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En genusteoretisk tolkning av kvinnliga huvudkaraktärer från fem ungdomsböcker. 

Antal sidor: 33 

Syftet med uppsatsen är undersöka fem ungdomsböcker med kvinnliga huvudkaraktärer genom genusvetenskapliga 

teorier. Den litteraturvetenskapliga metoden har sin grund inom hermeneutiken och använder sig av textanalys vid 

läsningen av böckerna. De genusvetenskapliga teorierna som analysen använder sig av är fyra till antalet och består 

av: (1) en modell skapad av Maria Nikolajeva kring könsstereotyper i litteratur, (2) teorier kring det performativa kö-

net som bygger på Judith Butlers forskning, (3) fokus på sökandet av respektabilitet som Beverly Skeggs gjort en lon-

gitudinell etnografisk studie inom, (4) Fanny Ambjörnssons skamstrategi som behandlar hur negativa händelser eller 

tillmälen vänds till en fördel. De utvalda böckerna är: Hungerspelen av Suzanne Collins (2012), Blunda och hoppa av 

Sarah Dessen (2013), Ego woman av Carolina Gynning & Ingrid Carlqvist (2009), Linas Kvällsbok del 1 av Emma 

Hamberg (2007) och Kodnamn Verity av Elisabeth Wein (2013).  Dessa fem böcker är utvalda på premisserna att de 

ska finnas tillgängliga för högstadieelever, de tillhör olika genrer och de ska vara böcker som ungdomarna har ett in-

tresse av att läsa på sin fritid. I analysen framkommer att det finns tydliga tendenser att de kvinnliga huvudkaraktärer-

na blir behandlade och beskrivna på ett särskilt sätt på grund av sitt kön. Teorierna tar fram konkreta exempel på hän-

delser som sker på grund av eller igenom deras könstillhörighet. De kvinnoroller som speglas inom dessa fem ung-

domsböcker är starka på olika vis men de har en sak gemensamt, de är unga kvinnor som själva väljer sin identitet.  
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Abstract 

Moa Näslund 

I am Tough! I am Courageous! I’m not a Little Sissy! 

A Gender-Theoretical Reading of Female Main Characters in Five Books for Young Adults. 

Pages: 33 

The purpose of this thesis is to study five young adult novels with female main characters through applying gender 

study theories. The literary method used is based in Hermeneutics and used textual analysis in reading the book. In 

this essay there are four different theories that can be applied to the scientific theory of gender: (1) a model created 

by Maria Nikolajeva based on stereotypes of gender in literature, (2) a theory about the performative sexuality by 

Judith Butler, (3) a study made by Beverly Skeggs with focus on the strive to be respected, (4) how to turn the 

shame from past events that affected you negatively into your advantage by Fanny Ambjörnsson. The selected bo-

oks for this thesis is The Hunger Games by Suzanne Collins, This Lullaby by Sarah Dessen, Ego Woman by Caro-

lina Gynning & Ingrid Carlqvist, Bitter Sweetheart by Emma Hamberg and Code name Verity written by Elisabeth 

Wein. These five books are chosen on the premises that they are easily available for teens in secondary school, 

they represent different genres and that they are books that teens find interesting to read in their spare time. The 

analysis shows how female characters in leading roles tends to be treated and portrayed differently based on their 

gender, a condition supported and validated by several examples of experiences and events throughout the books. 

The female roles reflected in these five books for young adults are strong ones in different ways, but they have one 

thing in common, they are young females who choose their own identity by themselves.  
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1 Inledning, syfte och frågeställning  

Idén till uppsatsen har sin grund i ett möte med en svensklärare på en konferens under min 

senaste praktik på en högstadieskola i Jönköpings kommun. Läraren hade fått en fråga av en 

kvinnlig elev i årskurs 8 som hon inte kunde besvara. Det visade sig senare att ingen av de 

närvarande kollegorna hade ett bra svar. Frågan handlade om att eleven var trött på att läsa 

böcker om kvinnor som levde i något slags självdestruktivt beteende. Hon letade efter böcker 

där den kvinnliga huvudkaraktären var lycklig och stark. Anne på Grönkulla, som utkom för-

sta gången 1908, var den enda boken som kom upp på förslag under konferensen .  

 

Jag hade turen att växa upp med en positiv kvinnlig förebild i min familj. Min mamma är 

starkare än allt och till och med bryter stål. När jag själv gick i högstadiet läste jag allt jag 

kom över och var en flitig besökare på skolbiblioteket. De böcker som lockade mig mest var 

de som handlade om människor som levde i det ”verkliga” livet. Dessa böcker handlade 

främst om utsatta personer och deras levnadshistorier, både verklighetsbaserade och fiktiva. 

Enligt mina erfarenheter attraherar den här typen av litteratur fortfarande högstadielever i hög 

grad. Biografier över människor med svåra erfarenheter eller fiktiva personer som exempelvis 

innehar ett självskadebeteende är eftersökta motiv. Litteratur är en identitetsskapare och i 

högstadiet handlar det för många elever om att hitta sin egen plats och röst. Den miserabla 

genren som är min sammanfattning av de ovan nämnda kriterierna är enbart en väg och ett 

sätt att skriva på. Genom att låta eleverna möta flera genrealternativ så kan vi som arbetar som 

lärare ge dem fler verktyg att utvecklas och finna sin egen roll genom exempelvis förebilder i 

fiktioner. Kvinnliga förebilder inom litteratur, både för manliga och kvinnliga elever, kan visa 

på identitetsalternativ och i förlängningen kan det bidra till positiva samhällsförändringar ge-

nom till exempel större respekt gentemot medmänniskor.  

 

En viktig funktion med litteratur i skolan är vägledning, kursplanen i Svenska från 2011 hän-

visar till en läsning som ger eleverna handledning i bland annat språk, motiv, historiska och 

kulturella sammanhang samt identitetsfrågor. Identitetskapande i litteratur skapar möjligheter 

för svensklärare att påverka, exempelvis genom att vägleda elever att läsa böcker som för-

medlar deras språk och motiv. (Skolverket, 2011, s. 225-227) 

 

Gunilla Molloy beskriver nedan att litteratur har den potential som eftersöks:  
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Tonåringar diskuterar sällan på ett medvetet eller intellektuellt plan om ”litteratur till hela sin in-

nebörd är lögn” eller ”om det skrivna liknar ditt och mitt liv eller inte”[…] På ett mer omedvetet 

plan sker dock ofta en identifikation med någon person i boken. I det ständiga sökandet och prö-

vandet av olika identiteter under tonåren kan litteraturen erbjuda olika mönster. (Molloy, 1996, 

s. 98)  

 

Texterna kan ge elever en möjlighet att tänka annorlunda om sig själva. Kursplanen i Svenska 

beskriver att eleven ska möta skönlitteratur från olika delar av världen och från skilda tids-

epoker. Att utöka elevernas litterära sammanhang är en nyckel till andra livsvärldar och per-

spektiv. Det är i denna litteratur som eleverna har en chans att se och undersöka fenomen som 

de kanske inte har möjlighet att uppleva personligen. Dessa studier ger dem en inblick i män-

niskors skilda levnadsförhållanden, identiteter och livsfrågor vilket är ett av de centrala må-

len. (Skolverket, 2011, s. 225-227)   

 

Ödman sätter ord på den mångfacetterade förståelse som är eftertraktad och som litteratur kan 

visa på otroligt många sätt:  

 
Förståelse gäller således den mänskliga existensen, dess villkor och möjligheter, begripandet en-

skilda pusselbitar, vilka kan utnyttjas som delförklaringar av den mer omfattande bild vi försö-

ker förstå. (Ödman, 2007, s. 25)  

 

Genom att undervisa eleverna i verktyg som lässtrategier och i språkets betydelse ger vi dem 

en chans att förstå och ta vara på det inflytande som litteratur kan innebära för individen. Att 

låta eleverna läsa böcker om exempelvis normbrytande kvinnliga huvudkaraktärer från olika 

tidsepoker, olika delar av världen och i olika genrer kan på så vis, genom identifikation, främ-

ja en medvetenhet som möjliggör ett självständigt skapande av identitet. Identitet är inte en 

fast komponent och det finns ingen människa som är den andra lik. Det är viktigt att visa ung-

domarna ett brett spektrum på identitetsval och genom detta försöka få individen att förstå att 

de har oändliga möjligheter att skapa sin egen person.  

 

Syftet med uppsatsen är att finna böcker med kvinnliga huvudkaraktärer som inte ingår i den 

miserabla genren och undersöka dem ur ett genusvetenskapligt perspektiv. De genusveten-

skapliga teorierna ifrågasätter och konkretiserar särskiljanden som genus i många fall fram-
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bringar. Frågeställningen lyder: Hur behandlas genusaspekten i fem ungdomsböcker tillgäng-

liga för högstadielever från skilda genrer med unga kvinnor som huvudkaraktär?  

 

Uppsatsen kommer i bakgrunden att beskriva de strukturella tendenserna inom ungdomslitte-

ratur. Bakgrunden tar även upp forskning kring identitet och flickforskning som är av vikt för 

uppsatsens syfte. De genusvetenskapliga teorierna som kommer att användas beskrivs i nästa 

avsnitt. Den litteraturvetenskapliga metoden kommer att beskriva tillvägagångssättet för litte-

raturstudien. I analysen kommer böckerna att analyseras utifrån de genusvetenskapliga teori-

erna och den litteraturvetenskapliga textanalysen. Den sammanfattande diskussionen innehål-

ler reflektioner och analys utifrån de aspekter som har lyfts. I bilagan finns böckernas hand-

ling presenterad för de som vill ha dem som grund eller som komplement till analysen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

2 Bakgrund 

Bakgrunden utgörs av fem teman som generar en helhet kring uppsatsens olika berörda motiv. 

Texten inleds med ungdomsböckernas expansion under 1960-1970- talet och den nya kritiken 

av genus och kön som uppstår under samma tidsperiod. Därefter kommer ett avsnitt om pojk- 

och flickböcker att behandlas. Den ytterst populära genren, den samtidsrealistiska romanen, 

kommer att beskrivas och diskuteras. Forskning kring ungdomars skapande av identitet kom-

mer sedan kort att avhandlas. Sist kommer flickforskningen som undersöker flickors utsatta 

situation och dess koppling till litteratur.  

 

Det var under 1960 - 1970-talet som intresset för genus och kön uppstod på det viset som det 

ser ut idag både i samhället och i akademiska sammanhang. Tidigare forskning hade fokuserat 

på att enbart beskriva könsrollerna och särskiljandet i litteraturen. Det var även under denna 

tid som ungdomsböcker lanserades på allvar och mötte en ny jämställdhetsuppfostran och 

jämlikhetsideologi. Ingrid Nettervik berättar att det hon kallar ”sexvallen” sprängdes på 1960-

talet och att många av de böckerna som tidigare varit så idylliska möttes av en kall och hård 

verklighet. De problem som kom upp i litteraturen bestod exempelvis av ungdomar som ham-

nat snett genom sex, droger, skilsmässor och andra sociala problem. Dessa specifika problem 

hade innan denna tid varit tabubelagda inom litteratur som vände sig till ungdomar. Ung-

domsböckerna som kom strävade efter att möta ungdomarna på deras eget språk där dialogen 

fick ta en större plats än tidigare. Olika genusaspekter är mer framträdande i ungdomslittera-

tur än övrig litteratur på grund av att könsidentitet är viktigt i ungdomars sökande efter den 

egna personen. (Nettervik, 2004, s. 213-218; Nikolajeva, 2004, s. 129-133; Kåreland, 2013, s. 

