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Abstract  

The overall purpose of the survey is to explore what emancipatory potential the feminist 

literature analysis can reveal in a work. This is done by investigating which resistance strategies 

the main character Moa Bengtsson uses in Sara Beischers novel Jag ska egentligen inte jobba 

här (2012. 

In order to do this, the study is based on a feminist power analysis focusing on resistance. The 

study is a close reading of the novel Jag ska egentligen inte jobba här by Sara Beischer. 

The study results in the following conclusions: 

- The resistance strategies used by the main character Moa are breaking rules, separating 

her identities and sisterhood. 

- Feminist literature analysis is functional in order to operationalize an intercultural 

perspective in the sense that it is a critical power analysis whitch shows the structures that 

exist and find ways to change and / or resist them. 

- The novel  opens to renegotiate ones funds to reach ones goal. The analysis assumes that 

the main character's goal is self-realization and independence, which she also achieves by 

breaking down restrictive rules and by giving herself scope for action. 

- The didactic gains that can be made through a feminist analysis of resistance strategies 

are that it shows, in a natural and obvious way the possibilities of change offered in a 

text. Through power analysis, a student may be given the opportunity to reflect on the 

nature of their enviroment and their own possibilities of resistance.  

 

Keywords: feminism, litterature analysis, Sara Beischer, resistance, school, education, swedish, 

didactics 

Nyckelord: feminism, litteraturanalys, Sara Beischer, motstånd, skola, utbildnnig, svenska, 

didaktik 
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Inledning och bakgrund 

Denna uppsats är ett examensarbete på det interkulturella ämneslärarprogrammet med inriktning 

mot gymnasiet på Södertörns högskola. Att gå en interkulturell lärarutbildning innebär att en 

ständigt behöver förhålla sig till ”det interkulturella” och vad det kommer att innebära framgent i 

yrket som lärare. Därför kommer undersökningen att kombinera en del av det interkulturella 

förhållningssättet med svenskämnet. Detta kommer att ske i form av en litteraturanalys med 

fokus på gestaltningen av motstånd i relation till den kvinnliga huvudkaraktären Moa i Sara 

Beischers debutroman Jag ska egentligen inte jobba här. Begreppen motstånd, emancipation och 

självförverkligande ligger som ett raster kring denna undersökning. 

Texter påverkar samhället och bidrar till att forma människors föreställningar om 

samtidens beskaffenhet. Det påverkar även människors relationer till sig själva och varandra. 

Genom att analysera texter kan man studera en viktig aspekt av det som bygger upp människors 

föreställningar om samhället, det som påverkar relationer mellan grupper och det som bidrar till 

att upprätthålla vissa identiteter. Texter kan också studeras som olika uttryck för en del rådande 

föreställningar och relationer i ett samhälle (Ahrne & Svensson 2011: 131-132).  Genom att 

studera vilka möjligheter som presenteras för en individ i en text kan vi alltså säga något om 

vilka föreställningar som råder kring vilka möjligheter en individ i en liknande situation skulle 

kunna ha i livet utanför fiktionen. Denna utgångspunkt kräver dock att man går med på 

premissen att litteraturen kan säga oss någonting om oss själva och vår verklighet.  I Skolverkets 

beskrivning av svenskämnets syfte fordras att eleverna ges möjlighet att genom text och samtal 

få syn på ”det särskiljande och det allmänmänskliga i tid och rum” samt att de ”utvecklar 

förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter[…] som källa till självinsikt och 

förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar.” Vidare 

kan vi läsa att de ska ” få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter samt få 

sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen ” (Skolverket 

2011: 160). Baserat på Skolverkets krav om att svenskläraren ska tillgodose elevernas rätt ”att 

arbeta med och reflektera över skönlitteratur[…]”(Skolverket 2011:161) tänker jag att 

litteraturanalyser kan fungera som ett utmärkt verktyg, eftersom de dels kräver läsning av det 

analyserade materialet, men även för att de kan öppna upp för djupare förståelse och större 

utbyte av texten. Förväntningarna på svenskämnet sammanstrålar med Ahrne & Svenssons 
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beskrivning av vad texter kan bidra med. Genom att hävda att skönlitteratur kan hjälpa eleven att 

få syn på både det särskiljande och allmänmänskliga i tid och rum legitimerar Skolverket 

uppfattningen av att litteraturen kan säga oss något om världens beskaffenhet.  

För att kunna motivera denna undersökning med grund i det interkulturella 

förhållningssättet och min framtida yrkesroll behöver jag ge ett perspektiv på vad det innebär, 

vilket i ärlighetens namn är lite klurigt då jag under årens lopp stött på ett antal olika definitioner. 

I det kommande beskrivs hur jag tolkar begreppets innebörd med hjälp av Hans Lorentz och 

Bosse Bergstedts (2007) beskrivningar av begreppet.  

Ett interkulturellt förhållningssätt handlar om att försöka förstå andras perspektiv, att ha ett 

nyfiket, tillåtande och respektfullt sätt att bemöta andra och att våga ompröva sina egna vanor 

genom att se sig själv och andra i nytt ljus och ur olika perspektiv. Att förhålla sig på ett 

interkulturellt sätt mot sin omgivning innebär inte enbart att bemöta människor från andra delar 

av världen och andra kulturella sedvänjor med respekt, det innebär också att kunna se det 

bekanta och invanda med ”nya” och undersökande ögon. Hans Lorentz och Bosse Bergstedt 

beskriver att begreppet interkulturell betecknar handlingar, aktioner och rörelser mellan 

individer. I detta sammanhang står ”inter i interkulturell för en interaktionsprocess där ömsesidig 

kommunikation sker mellan personer från olika kulturella bakgrunder” (Lorentz och Bergstedt 

2007:16). I och med detta talar man om interkulturellt lärande eller interkulturell utbildning. 

Interkulturalitet betecknar enligt författarna hela området av kulturmöte, mångkultur, skillnader 

och likheter i pedagogiska sammanhang, samtidigt som interkulturalitet också kan ses som en 

kvalitetaspekt på utbildning och kommunikation (Lorentz och Bergstedt 2007:17). 

Interkulturalitet är ett normkritiskt förhållningssätt som medför att våga kritisera även det 

som upplevs som självklart. Det är här som kopplingen mellan det interkulturella 

förhållningssättet och denna undersökning kommer in. I uppdraget som svensklärare ingår det 

bland annat att guida mina kommande elever genom olika delar av både det svenska och 

internationella litteraturarvet och min ambition är att göra det med ett interkulturellt 

förhållningssätt. Denna undersökning är därför utformad som en feministisk litteraturanalys av 

en samtida roman med fokus på den kvinnliga huvudkaraktären och hur hennes motsånd 

gestaltas i boken. Genom det feministiska perspektivet kan undersökningen lyfta upp frågor om 

makt och motståndet mot densamma i det undersöka materialet. Eftersom dessa aspekter 
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framhålls i läroplanen, både i värdegrunden och i ämnets syfte, kan analysen kopplas både till 

svenskämnet och läraryrket.  

 

TIDIGARE FORSKNING PÅ OMRÅDET 

I mitt arbete med den här uppsatsen har jag endast hittat två andra analyser som berör just den 

här romanen. Det är alltså relativt outforskad mark som undersökningen beträder och ambitionen 

är att belysa Beischers verk med nytt ljus. Nedan kommer jag att beskriva de två 

undersökningarna i korthet och på vilket sätt den här undersökningen kommer att bidra med nya 

perspektiv.  

Undersökningen Kvinnor i arbetarlitteraturen är skriven av Linnea Richard på Lunds 

universitets språk- och litteraturcentrum 2014. Författaren fokuserar på det hon kallar för 

”respektabilitetssträvan i två arbetarromaner”. I Richards undersökning jämförs Sara Beischers 

Jag ska egentligen inte jobba här med Moa Martinssons Kungens rosor genom att använda 

respektabilitesbegreppet som hon hämtat från sociologen Beverley Skeggs Att bli respektabel – 

konstruktioner av klass och kön (1997).  Richard använder Skeggs undersökning av en grupp 

arbetarkvinnors förhållande till respektabilitet och att de genom att försöka passera som 

respektabla vill ta avstånd från den arbetarklass de kommer ifrån. 

