessa är endast en bok skriven 

av en författare, Marie-Chantal Long, som själv är född och uppvuxen utanför Sverige. För övrigt är 

hon den enda med utländsk bakgrund i vår kartläggning. 

Författarna är födda under 40-, 50-, 60- och 70-talen med en jämn fördelning (7-8 författare per 

årtionde) över dessa årtionden. Två författare är födda tidigare och en är född senare. När det gäller 

produktivitet kan vi inte utläsa någonting anmärkningsvärt. Representerat i vår kartläggning finns 

debutanter men även författare som skrivit över 100 böcker. Vissa skriver enbart för barn och 

ungdomar medan några även skriver för vuxna. 

5.2 Analys av litteratur 

Vårt mål vid val av böcker att analysera har varit att spegla kartläggningen t.ex. gällande författarnas 

kön, produktivitet och födelseår. Dock har vi funnit en del svårigheter i att ta hänsyn till författarnas 

ålder då det skulle innebära en alltför onyanserad spridning av teman. Vi har främst tagit hänsyn till 

teman samt huvudkaraktärens ålder. De teman vi koncentrerat oss på är idrott, kärlek och vänskap 

samtidigt som vi försökt undvika alltför likartad litteratur. Detta har resulterat i följande val: 

• Döden dö av Torsten Bengtsson. 

• Matchhjältar av Mattias Göransson. 

• Du har ingenting sett av Maja Hjertzell. 

• Så värt av Martin Jern. 
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• The Return of Hjärtans Fröjd av Per Nilsson. 

• En skejtares oskuld av Andreas Soneryd. 

 

Vi följer Nikolajevas schema över manliga och kvinnliga egenskaper, se fig. 1 under 4.2, för att 

analysera hur karaktärerna framställs. I presentationen av böckerna tittar vi på vissa paratextuella 

element och diskuterar dessa vidare i diskussionen. Alla citat är från gällande bok om ej något annat 

anges. 

5.2.1 Döden dö av Torsten Bengtsson 

 
Boken berättas ur trettonårige Johns perspektiv. Den skildrar hans och kompisarnas vardag med 

skola och fotbollsträningar. Huvudtemat är sorg, hur beter man sig när ens bästa kompis pappa dör? 

John tvingas ställa upp för sin vän trots att det är svårt och han finner situationen besvärlig.  

Boken kategoriseras som en lättläst bok och innehåller illustrationer av Marie Johansson. Framsidan 

pryds av två bilder, den ena visar en mörk kyrkogård medan den andra visar två pojkar som spelar 

fotboll. Färgtemat är blått och grönt, fotbollsbilden har starkare nyanser medan färgerna på 

kyrkogårdsillustrationen är ganska dova. 

5.2.1.1 Analys 

Då boken tar upp känslor passar inte huvudpersonen John in i Nikolajevas schema för hur en pojke 

”är”, däremot gör flera av sidokaraktärerna det. Många av de fotbollsspelande pojkarna i boken är 

tävlande och något aggressiva. De tar fotbollsspelandet på blodigt allvar och reagerar med ilska när 

något går fel: 

Redan efter några minuter låg vi under med 3-0. Då hade Björn lyckats göra ett 
självmål, och fått bollen på handen så att det blev straff.  
Robin kokade av ilska. 
- Hur kan han få vara med i laget? väste Robin när vi gjorde avspark efter ännu ett 
mål.26 

                                                 
26 s. 36 
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Framförallt är det Robin som representerar den stereotypa bilden av pojken, men även Tommy faller 

in i denna kategori då han alltid håller med Robin. De ställs mot huvudpersonen John och hans 

bästa kompis Björn, som båda uppfattas som något mjukare. De fyra pojkarna bildar ett pojkgäng 

och det handlar mycket om utmaningar och äventyr när de är tillsammans. Pojkgänget som grupp 

kan i det avseendet sägas falla in under den manliga ”genusstereotypen” i Nikolajevas schema:  

Där stod de. Robin hängde över den stora grinden. Vid hans ena sida stod Tommy 
och på den andra Björn. 
- Det var väl det jag trodde. Du vågar inte! skrek Robin. 
- Akta dej för Svarta Madam! tjöt Tommy och skrattade. 
[…] 
Jag ville visa Robin att jag klarade det. Robin var en fegis. Han skulle aldrig våga gå 
hit in. Därför tvingade jag mig att fortsätta.27 

John har svårt att prata om känslor och han undviker därför Björn efter det att hans pappa insjuknat 

och dör i cancer. Framförallt handlar rädslan om att Björn ska bli ledsen och börja gråta: 

Jag var mest rädd för att Björn skulle vara ledsen. Jag ville inte se honom gråta. Då 
skulle jag själv också börja. Hur pinsamt var inte det?28 

Samtidigt vet inte John vad som förväntas av honom, vad han ska säga. John har svårt att möta 

Björn personligen, han finner det lättare att istället skicka ett mejl. Där kan han uttrycka sina 

känslor, och även bemöta Björns sorg: ”Jag skrev att tänkte på honom och att jag saknade Janne.”29 

Trots påtryckning från sin mamma vägrar John att ringa eller besöka Björn. Det krävs en manlig 

förebild, fotbollstränaren, som talar om för honom vad som förväntas, att han måste ställa upp när 

det gäller. Detta leder till att John vågar ta upp kontakten med Björn och insistera på att det är dags 

för honom att komma tillbaka till skolan. 

John har bara sporadisk kontakt med sin egen pappa som ofta glömmer födelsedagar och sviker när 

han har lovat att komma på fotbollsmatcher, därför fungerar Björns pappa, Janne, som en 

fadersgestalt även för John. Han hjälper dem med typiskt ”manliga” saker som att reparera deras 

cyklar och han är även engagerad i fotbollsklubben. Efter Jannes död brottas John därför inte bara 

med Björns sorg utan även med sin egen: 

Sedan tänkte jag på Janne. Han som brukade hjälpa oss med det mesta. Det var han 
som lagade våra cyklar, fixade med min gamla dator, ordnade bräder till vår koja och 
en massa annat. 
Han var nästan som en pappa till oss alla i gänget.30 

Trots att bokens tema är svårt blir det aldrig speciellt tungt att läsa. Känslorna skildras inte på djupet 

utan kan utläsas ur konkreta situationer. Detta skymtar i ovanstående citat då John främst tänker på 

de praktiska saker som Janne kunde hjälpa till med. 