62-65, 128) 

 

Pojk- och flickböcker är ett fenomen som i dagens samhälle blir allt mer kritiserat. Uppdel-

ningen startade i mitten av 1800-talet då böckerna riktades till en könssegregerad publik och 

den största kritiken av dessa böcker startade under 1960– talet då könsrollerna blev allt mer 

omdiskuterade. Nettervik skriver att de typiska pojkböckerna innehåller äventyr och spänning 

medan flickböckerna handlar om familjelivet. Dessa stereotypa föreställningar har varit om-

fattande inom litteratur under en lång tid. Nettervik menar att flickor kan läsa båda flick- och 

pojkböcker medan pojkar håller sig till pojkböcker. Hon skriver att en pojke som läser flick-

böcker inte anses följa normen. Inom masslitteraturen idag lever pojk- och flickböckerna kvar 
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exempelvis i form av Wahlströms ungdomsserier. (Nettervik, 2004, s. 109-115; Kåreland, 

2001, s. 119)     

 

Under början av 2000-talet stormade en specifik romantyp in och mottogs med ett stort intres-

se, det var de sanna historierna. Den moderna ungdomsromanen kännetecknas ofta av den 

samtidsrealistiska romanen som inkluderar de sanna historierna. Dessa berättelser är inte san-

na till sin definition utan de agerar främst som sanna men innehåller ofta större eller mindre 

delar som är fiktiva. De kan exempelvis handla om en person som många känner till och som 

har levt i någon typ av svårighet. Handlingen utgörs ofta av en person som lever i maktlöshet 

och marginalisering. Per Olov Svedner skriver att dessa böcker har en dragningskraft, främst 

hos tjejer, för att de anser att de läser sig till en sanning. Svedner menar att det är viktigt för 

eleverna att läsa dessa böcker kritiskt eftersom de påverkas mycket av de realistiska historier-

na som trots allt oftast är fiktion. De motiv som inkluderas i de sanna historierna är bland an-

nat isolering, hjälplöshet, utsatthet, självskadebeteende och svåra erfarenheter. Dessa motiv 

har jag valt att kalla den miserabla genren. (Kåreland, 2013, s. 62-65; Svedner, 2011, s. 53-

54)  

 

Lena Kåreland framställer ungdomars identitet som flytande. Forskning kring identitetsut-

veckling visar att äldre generationers inflytande har försvagats och att ungdomar söker efter 

nya identiteter som inte finns sedan tidigare. Kåreland menar att klass, kön och etnicitet har 

fått nya innebörder och omskrivs genom den rotlösa identiteten som kännetecknar ungdomars 

identitet idag. Föräldrar och skola har tappat i betydelse för identitetsutvecklingen och vän-

ners påverkan har ökat. Kåreland instämmer med Svedner att tendensen sedan 90-talet är att 

ungdomsböcker innehåller mycket våld och olika övergrepp. Den samtidsrealistiska romanen 

har lämnat avtryck genom sina motiv. Idyllfobi är vanligt och ungdomarna söker sig ifrån det 

vackra och närmar sig hellre det avskyvärda. (Kåreland, 2013, s. 62-65) 

 

I antologin En bok om flickor och flickforskning (2010) tar författarna upp ett antal olika te-

man kring flickforskning. De skriver att gruppen flickor, som hänvisar till både genus och ål-

der, är särskilt utsatta för samhällets ”stress, press och krav” (Johansson, 2010, s. 89).  
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Sammantaget beskrivs flickor både som särskilt utsatta i den samtida kulturen – och som särskilt 

sårbara i sig själva. Med sårbarhet menar jag, till skillnad från utsatthet, att problematiken för-

läggs till individen snarare än till omgivningen, kulturen eller samhället. (Johansson, 2010, s. 90) 

 

Författarna menar att utvecklingen som har skapat den rotlösa identiteten har gett flickor en 

särskilt utsatt situation. Dels genom att lägga större krav på flickor än pojkar och dels genom 

att frilägga dem ifrån de strukturer som de verkar inom. Den duktiga flickan ska både äga den 

kvinnliga charmen och den manliga listen och har svårt att agera utanför den norm som appli-

ceras på henne. ”Barn blir definierade som ´de andra´ i relation till vuxna på samma sätt som 

kvinnor betraktas som ´de andra´ i relation till män.” (Söderberg, 2010, s. 163). Flickor blir på 

så vis dubbelt negligerade, både genom att vara barn och av kvinnligt kön. När den unga 

flickan fick en plats i litteraturen skedde det förändringar. Dessa förändringar har gett kvinnor 

större plats inom litteraturen, vilket i sin tur har främjat att flickor kunnat erövra nya områden 

såväl inom litteraturens fiktion som i det verkliga livet. Detta trots den mörka sidan av flick-

ans utsatthet som fortfarande finns idag. (Johansson, 2010, s. 89-90, Söderberg, 2010, s. 163, 

178)  

 

Precis vid slutet av arbetet med denna uppsats släpptes en antologi vid namn Flicktion: Per-

spektiv på flickan i fiktionen (2013) som visar att detta ämne är aktuellt. Denna antologi inne-

håller sjutton artiklar som ”utforskar de mångbottnade innebörderna av litteraturen och kons-

tens flickskildringar” (Söderberg & Österlund & Formark, 2013, s. 23). De ämnen som förfat-

tarna verkar inom är blandade, alltifrån etnologi och historia till konstvetenskap och litteratur-

vetenskap. Sammanfattningsvis behandlar antologin vad som ingår i begreppet flicka, dess 

normer och hur det har problematiserats utifrån historiska och kulturella kontexter i konstens 

och litteraturens värld. 
 

Ofta innebär det att ta risker, att ge sig ut i mörkret eller till undanskymda platser. Ibland för att 

hålla den egna världen hemlig, men kanske måste fysiska gränser tänjas för att fantasin  

ska kunna härja friare. I de egna världarna rör sig tankarna och verkligheten minst sagt bortom 

invanda mönster. (Österholm, 2010, s. 145) 

 

De nya världarna handlar till stor del om att våga tänka annorlunda, på samma vis som citatet 

ovan beskriver normbrytande krafter. Dessa normbrytande krafter kan synliggöras genom an-

vändandet av de genusvetenskapliga teorierna som beskrivs under nästa avsnitt. 
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3 Teori  

Genusvetenskap går ut på att kartlägga och analysera hur kön och genus aktiveras i samhället. 

De teorier som är valda är inriktade på hur könsstereotyper i litteratur ser ut, agerar och på-

verkar. Det finns många teorier som har kunnat passa in i sammanhanget men de utvalda teo-

rierna har en fördel i att de verkar på flera olika plan samtidigt. De möts och de nöts tillsam-

mans eller mot varandra precis som människor gör varje dag.   

 

3.1 Könsstereotyper i litteratur – Maria Nikolajeva 

Maria Nikolajeva (2004) har i sin bok Barnbokens byggklossar använt sig av begreppet köns-

stereotyper för att kategorisera de skillnader som hon anser finns i personbeskrivningar i 

barnbokslitteraturen. Könsstereotyper innebär att det görs en åtskillnad mellan det manliga 

och kvinnliga könet som bygger på stereotyper och normer om hur de olika könen förväntas 

agera. Genusmanuskript är ett begrepp som inkluderar ett beteende som följer normen, ett 

manuskript för hur personer bör bete sig inom ramen för sitt genus. Om karaktären inte följer 

genusmanuskriptet så kan det beskrivas som tokenism, vilket i detta sammanhang kan innebä-

ra kvinnliga ytliga attribut i samband med en maskulin handling och agerande. Nikolajeva 

anser att de kvinnliga och manliga stereotyperna bygger på ett motsatsförhållande. För att 

synliggöra dessa kategoriseringar har hon skapat en modell för att visa hur stereotypa karaktä-

rer skildras i litteratur. Enligt Nikolajeva anses den manliga normen vara den naturliga och 

överlägsen den kvinnliga. (Nikolajeva, 2004, s. 126-132) 

 
Män/Pojkar   Kvinnor/flickor 

Starka          Vackra 

Våldsamma   Aggressionshämmade 

Känslokalla, hårda  Emotionella, milda 

Aggressiva   Lydiga    

Tävlande   Självuppoffrande 

Rovgiriga   Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande   Sårbara 

Självständiga   Beroende 

Aktiva               Passiva 

Analyserande              Syntetiserande 

Tänker kvanitativt  Tänker kvalitativt 

Rationella   Intuitiva 

Och så vidare   (Nikolajeva, 2004, s. 129) 
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Detta schema beskriver inte en sanning men är ett verktyg för att se hur stereotypa karaktärer 

kan skildras. Uppdelningen kan diskuteras och synas kritisk men den bygger på den erfaren-

het som Nikolajeva besitter och det som hon har mött i sina omfattande litteraturstudier. Mo-

dellens värde för uppsatsens syfte ligger i att se hur karaktärerna i de utvalda böckerna agerar 

och beskrivs utifrån det könsstereotypiska motsatsförhållandet. Nikolajeva beskriver bland 

annat att i litteraturen växer pojkarna medan flickorna har en tendens att krympa, exempelvis 

kan de manliga karaktärerna utvecklas under handlingens gång medan de kvinnliga står stilla i 

utvecklingen. I flertalet av de romaner som Nikolajeva har undersökt innehar den kvinnliga 

karaktären många av de manliga attributen i större delen av bokens handling. I slutet av majo-

riteten av böckerna anpassar sig den kvinnliga karaktären efter den rådande normen och det 

patriarkala samhället och agerar utifrån de feminina könsstereotyperna. Nikolajeva menar att 

det är enbart inom fantasy och science fiction som kvinnor kan skildras utanför sin könsstere-

otyp, vilket är en intressant observation med tanke på de utvalda böckernas genrevariation. 