Richard ser försök att uppnå respektabilitet som ”ett tydligt tecken på 

arbetarklassklasstillhörighet, eftersom medelklassen redan anser sig, och anses, vara respektabel” 

(Richard 2014: 2). Hon beskriver att romanerna hon studerar skiljer sig i tid och rum men att de 

ändå har gemensamt att de beskriver den arbetandes tillvaro i låglöne- och lågprestigeyrken.  

Syftet med hennes undersökning är att se vilka likheter det finns mellan en äldre arbetarroman 

som Kungens rosor och en nyare arbetarroman som Jag ska egentligen inte jobba här. Hon 

menar att det är intressant att undersöka om det strävas efter respektabilitet på samma sätt nu 

som då eftersom vi lever i en tid då det sällan talas om klass. Hypotesen är alltså att det kommer 

att finnas tydligare tecken på strävan efter respektabilitet i Martinsons roman än i Beischers, men 

att båda romanerna ändå återger denna strävan hos arbetarklassen (Richard 2014:2). 

Linnea Richard använder Furuland och Svedjedals definition av vad arbetarlitteratur är och 

menar att ”arbetardiktning kan innebära litteratur som ”handlar om arbete och kroppsarbete, är 
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skrivna av författare med ursprung i arbetarklassen samt är skriven för arbetare. Arbetarlitteratur 

bör enligt denna definition falla under några av dessa kategorier, men de måste inte 

nödvändigtvis kunna passa in under samtliga” (Richard 2014: 4).  

Richard kompletterar definitionen med litteraturvetaren Bibi Jonsons beskrivning där det inte är 

”tillräckligt att en roman är skriven av en arbetare, handlar om arbetare och vänder sig till 

arbetare; den måste ha en frigörande funktion” (Richard 2014:5). Richard beskriver vidare den 

frigörande, eller emancipatoriska, funktionen som en frihetssträvan från förtryck och att 

emancipation är ett begrepp som ofta förekommer i litteratur om arbetarklassen och har sitt 

ursprung i den marxistiska litteraturteorin. Hon menar vidare att denna strävan efter frigörelse 

också förekommer i Martinsons och Beischers romaner (Richard 2014:5). 

Den andra undersökningen med fokus på Beischers roman, Jag är bara här tillfälligt, är skriven 

av Catharina Bergman (2016) och använder sig av begreppen ”identitet” och ”prekariat” för att 

undersöka hur huvudkaraktärerna Eskil i Jack Hildéns roman Vi, vi vaktmästare (2014) och Moa 

i Sara Beischers roman skapar sig identiteter kopplade till arbetet. Syftet med hennes uppsats är 

att ”reda ut hur huvudgestalterna[…] formar identiteter utifrån arbetet samt hur de ser på sig 

själva utanför arbetet”(Bergman 2016:1). Bergman använder  marxistiska litteraturteorier och 

fokuserar på klassernas syn på identitet och att ”höra hemma”. Denna analys utgår från att 

karaktärerna i de analyserade romanerna, Moa och Eskil, skapar nya identiteter när de börjar på 

sina nya arbetsplatser (Bergman 2016: 6). Bergmans definition av vad som karaktäriserar en 

arbetarroman är i stora drag lik den Linnea Richard använde, vilken har beskrivits ovan. 

Bergman har intresserat sig för två arbetarromaner från 2010-talet och menar att de båda 

beskriver nya arbetsförhållanden som benämns begreppet prekariat, en modernare form av 

arbetarklass med osäkra anställningar (Bergman 2016: 8-9). Prekariatet saknar både 

överenskommelsen med arbetsgivaren om att i utbyte mot lydnad erhålla trygghet i form av fast 

anställning, såväl som en fast, yrkesbaserad identitet (Bergman 2016:13). 

Catharina Bergman kommer slutligen fram till att båda karaktärerna som hon undersöker 

medvetet ser anställningen som tillfällig och att de därmed känner motstånd till att utveckla 

någon slags yrkesidentitet. För Moa är arbetet bara ett sätt att överleva tills hennes dröm om att 

bli skådespelare besannas. Hon vill därmed inte heller identifiera sig med sina kollegor, utan 

vidtar aktiva åtgärder för att differentiera sig från dem. Hennes identitet övergår successivt från 
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att vara skådespelerska till att se sig själv som en arbetare och slutligen även acceptera en fast 

anställning och därmed mer och mer ikläda sig den identiteten (Bergman 2016: 32-33). 

I båda uppsatserna dras likheter mellan de analyserade romanerna då de kretsar kring två unga 

människor som båda söker sig till Stockholm i hopp om att kunna utbilda sig och/eller få jobb i 

storstan (Richard 2014:1, Bergman 2016: 3). 

I den här undersökningen kommer jag att studsa mot Richards och Bergmans analyser. De 

kommer dels att ligga till grund för några av argumenten, men framför allt ämnar jag belysa detta 

verk med fokus på hur huvudkaraktären skapar sig handlingsutrymme med hjälp av olika 

motståndsstrategier. Richard har fokuserat på strävan efter respektabilitet som en emancipatorisk 

strategi, medan Bergman har lagt fokus på att undersöka arbetets betydelse för karaktärens 

identitetsskapande och motståndet mot att vika sig för arbetsgivarens förväntningar på 

arbetstagaren. Jag menar att det går att se ännu fler frigörande strategier för motstånd som inte är 

kopplade direkt till respektabilitet eller identiteten som arbetare i verket. Likt Richards uppsats 

kommer även denna undersökning att fokusera på de emancipatoriska krafterna i Jag ska 

egentligen inte jobba här. Istället för att hävda att verket tar avstamp i klasskampen och friheten 

från ett förtryckande klassystem kommer jag i den här undersökningen att utforska de 

feministiska motståndsstrategier som huvudkaraktären Moa använder sig av för att frigöra sig 

från patriarkala strukturer. Bergman har fokuserat olika aspekter av huvudkaraktärens syn på sin 

egen identitet och hur dessa påverkat Moa i sin strävan efter frigörelse. Hon kopplar det till 

relationen till arbetet, medan jag i den här undersökningen kopplar det till Moas relation till sig 

själv och frigörelsen från förväntningarna som riktas mot henne i egenskap av ung kvinna på en 

kvinnodominerad arbetsplats. 

I sammanhanget kan även nämnas att det litteraturvetenskapliga fältet är både vitt och gediget 

undersökt på många sätt. Samma sak gäller för de feministiska litteraturstudierna, vilka är för 

många för att kunna återges här. Studierna av Richard och Bergman som beskrivits ovan är dock 

de enda som analyserar Beischers verk.  
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med undersökningen är att utforska vilken emancipatorisk potential den 

feministiska litteraturanalysen kan avslöja i ett verk. Detta görs genom att undersöka vilka 

motståndsstrategier huvudkaraktären Moa Bengtsson använder sig av i Jag ska egentligen inte 

jobba här. I förlängningen kan även detta ge en bild av hur feministisk litteraturanalys kan 

användas för att operationalisera ett interkulturellt förhållningssätt till litteratur i klassrummet 

och vilka insikter om makt och motstånd en sådan analys kan erbjuda, även om det inte är 

uppsatsens huvudsakliga syfte. Undersökningen gör inte anspråk på att vara teoriutvecklande, 

utan kan snarare ses som en fallstudie som undersöker maktanalysens potential.  