                                                 
27 s. 17-19 
28 s. 81 
29 s. 74 
30 s. 43 
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5.2.2 Matchhjältar av Mattias Göransson 

 
Vännerna Johan och Micke har spelat fotboll tillsammans sedan de var sex år. Nu är de sexton år och 

spelar i Blåvitts juniorlag. Micke är även uttagen till juniorlandslaget och får därför åka utomlands på 

en del turneringar. Boken berättas ur Johans perspektiv i jagform. Den har två huvudteman, fotboll 

och vänskap. Andra vanliga teman som förekommer i tonårsböcker tas här inte upp. Det finns helt 

enkelt inte tid för så mycket annat än träning och skola i killarnas liv. 

Ett fotografi på en fotbollsspelare iklädd svenska landslagsdräkten syns på framsidan. Spelaren ser 

ansträngd ut, som att han precis nickat iväg bollen och har ont någonstans. Bokryggen är grön men 

annars dominerar en dov blågrå färg. Fotbollsspelaren är utmärkande då vare sig titel eller 

författarens namn är särskilt framträdande. 

5.2.2.1 Analys 

Johan och Micke kallas ”Piff och Puff” av de andra killarna i laget då de följts åt sedan de var små. 

De är varandras motpoler när det gäller fotbollsspelandet då Micke lyser av självförtroende på 

fotbollsplanen. Johan däremot tar på sig ansvaret för de andras misstag och ser inte sin egen 

prestation. De besitter båda enligt Nikolajeva manliga egenskaper men i varierad grad. Micke visar 

på fler genusstereotypa tendenser än Johan som istället visar upp kvinnliga egenskaper ibland. 

Passivitet och självuppoffring, framförallt på fotbollsplanen, är exempel på sådana. Dessutom lider 

han av dåligt självförtroende. Landslagstränaren uppmanar Johan att lägga dessa egenskaper åt sidan 

och istället hitta sin aggressivitet i spelet: 

- Jag har sett så många av din sort i skolan … smarta pojkar, som håller sig i 
bakgrunden. De gör vad som krävs och sköter sig själva, för de har inget att tjäna på 
att ta ett steg fram och ta plats på allvar. För då får de bara höra att de är duktiga, och 
det vill ingen kille, inte i ett klassrum i alla fall, för det är pinsamt. Också har du tagit 
med dig det ut på planen, där det är tvärtom … Men du är ju duktig! Det är lika bra 
att du erkänner det, för från och med nu kommer du inte att uppfattas som ödmjuk 
utan bara som fånig om du håller på såhär. Nu spelar du i landslaget! Du är bra!31 

                                                 
31 s. 135 
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Micke däremot har sitt goda självförtroende emot sig då han anser att hans plats i landslagstruppen 

och hemmalagets startelva är självklar. Han tycker att hans roll i laget är att glänsa i matcherna men 

har en slapp inställning till hemmaträningarna sedan han blev upptagen i landslaget: 

- Jag skiter i träningen idag! 
[…] 
- Varför då? undrade jag. 
- Äh, jag sparar mig till landslaget, jag ska ju iväg imorgon … säg till Conny att jag 
tränar tillräckligt ändå. 
Han såg trotsigt nöjd ut när han sade det.32 

Kvantitativt tänkande utmärker Micke, det viktigaste är hur många mål han gör och inte kvaliteten 

på lagets spel. Han är fast i nuet och ser inte, som hans tränare, framåt, att han ska hålla i längden. 

Därför har han svårt att hantera Johans framgångar som är mer präglade av träningsvilja och hårt 

arbete. Micke reagerar med avundsjuka och missunnsamhet. Han säger ingenting rakt ut men är 

totalt ointresserad av Johans framgång. Vid vissa tillfällen fäller han sårande kommentarer som 

grundar sig i hans avundsjuka: 

- Så nu har man två pojkar i landslaget. Det var det värsta! 
- Sextiogruppen, rättade Micke. Inte det riktiga landslaget.33 

Mickes missunnsamhet mot Johan och ilska gentemot tränarna gör att pojkarna glider ifrån 

varandra. Micke upplever att han inte får någon förståelse från något håll medan Johan inte kan 

acceptera Mickes alltmer gnälliga attityd. 

Intresset för idrotten finns i Mickes hem men inte lika starkt i Johans. Johans pappa visar inget 

intresse för sin sons idrott och Johans främsta manliga förebilder blir istället Mickes pappa, som varit 

deras fotbollstränare, och de nuvarande tränarna. Johans relation till Mickes pappa sträcker sig även 

utanför fotbollsplanen då de spenderar tid tillsammans även på fritiden. 

Boken skildrar en ”grabbighet” i situationer med hela, eller större delar av, fotbollslaget. På en fest 

blir Johan hetsad till att dricka när de andra killarna får reda på att han aldrig tidigare druckit 

alkohol. Även i omklädningsrummet, när ingen tränare finns närvarande, blir jargongen grövre och 

så också deras beteende. Efter en tuff situation på plan då Johan blivit ”stämplad” av Micke verkar  

 

 

 

 

 

                                                 
32 s. 3 
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principen ”öga för öga, tand för tand” gälla: 

Han spände sin vänstra överarm och höll in den mot kroppen. 
- Vill du slå? sade han. 
- Äh, lägg av. 
- Jo, det är inte mer än rätt. Slå nu. 
- Micke har rätt, sade Dragan från bänken mitt emot. Slå honom, så är det bra sedan. 
[…] 
Runt om på bänkarna började lagkamraterna dunka takten med händer och fötter. 
- SLÅ, SLÅ, SLÅ, SLÅ!34 

Boken beskriver en manlig värld, endast fyra kvinnor förekommer och de ges inte speciellt stort 

utrymme. Dessa är Mickes mamma, Johans mamma och syster samt en flicka från Johans klass. 