(Nikolajeva, 2004, s. 126-133) 

 

3.2 Performativitet – Judith Butler 

 
Kroppar är inte begripliga i sig utan kulturen skapar begripliga kroppar genom den heterosexuel-

la matris som kräver en genusordning med två tydligt identifierbara kön/genus: ett kvinn-

ligt/feminint och ett manligt/maskulint. Dessa två kön definieras som varandras motsatser och är 

hierarkiskt definierade genom en obligatorisk heterosexualitet. (Rosenberg, 2005, s. 10) 

 

Detta är Tiina Rosenbergs tolkning av Judith Butlers teorier. Den heterosexuella matrisen som 

benämns i citatet ovan innebär en heteronormativitet som Butler anser ligger till grund för vår 

uppfattning av kön, genus och det socialt acceptabla. Vad som är det icke godkända beteendet 

styrs av heteronormativiteten. Heteronormativitet innebär ”de institutioner, lagar, strukturer, 

relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt 

och omfattande” (Ambjörnsson, 2006, s. 52). Den heterosexuella matrisen upprätthåller kon-

struktionen av manligt och kvinnligt. (Rosenberg, 2005, s. 10-11) 

 

Judith Butlers bok Gender Trouble som utkom 1990 följdes av ett ramaskri. Teorierna som 

ingick i denna omdiskuterade bok var inte nya men de sågs ur ett nytt perspektiv. Det som var 

nytt var Butlers koppling mellan det biologiska könet och det socialt konstruerade genuset. 
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Hon ansåg att det inte finns något biologiskt kön och att kopplingen mellan kön/genus och det 

dualistiska genusbegreppet är iscensättningar. Butler menar att kön/genus är lika konstruera-

de. Vidare i uppsatsen kommer begreppen kön och genus utgå från den traditionellt genusve-

tenskapliga uppdelningen vilket innebär att begreppet kön syftar på det biologiska könet och 

genus hänvisar till det historiskt och socialt skapade könet. Den biologiska aspekten, som en-

ligt Butler är iscensatt, kommer inte att användas i mitt resultat utan är enbart en förklarings-

grund till Butlers vidare tankar och teorier. (Butler, 2007, s. 49-57; Gemzöe, 2002, s. 80-81) 

 

Nedan kommer de iscensättningar som nämnts i föregående avsnitt att förklaras. Butler skri-

ver att de genusattribut, som exempelvis Nikolajeva beskrivit tidigare, inte är expressiva utan 

performativa. Detta innebär att de attribut som är förknippade till manligt och kvinnligt genus 

är skapade av oss. Vi skapar dem genom att imitera och upprepa de premisser som normen 

tillhandahåller. Butler menar att direkt vid födseln kategoriseras vi utifrån kön som sedan 

återskapas om och om igen genom ständigt upprepade handlingar, gester och formuleranden. 

Butler skriver att ”Genus uppstår som en effekt av kroppens stilisering och handlar alltså om 

att oupphörligen genom olika kroppsliga gester, rörelser och stilar skapa illusionen av ett var-

aktigt, genusbestämt jag” (Butler, 2007, s. 219-220). Detta agerande, som fortgår under hela 

livet, skapar en illusion av att det finns en tilldelad inre genuskärna. De som inte följer dessa 

normer straffas regelbundet och anses vara annorlunda. Simone de Beauvoir uttryckte det 

kärnfullt redan 1949 då hon skrev att ”man föds inte till kvinna, man blir det” (Beauvoir, 

2006, s. 325). Butler anser att den hierarkiska ordningen som samhället består av idag måste 

förändras i grunden genom att möjliggöra fler genusformationer utan bestämda innehåll. (But-

ler, 2007, s. 212-221) 

 

Yvonne Hirdman beskriver en teori som till största delen är förenlig med Judith Butlers per-

formativa kön. Skillnaden som finns består i att Hirdman beskriver ett genussystem som inne-

bär en dynamisk ordningsstruktur av kön. Hirdmans genussystem bygger på två principer: (1) 

dikotomin, isärhållandets lag som innebär att manligt och kvinnligt bör hållas åtskilda, (2) hi-

erarkin där mannen är människan och därigenom den allmängiltiga normen. (Hirdman, 2004, 

s. 116-119)  
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3.3 Respektabilitet – Beverley Skeggs 

Beverley Skeggs genomförde under början av 1990-talet en longitudinell etnografisk studie 

som involverade 83 vita arbetarklasstjejer i åldern 17-18 år, som alla gick en vårdutbildning i 

nordvästra England. Respektabilitet är något som är en självklarhet av de som innehar det och 

eftersträvas av de som inte inkluderas inom det. ”Respektabilitet vore inget att önska sig, be-

visa och uppnå om den inte hade uppfattats som en egenskap hos ´andra´, hos dem som har 

värde och legitimitet” (Skeggs, 2000, s. 9). I Skeggs studie strävade unga vita arbetarklasstje-

jer efter medelklassens respektabilitet. Forskningen fokuserar på klasstillhörighet men Skeggs 

anser att det inte agerar ensamt utan i relation med genus. Klass är ett omdiskuterat begrepp 

men Skeggs menar att klass angår och påverkar oss alla. (Skeggs, 2000, s. 19) 

 

”Klass fungerar dialogiskt: i varje omdöme om sig själva mätte de sig mot andra” (Skeggs, 

2000, s. 120). Dessa omdömen ligger till grund för de involverade kvinnornas investeringar i 

sig egen person för att kunna nå den eftertraktade respektabiliteten. De använde sig av tre oli-

ka tillgångar för att förändra sin position: sina kroppar, kläder och hem. Kroppen represente-

rar disciplin och kontroll. Det är viktigt att vara vältränad och välvårdad. Kroppen är en tydlig 

klassmarkör och en omhändertagen kropp är ett steg för att nå respektabilitet. Kläderna som 

kvinnorna bar visar tydligt skillnaden i ekonomiskt kapital. Att följa modet var något som 

medelklassen hade råd att göra till skillnad från arbetarklassen. Kläderna valdes med omsorg 

och hade till sin uppgift att symbolisera respektabilitet. Det handlade om att bära rätt markö-

rer. När det gällde hemmet så fanns där möjligheter att skapa en bild av sig själv som ansågs 

respektabel och eftersträvansvärd. Kvinnorna ansåg att visa sitt hem för någon var att visa sitt 

innersta. (Skeggs, 2000, s. 132-139, 152 ) 

 

I sin forskning använder sig Beverley Skeggs främst av två begrepp som är användbara för 

uppsatsens analys, de är disidentifikation och dissimulering. Disidentifikation innebär att 

identifikationen av det egna jaget inte skapas utifrån bilden av vem du är utan istället utifrån 

vem du inte är. Kvinnorna i Skeggs studie vill inte tillhöra arbetarklassen och agerade utifrån 

de premisserna. Dissimulering innebär att dölja något eller söka sig från något som du är in-

kluderad inom. Det innebär att du eller din grupp bär något som du vill dölja eller ge sken av 

att inte tillhöra eller äga. (Skeggs, 2000, s. 119- 127)  
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3.4 Skamstrategi – Fanny Ambjörnsson 

I Fanny Ambjörnssons avhandling från 2004 studerade hon cirka trettio tjejer från två olika 

gymnasieprogram under ett år. Ambjörnssons studie visar att olika komponenter som klass, 

etnicitet och sexualitet spelar in i skapandet av genus och bilden av sig själv som ”normal”.  

Skamstrategin är en metod som används för att ta kontrollen över en utsatt situation eller be-

teckning som gruppen eller individen innehar. (Ambjörnsson, 2004, s. 212-216) 

 
Genom att överdriva det uppenbarligen skamfyllda (i att betraktas som okvinnligt överdriven, 

sexuell, slampig), genom att vägra dölja sig och känna skam där man uppenbarligen borde, pro-

vocerar de sin publik, samtidigt som de delvis urvattnar och tar udden av skammen. Att vara 

först med att nämna det skamliga onämnbara, och att göra det värre än alla andra, öppnar alltså, 

som vi kan se, möjligheten att manifestera sin egen handlingsförmåga och delvis styra händelse-

förloppet. (Ambjörnsson, 2004, s. 213)   

 

Skamstrategin handlar om att använda begrepp eller situationer som agerar negativt mot 

gruppen eller individen och vända dem till en fördel. Genom att ta något skamfyllt och göra 

det till sitt eget så urholkas innebörden och det kan leda till en förändring. Det får de inblan-

dade att känna sig inkluderade i processen och det ger en känsla av kontroll över fenomen 

som är svåra att kontrollera. Gymnasietjejerna i Ambjörnssons studie använde sig exempelvis 

av skamstrategin kring benämningen hora. Tjejerna tog den nedsättande beteckningen och 

utmanade den genom att överdriva dess innebörd. De visade att ingen bestämmer över dem 

genom att kalla dem kränkande tillrop. De tog tillbaka begreppet och gjorde det till sitt eget 

och bar det med stolthet. (Ambjörnsson, 2004, s. 212-216) 

 

Avslutningsvis så visar dessa teorier att genus skapas och återskapas varje dag. Ingen agerar 

utanför sitt kön och genus oavsett om normerna efterföljs eller inte. För att kunna förstå och 

undersöka de olika tolkningarna som finns i litteraturen följer applicerbara litteraturveten-

skapliga teorier under metodavsnittet nedan. 
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4 Metod  
Litteratur är en process, inte en produkt. Det är endast vid mottagande-situationen vi kan tolka 

ett litterärt verk. Den existerar enbart när vi läser den. (Holmberg & Ohlsson, 1999, s. 39) 

 

Den här uppsatsen är en komparativ litteraturstudie som är tematiskt uppbyggd i sin analys. 

Böckerna kommer att tolkas utifrån det hermeneutiska tankesättet. Holmberg och Olssons be-

skriver ovan hur de anser att tolkning av litteratur genereras. Analysen utgår från en textana-

lys med fokus på böckernas handling och karaktärer samt utifrån ett flertal genusteorier som 

är beskrivna under teoriavsnittet.  

 

4.1 Hermeneutik 

”Tolkningsprocessen består […] av att man låter en värld öppna sig” (Ödman, 2007, s. 30). 

Hermeneutik är en tolkningslära som etablerades under slutet av 1700-talet vars syfte är att 

hjälpa oss att förklara och reflektera över vår tolkning av fenomen. Enligt Jonathan Culler 

finns det två skilda beskrivningar av hermeneutik. Den första är återvinningens hermeneutik 

som handlar om att återskapa den ursprungliga texten exempelvis genom att undersöka förfat-

tarens intentioner. Misstankens hermeneutik, som passar in på uppsatsens fält, handlar om att 

se vad texten döljer och agerar ofta kritiskt. Den verkar utan att anpassa sig efter exempelvis 

författarens kontext och öppnar upp för nya tolkningar och perspektiv. Samhällsvetenskapen 

fick genom hermeneutiken ett nytt sätt att ”definiera metoder och närma sig problem” (Öd-

man, 2007, s. 34). Vi tolkar för att vi vill förstå. Genreläran är ett exempel på hermeneutisk 

teori som syftar till att se likheter och skillnader mellan olika texter för att sedan kategorisera 

dem i olika genrer. Enligt Anders Palm så innebär att tolka ”att förmedla mening till någon 

annan för större förståelse” och det ligger till grund för min analys (Palm, 2002, s. 190). 

(Bergsten, 2002, s. 14-15; Culler, 2011, s. 68-71; Palm, 2002, s. 189-190; Ödman, 2007, s. 34, 

47-49, 58-59) 

 

4.2 Analysschema 

Metoden textanalys är kopplad till hermeneutiken eftersom det handlar om att tolka en text. 