Min hypotes är att den feministiska litteraturanalysen är en gynnsam metod att använda för att 

bygga interkulturell litteraturundervisning.  Detta kommer jag att testa genom att analysera 

Beischers roman, utgå från litteraturanalysens resultat och koppla dem till det interkulturella 

förhållningssättet och dess utgångspunkter.  

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 Vilken emancipatorisk potential ryms i romanen och vilka motståndsstrategier använder 

huvudkaraktären Moa Bengtsson?  

 Vilka didaktiska vinster har en sådan här analys möjlighet att generera?  

 

 

Teorianknytning 

Lars Elleström (2011) resonerar kring hur litteratur och text kan kontextualiseras och vad detta 

kan ge för analytiska vinster. Han menar att tolkning av text till stora delar handlar om 

kontextualisering. En text betydelse och särprägel uppstår inte utan omgivande strukturer eller 

värderingar. Vilka kontexter som blir intressanta handlar om vad den som undersöker texten är 

intresserad av att undersöka. Inom litteraturvetenskapen finns olika tolkningstraditioner som 

tillskriver dessa kontexter större eller mindre vikt beroende på var fokus ligger. Genom att 

placera in texten i en viss kontext eller tanketradition kan man ibland tydliggöra eller belysa 

vissa aspekter av texten och läsa av vad texten kan säga om sin samtid. Elleström hävdar att 
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litteratur alltid är gestaltning av idéer och ”inte behållare fyllda med tankeinnehåll” (Elleström 

2011: 101).  

Uppsatsen utgår från den feministiska teoribildningen och antagandet att litteratur kan säga oss 

något om samhället på det sätt som Elleström beskriver.  Analysen görs med utgångspunkt i de 

motståndsstrategier huvudkaraktären Moa använder sig av. Olika handlingar skapar utrymme för 

motstånd och frihet, och det är skapandet av detta utrymme som undersökningen intresserar sig 

för.  

 

FEMINISM 

Analysen grundar sig i feministisk teori. Genom att belysa och kritiskt granska kvinnans roll i 

samhället kan man dels bidra till förändring på hur kvinnorollen ser ut (Langås 2010: 47-48). 

Feminism är en politisk rörelse som analyserar kvinnors underordnade och åsidosatta position i 

samhället, samtidigt vill feminismen bidra till att förändra densamma. Enligt Unni Langås 

betonar feministiska litteraturforskare att ämnet innebär en politisk aktivitet och att 

litteraturvetenskaplig teori och praxis har medvetandegörande och attitydförändring som mål 

(Langås 2010:48- 49). Detta är alltså inte en utgångspunkt som på något vis utger sig för att vara 

neutral eller ”objektiv”, istället vill man ägna sig åt att dekonstruera normer och gestaltningar för 

att uppnå målen medvetandegörande och attitydförändring (Langås 2010: 50).  

Inom den feministiska litteraturforskningen finns en pågående diskussion om kön som essens 

eller som konstruktion (Langås 2010: 53).  Den här analysen utgår från perspektivet att kön inte 

är en naturgiven kategorisering och därmed att den heller inte är av essentiell natur. Langås 

sammanfattar det som att kön inte enbart är något man blir, utan även något man gör, det är 

performativt, vilket även den välkända konstruktivistiska genusforskaren Judith Butler brukar 

hävda (Langås 2010:54). Enligt Nina Lykke medför detta att könsbegreppet blir rörligt i och med 

att man bjuder in till nya sätt att förstå kön. Med detta blir det extra viktigt att kunna diskutera 

det sociokulturella könet, även kallat genus. Man skiljer alltså mellan biologiskt kön och socialt 

kön (Lykke 2009:9).  

Som Langås skriver kan man genom att belysa och kritiskt granska kvinnans roll i samhället kan 

bidra till förändring på hur kvinnorollen ser ut, men det finns även ett dilemma i att ständigt köna 



   
 

11 
 

kvinnan som person då detta även befäster henne som just kvinna och inte människa. Enligt Unni 

Langås är denna ambivalens något som länge präglat kvinno- och genusforskningen. Den 

feministiska litteraturforskningen kan enligt Langås till och med bidra till att kvinnliga 

författarskap slussas in i en ”kvinnovärld” och därmed också blir ointressanta trots att många 

feministiska forskare har gjort viktiga bidrag till litteraturvetenskapen i Norden. (Langås 2010: 

47-48). Med risk för att kategorisera detta verk i ett slags ”kvinnofack” tänker jag att den 

feministiska utgångspunkten är så pass viktig och användbar att det inte är ett skäl att avstå från 

en sådan analys. Min mening är att problemet inte ligger i att feministiska undersökningar vänder 

på perspektiven, utan snarare att normerna kring vad som är ”allmängiltigt” är så snäva att en 

uttalat feministisk analys hamnar i ett speciellt fack.  

Jag vill hävda att feminism som grundläggande raster för en maktkritisk analys är både viktigt 

och relevant. Det finns dock både för och nackdelar med de flesta teoretiska eller politiska 

utgångspunkter och att använda sig av en viss positionering medför också att en riskerar att 

bortse från faktorer som skulle kunna vara viktiga eller berikande för analysen. Exempel på 

sådana aspekter skulle kunna vara att det ekonomiska maktperspektivet går förlorat. Som jag 

beskrivit ovan har både Bergman och Richard analyserat Beischers roman ur ett klassperspektiv, 

vilket resulterat i intressanta och givande analyser. Det feministiska perspektivet ska inte ses som 

ett konkurrerande perspektiv i förhållande till klassperspektivet- utan snarare som ett slags 

komplement. Genom att fokusera på det feministiska perspektivet kan även aspekter kopplade 

till exempelvis rasism- och funktionsdiskurser riskera att hamna i skymundan. Detta är endast ett 

fåtal exempel på problem eller maktdiskurser som skulle komma fram i exempelvis en 

intersektionell analys som tar hänsyn till fler maktaxlar än just de patriarkala strukturerna.  Min 

uppfattning är att just det här verket lämpar sig väl för en maktanalys av det här slaget. 

Maktperspektivet är en användbar utgångspunkt, inte bara för just den här undersökningen, utan 

även något jag skulle vilja använda i framtida yrkesutövning.  
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MOTSTÅND 

Cecilia Annell (2016) använder sig av Foucaults maktmodell för att förklara en feministisk 

utgångspunkt för analys. Denna modell öppnar upp för en analys där även den förtryckta har 

makt. Där det finns makt finns det också motstånd.  Kvinnor som grupp är underordnade de 

patriarkala strukturerna samtidigt som de är involverade i motståndet mot det samma. På så sätt 

kan man se det som att kvinnor som grupp samtidigt är förtryckta och i besittning av makt. 

Genom motstånd skapas agens och frigörelse från de rådande normerna och makten (Annell 

2016:36).  Även genom ständiga upprepningar av sociala mönster skapas utrymme för agens 

genom att en handling kan ges nya betydelser när den upprepas. Annell använder Judith Butlers 

engelska uttryck resignification för detta och när det upprepas kallas det för motståndsstrategi. 

Mitt förslag är att resignification skulle kunna översättas till ”omdefiniering ” eller 

”omförhandling” eftersom det är så jag förstår Annells användning av det.  Med detta synsätt 

ligger möjligheten till förändring av könsidentiteter i glappet mellan dessa upprepade handlingar 

och möjligheten till ett misslyckande i upprepningen. Feminismens roll blir att urskilja dessa 

möjligheter och blottlägga förändringspotentialen i dessa konstruktioner. Subjektet underkastas 

den samhälleliga ordningen, men är samtidigt en individ med agens och handlingsutrymme 

(Annell 2016:37).  