Detta förstärker bokens grabbiga känsla och bidrar antagligen till att tonårspojkarna känns mer 

stereotypa. 

 

5.2.3 Du har ingenting sett av Maja Hjertzell 

 
Thomas, som av de flesta kallas Sherlock, är tolv år gammal och bor i en icke namngiven stad. 

Smeknamnet kommer av att han gärna läser böckerna om Sherlock Holmes och att han gillar att lösa 

mysterier. Boken har karaktär av en deckare då Thomas får i uppdrag att bevaka en man som 

rapporteras vara elak mot djur. Bokens huvudsakliga teman är ensamhet och mobbning. 

Dova mörka färger på framsidan sätter stämningen. Det huvudsakliga motivet är ett hus där 

uppmärksamheten dras till ett upplyst fönster i vilket en person måttar ett knytnävsslag. I skuggorna 

intill huset skymtar även en pojkgestalt. Titeln och författarens namn är skrivna i ett stilrent typsnitt 

med enbart versaler. 

5.2.3.1 Analys 

Thomas är en väldigt ensam kille utan några vänner. Han är utsatt i skolan och mobbas av två 

klasskamrater, Robin och Hampus. Dessa två visar på en ”genusstereotyp” bild av pojken utifrån  

                                                                                                                                                             
33 s. 88 
34 s. 75-76 
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Nikolajevas modell. De är våldsamma, rovgiriga, aggressiva och känslokalla utan några försonande 

drag: 

- Oj, förlåt! 
En kall rännil rinner ner i nacken, längs ryggen och ner i kalsongerna. Robin står 
bakom mig i matsalen med uppspärrade ögon. I handen håller han sitt tomma 
mjölkglas. 
- Jag snubblade, det var inte meningen. 
Han klappar mig på ryggen så att tröjan klibbar fast mot huden. Jag kan inte stoppa 
en rysning. Han sticker fram ansiktet nära mitt, säger ingenting, bara ser mig in i 
ögonen.35 

Genom att trycka ner Thomas, som de tycker är väldigt barnslig, försöker de hävda sig och vara 

tuffa. Det verkar mest vara en slump att de valt Thomas som sitt offer. 

Thomas försvarar sig aldrig, han klagar heller aldrig eller berättar för någon. Han låter dem hållas 

och väntar på att det ska gå över. Genom detta visar han en typisk kvinnlig egenskap, passivitet. Han 

är även aggressionshämmad i de flesta situationer, han undviker konfrontationer och har utvecklat 

strategier för att komma undan. Bland annat håller han sig gärna i större grupper och undviker att 

vara sist kvar någonstans: 

Och det är när jag stryker omkring så där som jag kommer på det. Jag och Lestrade 
gör precis likadant. Vi går och smyger, trycker magen mot marken för att inte synas 
och kryper in under buskar om vi blir skrämda.36 

Här jämför han sig med den strykrädda katten Lestrade då han inser hur beroende hans eget 

beteende är av hur andra behandlar honom, främst Robin och Hampus. Han försvarar sig inte men i 

fantasins värld straffar han dem, dock inte som sig själv utan som sitt alter ego Sherlock: 

De båda illasinnade männen ”Hampus hönshjärna” och ”Robin med luggen” hukade 
under Sherlocks blick. 
[…] 
Hampus och Robin rycker i handklovarna, men det är lönlöst. De är fast och kommer 
att få möta sitt straff.37 

När Thomas känner att han inte räcker till och vill ge upp så frågar han sig hur Sherlock Holmes 

skulle ha gjort. Där kan han hitta modet att fortsätta trots att något känns jobbigt. 

Kvinnliga egenskaper används för att visa att Thomas är en ensam och ganska utsatt person och han 

är därför ingen ”genusstereotyp” karaktär. Utöver passivitet besitter han en sårbarhet som han dock 

inte visar utåt. Han upprätthåller en fasad gentemot sin familj och låtsas att han har kompisar.  

 

 

 

                                                 
35 s. 38 
36 s. 130 
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I skolan följer han alla regler, han sköter sina läxor och gör alltid som han blir tillsagd: 

Jag vill inte gå till skolan någon mera gång. Inte så länge de där går där i alla fall. 
[…] 
Jag går såklart till skolan. Det gör jag alltid. Jag vet inte hur man gör när man skolkar. 
Jag vill inte skolka och jag vill inte gå till skolan, men mina fötter går automatiskt dit 
på morgonen. De hittar ingen annanstans.38 

Detta visar på en lydighet, enligt Nikolajeva typiskt kvinnligt, men han besitter även vissa manliga 

egenskaper. Hans personlighet präglas främst av två manliga karaktärsdrag, dels en rationalitet dels 

ett analytiskt tankesätt: 

Jag sätter ihop fingertopparna och lutar armbågarna mot armstöden. Jag koncentrerar 
mig på att tänka ut vad jag ska göra. Spaningarna måste fortsätta på något sätt, men 
hur?39 

När Thomas blir frustrerad eller vill visa upp en stark fasad plockar han fram manliga egenskaper 

som inte utgör någon stor del av hans personlighet. Han kan i vissa situationer visa aggressivitet, då 

främst mot sig själv och ej riktad mot någon annan. Ibland visar han även upp en känslokallhet, 

främst för att dölja, inför sig själv och andra, sin egen utsatthet. Generellt sett visar han upp fler 

kvinnliga egenskaper än manliga.  

Detektivuppdraget leder till en insikt för Thomas som förstår att han själv måste tag i och förändra 

sin situation. Efter en incident i omklädningsrummet genomskådar föräldrarna hans bluff och 

fasaden rämnar. Thomas berättar då allt för dem men vägrar låta dem ingripa av rädsla för att 

mobbingen ska bli värre. Efter en demonstrativ blick från en av hans plågoandar inser han dock att 

det inte är slut: ”Det tar inte slut av sig själv. Någon måste stoppa dem.”40. Han ber till slut sina 

föräldrar ringa rektorn. 