Analysschemat som kommer att användas i uppsatsen fokuserar på böckernas handling och 

karaktärer, då de är av vikt för de genusvetenskapliga teorierna som kommer att appliceras på 

texterna. Textanalysen är inspirerad av Ida Davidssons analysschema från hennes magister-
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uppsats Manligt och kvinnligt för barn (2006). Tillsammans med modellen skapad av Nikola-

jeva så kommer textanalysen utgå från följande frågeställningar: 

 

- Hur beskrivs karaktärerna? Vilka egenskaper har de? 

- Hur agerar karaktärerna? Vilka känslor förmedlar de? 

- Hur ser karaktärernas relationer ut? Hur agerar karaktärerna i relationerna? 

- Vad innebär dessa relationer för handlingen? 

- Är karaktärer av olika kön beskrivna som motpoler? Stark – vacker? 

- Följer handlingen och karaktärerna genusmanuskriptet? 

 

Frågeställningarna ovan kan kopplas samman med Claes-Göran Holmberg & Anders Ohls-

sons beskrivning av karaktärer. De skriver att karaktärer är statiska eller dynamiska och att 

detta är avgörande för handlingen. De statiska karaktärerna agerar främst som en stereotyp 

eller karikatyr. De dynamiska är komplexa och förändras eller utvecklas under handlingens 

gång. Holmberg & Ohlsson skriver också om hur karaktären framgår i bokens handling som 

direkt- eller indirekt karakterisering. Den direkta karakteriseringen har sitt ursprung främst 

från äldre texter där karaktärens inre egenskaper tydligt beskrivs. I den indirekta karakterise-

ringen, som är vanligare i texter från senare tid, ska alla beståndsdelar i en text inkluderas för 

att nå fram till hur en karaktär framställs och förstås. Huvudkaraktärernas egna repliker, hand-

lingar och den miljö den befinner sig i ger oss en uppfattning av personen. Bikaraktärer är av 

stor vikt för handlingen och huvudkaraktärens utveckling genom deras agerande och relatio-

ner till varandra och till huvudkaraktären. Bikaraktärerna inkluderas i huvudkaraktärernas 

miljö och bidrar på så vis till att skapa en förståelse för agerandet hos huvudkaraktären. 

(Holmberg & Ohlsson, 1999, s. 61-67) 

 

4.3 Urval 

Böckerna som kommer att användas i studien har blivit utvalda i samråd med en ungdomsbib-

liotekarie vid Jönköpings Stadsbibliotek. Syftet var att finna böcker som var anpassade för 

elever i högstadiet med kvinnliga huvudkaraktärer. De är tillgängliga för elever i högstadiet 

både fysiskt och psykiskt. Böckerna är valda utifrån premissen att de är böcker som eleverna 

skulle vilja läsa på sin fritid. För att finna böcker som är eftertraktade av många olika elever 

så har jag valt att använda böcker ur olika genrer. Den miserabla genren har medvetet valts 

bort på grund av att främja elevers läsning av andra genrer. Enligt Stockholms Stadsbiblioteks 
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statistik över 2012 så var de 20 mest utlånade ungdomsböckerna främst skrivna av kvinnliga 

författare, vilket har tagits hänsyn till i det urval av böcker som använts i denna undersökning 

(Stockholms Stadsbibliotek, 2013). 

 

De utvalda böckerna är: 

Hungerspelen (2012) – Suzanne Collins, Science Fiction 

Blunda och hoppa (2013) – Sarah Dessen, Chick lit 

Ego woman (2009) – Carolina Gynning & Ingrid Carlqvist, Biografi  

Linas Kvällsbok del 1 (2007) – Emma Hamberg, Vardagsskildring 

Kodnamn Verity (2013) – Elisabeth Wein, Historia 
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5 Analys 

Det finns flera punkter som är gemensamma för de fem utvalda böckerna: de är riktade till 

ungdomar, de har kvinnliga huvudkaraktärer, de är skrivna av kvinnliga författare och de är 

eftertraktade. Avsikten är att analysera de normbrytande aspekterna med hjälp av genusveten-

skapliga teorier. Aspekterna ser olika ut beroende på exempelvis böckernas handling, karaktä-

rer och genre. I analysen framgår det att det finns gemensamma tendenser i hur samtida ung-

domsböcker problematiserar genus. 

 

5.1 Hungerspelen 
Det måste vara ett misstag. Det här kan inte hända. Prims var en lott bland många tusen! Risken 

att hon skulle bli vald var så minimal att jag inte ens hade brytt mig om att oroa mig för henne.  

[…] Någonstans i fjärran hör jag folkmassan mumla olyckligt, som de alltid gör när en tolvåring 

blir utvald, för alla tycker det är orättvist. […] Jag når fram till henne i samma ögonblick som 

hon är på väg att äntra trappan. Med en svepande rörelse föser jag henne bakom mig.  

”Jag anmäler mig som frivillig!” […]  

Prim skriker hysteriskt bakom mig. Hennes magra armar håller mig som ett skruvstäd.  

”Nej, Katniss! Nej! Du får inte åka!”  

”Prim, släpp mig”, säger jag strävt, för det här gör så ont och jag vill inte gråta. Då kommer alla 

se mina tårar när reprisen från slåtterfesterna sänds ikväll. De kommer att tro att jag är en lätt 

måltavla. En ynkrygg. Den tillfredställelsen tänker jag inte ge någon. (Collins, 2011, s. 19-20) 

 

Här börjar berättelsen, när Katniss Everdeen tar sin lillasysters plats i hungerspelen. Genom 

detta inledande citat visar huvudkaraktären ett flertal personlighetsdrag som inte överens-

stämmer med Nikolajevas kvinnliga könsstereotyper. Hon visar upp en yta som är stark, 

skyddande och hård vilket tillhör de manliga attributen. Dessa attribut agerar tillsammans med 

de kvinnliga i denna situation, som exempelvis självuppoffring. Prim är den enda människan 

som Katniss är säker på att hon älskar och hon tar hennes plats i hungerspelen utan att tveka. 

Redan vid denna tidpunkt bestämmer hon att ingen ska se henne svag, vilket visar på en ana-

lyserande förmåga eftersom hon vet vad tävlingen innebär och vad som kommer att krävas av 

henne. Katniss har fram till detta ögonblick aldrig varit beroende av någon och ensam tagit 

hand om sin familj på grund av att fadern tragiskt gick bort i en gruvolycka och hennes 

mamma inte kunde hantera sorgen. 
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Nikolajeva menar att det är enbart i genrer som science fiction och fantasy som kvinnan kan 

ha en roll som agerar utanför könsstereotyperna. Detta kan bero på att det inte finns några tyd-

liga normer att efterlikna då ingen har levt i framtiden eller i den värld som författarna beskri-

ver. Detta ger författarna en unik möjlighet att skapa roller som står utanför de normer som vi 

idag lever i. Huvudkaraktären i Hungerspelen innehar ett flertal av de attribut som Nikolajeva 

benämner som manliga och har ett yttre som överensstämmer med hennes feminina kön, vil-

ket medför en tokenism. Katniss är självständig, stark, tävlande, aktiv, analyserande och ra-

tionell. Hon är inte någon drömmare utan ser realistiskt på möjligheterna i de situationer hon 

befinner sig i. Hon anses vara aggressiv och känslokall. Butler menar att vi iscensätter vårt 

genus genom ett performativt beteende som innebär att vi gestaltar vårt kön exempelvis ge-

nom våra handlingar. För att kunna förklara hur detta påverkar Katniss krävs först en förklar-

ing över vad Hungerspelen innebär: 

 
Det är så huvudstaden påminner oss i distrikten om hur totalt utelämnade vi är åt dem: genom att 

ta våra barn och ungdomar från oss och tvinga dem att döda varandra medan vi ser på. Vi skulle 

inte överleva ännu ett uppror och det är det de vill ha sagt med sin lilla lek. […] För att inte bara 

plåga oss utan dessutom förödmjuka oss, kräver huvudstaden att vi ska se Hungerspelen som en 

festival, en idrottstävling där de spelar ut distrikten mot varandra. Den sista överlevande får ett 

bekvämt liv hemmavid och distriktet blir överöst med priser som mestadels består av mat. (Col-

lins, 2011, s. 16)  

 

Hungerspelen handlar om att vara den siste överlevande på en stor utomhusarena som filmas 

dygnet runt. De tolv distrikten har två tävlande var, en man och en kvinna. Hungerspelen är 

distriktens straff för deras tidigare uppror mot huvudstaden. De olika distrikten har varsin hu-

vudsyssla och distrikt 12, som Katniss tillhör, är lägst i hierarkin och är ett gruvdistrikt. I de 

högre distrikten tränar de sina deltagare fast det inte är tillåtet och där är det inte heller ovan-

ligt att flera deltagare ställer upp som frivilliga.  

 

Katniss är medveten om att hon har små chanser att klara sig under en längre period i tävling-

en men hennes starka överlevnadsinstinkt gör att hon lyssnar på sin sponsor Haymitch. Hay-

mitch är en av de tidigare vinnarna av Hungerspelen och de har till sin uppgift att handleda de 

tävlande från det egna distriktet och dela ut gåvor under tävlingens gång. Han förstår tidigt att 

Katniss hårda yta kommer att vara ett problem för henne att få folket på sin sida. För att ha 

chans att överleva så länge som möjligt krävs det gåvor under spelets gång och då måste fol-



 

17 
 

ket vilja skänka pengar till distriktets tävlande. För Katniss handlar det främst om att följa ge-

nusmanuskriptet och dölja hennes manliga attribut samt spela en roll, rollen som kvinna. Hon 

blir snabbt varse att ingen gillar en kvinnlig tävlande som agerar enligt den manliga normen. 

De tävlande måste följa både den heterosexuella matrisen och den klassbestämda normen. För 

att överleva måste Katniss spela en roll som emotionell, sårbar och lydig kvinna vilket stäm-

mer in på Nikolajevas modell. Eftersom hon kommer från distrikt 12 som är lägst på hierarkin 

bör hon även agera återhållsamt och tacksamt. Den första anpassningen innebar att förändra 

hennes utseende då det anses vara viktigt att ha ett vackert yttre. Den andra delen består av att 

framhäva hennes känsliga sida genom att låta Peeta, den andra medtävlanden från samma di-

strikt, och Katniss låtsas vara förälskade. Ibland så kan inte Katniss hålla tillbaka sitt humör 

och hamnar i situationer som nedan: 

 
Jag blir plötsligt rosenrasande över att de inte ens har hyfs nog att visa mig något intresse, när 

jag kämpar på liv och död. En död gris är tydligen mer spännande än mitt bågskytte. Utan att 

tänka drar jag en pil från kogret och skickar den rakt mot spelledarnas bord. Jag hör panikslagna 

rop från de hastigt flyende människorna. Pilen genomborrar äpplet i grisens mun och fäster det i 

väggen bakom. Alla stirrar misstroget på mig.  