I sin avhandling fokuserar Cecilia Annell på punkter av motstånd som en form av strategier mot 

rådande förväntningar kring kön och könsroller. Hon utgår från att motståndet mot makten har 

strategier för att nå dit den vill, precis som att makten har sina strategier. Dessa strategier bildar 

enligt Annell en slags motdiskurs mot den rådande, dominerande diskursen om kön. Hon hävdar 

att det ”[ä]ven i de mest sorgliga och hopplösa berättelser återfinns retoriska element eller 

tekniker som främjar agens hos de kvinnliga personerna eller som uttrycker kritik mot den 

rådande ordningen”(Annell 2016: 30-31). Det finns inte alltid en medveten författarintention 

bakom dessa strategier, men olika drag i texter kan läsas som motstånd, vilket är det som Annell 

är intresserad av att undersöka. Motståndsstrategierna ses i detta ljus som textuella egenskaper 

som går att upptäcka genom närläsning och tolkning. Annell hävdar att romaner speglar idéer 

och är bärare av kritik mot den rådande samhällsordningen. Hon studerar författarskap som har 

en tydligt feministisk agenda och undersöker hur och när texterna kan ses som 
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motståndsberättelser (Annell 2016: 30-31). Annell lyfter fram motståndsstrategier som antingen 

textimmanenta eller kontextuella. 

Med textimmanenta motståndsstrategier menas här exempelvis tematiska element, bildspråk, 

strukturella – och berättartekniska aspekter såväl som stildrag och motiv. På en innehållslig/ 

tematisk nivå kan detta också innefatta exempelvis gestaltningen av kvinnligt begär efter 

kunskap, sexuellt begär eller begäret som en form av livsdrift. Gestaltningen av begäret spelar in 

i hur kvinnligheten konstrueras i relation till kvinnan som subjekt och individ.  Vidare hävdar 

Annell att berättarinsatsen, berättarrösten är viktig för att identifiera textens eventuella motstånd. 

Med hjälp av en självmedveten och kommenterande berättarröst tolkar vi texten på det sättet som 

författaren vill att vi ska tolka den och därmed blir det berättartekniska greppet viktigt för 

tolkningen av hur texten ska läsas (Annell 2016:31-33). Denna analys kommer att lägga större 

vikt på att undersöka de textimmanenta motståndsstrategierna som gestaltas i romanen. 

Annell beskriver även att Kontextuella motståndsstrategier i detta sammanhang är hur den 

litterära texten förhåller sig till samtidens diskurser om exempelvis kön, kärlek, sexualitet, och 

arbete. Detta förhållande betecknas som en form av intertextualitet. Genom att se till den 

kontextuella kopplingen kan slutsatser dras kring hur motståndsstrategierna är utformade och hur 

kön görs i gestaltningen, vilket kan belysas genom den feministiska kontexten av 

representationer av kvinnligt och manligt. Med detta synsätt är inte konsten fristående från 

politik och historia (Annell 2016:31-33). Kontextuella motståndsstrategier är bra att ha med sig i 

bagaget vid vidare läsning av denna analys men i det kommande är det textimmanenta 

motståndsstrategier som kommer att hamna i fokus. Det kan vara lättare att förstå vad en 

textimmanent strategi är när en förstår vad den inte är.    

 

PERFORMATIVITETSBEGREPPET 

Uppsatsen utgår från tesen om att en inte föds till sitt kön utan att en blir sitt kön, vilket kan 

förstås genom performativitetsbegreppet. Simone de Bouvoirs välkända citat ”man föds inte till 

kvinna, man blir det” antyder precis detta. Nina Lykke hävdar att vi genom socialisation, görs vi 

till de individer vi är och i socialisationen ingår görandet av kön (Lykke 2009:68). Genom att 
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granska gestaltningen av karaktärerna och deras görande av kön hävdar jag att jag kan säga 

någonting om hur kön gestaltas i verket och vilka strategier för motstånd som används.  

Cecilia Annell lyfter också fram Butlers resonemang kring görandet av kön i sin avhandling 

Begärets politiska potential (2016). Där lyfts det konstanta görandet av kön också fram som det 

som kan förändra, eller möjligen till och med störta könsordningen. Det är de performativa 

handlingarna som skapar normer för kön och sexualitet. De ger också utrymme för förskjutningar 

av dessa normer och avvikelser från dem. Kvinnlighet och manlighet ses således som imitationer 

av imitationer av kvinnlighet och manlighet och det hävdas att det inte finns något essentiellt kön 

(Annell 2016:36).   

I den här uppsatsen blir performativitetsbegreppet intressant i förhållande till hur Moa använder 

sin förmåga att gestalta sig själv och sitt kön för att uppnå framgång. Hon är en kvinna i et 

kvinnodominerat arbetsfält och trots att hon själv anser att hon inte passar in eller hör hemma där 

kan hon lägga sig till med vissa attribut och handlingar som signalerar till andra att hon är rätt 

person på rätt plats. Undersökningen tittar närmre på hur hon använder andras förväntningar om 

kön i förhållande till sitt arbete och sina personliga mål med detta arbete.  

Unni Langås hävdar att litteraturforskningen och litteraturhistorieskrivningen både är 

kanonskapande och kanonförvaltare. Därför står den i ett intimt förhållande till samhällets 

socialiserings- och bildningsmekanismer (Langås 2010:27). 

Tätt sammankoppla med feminism, kvinnoforskning och feministisk litteraturvetenskap finns 

förståelsen av könsroller, socialt- eller kulturellt kön, eller snarare det som Yvonne Hirdman med 

flera andra hävdar bör benämnas som genus (Hirdman 1988: 51).  

 

IDENTITET(ER) 

I Bergmans uppsats beskriver hon det som att begreppet identitet kan delas in i en subjektiv del 

och en objektiv del, vilka i sin tur kan delas in i personlig- och social identitet. När en person 

”tillskrivs en identitet av andra personer är identiteten objektiv. Personerna har en uppfattning 

om vem individen är med utgångspunkt i dennas sociala grupp, vilket kallas objektiv social 

identitet” och när ”det handlar om vilka egenskaper andra personer tillskriver en individ, kallas 

det objektiv personlig identitet”. Hon beskriver vidare att den sociala identiteten tillskrivs 
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individen varierar beroende på om personen är man, kvinna, dess klasstillhörighet, om personen 

är invandrare, infödd, vit eller rasifieras och så vidare.  En människas identitetskapande påverkas 

bland annat av dessa faktorer och vilken status de har (Bergman 2016:10).  Med det sagt ska 

identitet och självbild ses som situationsanpassade projektioner av den stabila 

självuppfattningen. ”Identitet är något tidsbundet och föränderligt, en pågående process – och 

inte en egenskap”. Man bör snarare se det som ombytbara och tillfälliga ”identiteter” snarare än 

”identiteten”.  Man kan se det som att människor skapar i sina identiteter för en kortare period 

och inte för hela livet. Identitet blir därmed något man själv väljer och byter efter sammanhang. 

Hon beskriver vidare att det finns en nyttoaspekt av identiteten som är kopplad till vad man vill 

uppnå med den. Identiteten medför tillgång till olika koder, vilka i sin tur leder till att man får 

tillträde till vissa områden- exempelvis rätten att vistas på en arbetsplats (Bergman 2016:11- 12). 

Ideniteten kan alltså enligt detta resonemang ses som något som individer kan kliva i och ur 

beroende på hur det passar dem och vilka mål de ämnar uppnå i stunden. Moa kliver in och ut ur 

olika identiteter och när hennes egen uppfattning av situationen inte stämmer överens med 

hennes agerande blir det extra tydligt att hon gör en form av motstånd.  