 

5.2.4 Så värt av Martin Jern 

 

                                                                                                                                                             
37 s. 39-40 
38 s. 72 
39 s. 36 
40 s. 141 
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Aron är femton år och bor i Helsingborg. Han är intresserad av Nora som verkar helt ouppnåelig för 

honom istället blir han tillsammans med Klara, en tuff men osäker tjej. Denna bok skildrar Arons 

vardag med relationen till mamman, skola, vänner och ovänner, festande samt sex- och 

kärleksbekymmer. Boken berättas i jag-form och som läsare får man ta del av Arons tankar och 

känslor.  

En svart stadssiluett syns mot en blå bakgrund. Den starkt rosa färgen samt graffitistilen gör att titeln 

framträder tydligt. Författarens namn, skrivet i versaler, är infällt över siluetten med ett enkelt 

typsnitt. 

5.2.4.1 Analys 

Den generella bilden av tonårspojken i Så värt är att man måste vara hård och tuff för att räknas i 

den sociala hierarkin. Aggressivitet, känslokallhet och styrka är egenskaper som premieras, dessa 

egenskaper är typiskt manliga enligt Nikolajevas schema: 

Kanske är jag inte en sån man kommer ihåg? Antingen ska man ha grön tuppkam 
eller ett hakkors i pannan för att synas. Eller så ska man springa runt och skrika att 
alla är idioter och horor som Christoff och Otto. Det finns inget mellanting för att 
existera här.41 

Aron, egentligen en ganska mjuk och försiktig kille, strävar uppåt i hierarkin och tvingas därför ofta 

anta en roll som inte passar honom. Det märks framförallt i relationen till kompisarna Krille och 

Robban då Aron vid ett tillfälle reflekterar över att det är lättare att vara sig själv när det bara är han 

och Krille: 

Då slipper man tävla om att säga grymma saker hela tiden. Man kan slappna av lite 
och säga vad fan som helst, även om jag önskar att jag bland kunde kläcka ur mig nåt 
minnesvärt om livet eller döden.42 

Sport, och framförallt fotboll, är även det viktigt för killens sociala ställning. De ”coola” killarna, 

Christoff och Otto, spelar fotboll och de mest eftertraktade tjejerna återfinns ofta på deras träningar. 

Aron slutade spela fotboll efter mellanstadiet och betraktar därför sig själv som en ”loser”. Han är 

”skejtare”, något som bara drar till sig småtjejer och konstiga blickar ”på stan”. 

När Aron är med flera av sina kompisar faller han in i en ganska hård jargong som egentligen inte 

överensstämmer med hans karaktär. De flesta av deras konversationer rör sig kring ämnena ”knulla” 

och ”supa”. Gällande sex har Aron ett förhållningssätt när han pratar med kompisar och ett  

 

                                                 
41 s. 6 
42 s. 24 
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annat när han funderar själv. När Aron och Nora har varit tillsammans för första gången, 

kommenterar Aron: 

Sen slutar jag tänka på allt det där. Förväntningar och hur det ska kännas. Det behövs 
inte längre. 
Och det blir också nåt helt annat än jag kunnat förställa [sic] mig. 
Det finaste jag nånsin har upplevt med nån annan människa. 
Och det är bara vårt.43 

När han själv funderar visar han upp en kvinnlig mildhet. Detta blir motsägelsefullt när han något 

senare, på ett manligt känslokallt sätt, berättar för kompisarna att han ”knullat Nora” och det 

tydliggör att han spelar olika roller i olika sammanhang. Även om Aron uppskattar närheten mer än 

själva ”sexet” har han en känsla av att det höjer hans status att han har ”gjort det”:  

Och jag gillar faktumet att jag knullar. 
Aron, knullaren. Det borde stå i pannan på en.44 

Aron är annars väldigt osäker i sin kontakt med tjejer, något han själv vet om: ”Jag och tjejer är bara 

… det har aldrig funkat.”45 Därför låter han tjejerna ta kommandot och överlåter alla slags initiativ 

till dem. Här visar Aron upp en passivitet, ett exempel på en typiskt kvinnlig egenskap. Dock 

förändras detta när hans kontakt med Nora förbättras, Aron utmanas av henne att ta mer initiativ: 

”Ska du inte säga nått?” frågar hon. ”Ska du bara va tyst nu hela natten? Är det din 
grej liksom eller? Att aldrig säga nåt och bara glida omkring och vara mystisk?” 
[…] 
”Du är så pryd, Aron, vet du det? Du är blyg och pryd och säger aldrig nånting. Det 
är min sammanfattning av dig.”46 

Man kan genom boken se hur Aron förändras, främst sker denna förändring efter att relationen med 

Klara inletts. I början är han väldigt beroende av bekräftelse från andra, ett kvinnligt drag, och osäker 

på sin roll i relationer med både kompisar och tjejer. Han låter dem styra och följer bara med. Klara 

är den drivande parten i deras förhållande. Aron har inte så mycket egna åsikter utan hakar på Klara 

och låter henne hållas när hon överger honom på fester, undviker att visa att de är tillsammans och 

vänslas med andra killar. Vändpunkten kommer när Aron blir nedslagen på en fest och Klara vänder 

och går åt andra hållet. Istället är det Nora som dyker upp vid hans sida och hjälper honom till 

sjukhuset. Mot slutet av boken är han tryggare i sig själv och inte lika beroende av vad andra tycker. 

I detta avseende utvecklas han mer mot en manlig ”genusstereotyp” som präglas av självständighet 

och inte beroende. 