”Tack för visad hänsyn”, säger jag. Sedan bugar jag lätt och går rakt mot utgången utan att ha 

fått tillåtelse att gå. (Collins, 2011, s. 83) 

 

Denna situation utspelar sig när deltagarna ska visa upp sina förmågor för domare som sedan 

ger dem poäng utifrån deras uppträdande. Dessa poäng ger indirekt deltagarna gåvor under 

spelets gång och de används vid folkets vadslagning. Katniss distrikt får visa upp sina talang-

er sist, på grund av hierarkin, och domarnas brist på intresse gör att hon tappar humöret. Den-

na uppvisning faller oväntat till hennes favör och hon får bättre poäng än väntat.  

 

Katniss har ett fåtal relationer som är av betydelse för henne. Det är hennes lillasyster Prim, 

hennes mamma och hennes vän och jaktkollega Gale. Utöver dessa har hon ett flertal relatio-

ner med människor som hon säljer eller byter varor med. Dessa människor behandlar henne 

med respekt på grund av den vördnad som de hade för hennes pappa då han levde. Relationen 

till hennes mamma är bräcklig då mamman inte klarade av att ta hand om dem när fadern gick 

bort. Katniss blev den starke i familjen, den som höll dem samman och fick dem att överleva 

genom att jaga i den förbjudna skogen. Gale är hennes bästa vän och den person som hon har 

störst tilltro till.  
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Relationen till Peeta, hennes medtävlande, är invecklad. Det var han som vid ett tillfälle hjälp-

te henne att överleva när hennes fader hade gått bort. Detta ledde till att Katniss alltid känt sig 

skyldig gentemot honom. Han är bagarens son och i hierarkin inom distrikten är han på så vis 

högre än henne genom att ha ett leverbröd inom familjen. Deras vuxna relation inleds när de 

med gemensamma krafter får Haymitch att hjälpa dem. Katniss och Peetas gemensamma ur-

sprung och liknande erfarenheter för dem samman när de är vilsna i den främmande huvud-

staden. Trots detta håller sig Katniss på sin kant då hon vet att hon kanske måste döda honom 

när tävlingen startar. När de träder in under första framträdandet hand i hand med eld längs 

sina ryggar ger de alla något att tala om. Peeta berättar under den personliga intervjun att han 

har känslor för henne och Katniss blir förbannad då hon anser att han förlöjligade henne och 

gjorde henne svag vilket gör henne till en måltavla. I motsats till Katniss förväntningar agerar 

detta till hennes fördel och hennes stela intervju faller allt mer i glömska.  Heteronormativite-

ten är påtagligt stark då Peetas intervju får Katniss att bli eftertraktad vilket höjer hennes sta-

tus som kvinna.  

 

Under själva tävlingens gång går Peeta samman med de förmögnare distrikten för att överleva 

men räddar ändå Katniss vid ett tillfälle. Katniss uppskattar inte hans sätt att överleva och är 

tveksam till om han verkligen hjälpte henne. Katniss sätter en ära i att inte agera som karriä-

risterna och skapar en disidentifikation till dem. Hon ser sig själv som en motkraft och identi-

fierar sig själv samt värderar sina handlingar i relation till dem. När tävlingsledningen föränd-

rar reglerna och par från samma distrikt kan vinna gemensamt då letar Katniss upp Peeta ef-

tersom hon anser att två är starkare än en. När hon finner honom är han döende och Katniss 

förstår vad hon måste göra för att de ska överleva:  

  
På ren impuls böjer jag mig ner och kysser honom för att få honom att sluta. Det borde jag ha 

gjort för länge sedan, eftersom det ju stämmer som han sa, att vi ska föreställa vara huvudlöst 

kära i varandra.  […] Jag stiger ut i den svala kvällsluften i samma ögonblick som fallskärmen 

kommer svävande från himlen. […] Tydligare än så kan inte Haymitch uttrycka sig. En kyss är 

värd en gryta het buljong. Jag kan nästan höra honom morra. ”Du ska föreställa vara kär, sötnos. 

Pojken är döende. Ge mig något att jobba med!” Han har förstås rätt. Om jag vill hålla Peeta vid 

liv måste jag ge publiken något mer att bry sig om. De olyckliga älskande, som är desperata att 

komma hem tillsammans. (Collins, 2011, s. 212) 
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Peeta berättar om första gången han mötte henne i skolan efter att han gett henne bröd den där 

gången när hon var på svältgränsen, vilket var ett brott. Hon sjöng en av distriktets sånger 

som hennes pappa hade lärt henne och alla tystnade, inklusive fåglarna. Det var det som gjor-

de att han blev kär i henne och att han förblivit det. I deras relation är Katniss den starke och 

Peeta den som är sårbar och beroende av henne. Detta beror dels på grund av att hans känslor 

för henne är äkta och dels för att de i sina personligheter är varandras motsatser så som Niko-

lajeva beskriver. Den roll som Katniss spelar i deras relation är styrd av Haymitch och hon är 

inte medveten om att Peetas känslor är äkta. Detta performativa beteende, där hon spelar en 

roll som förälskad ung kvinna, ser Katniss som en överlevnadsstrategi.  

 

Nikolajeva beskriver att tjejer som innehar de manliga attributen i litteratur oftast förlorar dem 

och anpassar sig efter den kvinnliga normen i slutet. Detta överensstämmer inte med Hunger-

spelen eller Katniss agerande vilket kan bero på berättelsens genretillhörighet. Genom hela 

tävlingen spelar Katniss en roll som är skapad utifrån stereotyper och normer som involveras 

av det kvinnliga genuset. Hon använder sig av Butlers performativa teori på ett ytterst konkret 

och genomtänkt sätt. Genom sitt agerande och utseende iscensätter hon illusionen av ett 

kvinnligt genus. Precis som Skeggs arbetarklasstjejer investerade hon i sig själv för att uppnå 

något, vilket i detta fall var överlevnad. Hon förändrar sitt utseende, sitt sätt att vara och age-

ra. Hon är mycket väl medveten om att hon spelar en roll och vad som krävs för att göra det 

övertygande:  

 
Publiken måste ha blivit helt till sig när jag satt där i trädet, hörde karriäristerna prata och sedan 

upptäcka att Peeta var med dem. Tills jag kommer på hur jag ska förhålla mig till det, måste jag 

åtminstone se ut som om jag har läget under kontroll. […]  

Nej, här kommer flickan som ligger steget före alla andra! 

Så när jag glider fram ut lövverket och ut i gryningsljuset stannar jag till en sekund för att ge 

kamerorna tid att zooma in på mig. Sedan lägger jag huvudet lätt på sned och ler menande. Så 

där! Nu fick de något att fundera på! (Collins, 2011, s. 134) 

 

5.2 Blunda och hoppa 
Jag hade inte kvar några illusioner om kärlek längre. Den kom, den tog slut, uppbrottet gjorde 

antingen ont eller kändes inte så mycket. Sånt var livet. Jag tror inte på att människor skulle hål-

la ihop för evigt, oavsett vad sångerna sa. (Dessen, 2002, s. 67)  
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Huvudkaraktären i Blunda och hoppa är en självständig ung kvinna vid namns Remy som inte 

tror på kärleken. Detta är en reaktion på hennes mammas många äktenskap som har bevisat 

för Remy att ingen kan ingå en relation utan att bli sårad och/eller förändra/förlora sig själv. 

Remy identifierar sig själv som en motpol gentemot sin mamma, vilket innefattar Skeggs be-

grepp disidentifikation. Remy växte upp tillsammans med sin bror och mamma och de män 

som hon gifte sig med. Hon har tre nära vänner: Jess, Lissa och Chloe, som endast är överens 

när de retar Remy. Vännerna är väldigt olika och kompletterar varandra och Remys behov. 

Huvudkaraktären har en tendens att gå mot genusmanuskriptet med en sådan medvetenhet att 

hon iscensätter sig själv genom anti-aktioner. Hon ser hur andra människor agerar och gör 

tvärtemot vilket citatet nedan visar med humor och ironi: 

 
”Jag är inte fantastisk”, sa jag och kramade Lissas arm. ”Men jag är lite bättre än vad jag var 

förut.” 

”Det kan jag hålla med om”, sa Chloe. ”Till exempel så röker du ju inte längre.” 

”Exakt. Och jag har slutat bli skitfull.” 

Lissa nickade. ”Sant.” 

”Och framförallt så ligger jag inte runt lika mycket längre”, sa jag och drack upp det sista av min 

drink. ”Inte alls.” 

”Skål för det!” Chloe höjde sitt glas och jag klinkade mitt mot hennes. ”Se upp Stanford”, log 

hon mot mig. ”Remy har blivit ett helgon.” 

”Sankta Remy”, prövade jag. ”Jag tror jag gillar det.” (Dessen, 2002, s. 71) 

 

Remy är ingen späd fågelunge utan är ganska duktig på att både dricka, svära, bryta sig in i 

hem och skaffa sig killar. Hon äger många av de manliga kvaliteterna som Nikolajeva beskri-

ver i sin modell: självständig, stark, skyddande, aktiv och rationell. Självständigheten visar sig 

i hennes relationer som är få men nära och när någon hotar dem tvekar hon inte att skydda 

dem på de sätt som hon kan. Den rationella egenskapen kommer fram i hennes planering för 

allt som är möjligt att planera. De mallar som hon sätter upp i sina relationer med killar visar 

på ett kvantitativt tänkande som grundar sig i hennes kontrollbehov och rädsla för att bli bero-

ende eller styras av någon annan. Nedan visas hennes kvantitativa synsätt på hur relationer 

fungerar: 

 
Förhållanden startade alltid med den förtrollade och förälskade fasen. Den andra personen är 

som en ny fantastisk uppfinning som kan lösa alla problem i världen. Inget är fel. Den fasen bru-

kar vara i ungefär sex veckor. Sex veckor av perfektion. Sen, efter sex veckor och två dagar, bör-
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jar felen synas. Inga stora defekter, men småsaker. Lite tjat och irritation. Kanske att killen tar 

för givet att du alltid ska betala för din egen biobiljett för att du gjorde det en gång. Eller att de 

sitter och trummar på kontrollpanelen i bilen. En gång i tiden var det sött, men nu börjar det irri-

tera. Inte irritera jättemycket, men lite. Fast när man kommer till vecka åtta, då… Allt är mer an-

strängt. Den andra personen är inte perfekt, utan bara en vanlig människa med fel och brister. 

Det är här de flesta förhållanden tar slut, för antingen får man acceptera dessa fel och brister el-

ler försöka göra något åt dem. Eller också känner man att det inte är värt ansträngningen, så man 

drar vidare och börjar leta efter en ny person och de nya lyckliga första sex veckorna. (Dessen, 

2002, s. 137)  

 

Remy har inga problem att skaffa pojkvänner eller att få ha sex när hon vill ha det. Hon och 

hennes vänner, både de som nämnts tidigare och de på hennes extrajobb i en salong, är tjejer 

som kräver uppmärksamhet. De är stolta över sina erövringar vilket de kallar sina killar. 