Sammanfattningsvis kan sägas att uppsatsen kommer att lägga an ett feministiskt perspektiv som 

utgår från att det finns ett patriarkalt system där kvinnor underordnas och ges mindre inflytande 

än män i samhället. Med denna utgångspunkt menas inte att kvinnor eller underordnade grupper 

är maktlösa, utan snarare att de är i besittning av makten för att kunna göra motstånd mot den 

rådande ordningen. Motståndet kväver vissa strategier, motståndsstrategier, vilka kan se olika ut 

i olika sammanhang och anpassas till olika situationer. Uppsatsen utgår också från att kön kan 

gestaltas på olika sätt och att brott mot konventionen av hur kön iscensätts kan ses som en form 

av motstånd. Begreppet identitet ses som flytande och någonting som individen kan välja att 

kliva i och ur beroende på vilka syften hen vill uppnå och att även denna form av gestaltning kan 

läsas som en form av motstånd.  
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Metod 

I analysen kommer jag att fokusera på temat kring emancipation och lyfta fram de delar ur 

romanen där det blir tydligt att det är det som Moa ägnar sig åt. Avsnitt ur romanen där Moa 

använder sitt handlingsutrymme för att göra motstånd kommer att belysas och närläsas.  

Bedömningen av vad som utgör en motståndsstrategi utgår från Cecilia Annells beskrivningar av 

dessa.  Fallstudien genomförs som en närläsning ur ett teoretiskt perspektiv där grunden är 

feminism och feministiska motståndsstrategier med utgångspunkt i begreppen performativitet 

och identitet.  

 

Material 

På ett sätt skulle den här undersökningen kunna utgå från nästan vilket material som helst. Varför 

kretsar den då kring Sara Beischers Jag ska egentligen inte jobba här? 

Beischer debuterade med romanen 2012 och har sedan dess skrivit ytterligare två romaner. Hon 

är utbildad svensklärare men jobbar numer som författare och föreläsare på heltid 

(sarabeischer.se). Sedan debuten har Beischer mottagit ett antal kulturstipendier och 

debutromanen hyllades på flera håll när den kom ut 2012. Bortsett från inbördes beundran inom 

lärarskrået är boken intressant för att den skildrar en ung kvinnlig huvudkaraktär och hennes väg 

mot målet att bli skådespelare. Kombinationen av huvudkaraktärens starka drivkraft, och 

Beischers moderat beforskade författarskap samt hennes förmåga att beskriva det fula, otäcka 

och förgängliga på ett ingående och påträngande sätt gör den till ett intressant studieobjekt.  

 

ROMANEN 

Huvudkaraktären Moa Bengtsson flyttar till Stockholm som 19-åring med stora drömmar om att 

bli skådespelerska. Hon kommer från den halländska landsbygden och är fast besluten om att 

lyckas med sin målsättning. Hon skaffar sig ett jobb. Slumpen faller sig så att hon hamnar på 

äldreboendet Liljebacken. Till en början är allt ett enda mischmasch för Moa. Hon kommer inte 

ens ihåg namnet på de boende och det blir inte bättre av att den resterande personalstyrkan endast 

kallar dem vid deras rumsnummer. Eftersom Moa inte har lärt sig att hitta i de långa, tråkiga 
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korridorerna ännu blir det alltså ännu svårare att se de äldre som personer och inte döende 

kroppar som luktar fränt av kroppsvätskor, ålderdom och död. Hon bryr sig heller inte så mycket 

om att försöka lära sig vem som är vem, hon ska ju egentligen inte jobba på Liljebacken- hon ska 

ju bli skådespelerska.  

Under den första tiden på Liljebacken råkar Moa reta upp en av kollegorna, Leena med två ee, 

vilket gör att hon kommer att dra sig för att jobba samma skift som Leena, som framstår som en 

rätt så egensinnig person i flera avseenden.  

Under romanens gång får vi dels följa Moas utveckling i arbetet. Hon vänjer sig vid alla 

kroppsvätskor som skrämde henne till en början och hon växer in i rollen som vårdare och börjar 

succesivt se de boende mer och mer som individer med egna behov, drivkrafter och önskningar. 

Hon lär sig vad de vill äta till frukost och hur hon ska stryka dem lugnande över kinden när 

dödsångesten tränger sig på. Samtidigt får vi följa hennes strategier för att nå sitt mål: att bli 

skådespelerska. Hon listar ut ett sätt att ta sig in på föreställningar och genrep som egentligen 

enbart är avsedda för teaterstudenter. Hon lurar sig in på flera olika fyndiga sätt och hon 

memorerar monologer som hon ska kunna framföra när hon söker in till olika teaterskolor runt 

om i landet.  

Vi får också följa hur hon gestaltar sig själv på olika sätt. Hon vill till exempel väldigt gärna ha 

ett ”stammisfik” så hon bestämmer sig helt enkelt för ett café i stan där hon sätter sig och övar på 

sina monologer. Hon läser dramer och dricker kaffe flera timmar i sträck i hopp om att 

personalen ska känna igen henne nästa gång hon kommer dit.  

 När Moa söker in till teaterutbildningen i Umeå går det inte riktigt som hon har tänkt och hon 

bestämmer sig för att hon ska skaffa sig en coach till nästa intagning i Malmö. Hon letar upp 

Marica Lagercrantz telefonnummer och undrar om hon kan coacha henne. Efter många om och 

men faller det sig så att kollegan Leena blir Moas coach och att de sakta men säkert utvecklar en 

vänskapsrelation där Moa ofta blir ifrågasatt men även stärkt och stöttad både som blivande 

skådespelare och i sin yrkesroll som vårdgivare.  

Efter en tid på Liljebacken kommer Moa allt närmre de äldre och hon inser mer och mer att de 

inte har någon annan än de anställda på äldreboendet att ty sig till att de tjänster som ingår på 

Liljebacken tyvärr är ganska begränsade. Promenader är en sådan tjänst som inte ingår till 
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exempel. Det tröttnar Moa på och bestämmer sig för att gå utanför systemet. Hon skriver 

”likabehandlingsplan” som innebär att hon olovandes ska ta med sig de gamla ut på promenader. 

Hon gör till och med upp med en av vårdtagarna om att Moa ska ta med henne ut på konditori så 

att hon ska få äta bakelse en sista gång i livet.  

I slutet av romanen erbjuds Moa fast tjänst på vårdboendet, vilken hon något motvillit accepterar. 

Hon är fortfarande inställd på att bli skådespelare och har till och med tänkt missa det avtalade 

konditoribesöket för att istället gå på en provspelning. I sista stund ångrar hon sig och hoppar av 

tunnelbanan och vänder om för att åka till vårdboendet i stället för provspelningen. Moa inser 

slutligen att hon trivs ganska bra med den trygghet och den professionella utvecklingen en fast 

tjänst kan erbjuda och även att hon genuint vurmar för vårdtagarna.  

I romanen berörs även teman om klass, om kvinnodominerade arbetsplatser och så kallade 

kvinnoyrken. Dessa teman ingår dock inte i analysen av denna roman eftersom de inte är 

framträdande motståndsstrategier 

 

Resultat 

REGELBROTT SOM MOTSTÅNDSSTRATEGI 

I romanen Jag ska egentligen inte jobba här får vi följa med på karaktären Moas resa från att 

känna enormt motstånd till både sin arbetsplats, sysslorna, vårdtagarna och kollegorna till att 

faktiskt acceptera en fast tjänst på Liljebacken. Dessa citat illustrerar hur Moas inställnings 

förändras över tid från ”[j]ag frånsäger mig allt ansvar för min tillfälliga arbetsplats, för det är 

just vad den är. Tillfällig. Den har ingenting med mig att göra. Jag gör det jag gör för pengarna” 

(Beischer 2012:11) till ”[j]ag har ett eget hem. Ett eget andrahandshem. Jag har egen ekonomi 

och en fast tjänst och ett alldeles eget postfack, i slutet av en mycket lång korridor. Jag är 

vuxen.” (Beischer 2012: 193). 