 

                                                 
43 s. 241 
44 s. 110 
45 s. 13 
46 s. 239-240 
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5.2.5 The Return of Hjärtans Fröjd av Per Nilsson 

 
Huvudpersonen Johan47 är sjutton år och berättar i jag-form med du-tilltal till en i början okänd 

person. Boken är en uppföljare till Hjärtans Fröjd från 1992. Den tar vid cirka ett år efter att den 

första boken slutar, dock är handlingen förlagd till nutid. Hjärtans fröjd refererar till Johans första 

kärlek Ann-Katrin som han hade en kort men intensiv romans med i den första boken. Hon har 

försvunnit ur hans liv och Johan bestämmer sig för att leda upp henne. Boken berättar om tolv dagar 

som förändrade hans liv då han får reda på att Ann-Katrin fött hans barn, och skildrar hans övergång 

från barnvärlden till vuxenvärlden, vänskaps- och kärleksrelationer samt i viss mån mannens roll i 

familjen.  

Grönt, gult och rött är de dominerande färgerna på framsidan. Titeln och författarens namn ges 

mycket utrymme och två bilder fyller det resterande utrymmet. Bilderna visar ett par ögon, 

förmodligen tillhörande en pojke eller ung man, samt en tänd ljusslinga med röda hjärtan. 

5.2.5.1 Analys 

Huvudpersonen Johan följer inte de mönster som finns i Nikolajevas schema gällande manliga 

egenskaper. Istället besitter han en hel del av de kvalitéer som bedöms som kvinnliga. Han är ganska 

emotionell även om han dömer ut gråtande som barnsligt, dock aldrig som omanligt:  

Jag tänkte på henne. Men jag tappade inte balansen, jag började inte gråta. Lite 
lättpirr i magen, lite lättrodnad på kinderna, inte mer. Vuxen nu. Inte längre ett 
barn.48 

Trots detta uttalande så kommer det en del tårar ibland och i slutet av boken gråter han av helt 

andra anledningar än han gjort tidigare. Istället för att gråta för att han är olyckligt kär gråter han av 

lycka, kärlek och en större insikt om världen, en insikt han får när han så smått börjar lära känna sin 

son. 

                                                 
47 I denna bok finns två karaktärer vid namn Johan, huvudkaraktären benämns därför med enbart Johan och 
sidokaraktären benämns som vännen Johan. 
48 s. 20 
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Övriga kvinnliga karaktärsdrag som passar in på Johan är sårbarhet, omtänksamhet och en passivitet 

i kärleksförhållanden. I sin jakt på Ann-Katrin visar han också upp en slags intuition snarare än en 

rationell tankegång. De rationella tankarna dyker upp emellanåt, men istället för att följa dessa slår 

han dem ifrån sig. I sina första kontakter med sonen visar han dock upp en enligt Nikolajeva typiskt 

manlig känslokallhet då han inte vill ha med honom att göra och refererar till honom som 

”apungen”.  

Johan befinner sig i gränslandet mellan barn- och vuxenvärlden. De tolv dagarna som förändrade 

hans liv, det vill säga när han får reda på att han är pappa, blir det slutgiltiga steget in i de vuxnas 

värld. Han är medveten om att han inte längre är ett barn och läxar upp sig själv när han beter sig 

barnsligt:  

Fråga: Är jag barnslig, eller? 
Svar: Ja. Detta borde jag vuxit ifrån för länge sen. Pubertetstramsiga pubertetstankar. 
Fjortonårstankar. Grow up, man. Shape up.49 

Johan ser den besinningslösa förälskelsen som något som hör barndomen till. Han känner stolthet 

över att inte låta sig dras med i någon känslostorm när han känner en bekant doft som påminner om 

första förälskelsen Ann-Katrin. Han känner förälskelsekänslor för en annan tjej, men låter sig inte 

riktigt svepas med då han är rädd för att bli sårad på nytt, men samtidigt också att själv vara den som 

sårar: 

Hålla handen. Första gången. Det borde varit fint, jag borde varit lycklig. Men mina 
tankar var svarta som natten. 
[…] 
Allt är bara spel och lögner. Människor kan inte komma varandra nära. Allt är bara 
egoism. Och sex. Människor är bara brunstiga djur. Rovdjur. Våra leenden är hotfulla 
rovdjursflin. Nej, Amina. Vi kommer bara att göra varandra ont.50 

Även Johans relation till vännerna, Johan och Henke, symboliserar hans väg från barn till vuxen. De 

representerar två ytterligheter, vännen Johan är den förnuftige som säger ”vuxenkloka” saker och 

som förstår utan så mycket förklaringar vad Johan tänker och känner. Henke är den barnslige som 

jonglerar med kondompaket, dricker mycket alkohol på helgerna och tycker att Johan bara ska ”slå 

till” med den nya förälskelsen: ”du har ju halva inne, för fan, hähä.”51. Henke och Johan har 

egentligen växt ifrån varandra. Mest är det Henke som håller kvar vid vänskapsrelationer men Johan  

 

 

 

                                                 
49 s. 88 
50 s. 100 
51 s. 38 
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umgås ändå med honom när han vill vara lite oansvarig:  

Det var Henke och hans babbel fyllde mitt öra, studentparty på ett disco ikväll och 
alla tvåor var välkomna och han hade snackat med några brudar som skulle dit och 
det skulle drälla av riktigt heta tikar där och kul som fan och hans brorsa hade köpt 
en massa vin i Tyskland och ensam hemma och om jag kom hem till honom kunde vi 
dra i oss varsin vinare först innan vi stack ner på stan. 
- Kommer om fem minuter, sa jag.52  

Vad gäller papparollen funderar Johan mycket över den, givetvis intensifieras detta när han själv får 

reda på att han har en tre månader gammal son tillsammans med Ann-Katrin. Både han och Ann-

Katrin har frånvarande fäder och i Johans föreställningsvärld sticker alla pappor: ”- För att hans farsa 

bara stack alltså. För det gjorde han väl. Farsor gör ju det.”53. Hans mamma har en man, Krister, 

som funnits med i bilden ganska länge men som inte fungerar som fadersgestalt för Johan, endast

lillasystern Hanna. Johan och Krister har ingen relation alls, varken positiv eller negativ. Ann-Katrin 

visar en liknande inställning till papparollen. När Johan frågar vem pappan till hennes son är svarar 

hon: ”Han har ingen pappa”

 för 

54. Till en början känner han sig tillfreds med arrangemanget, att han 

inte ska behöva ta ansvar för sina ”misstag”. Ju mer han funderar över situationen, desto mer visar 

han upp en osäkerhet inför vad den moderna papparollen innebär: 

Tänkte: Allvarligt talat, vad har man för nytta av en pappa? Efter själva 
befruktningen. Vad ska en liten kille ha en pappa till? För att lära sig åka skridskor 
och laga punkteringar. För att lära sig manliga saker. Köra motorcykel. Skjuta med 
gevär, jaga älg. Tss. Fånigt. Pappornas tid är förbi.55 

När han talar om för Ann-Katrin att han är dålig på sådana stereotypt manliga saker svarar hon att 

det finns andra saker som är viktiga: ”Lär honom att gråta då. Lär honom att killar får lov att visa 

sina känslor. Att han inte måste hålla masken hela tiden. Det skulle vara storstilat.”56.  