Remy nämner vid ett tillfälle att: ”I mörkret såg alla likadana ut” (Dessen, 2002, s. 112). Det 

synsätt som de förmedlar genom sina ordval och sitt agerande anses tillhöra den manliga 

normen. Kvinnor ska vara känslosamma och aldrig tala om sina relationer på ett kalkylerande 

vis. Dessa tjejer skäms inte för sex eller för deras behov av att ha sex. Trots att en del av män-

niskorna i Remys närhet ser på henne som en ”kall, hård bitch” så tar hon inte illa vid sig då 

det är ett val hon själv har gjort (Dessen, 2002, s. 354). Detta är ett sätt att använda sig av 

Ambjörnssons skamstrategi. De tänker inte skämmas för sin ärlighet och sina relationer. De 

vet vad de vill ha och ser till att få det. De omvärderar de fördomar som tjejer som agerar på 

ett liknande vis ofta får möta. De tar dessa fördomar och bemöter dem med hånfullhet och 

nonchalans. Lissa anses vara den känsliga av dem och är den som har haft den längsta relatio-

nen med sin pojkvän. När Lissas relation tar slut uppmanas hon att ta vara på den tiden som 

de har innan sommaren är slut. Hennes vänner anser att hon borde satsa på kvantitet istället 

för kvalitet då hon förlorat så många år när hon enbart varit med en kille.  

  
Jag räknade på det här med Dexter också, och det var perfekt på pappret. Vi skulle lätt klara oss 

på tre månader, och det betydde att jag skulle flytta till college just som det började bli jobbigt. 

Problemet var att Dexter inte samarbetade. Han var inte på samma sida som jag. Inte ens i sam-

ma räknehäfte. Han var helt fel på så många sätt. (Dessen, 2002, s. 138) 

 

När Remy möter Dexter så är han fel på alla sätt. Deras relation inleds efter att Remy nästan 

hamnar i slagsmål och hon har ett svagt ögonblick där hon förlitar sig på en annan människa. 

När han överraskande inte ger upp henne så säger hon rakt ut att hon inte är en person som 
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någon borde vara tillsammans med. Att förändra sig för någon annan anser Remy är svagt, 

vilket är motsatsen till vad hon är. Hon har aldrig förändrat sig för någon kille men inser att 

Dexter inte följer hennes mall och får henne att göra saker som hon tidigare inte gjort: hon 

köper ett picknickset till honom och tvättar hans hund, vilket för Remy är att gå långt över 

gränsen för självständighet och investerande i relationer.  

 

Trots att denna bok tillhör chick lit genren, där många av böckerna följer genusmanuskriptet, 

så har författaren Sarah Dessen lyckats visa en annan sida av genren. Hon har med charm och 

humor skrivit en historia med alla de ingredienser som en chick lit bok bör innehålla så som 

vänner och kärlek. Hon har gjort det med en viktig skillnad, hon visar att alla förälskade ton-

åringar inte behöver följa samma mall och att det är möjligt att vara sig själv i en relation. 

Remys och Dexters relation är i slutet inte en konventionellt skapad relation utan en relation 

där de sätter sina egna regler och lever sina egna liv. De har valt att gemensamt inte följa ge-

nusmanuskriptet och iscensätta sin egen tillhörighet och relation.  

 

5.3 Ego woman 

”Jag har alltid haft en känsla av att det ska gå bra för mig och att jag ska nå framgångar, men 

jag har inget tålamod” (Gynning & Carlqvist, 2009, s. 15). Ego woman bygger på tankar och 

berättelser om och av Carolina Gynning med stöd av författaren Ingrid Carlqvist. Carolina 

Gynning är en person som gör allt hon tar sig för med styrka. Det som tydligt framkommer i 

boken är att hon är en stark kvinna som inte skäms för att ta plats. Den starkaste teorianknyt-

ningen är Ambjörnssons skamstrategi. Hon tar situationer, begrepp och handlingar som anses 

vara skamfyllda och fyller dem med kraft och energi. Carolina Gynning ser sig själv som en 

rastlös, ärlig och självupptagen person. Att blogga och måla är hennes favoritsysselsättningar. 

 
De som påstår att all skönhet kommer inifrån, vet inte vad de snackar om. Visst är din personlig-

het allra viktigast, men let´s face it: du kommer betydligt längre om du är smal och snygg och 

begåvad än om du är tjock och ful och begåvad. (Gynning & Carlqvist, 2009, s. 139) 

 

Carolina Gynnings uppriktighet och åsikter kring olika företeelser är något som genomsyrar 

bokens innehåll. Exempelvis har hon starka åsikter om svensk feminism. ”Svensk feminism är 

den värsta backlash som drabbat kvinnor och vår rätt att vara sexuella varelser!” (Gynning & 

Carlqvist, 2009, s. 161). Hon menar att dikotomin, enligt Hirdmans genussystem, inte är av 
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skada utan att män och kvinnor är olika och ska behandlas olika, vilket Carolina Gynning till 

synes inte kopplar samman med den andra delen av Hirdmans genussystem, hierarkin. Hon 

anser att rollerna främst handlar om relationer och inte inom exempelvis arbetsmarknaden då 

kvinnor ska vara berättigade samma möjligheter som män.  

 
Häng inte på er den offermanteln, tjejer, den kommer att vara så tung att släpa fram i livet. Gå i 

stället ut och ta för er av allt det livet har att erbjuda. Förutsätt att du är minst lika bra som vilken 

kille som helst, så ska du se att du kommer minst lika långt som de gör. (Gynning & Carlqvist, 

2009, s. 165) 

 

Heteronormativiteten har en stark prägel på boken. Hon beskriver sina relationer till män som 

antingen himmelska eller helvetiska. Hon har alltid haft svårt för att skaffa nära vänner, åt-

minstone för en längre period. Hon har ofta något som hon kallar ”två-veckors-kompisar” där 

det behovet som är aktuellt just då styr vem som är i hennes närhet. Detta gör henne inte sorg-

sen utan hon tycker det är fantastiskt. Hon ser sig själv stundtals som en väldigt ensam person 

som har svårt att passa in på parmiddagar eller i umgänge i grupp då hon tar sådan stor plats 

och kräver konstant uppmärksamhet.  

 
Jag är väl medveten om vilka enorma fördomar som drabbar kvinnor som är glada, blonda och 

storbystade. Men jag kan för mitt liv inte förstå hur människor kan tro att de här tre sakerna be-

tyder att man inte har några känslor. Hur kan det vara okej att behandla blonda, glada och stor-

bystade kvinnor utan någon som helst respekt? (Gynning & Carlqvist, 2009, s. 35) 

 

Carolina Gynning vet hur hon ska använda genusattribut för att följa genusmanuskriptet. Hon 

investerar i sig själv för att nå sina mål och främst lägger hon vikt vid sitt utseende.  Precis 

som Skeggs arbetarklasskvinnor söker hon respektabilitet. De investeringarna som Skeggs 

hänvisar till (kropp, kläder och hem) passar även in på Carolina Gynning men här kan även 

heterosexuella relationer inkluderas. Relationer med män anser Carolina Gynning är en inve-

stering som för henne skapar självrespekt och som gör henne åtråvärd i andras ögon. Stereo-

typen som följer hennes utseende gör att hon ofta blir tagen för att vara ointelligent vilket 

upprör henne. Hon använder sig av skamstrategin som en kraft men det stoppar inte männi-

skor från att enbart se hennes yttre stereotyp. De kategorier som hon blir placerad i gör henne 

frustrerad samt används till att främja hennes karriär. Motsägelsefullt hävdar hon att ”knull-

dockor får sällan respekt” och att hennes strävan efter ett visst utseende inte borde påverka 
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hennes möjligheter att uppnå respektabilitet (Gynning & Carlqvist, 2009, s. 39). Hon använ-

der sig samtidigt av sitt utseende som en tillgång som ger henne möjligheter att nå framgång 

inom olika branscher.  

 
Det kanske verkar motsägelsefullt, men vad jag menar är att ingen annan har rätt att sätta en 

stämpel på människor på grund av storleken på deras bröst. Det är lika fördomsfullt och elakt 

som att döma ut någon för hans hudfärg eller hennes färg på håret. Att sedan jag kom till en 

punkt i livet när jag behövde bli av med mina jättepattar är en helt annan sak. Det handlar om 

mig som person, om vilken slags människa jag varit och vad jag blivit. För mig var det jättevik-

tigt att ta ut brösten, men det borde inte vara särskilt viktigt för någon annan. Inuti är jag ju fort-

farande exakt samma Carolina som jag var förut. (Gynning & Carlqvist, 2009, s. 50) 

 

Den stereotypen som Carolina Gynning motarbetar och samtidigt samarbetar med kan ses 

som en slags dissimulering, en stereotyp hon inte vill tillhöra men som hon samtidigt utnytt-

jar. Ytligt sett följer Carolina Gynning genusmanuskriptet till en viss överdrift och hon vet 

exakt hur hon ska iscensätta sitt kvinnliga genus då det krävs. Den bilden som framkommer i 

boken är en stark, normbrytande kvinna som inte skäms för sina åsikter, hur kontroversiella 

de än kan vara. En kvinna som lever med full kraft och inte skäms för att vara den hon är. Ci-

tat nedan visar vad Carolina Gynning eftersträvar och manar andra att tänka på.  

 
Låt oss hylla våra olikheter i stället för att försöka vara likadana som den stora massan. Om du 

som läser detta är en ung person som vill gå din egen väg, men tvekar inför om du vågar, så tänk 

på detta: det är de som går sina egna vägar som förändrar världen, inte de som trampar i andras 

spår! (Gynning & Carlqvist, 2009, s. 168) 

 

5.4 Linas kvällsbok del 1 
Idag fick vi fiskbullar till lunch. Alla bara skriker när det är fiskbullar. Att det är så jävla äckligt.  

[…] Jag älskar fiskbullar. Men eftersom jag är en sån fet fegis med en enorm rädsla för att verka 

ofräsch åt jag bara två fiskbullar. Killarna skrek att det luktade fitta. Och vem vill lukta fitta? 

Inte jag i alla fall. Jag vill lukta fräscht, och att fittor inte är fräscha, det har man ju fått lära sig. 

(Hamberg, 2007, s. 18) 

 

Lina är en helt vanlig tonåring som bor i en förort utanför Göteborg. Hon älskar fiskbullar och 

är intresserad av en kille som går i sjuan eller skitsjuan som hennes vänner kallar det. Efter-

som Lina går i nionde klass och är äldst på skolan så finns det vissa saker som tillhör, bland 
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annat att inte gilla en skitsjua. Det inledande citatet visar hur Lina försöker anpassar sig. Hon 

spelar en roll som kräver att hon inte går emot normen. Författaren Emma Hamberg beskriver 

Linas tankar med en humor och ironi som är slagkraftig. De situationer som huvudkaraktären 

Lina hamnar i kan många känna igen sig i från sin egen tonår och högstadieperiod. Händel-

serna är inte världsomvälvande eller nervkittlande utan de är nervösa och stundtals pinsamt 

plågsamma.  