Moa rör sig i ett patriarkat, men Liljebacken kan ses som en slags frizon. Det är en 

kvinnodominerad arbetsplats och i detta sammanhang får hon plats att nästan ogenerat blomstra 

och utvecklas i fri takt. Detta gör att hon förmår reflektera kring sina egna värderingar om vad 

som är viktigt och vilken typ av roll hon vill spela i det.  Det är inte ett manligt begär eller 
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godkännande som Moa söker genom romanen, hon söker sitt eget godkännande genom 

självförverkligande och det tycks som att hon finner det genom professionell framgång, och 

personlig utveckling . Den fasta tjänsten får i romanen symbolisera det trygga och ansvarsfulla 

valet i motsats till den osäkra tillvaro det skulle innebär att fortsätta sin satsning på 

skådespeleriet. Samtidigt ges hon även möjlighet att skapa sina egna regler när hon är på 

Liljebacken. Hon utvecklar ett rättspatos och empati med vårdtagarna som är relativt maktlösa i 

händerna på personalen. ”Jag ska själv ta ut pensionärerna. Det är så det måste bli. Det ingår 

ingen utevistelse på Liljebacken. Och det bedrövar mig. Jag har redan skrivit ett 

preliminärschema […]. Det måste bli rättvist. Jag har börjat tänka en hel del på rättvisa. Det är 

ingenting jag styr över. Jag skissar på en likabehandlingsplan också. ” (Beischer 2012: 157). Av 

dessa skäl väljer Moa att ställa sig på vårdtagarnas sida och ställa upp egna regler som hon själv 

anser är mer fördelaktiga för dem. 

Om vi följer Richards resonemang om att vägen från låg till högre status går genom det 

respektabla och ansvarsfulla stämmer det inte riktigt överens med det som Moa gör när hon 

tackar ja till tjänsten. Linnea Richard förutsätter att det är respektabilitet som är Moas mål men 

hon har genom berättelsen strävat efter det ”orespektabla” alltså ett liv dedikerat till teatern och 

väljer att i stället motvilligt acceptera det mer stabila i att ha en fast anställning. Hon går således 

från att avsäga sig de förväntningar ett omvårdande yrke medför till att omförhandla rollen och 

göra den till sin egen, på sitt eget vis. Det innebär att hon avsäger rollen som skådespelerska, och 

samtidigt ikläder sig rollen som sin egen regissör. För Moa har målet inte varit att uppnå 

respektabilitet, men det blir ett mål under förutsättning att hon får uppnå det på sina villkor. 

 

I teoriavsnittet beskrevs det maktperspektiv som Annell använder för att analysera karaktärernas 

motståndsstrategier, att motstånd skapar agens och frigörelse från de rådande normerna och 

makten.  

Annell beskriver hur det i upprepningen av sociala mönster och konventioner skapas utrymme 

för att en handling kan ges nya betydelser när den upprepas, vilket kallas resignification (Annell 

2016:37), eller omförhandling, vilket är det som händer med Moas inställning till sitt arbete på 

vårdboendet.  Hon omdefinierar och omvärderar den. Det som till en början signalerade lågstatus 

och ett slags misslyckande omförhandlades till att snarare röra sig om ett slags motstånd mot de 
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förväntningar från arbetsgivare och kollegor som Moa ställs inför. Följande citat illustrerar 

övergången från den jäktade och på sätt och vis kalla inställningen till arbetet Moa uppvisar. Hon 

har ”[a]lltid bråttom hem efter jobbet. Först ner i omklädningsrummet. Först av med 

bussarongen. Först ut genom dörren. […] sisten är en bajskorv” (Beischer 2012: 49). Längre 

fram i berättelsen beskriver hon hur hon tar hand om vårdtagaren Gullan, vars hälsotillstånd 

hastigt försämrats ”[hon] skakar och skälver i sin trötta kropp. Öppnar inte ögonen. Hon kämpar 

febrilt efter luft. Jag hade önskat jag kunde ge henne lite av min[…] ’håll om mig’ viskar Gullan. 

Jag gör som hon säger. Jag halvligger i sängen men armarna om hennes kropp. […] Eventuellt 

överskrider jag någon slags gräns. Förmodligen finns det någon lag eller åtminstone några 

kommunala riktlinjer ” (Beischer 2012: 171-172). 

Linnea Richard beskriver hur kvinnor ur ett historiskt perspektiv länge har bedömts för hur de är 

som fruar och mödrar och hur väl de lyckas hålla resten av familjen i schack. Deras roll har länge 

varit att se till att familjen höll sig hel och ren. Vägen ur denna bild går enligt Richards 

beskrivning genom det ansvarsfulla och respektabla. Därmed blir yrkesmässig omvårdnad ett sätt 

att finna mening och värdighet, vilket resulterar i att man erövrar en bild av ansvar och 

respektabilitet (Richard 2014:10).  

Jag håller med om att det går att uppnå en position av ansvar och värdighet genom Moas 

handlingar, men hävdar att det snarare rör sig om en frigörande strategi i relation till 

maktstrukturerna i samhället. Hon uppnår denna position genom att göra det otillåtna och genom 

att tänja på reglerna. 

 På vårdboendet Liljebacken råder en annan slags makthierarki än den i samhället utanför. På 

boendet är vårdtagarna beroende av personalen för att göra det mest basala sysslor som att hjälpa 

dem till eller från toaletten och sköta deras hygien då ”[a]lla som bor på Liljebacken har en 

duschlista”(Beischer 2012:56).  

Genom att sätta sig i positionen som personal kommer både ansvar och makt som den anställda 

inte har utanför arbetet. Att ta på sig rollen som vårdgivare sätter Moa i en ny position där hon 

kan utjämna och förändra maktpositionerna på Liljebacken. Hon kan välja att bortse från de 

regler som arbetsgivaren har ställt upp och i stället lägga makten, eller delar av den, i händerna 

på vårdtagarna. Hon gör som de vill i större utsträckning än hon gör som arbetsgivaren vill.  
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Genom att välja bort att vara i händerna på teaterproduktioner och i stället välja att ha ekonomisk 

och social trygghet gör Moa motstånd mot rådande normer och förväntningar på henne som ung 

kvinna. En fast tjänst får i romanen symbolisera det trygga och ansvarsfulla valet i motsats till 

den osäkra tillvaro det skulle innebär att fortsätta sin satsning på skådespeleriet. Den medför 

även möjligheten att tänja på reglerna och påverka sin egen tillvaro och arbetsuppgifterna, vilket 

i sig blir en form av självförverkligande. Redan innan Moa har erbjudits den fasta tjänsten har 

hon börjat omförhandla vad hennes arbetsuppgifter går ut på och vad hon kan tänka sig att göra 

för vårdtagarna. Hon har sin egen agenda och dansar inte efter arbetsgivarens pipa.  

 

SKILDA IDENTITER SOM MOTSTÅNDSSTRATEGI 

Bergman resonerar kring begreppet identitet, vilket kan kopplas till Moas strategier av motstånd. 

Bergman beskriver det som att Moa har en viss syn på sig själv, en identitet, innan hon kliver in 

på arbetsmarknaden och att denna ställs mot den identitet hon sedan tar som personal på 

Liljebacken. Hon framställer det som att det skapas en ”privat” och en ”offentlig” identitet hos 

henne som hon kan tygla och styra (Bergman 2016: 10). Hon skapar sig dessutom andra 

identiteter, exempelvis som vårdgivare, stammis gäst på ett fik och teaterstudent, under resans 

gång, vilka hon kan kliva i och ur lite som det passar henne själv och beroende på vad hon vill 

uppnå i stunden. 