 

5.2.6 En skejtares oskuld av Andreas Soneryd 

 

                                                 
52 s. 91 
53 s. 104 
54 s. 134 
55 s. 156 
56 s. 186 
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Arvid bor i Linköping och går första året på gymnasiet. Under bokens gång fyller han sexton år. 

Boken är skriven som en dagbok där Arvid vardagligt beskriver skolan, relationer till kompisar, 

mamman och sin yngre syster. Hans stora intresse för tjejer tar mycket plats i boken. Först genom 

långdistansrelationen till Amanda som han träffat på en språkresa, och senare växer känslor för 

klasskamraten Belinda fram.  

Framsidan domineras av en grå färg där en tecknad ”skejtare” utför ett trick nedför en trappa. Titeln 

i orange ser ut att vara sprayad med en sprayburk och liknar därför klotter snarare än graffiti. Orden 

en och oskuld är skrivna i versaler. Författarens namn tar mycket liten plats. 

5.2.6.1 Analys 

Trots att boken berättas ur ett jagperspektiv så är det svårt att få ett tydligt grepp om huvudpersonen 

Arvid då han ibland är något motsägelsefull. Hans språk och kommentarer är fyllda av ironi: 

Klart att min tjej inte ser ut som någonting som ramlat i backen. Jag är ganska mycket 
för snygg för att ha fula tjejer. Dessutom är jag snäll, smart, grym på brädan, har fin 
sångröst och kan dansa som en latino. Det enda jag lider av är dåligt självförtroende. 
Men jag tycker inte att det behöver vara en dålig sak.57 

Arvid beskriver händelser snarare än känslor även om han ibland lämnar kommenterar som antyder 

hans känslor inför vissa situationer. Han är inte en känslokall karaktär, som enligt Nikolajevas 

schema är typiskt manligt, dock visar han inte sina känslor tydligt. Kanske på grund av hans 

föreställningar om hur en kille ska vara: 

Fast det är jobbigt att se att ens kompis inte mår något vidare. 
Tyvärr är jag kille, och vi pratar inte om känslor. Annars skulle jag kanske ha kunnat 
vara till hjälp.58 

Arvid är till viss del självständig trots att han saknar sina kompisar när deras vägar skiljs åt efter 

skolstarten. Främst beror saknaden på att han inte längre har någon att åka skateboard tillsammans 

med då alla är upptagna på annat håll. Trots att Arvid inte längre åker speciellt mycket skateboard så 

identifierar han sig som en ”skejtare”. Han ser brädåkningen som en slags frizon, där han kan vara 

sig själv. Han ser det även som lösningen för sin kompis som är känner sig nere efter att ha blivit 

dumpad av sin tjej: ”Han måste sluta med anabola och hoppa upp på brädan igen. Det är hans enda 

hopp.”59. 

Kompisbehovet uppfylls i skolan av hans nya klasskamrater men där visar han sig självständig då han 

tar avstånd från en kamrat som gör inbrott i bilar. Även detta är en manlig egenskap enligt 

Nikolajeva.  

                                                 
57 s. 25 
58 s. 32-33 
59 s. 113 
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En kvinnlig egenskap som Arvid besitter är en passivitet i relationen till tjejer. Främst när han är i 

underläge erfarenhetsmässigt så intar han en passiv roll, vilket syns tydligt i relationen till Belinda då 

han överlåter alla initiativ till henne. Något hon också noterar: ”- Det är ju fan att man jämt får ta 

första steget”60. Ytterligare en egenskap, av Nikolajeva beskriven som kvinnlig, som skymtar hos 

huvudpersonen är en sårbarhet. Han blir osäker på Belindas avsikter och vet inte vad hon vill med 

deras relation: 

Det är så svårt att veta var Belinda och jag liksom är. 
Ska vi fortsätta småpussas på helgerna i fyrtio år till? 
Hur ska det bli med barn då? 
Inte kan jag fråga henne heller. Jag vet ju inte vad hon tycker. 
Kanske har hon flera glidare som hon småhånglar med. Hemska tanke.61 

I relationen till Amanda visar han däremot upp en beskyddarinstinkt, typiskt manligt, han vill 

skydda henne från andra killar: ”Jag vet nämligen hur de är för jag är sån själv.”62. De 

beskyddarinstinkter och den sårbarhet Arvid ibland uttrycker i sin dagbok är inget han visar för sina 

kompisar. Tillsammans med kompisarna blir jargongen något tuffare men det är inget som initieras 

av Arvid själv. Visserligen känner han sig inte riktigt bekväm med jargongen men han protesterar 

inte: 

- […] Har ni knullat då? 
- Nej, men jag har rört henne på brösten. 
- Fan, sa Hempa. 
Jag tyckte inte riktigt om att han sa såna där ord och menade min tjej. Men eftersom 
det var så länge sedan vi sågs sparade jag hans liv.63 

Samtalsämnena i kompiskretsen rör sig främst kring sex och fester. Några små försök till djupare 

diskussioner tas, främst mellan Arvid och vännen Henry, men dessa faller ganska platt då ingen av 

dem är speciellt talför i sådana situationer: 

Jag tog brädan till Henry idag. Han tog det rätt kallt ändå. Han verkade mest sitta 
och glo ner i golvet. Jag försökte trösta honom. 
- Det kommer att krylla av brudar i skolan. Jag lovar. Fast jag vet inte hur 
teknikbrudar ser ut, så jag kan väl inte garantera nåt. De kanske har mustasch. 
- Hmfff, sa Henry, och det var i stort sett allt han sa under hela kvällen.64 

Arvid lever upp till någon slags föreställning kring hur en kille ska vara och bete sig i sin dagbok. När 

han beskriver konkreta situationer antar han en roll som är mycket mer självsäker, och visar därmed 

på de enligt Nikolajeva typiskt manliga egenskaperna, än hans verkliga jag som framkommer när han 

skriver om egna tankar och funderingar. 