 
Thea vet precis hur hon ska uppföra sig för att killar ska tycka att hon är ett kap. Hon har en tak-

tik, hon är inte laid back! Jag är en av Theas närmaste kompisar. Men jag gillar henne inte rik-

tigt. Men hon ger mig en liten stänkare av sin status. Utan henne vore jag helt kastlös. (Ham-

berg, 2007, s. 11) 

 

Thea är Linas bästa vän, mest för att det är praktiskt. De har bott grannar hela sina liv och haft 

möjlighet att cykla tillsammans till skolan. Thea vägleder Lina i vad som är normalt och öns-

kansvärt samt vad som bör undvikas. Det heteronormativa beteendet är eftersträvansvärt vil-

ket innebär att Thea hjälper Lina att bli tillsammans med en äldre kille, som råkar vara bästa 

vän med Theas kille. Detta inbegriper dubbeldejter som går ut på att hångla i soffan. Lina vill 

vara en normal tjej och hennes iscensättning består av att följa flocken och att inte sticka ut. 

Detta gör att hon ibland hamnar i situationer som hon helst skulle undvika: 

 
Istället ville han leka upp och nerleken en gång till. Så då gjorde jag det. Drog upp och ner, upp 

och ner och så blev det kletigt igen på min hand (usch, gillar inte det där kletet. Äcklo!) Sedan 

pussades vi lite och jag tog halv tiobussen hem.  

Tja. Vad ska jag säga. Det gick väl bra trots kletet. Jag slapp dra ner mina byxor, och Danne var 

mer än nöjd när jag åkte hem.  

På det hela taget, en lyckad kväll. 

God natt. (Hamberg, 2007, s. 75) 

 

Danne är egentligen en bra kille men han är inte medveten om att Lina inte vill göra samma 

saker som han vill. Uppbrottet från Danne blir inte som Lina hade tänkt sig då han visste att 

hon skulle göra slut med honom och var väldigt upprörd. Det visar sig att Thea hade berättat 

för sin pojkvän, trots att hon lovat att inte göra det, som sedan berättat för Danne. Situationen 

slutar med att de har sex på hallmattan hos Danne och han kommer i henne. Boken handlar 

främst om en tonårings liv. De situationer som uppkommer påverkas av Linas kön, exempel-

vis när hon tror att hon är gravid efter uppbrottet med Danne, men i det stora hela handlar det 
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om tonårstid oavsett kön. Lina vill inte vara en tonåring om det krävs att hon måste spela en 

roll. Detta bekräftar Skeggs teori om dissimulering. Det är inte förrän Lina står upp för sig 

själv och berättar för Thea vad hon anser om hennes beteende, som den riktiga Lina kommer 

fram.  
Jag är tuff! Jag är modig! Jag är ingen liten mes! Jag gör vad jag vill! Fy fan vad jag är bra! 

(Hamberg, 2007, s. 231) 

 

De situationer som sker är inte ovanliga för en tonåring men de är beskrivna med en närhet 

och tydlighet som är sällsynt bland liknande skildringar. Den heterosexuella matrisens makt 

bekräftas i handlingen och upprätthåller det som är socialt accepterat. Genom att boken är 

skriven som en dagbok så fångar den känslor och attityder som hade varit svåra att beskriva i 

en annan form. Läsaren får följa Lina och se hennes utveckling från en person som följer 

flocken till en person som gör sina egna val. Hon bestämmer sig för att välja sina egna vän-

ner, vem hon får tycka om, vad hon gillar för mat, vem hon vill ha sex med och slutligen att 

lämna hennes trygghet och söka till en gymnasieskola på annan ort. Det avslutande citatet är 

när Lina inser att hon är egen individ som kan ta egna beslut och styra sin egen framtid som 

en ung kvinna.  

 
Jag är ganska snygg faktiskt. […] Jag ser lite kvinnlig ut. Som en ung kvinna. En sån som flyttar 

hemifrån. En sån som vågar saker. En sån som bara gör det hon vill. En ung kvinna. Det låter 

bra. Det kanske är bra? (Hamberg, 2007, s. 241) 

 

5.5 Kodnamn Verity 

”Att hitta sin bästa vän är som att bli förälskad” (Wein, 2012, s. 73). Kodnamn Verity tillhör 

den historiska genren och utspelar sig främst i Storbritannien under andra världskriget. Det 

inledande citatet visar en av huvudkaraktärernas mest sammanfattande utsaga över bokens 

handling. Det handlar om en vänskap mellan två kvinnor, Maddie och Julie, som ser möjlig-

heter i livet och inte hinder. De är unga kvinnor som trots dåtidens kultur och normer utmanar 

män på deras arena. Dessa kvinnor är två olika individer med olika ageranden och tillväga-

gångssätt. Vad de två kvinnorna har gemensamt är att de precis som Skeggs arbetarklasskvin-

nor vill uppnå respektabilitet och investerar i sig själva för att nå sina uppsatta mål. Skeggs 

kvinnor prioriterar kropp, kläder och hem. Maddie och Julie använder sig av sina kroppar och 

sin kläder men deras hem hamnar i skymundan då kriget främst utspelar sig på främmande 

platser. Deras tredje faktor, istället för kläder, är deras utbildning och attityd. De uppnår sina 
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mål genom att utbilda sig inom sina respektive karriärer och genom att inneha en attityd som 

är svår att säga emot. Mötet som beskrivs nedan är beskrivet ur Maddies perspektiv och är 

deras första. Det visar på hur stor skillnad Julies (som i denna text går under namnet Queenie) 

attityd gör för hennes framträdande.  

 
Flickan var oklanderlig – inte en blå tråd på fel plats och med det ljusa håret i en chinjong som 

höll det samlat reglementsmässigt fem centimeter över uniformskragen. Maddie kände igen hen-

ne från matsalen och enstaka sociala sammanhang. Queenie, kallades hon, trots att hon inte var 

WAAF:s officiella bidrottning (det är vad vi kallar den högsta administrativa officeren på basen) 

och trots att det inte var hennes riktiga namn. Queenie hade ett rykte om sig att vara kvick och 

orädd – hon kunde komma undan med att vara oförskämd mot överordnade, och hon skulle ald-

rig lämna en byggnad under ett flyganfall innan hon försäkrat sig om att alla andra var ute. 

(Wein, 2012, s. 49) 

 

Boken är i två delar. Varje del är skriven utifrån en av huvudkaraktärernas perspektiv. Den 

inleds med att Julies skriver ner sin del av berättelsen i dagboksform. Den tar det största ut-

rymmet i boken. Julie är en brittisk spion som vid tiden för berättelsen är fängslad i Frankrike. 

När hennes fängelsetid förändras tar Maddie över och skriver ner fortsättningen och hennes 

syn på olika händelser. Maddie utmanade normen och utbildade sig till pilot men det dröjde 

innan hennes roll inom armén växte och involverade det som hon egentligen var utbildad till: 

att flyga. Både spion och pilot var vid denna tid yrken som tillhörde den manliga världen. 

Maddie och Julie fick kämpa för sina yrken och trots att deras insatser uppskattades var det 

med viss reservation då kvinnors inte ansågs passa i aktiva roller i kriget.  

 
Han verkade aldrig behöva tala om för dem vad de skulle göra, men jag antar att han måste ha 

nickat eller pekat. Det var som att bli förvandlad till ett tekniskt projekt. Skräcken och förned-

ringen låg inte i att bli avklädd eller långsamt sönderplockad, utan i att ingen verkade bry sig. De 

gjorde det inte för nöjes skull, inte för att de njöt av det eller ville hämnas, de trakasserade mig 

inte som Engel gör och det var inte arga på mig. Hauptsturmführer von Lindens unga soldater 

gjorde sitt jobb, lite oberört och noggrant som om de plockat isär en av våra radiotelegrafer, med 

von Linden som den objektive chefsingenjören som ledde arbetet och testade och bröt strömför-

sörjningen. (Wein, 2012, s. 92) 

 

Under fängelsetiden utsattes Julie för tortyr och det som berörde henne mest var deras okäns-

liga inställning till de människor som de förhörde. Som spion var Julie speciell. Hon växte 
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upp i en förmögen familj som gav henne möjligheter till studier, resor och spännande möten. 

Detta till skillnad från Maddie som växte upp i ett arbetarhem och hjälpte till på sin farfars 

cykelverkstad. Julie valde att arbeta som spion då hon hade en naturlig anpassningsförmåga 

som var ytterst användbar i pressade situationer. Hon använde sig av ett performativt beteende 

som ofta innebar att spela en roll som en svag, sårbar och passiv kvinna. Denna roll utnyttjade 

hon för att få information och för att nå platser andra hade svårigheter att ta sig till. Maddie 

hade svårt att se Julie som en spion och fantiserade att ”det måste vara som att ha en liten 

strömbrytare i huvudet, och när man slog på den förvandlades man omedelbart till en annan 

person” (Wein, 2012, s. 97). Butlers teori passar in på en medveten iscensättning av det köns-

stereotypa beteendet som Julie använde sig av i sin roll som spion och för att ta sig över de 

gränser som hennes kön förpassade henne till. Julie uppskattade de performativa möjligheter-

na som yrket innebar och beskriver sin syn på arbetet som spion på det här viset: ”Jag älskade 

skådespeleriet och de falska förespeglingarna och hemlighetsmakeriet, och jag njöt av min 

egen betydelse” (Wein, 2012, s. 171).  

 

Hirdmans genussystem bygger på två delar som både passar in på Maddie och Julies upple-

velser. För det första aktiveras dikotomin, det vill säga att det är viktigt att särskilja könen ex-

empelvis genom olika uppgifter, i detta fall beskrivs det främst inom yrkesmöjligheter. För 

det andra gestaltas hierarkin, med andra ord att det är mannen som är den naturliga normen. 

För att kunna erövra platser som tillhör den manliga domänen krävs det intelligens och upp-

finningsrikedom. Skeggs begrepp dissimulering visar med vilken kraft som Maddie och Julie 

kämpar mot sitt köns begränsningar. De använder sig av intelligens för att påverka situationer 

som styrs av deras kön. Deras styrka är att de vågar ge sig in på sådant som få kvinnor tidiga-

re har försökt sig på. De låter inte deras kön stoppa dem vilket innebär att de arbetar emot den 

kategorisering som de själva inte kan ändra på, vilket är essensen av dissimulering. Nikolaje-

va skriver att kvinnors roller ofta krymper och mäns ofta växer i litteratur, vilket inte är fallet i 

denna bok. Kodnamn Verity berättas en historia om två kvinnor som blir starkare än de nå-

gonsin kunnat drömma om.  

 
Det märkliga med allt det här är att även om berättelsen är översållad med struntprat är den på 

det hela taget sann – Julie har berättat vår historia, min och hennes, beskrivit vår vänskap så 

sanningsenligt. Det här är vi. (Wein, 2012, s. 296) 
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6 Sammanfattande diskussion  

De kvinnliga huvudkaraktärer i de valda ungdomsböckerna: Katniss, Remy, Carolina, Lina, 

Maddie och Julie är unga kvinnor som främst agerar utanför den könsstereotypiska normen 

men även inom normen på deras egna villkor. Det som de har gemensamt är deras styrka. Det 

som gör dem till starka kvinnor är att det själva har valt sin identitet. De låter inte könsstereo-

typer och heteronormativitet styra deras liv.  