Annell utgår från att motståndet mot makten har strategier för att nå dit den vill, precis som att 

makten har sina strategier. Dessa strategier bildar enligt Annell en slags motdiskurs mot den 

rådande, dominerande diskursen. (Annell 2016: 30-31). Genom att särskilja sin privata identitet 

från den ”offentliga”, eller arbetsrelaterade identiteten kan Moa göra motstånd mot de 

förväntningar hon upplever att hon ställs inför. ”Jag lär mig tidigt att dela upp mig i två. Min 

kropp arbetar men det som är jag är långt härifrån. […] Det går per automatik” (Beischer 

2016:35), ”Jag kommer aldrig att bli som dem” (Beischer 2012:119). Denna strävan efter distans 

från det som förknippas med arbetet hon utför och önskan om närhet till den framtid hon begär är 

inte bara en överlevnadsstrategi, utan även en strategi för motstånd och för att behålla den delen 

av sin identitet som Moa värdesätter mest. Richard lyfter även fram Moas strävan efter att erövra 

teaterkonsten som en strävan efter att uppnå kulturellt kapital. Hon beskriver det som att Moa 
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kommer från en arbetarklassbakgrund där hon själv aktivt har sökt upp teatergrupper och 

föreställningar för att lära sig mer och utvecklas inom teatersfären (Richard 2014:20).  Jag 

hävdar snarare att det är en strävan efter självförverkligande. Att dela upp sitt jag i flera 

identiteter kan alltså förstås som en motståndsstrategi. 

 

FEMININ IDENTITET 

I romanen framställs hur Moa gestaltar sin feminitet på olika sätt. Exempelvis flätar hon håret 

inför sin arbetsintervju, eftersom det sinalerar ansvarfullhet ”[j]ag hade förbetett mig noggrant på 

hur jag skulle svara när frågorna kom. Gjort två ordentliga flätor i mitt hennafärgade hår. Flätor 

signalerar en viss ansvarskänsla” (Beischer 2012: 11).  

Richard beskriver det som att feminiteten ses som en form av kapital, vilket kan användas och 

omsättas i en yrkesroll.  Den feminitet som i detta fall eftersträvas representeras av ett vackert 

och välvårdat yttre samt ansvarstagande och omsorg (Richard 2014:11). Hon hävdar alltså att 

Moa använder sig av sin feminitet och sina attribut som feminin för att tillskansa sig ett jobb. 

Richard hänvisar till Skeggs som beskriver fysisk framställning som något som kan fungera som 

kapitalform. Genom att använda sitt utseende kan (oftast) kvinnor använda sitt utseende som ett 

kapital som godkänns av medelklassen, vilket senare kan generera ekonomiskt kapital. (Richard 

2014:18-19). Även Bergman lyfter fram hur Moa använder olika attribut. Ett exempel är hur hon 

gör sig en identitet som kvinna och skådespelerska. 

Kvinnor kan använda ett antal olika strategier för att gestalta den kvinnlighet som förväntas av 

dem. De kan göra det av ett antal olika orsaker och när det görs för att överleva bland de 

förväntningar som ställs på kvinnor i patriarkatet kan det ses som ett slags normalläge. När 

kvinnor i stället använder dessa strategier för att medvetet gestalta kvinnlighet i syfte att uppnå 

någonting kan det kallas en motståndsstrategi.  

Richard har ett mer bokstavligt resonemang kring attribut som kan användas performativt. Hon 

använder här karaktären Kokerskan som exempel. Kokerskans korta kjolar och 

leopardmönstradeunderkläder som ofta blir synliga då hon ständigt drar i dem och rättar till dem 

får representera en sorts kvinnlighet och görandet av kvinnlighet som Richard lyfter fram. Hon 
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lyfter även fram karaktären Leena som ett exempel på en okontrollerad kropp eftersom att Leena 

inte rakar sig under armarna, Richard hävdar att detta tyder på att Leena har en kropp som hon 

inte kontrollerar och håller efter, vilket är ett typexempel på ”dålig arbetarklass”.  Ett annat sätt 

att tolka det är att Leena helt enkelt inte vill kontrollera sig och därmed inte heller tar avstånd 

från sin klasstillhörighet. Richard lyfter fram att ”[e]n respektabel kropp är vit, avsexualiserad, 

hetero-feminin och oftast medelklass.” Eftersom Leena varken är hetero-feminin eller 

medelklass kan hennes framställning av sig själv kan tolkas som en emancipatorisk strävan mot 

samhällets påtryckningar om utseende och uppfostran. Att bära sexuellt utmanande klädsel 

speglar enligt Richard en saknad av respektabilitet eftersom sexuell klädsel är ett tecken för 

arbetarklassen (Richard 2014: 17-18).  Leenas medvetna avståndstagande från den välvårdade 

femininiteten kan också ses som en motståndsstrategi mot rådande förväntningar på kvinnor och 

kvinnors kroppar. Leena är också den enda karaktären i boken som faktiskt nämner patriarkatet 

och sitt avståndstagande därifrån. Hon gör alltså medvetet en annan typ av kön än den 

konventionella kvinnlighet som i regel premieras. Spänningen, eller kontrasten, mellan Leena 

och Kokerskan symboliserar två extremer för de krav på hur kvinnlighet kan gestaltas. På sitt 

eget vis pendlar Moa mellan dessa extremer då hon både kan gestalta sig som hetero feminin och 

pålitlig med sina flätor och väl förberedda svar. Samtidigt är hon kapabel att anta typiskt 

”manliga” attribut som att vara målmedveten, drivande och initiativrik. Det faktum att hon helst 

vill uppslukas av konsten och glömma alla världsliga ting anspelar på myten om det manliga 

geniet och dess förmåga att vara verklighetsfrånvänd och totalt uppslukad av det kreativa arbetet. 

 

IDENTITETEN SOM SKÅDESPELARE  

När Moa söker in till teaterhögskolan i Luleå är hon så övertygad om att hon har kommit in på 

första försöket att hon förklarar för en funktionär på plats att det blivit fel med antagningslistorna 

då både siffrorna kastats om och hennes namn råkat bli felstavat. Moas övertygelse om sin egen 

självklara roll i teatersfären är en slags motstånd i sig. I ett patriarkalt samhälle där kvinnor lär 

sig tidigt att de har lägre status än män och tidigt lär sig att konkurrera med andra kvinnor är det 

ett statement att vara så säker på att man hör hemma, att man kommer att vara framgångsrik och 

att man är på rätt plats. Nu var det ju så att antagningsjuryn inte såg det riktigt på samma sätt 

”[j]ag söker febrilt efter mitt nummer och mitt namn […]354 Moa Bergsten. Jaaa!!!! Jag står 
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med. Andas ut. Jublar. Det är bara efternamnet som är felstavat. Dessutom har jag inte nummer 

354 utan 375. Vem ska jag kontakta?” (Beischer 2012: 115). Hon låter sig dock inte nedslås av 

detta utan letar helt sonika upp den framgångsrika skådespelaren Marika Lagercrantz 

telefonnummer och undrar om hon kan coacha Moa inför intagningen till nästa teaterhögskola. 

Moa är i det här skedet så fast besluten att hon har hittat rätt plats och att det är inom teatern hon 

hör hemma att ingenting kan stoppa henne. Linnea Richard menar att den emancipatoriska 

strävan som går genom arbetet och strävan efter utbildning i romanen skildrar en slags en 

omedveten klasskamp, eller strävan efter respektabilitet. Moa uppvisar egenskaper som 

osjälviskhet och omhändertagande genom att till slut börja sätta andras behov före sina egna och 

hon strävar efter respektabilitet genom att tillgodogöra sig kulturellt kapital (Richard 2014: 23-

24). Jag menar att detta i stället kan ses som en strategi för motstånd och att hennes behov 

förändras under resans gång. Det som börjar som en strävan efter självförverkligande genom 

teaterkonsten går över till en strävan efter självständighet, trygghet och utveckling genom en fast 

tjänst på vårdboendet. Moa utvecklar sin yrkesroll till det hon vill att den ska vara genom att fatta 

egna beslut och bryta mot reglerna, exempelvis genom att ta med sig vårdtagaren Gullan ut på en 

promenad trots att detta inte ingår i arbetsuppgifterna och att det egentligen inte finns tid för 

sådana utsvävningar. Hennes, något rebelliska, beteende belönas med en fast anställning som 

hon slutligen kommer att värdera i jämförbar utsträckning som en karriär inom teatern, vilket 

gestaltas genom att hon faktiskt vänder på väg till en provspelning och åker till Liljebacken för 

att fullfölja sitt löfte om ett sista konditoribesök.  