                                                 
60 s. 158 
61 s. 139 
62 s. 24 
63 s. 12 
64 s. 38 
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6 Diskussion 

Det vi kan utläsa av analyserna är att de karaktärer som i hög grad är ”genusstereotypa” enligt 

Nikolajevas schema inte är huvudkaraktärer utan snarare förekommer som sidokaraktärer. Så är fallet 

i alla analyserade böcker. Gemensamt för dem är även att de ”genusstereotypa” karaktärerna inte är 

personer man som läsare fattar tycke för. Vi tror inte heller att tonårspojkar identifierar sig med dessa 

karaktärer utan snarare med huvudkaraktären som även visar upp kvinnliga egenskaper. Detta kan 

bero på att de flesta böcker är skrivna i jag-form för att läsaren lättare ska identifiera sig med 

huvudkaraktären. Osäkerheten kring könsidentitet blir synlig då huvudkaraktären ofta spelar en roll 

utåt men är en helt annan person på insidan. I ett fall, En skejtares oskuld, upplever vi att författaren 

driver med den ”genusstereotypa” pojken. Huvudkaraktärens bild av sig själv då han beskriver 

konkreta situationer visar upp så många utpräglat manliga drag att han upplevs som en parodi på 

stereotypen. Generellt sett är karaktärerna mer stereotypa ju yngre de är. De yngre 

huvudkaraktärerna är inte lika komplexa som de äldre framförallt inte när det gäller känsloaspekten.  

I de funna böckerna är utanförskap, sorg och kamratskap centrala teman tillsammans med 

vardagsskildringar. Kärlekstemat, som är vanligt i böcker för tonårsflickor, förekommer i ett antal av 

böckerna i vår kartläggning. Dock används inte temat som ett säljargument då böcker för killar 

lockar med sex och inte kärlek. Exempel på detta är titlar som En skejtares oskuld och Emanuel Sex, 

av Anders Jacobsson och Sören Olsson 2007. Böckerna lockar redan i titeln med sex som 

huvudtema, något som inte stämmer när man sedan läser boken.  

Ett annat vanligt tema är idrott även om det i de flesta böcker inte fungerar som huvudtema utan 

mer som en slags sidohandling. Vi upplever att idrottstemat, liksom sextemat, ibland fungerar som 

lockbete för att få pojkar att läsa om allvarligare ämnen. I t.ex. Döden dö tar inte idrottsmotivet 

någon stor plats i boken trots att framsidan till hälften pryds av två fotbollsspelande pojkar. 

När det gäller vänskapsrelationer så följer dessa pojkarnas utvecklingsstadier. I de böcker med yngre 

huvudkaraktärer är vänskapen med jämnåriga av samma kön av stor vikt eller, som i Du har 

ingenting sett, en total avsaknad av vänskap. Avsaknad av riktigt nära vänskapsrelationer mellan 

pojkar är gemensamt för de böcker vi analyserat. Undantaget från detta är The Return of Hjärtans 

Fröjd där huvudkaraktären har en nära vänskap med Johan. Detta är den enda relationen, i de 

analyserade böckerna, där vännerna emellanåt pratar om känslor.  
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I Döden dö förekommer ett pojkgäng och paralleller kan här dras till den klassiska pojkboken där 

äventyr och spänning står i centrum. Detta stämmer även överens med den psykologiska 

utvecklingen under tidiga tonåren då behovet av gemenskap med jämnåriga ofta leder till 

gängbildning. I de böcker med äldre huvudkaraktärer verkar pojkgängen från barndomen vara under 

upplösning trots att dessa relationer fortfarande är betydelsefulla i identitetsutvecklingen. När 

huvudkaraktärerna blir äldre får de nära relationerna med jämnåriga konkurrens, istället blir 

relationer till det motsatta könet viktigare.  

Relationer till det motsatta könet finns skildrade i tre av de böcker vi analyserat. Där detta inte 

förekommer är huvudkaraktärerna i två fall för unga för att intresset för flickor ska ha väckts, enligt 

de psykologiska utvecklingsstadierna. I det tredje fallet är karaktärerna alltför upptagna av idrott för 

att kärlek ska hinnas med. I de böcker där det förekommer kärleksrelationer skildras denna på något 

olika sätt beroende på huvudkaraktärens ålder. En skejtares oskuld och Så värt har gemensamma drag 

och relationen fungerar statushöjande i dessa böcker. Här beskrivs inte känslor och båda 

huvudkaraktärerna spelar en roll i kamratgänget där de beter sig på ett mer ”genusstereotypt” sätt än 

de gör tillsammans med sin flickvän. The Return of Hjärtans Fröjd skiljer sig från de andra då känslor 

här spelar stor roll. Kärleksrelationen har ingen statushöjande funktion alls vilken kan bero på att 

huvudkaraktären är något äldre och på ett tydligare sätt på väg mot vuxenvärlden. 