 

Katniss använder sig av den kvinnliga stereotypen som en skyddande sköld under hungerspe-

let. Carolina Gynning utnyttjar skamstrategin för att utmana de normer och könsstereotyper 

som hennes utseende förmedlar. Remy skyddar sig själv från att bli sårad genom att agera 

som en hård bitch men inser snart att hon kan välja sitt liv och sina relationer utan att förlora 

sig själv. Lina följer tonåringsflocken till den dag hon inte orkar dölja sin egen personlighet 

och väljer att står upp för sig själv. Maddie och Julie låter sig aldrig stoppas av sin könstillhö-

righet, de ser möjligheter och utmaningar i livet, inte hinder.   

 

Uppsatsen visar att nyckeln till dessa kvinnors framgångar är deras tro på sig själva, deras 

styrkor och förmågor. De är olika som personer och de använder sig av olika strategier. De 

visar att en stark kvinna och styrka kan se ut och agera på olika sätt.  

 

Det finns oändligt många sätt att vara en stark människa på, det kan vara både fysiskt och 

psykiskt. Det är starkt att ibland vara svag och det är starkt att visa ömhet. Det är starkt att 

välja sin egen identitet och att stå upp för sig själv som kvinnorna i böckerna gör. Bilden av 

starka kvinnor ser olika ut beroende på den kontexten de befinner sig i men jag anser att de 

roller som kvinnorna i uppsatsen agerar inom är starka då de har valt dem själva oavsett om 

det handlar om att följa normen eller att gå emot den.  

 

Uppsatsen kunde ha genomförts och utformats på ett antal olika sätt. Valet att genomföra 

uppsatsen på detta vis står författaren för. Vald teori och undersökningsmetod har format det 

fortsatta arbetet med uppsatsen. Den litteraturvetenskapliga metoden kunde ha varit annorlun-

da, exempelvis genom ett annat textanalysverktyg. Syftet med uppsatsen kunde ha varit mer 

inriktad på klassperspektiv och/eller kulturella kontexter men då genusperspektivet var så om-

fattande valdes de bort. Många studier inom ämnet är fokuserade på barnböcker vilket har va-

rit intressant men inte till någon större hjälp under uppsatsens arbete då böckerna är utforma-
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de på olika sätt förutom Nikolajevas bidrag som är viktig för uppsatsens teori. Urvalet av 

böckerna valdes i samråd med en ungdomsbibliotekarie men kunde ha valts genom diskussio-

ner med elever. Anledningen till detta var på grund av tidsbrist. För att koppla till skolans 

värld kunde böckerna ha valts i samråd med den västerländska kanon, vilket de flesta böcker 

som läses i skolan inkluderas inom. Detta valdes bort på grund av att syftet var att finna böck-

er som eleverna valde att läsa på sin fritid. Det hade varit intressant att utveckla genrevaria-

tionen mer men på grund av tidsbrist valdes fem genrer ut.  

 

Den finns mycket inom uppsatsen som skulle kunna leda framåt, till fortsatt forskning. Boken 

Flicktion (2013), som nämns i bakgrunden, visar hur aktuellt och omfattande ämnet är. Boken 

handlar främst om vilken roll flickor har haft och har i litteraturen och konstens värld.  Fram-

tida forskningen skulle kunna utveckla mer kring hur starka kvinnor gestaltas i litteraturen. 

Det skulle även vara intressant att göra fler liknande analyser kring manliga huvudkaraktärer 

med stöd av mansforskningens teorier. Didaktiskt hade det varit spännande att låta elever läsa 

utvalda böcker och sedan intervjua dem kring deras tolkning av huvudkaraktärernas genus.   

 

För att nå ett didaktiskt avslut så är förhoppningen att uppsatsen skapar en medvetenhet kring 

de möjligheter och det ansvar som lärare och andra vuxna har vid valet av litteratur till ung-

domar. Det kan verka svårt att ha tid att läsa och analysera alla böcker som ungdomar kom-

mer i kontakt med men då kan denna uppsats och liknande texter användas som verktyg. Lit-

teratur har, vilket jag nämnt tidigare, en kraft som identitetsskapare och genom att vidga den 

kanon som eleverna möter i skolan kan vi hjälpa ungdomar att skapa en egen röst och identi-

tet. Alla har inte mammor som bryter stål men alla måste någon gång under högstadietiden 

läsa en bok och har då möjlighet att möta starka kvinnor som Katniss, Julie och de andra. Alla 

borde få en chans att ha den känslan som Lina uttrycker så slagfärdigt i uppsatsens titel: 

 
Kvällen var fortfarande ljus fastän det började bli natt. Fåglarna kvittrade lite trött. Jag cyklade på de 

fuktiga, släta jordvägarna. Lukten av allt grönt flög runt omkring mig. Jag ställde mig upp. Cyklade 

med rak rygg, drog in den fuktiga nattluften, lät vinden slita i mitt hår. Jag är tuff! Jag är modig! Jag är 

ingen liten mes! Jag gör vad jag vill! Fy fan vad jag är bra! (Hamberg, 2007, s. 231) 
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Bilaga 1 

Presentation av böckernas handling  

Titel: Hungerspelen 

Författare: Suzanne Collins 

Utgiven: 2012 

Genre: Science Fiction 

Handling 

Katniss Everdeen lever i landet Panem i distrikt 12 som är det distrikt som producerar kol till 

huvudstaden. Panem ligger i nutidens Nordamerika men utspelar sig i en framtid när världen 

är helt förändrad efter brister på resurser, naturkatastrofer och krig. Panem består av 12 di-

strikt och alla distrikt har varsin huvudsyssla för att upprätthålla huvudstadens levnadsstan-

dard. Centralmakten, som utgår ifrån huvudstaden, visar en gång om året upp sin makt för de 

andra distrikten genom att utlysa ett hungerspel. Denna tävling uppkom för att distrikten inte 

ska göra uppror mot centralmakten. Det har hänt en gång tidigare då distrikt 13 helt förintades 

som straff. En flicka och en pojke i åldern 12- 18 år från varje distrikt lottas fram för att tävla 

och representera sitt distrikt. Vinsten i hungerspelen är överlevnad. Detta år blir Katniss syster 

Prim utvald, trots sin unga ålder. För att förhindra detta ställer Katniss upp som frivillig. Till-

sammans med bagarens son Peeta Mellark åker de för första gången till huvudstaden där täv-

lingen utspelar sig. Katniss är duktig på överlevnadsstrategier då hon utfodrat sin familj ge-

nom olaglig jakt sedan faderns bortgång. Hon anser att hon inte har någon verklig chans då de 

i de förmögna distrikten tränar sina deltagare.  Tillsammans med Peeta får hon lära sig att det 

handlar mer än att överleva under spelets gång. 

 

Titel: Blunda och hoppa 

Författare: Sarah Dessen 

Utgiven: 2013 

Genre: Chick lit 

Handling 

Handlingen utspelar sig på västkusten i USA under sommarmånaderna efter att Remy och 

hennes vänner har slutat high school. De väntar på den stora förändringen som kommer att 

ske när sommaren är slut. Vännerna ska börja studera på olika platser i USA och Remy, som 

är väldigt ambitiös och motiverad att ta sig långt både professionellt och geografiskt, har 

kommit in på Stanford som den enda eleven i avgångsklasserna. Remy tror inte på kärlek och 



 

 

förstår inte hennes mammas femte försök till äktenskap. Hon är expert på att göra slut med 

killar och följer en mall både under själva relationen och under uppbrytningen. Den här som-

maren möter hon en kille som vägrar följa mallen och som inte passar in i hennes mönster för 

hur en pojkvän ska se ut eller bete sig. Dexter spelar i ett band, är klumpig, gänglig och full-

ständigt hopplös.  

 

Titel: Ego woman 

Författare: Carolina Gynning & Ingrid Carlqvist 

Utgiven: 2009 

Genre: Biografi 

Handling 

Boken handlar om och utgår från Carolina Gynnings tankar och erfarenheter. Ego woman är 

en efterföljare av boken Ego girl som kom ut år 2006. Carolina Gynnings berättelser utspelar 

sig när hon är omkring 26 år. Carolina Gynning blev först känd för sin vinst i Big Brother år 

2004. Hennes personlighet genomsyrar allt hon är med om och skapar vilket gör henne till en 

kvinna det fortfarande skrivs mycket om i media. Den här boken baseras på Carolina Gyn-

nings återberättelser och tankar kring allt ifrån hennes karriär och mediala förmåga till hennes 

utseende och de många ex-pojkvännerna.  

 

Titel: Linas Kvällsbok del 1 

Författare: Emma Hamberg 

Utgiven: 2007 

Genre: Vardagsskildring 

Handling 

Lina är en okysst tjej som går på högstadiet i en förort utanför Göteborg. Linas kvällsbok in-

nehåller hennes ytterst personliga tankar men hon har även en fejkdagbok där hon skriver så-

dant som hon antar att man borde känna och tänka. I kvällsboken står det om hennes familj, 

vänner, kärlek, sex och längtan efter gymnasiet. Lina vill vara som alla andra och passa in 

som hennes populära och bästa kompis Thea. De första kyssarna, fyllan och första gången hon 

har sex blir inte riktigt som hon har tänkt sig. Den nya killen, som går i sjuan, är förbjuden. 

Inte kan Lina gilla en skitsjua när hon själv går i nian? Lina gör allt som man borde vilket in-

kluderar att ha en pojkvän, gå på fester och spy, ha sex med sin pojkvän och inte älska kål-

dolmar och fiskbullar. Hennes bästa vän Thea bryr sig egentligen inte om henne utan hon är 

mest ett praktiskt bihang när man inte vill gå ensam i korridoren eller på fest. Till slut be-



 

 

stämmer sig Lina för att vara sig själv och ingen annan. Först gör slut med både sin bästa vän 

och pojkvän, sen söker hon in på en gymnasieskola långt borta med inriktning på djurvård.  

 

Titel: Kodnamn Verity 

Författare: Elisabeth Wein 

Utgiven: 2013 

Genre: Historia 

Handling 

Berättelsen handlar om två kvinnors vänskap under andra världskriget. Första delen skrivs ner 

som en bekännelse i ett fängelse som styrs av Gestapo i det ockuperade Frankrike. Verity, 

som är den brittiska agentens kodnamn, blir utsatt för obeskrivlig tortyr och för att komma 

undan detta skriver hon ner en berättelse som handlar om Maddie, hennes bästa vän och pilot i 

de brittiska styrkorna. Andra delen är Maddies som fortsätter skriva Julies (Veritys riktiga 

namn) berättelse om deras överlevnad och vilja att skapa en förändring i det nedtyngda Euro-

pa. Boken beskriver hopp, förtvivlan och omöjliga hinder men främst handlar det om två 

kvinnors vänskap i ett krig som aldrig verkar ta slut och som förändrar allt. 

 

 

 