Eventuella problem med vårt val av teoretisk utgångspunkt för analyserna är att vi baserar vår 

undersökning på endast en persons bild av ”genusstereotyper”. Vi riskerar därigenom att ge en 

ensidig bild av ”genusstereotypa” karaktärer. Ett annat möjligt problem är att Nikolajevas schema är 

baserat på litterära karaktärer och till stor del bygger på den klassiska barnboken, vilket kan innebära 

att vi förbisett en del aspekter av begreppet könsidentitet. Det kan å andra sidan vara en fördel att 

schemat är baserat på litterära karaktärer då det hjälper oss att fokusera på de karaktärer vi valt att 

analysera. Dessutom vill vi inte fokusera allt för mycket på begreppet könsidentitet som sådant då vi 

ej anser att det är det primära i vår uppsats. Ytterligare ett eventuellt problem är att tolkning av 

litteratur alltid är subjektiv vilket innebär att resultatet möjligtvis kunnat bli ett annat med en annan 

uppsatsförfattare. 

Under uppsatsens gång har vi hittat flera intressanta vinklingar av detta ämne som hade varit 

spännande att undersöka vidare. Vid vår analys av kartläggningen fann vi att nästan en tredjedel av 

författarna arbetat med barn och ungdomar samt deras läsning som antingen lärare eller 

skolbibliotekarier. Kan det vara så att dessa personer ser att det finns ett behov av pojkböcker? Det 

skulle vara intressant att göra en jämförelse för att se om detta mönster finns även inom 

flicklitteraturen. Då vi valt att titta på huruvida karaktärer i skönlitteratur för tonårspojkar framställs  
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på ett ”genusstereotypt” sätt hade det varit givande att göra en historisk jämförelse för att se om 

bilden förändrats. Det skulle också vara spännande att använda Nikolajevas schema för analys av 

kvinnliga huvudkaraktärer. 

Vilka paratextuella aspekter lockar pojkar till läsning och hur använder sig förlagen av paratextualitet 

för att attrahera denna målgrupp? Man skulle vid vidare studier undersöka hur pojkars litteraturval 

påverkas av exempelvis omslag, titel och författare. Samtidigt skulle det kunna vara av vikt att 

granska hur flickors litteraturval präglas av paratextualitet och hur förlagens marknadsföring skiljer 

sig jämfört med skönlitteratur för pojkar. 

Det skulle även vara intressant att studera hur lärare går tillväga när de väljer litteratur till sina elever. 

Lägger de extra tid på att hitta litteratur som är lämplig för pojkar eller kör de på i gamla hjulspår? 

För vår egen del har vi funderat över vikten av att, som blivande lärare, läsa pojklitteratur. Vi tror att 

en del av problemet med pojkars sviktande läsning av skönlitteratur ligger i att lärare har svårt att ge 

dem aktuella boktips. Det är även viktigt att hålla sig uppdaterad för att kunna bemöta pojkar i deras 

litteraturvärld samt skapa läslust och läsglädje. Detta kan innebära att ägna tid åt andra medier än 

enbart skönlitteratur, även medier som traditionellt sett inte behandlas i skolan.  
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Kartläggning 2006 

• Bengtsson, Torsten. Döden dö. Hegas. 

• Berggren, Mats. En enda kväll. Rabén & Sjögren. 

• Edwardsson, Åke. Drakmånad. Rabén & Sjögren. 

• Ekholm, Jan-Olof. Bingo, grabben. Hegas. 

• Göransson, Mattias. Matchhjältar. Bonnier Carlsen. 

• Hjertzell, Maja. Du har ingenting sett. Rabén & Sjögren. 

• Holmberg, Bo R. Skuggaren. Rabén och Sjögren. 

• Holst, Peter. Arthur på en ö i havet medan pappa Otto spelar piano och sjunger på 

Backafallskrogen. Almlöfs förlag. 

• Karlsson, Ylva. Om man heter Robin. Alfabeta. 

• Lagheim, Jonas. Bertils värld. Författarhuset. 

• Lindquist, Håkan. I ett annat land. Kabusa böcker. 

• Nilsson, Per. Svenne. Rabén & Sjögren. 

• Olsson, Sören & Jacobsson, Anders. Bert och Heman Hunters. Rabén & Sjögren. 

• Schwartz, Simonette. Mitt liv som Gameboy-nörd. LL-förlaget. 

• Soneryd, Andreas. En skejtares oskuld. Tiden. 

• Åkerblom, Gull. Angel – hunden som kom tillbaka. Opal. 

Kartläggning 2007 

• Ardelius, Gunnar. När du blundar tittar jag. Rabén & Sjögren. 

• Barlach, Peter. Inte bara tennis. Bonnier Carlsen. 
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• Bengtsson, Torsten. Årets match. Hegas. 

• Cras, Bengt-Åke. Komma tillbaka. Rabén & Sjögren. 

• Ekholm, Jan-Olof. Mvg, grabben. Hegas. 

• Engström, Mikael. Isdraken. Rabén & Sjögren. 

• Genberg, Kjell E. Odjuret. MB Förlag. 

• Göransson, Mattias. Slutspel. Bonnier Carlsen. 

• Holmberg, Bo R. Rånaren. Rabén & Sjögren. 

• Holmberg, Bo R. Ska vi rymma? Alfabeta. 

• Jern, Martin. Så värt. X Publishing. 

• Lindbäck, Johanna. En liten chock. Tiden. 

• Long, Marie-Chantal. Döden finns liksom. Eriksson & Lindgren. 

• Lärn, Viveca. Luddes salta sommar. Rabén & Sjögren. 

• Melin, Mårten. Jävla Lucia. Eriksson & Lindgren. 

• Nilsson-Brännström, Moni. Hoppet. Natur & kultur. 

• Nilsson, Per. The Return of Hjärtans Fröjd. Rabén & Sjögren. 

• Nilsson, Ulf. Ensam bland rävar. Bonnier Carlsen. 

• Nordin, Magnus. Årstamördaren. Hegas. 

• Olsson, Sören & Jacobsson, Anders. Bert + Samira = Sant? Rabén & Sjögren. 

• Olsson, Sören & Jacobsson, Anders. Emanuel Sex. Rabén & Sjögren. 

• Rydell, Sölve. Din dumme jävel. Författarhuset. 

• Sandén, Mårten. Anna D’Arc. Rabén & Sjögren. 

• Storck, Åsa. Hampus och Mei. Hegas. 
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