Hon flyttar till ”Stockholm eftersom ’ska man bli skådespelare är det just i en huvudstad man bör 

befinna sig.’ Själva staden blir en del av [Moas] drömtillvaro, scenen där hennes drömliv ska 

utspela sig. Hon söker till Teaterhögskolan i Luleå och Malmö, men hon tänker att en av 

förutsättningarna för att bli skådespelare är att bo i Stockholm. Hon distanserar sig från arbetet 

och ser det som något som inte tillhör den hon egentligen är” (Bergman 2016: 27). Medan 

Richard argumenterar för att det handlar om Moas ansträngningar för att godkännas av 

medelklassen hävdar jag att det snarare rör sig om Moas kamp för att nå den självständighet och 

de handlingsmöjligheter som friheten i att ha en inkomst medför. Moa kommer till Stockholm 

med målet att bli skådespelare, jobbet på vårdhemmet är enligt henne enbart en språngbräda för 

att komma vidare i karriären. Därmed kan hon använda sin feminitet och de attribut hon 

behärskar som medel för att nå målet att uppnå sin fulla potential.  
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Cecilia Annell skriver att berättarrösten kan ge en fingervisning om hur textens motstånd kan 

läsas och eftersom det är genom Moas egna tankar och funderingar som vi får följa utvecklingen 

visar det berättartekniska greppet eventuellt på en viss medvetenhet gällande detta från 

författarens sida. Detta är dock inte alltid det intressanta, utan det som står i fokus är den 

emancipatoriska potential som ryms i texten (Annell 2016:31). Innan Moa erbjuds en fast tjänst 

på vårdboendet frågar chefen hur det har varit att jobba på Liljebacken det senaste året. Moa 

svarar ”’[b]ra och givande. Och lärorikt.’ Jag vet inte om jag ljuger eller om jag faktiskt talar 

sanning.” När chefen fortsätter och ger henne beröm beskriver hon det såhär ”[f]ör en stund är 

det som om glädjen över att få en dos bekräftelse förblindar mig. Jag skulle kunna hoppa jämfota 

över skrivbordet och ge Annika Bäcklund en blöt puss i pannan. Men jag samlar ihop mig. Jag 

hoppar varken jämfota eller kysser Bäcklunds panna” (Beischer 2012: 181). Behovet, eller 

törsten, efter bekräftelse som uttrycks i citatet ovan representerar den inre konflikten Moa står 

inför. Å ena sidan har hon sin ouppnåeliga dröm och å andra sidan har hon den trygghet och 

självständighet som en fast tjänst erbjuder.  

Det är svårt, om inte meningslöst, att spekulera i vad författaren egentligen har tänkt kring Moas 

röst i texten. Oavsett författarens avsikt kan berättandet läsas som en berättelse om motstånd och 

den har frigörande aspekter som flätar samman konsten med samtiden.  

Gällande Moas olika identiteter som helhet vill jag jämföra resonemanget ovan med Bergman 

som argumenterar för att Moa anpassar sig och skapar sig nya identiteter kopplade både till 

själva yrkesrollen och till att vara arbetare (Bergman 2016:14). Samtidigt beskriver hon hur 

huvudkaraktären känner både obehag inför sina arbetsuppgifter och ett motstånd mot att 

identifiera sig med sina kollegor. Hon är rädd för att kunskap om det nya jobbet ska medföra ”att 

sådant som verkligen betyder någonting inte ska få plats” i huvudet längre (Bergman 2016: 15). 

Moa gör alltså medvetet en avvägning om hennes yrkesroll är värd det som hon offrar i relation 

till vad hon vill uppnå. Hon ikläder sig rollen som ett empatiskt och kompetent vårdbiträde 

samtidigt som hon värderar om det kommer att leda henne fram till målet. Eftersom arbetet är en 

nödvändighet för att Moa ska kunna bo kvar i Stockholm och förverkliga målet att bli 

skådespelare gör hon avvägningen att det är värt att gestalta sig som en god arbetare för att 

kunna behålla jobbet och således även kunna fortsätta mot sitt mål. I hemlighet bryter hon dock 

mot uppsatta regler och de förväntningar på henne som råder. Hon intar identiteten som feminin 
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och pålitlig för att få jobbet och hon intar rollen som skådespelare, eller teaterstudent, för att det 

är det hon vill bli på riktigt. På samma sätt som hon fick jobbet som vårdbiträde genom att låtsas 

tänker hon sig att hon kan få jobbet som skådespelare genom att låtsas.  

 

SYSTERSKAP SOM MOTSTÅNDSSTRATEGI 

I romanen möter vi inte bara Moa, utan en av kollegorna, ”Leena med två e” ges också en del 

utrymme. Leena är olik Moa på många sätt. Hon är en medelålders kvinna som tycks ha tagit 

avstånd från den gängse konventionen om kvinnlighet på flera olika sätt. Linnea Richard lyfter 

exempelvis fram att Leena inte rakar sig under armarna, aldrig bär arbetskläder utan går direkt 

hem efter ett avslutat pass och att hon inte sällan dryftar sina konspirationsteorier om hur 

etablissemanget vill styra den svenska arbetarklassen (Richard 2014: 17-18).  Moa och Leena 

skiljer sig åt på flera olika sätt och till en början är Moa rädd för Leena. Eftersom det senare visar 

sig att de har kärleken till teatern och skådespeleriet gemensamt kommer de successivt nära 

varandra och slutligen blir Leena en källa till stöttning och styrka som Moa kan vända sig till om 

hon behöver hjälp. Liksom Moa har Leena alltså sina egna sätt att göra motstånd mot de 

förväntningar som riktas mot dem från arbetsgivare, kolleger och även samhället i stort. Genom 

sina regelbrott och den gemensamma passionen förenas Moa och Leena i ett systerskap som 

stärker dem båda. ”Om du verkligen vill spela teater ska jag hjälpa dig” (Beischer 2012:140) 

säger Leena vid deras första möte utanför Liljebacken innan hon bjuder hem Moa till sig för att 

få coaching.  

Genom vänskapen med Leena kommer Moa ett steg närmare att identifiera sig med rollen som 

vårdgivare och anställd på Liljebacken. Det är svårt att tänka sig att hon hade lyckats uppnå 

tillfredställelse eller självförverkligande genom att ständigt distansera sig från den rollen. Leena 

hjälper henne inte bara att utvecklas inom skådespeleriet, utan även som medarbetare och som 

person. Leenas självständighet och frispråkighet fungerar som en katalysator för Moas 

utveckling till att bli en stark och självständig individ.  
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MOTSTÅND SKAPAR HANDLINGSUTRYMME 

I inledningen till Jag ska egentligen inte jobba här påstår sig Moa helt sakna alla former av 

omvårdnande anlag,” [s]om Eva ska jag aldrig bli!”(Beischer 2012:49) men vi får sedan följa en 

utveckling där hon lägger mer och mer tid och energi på att försäkra sig om att vårdtagarna har 

det bra. Hon tar till och med på sig extra arbetsuppgifter, som att se till att de får komma ut på en 

promenad. I början distanserar hon sig från sina arbetskamrater genom att framhäva skillnaderna 

mellan henne själv och dem och hon tycker att hon är väldigt annorlunda i förhållande till dem 

eftersom hon enbart intresserar sig för teatern och inte för kläder och smink. Richard finner en 

viss emancipatorisk strävan i att ge sig hän åt arbetet och bli en bra och uppskattad kollega 

(Richard 2014:22). Medan hennes perspektiv kretsar kring att slå sig fri från arbetarklassens 

förutbestämda riktning, anlägger jag Annells perspektiv på motstånd. Genom att upprepa 

handlingar som gör en till ett bra vårdbiträde, eller en god kollega lyckas Moa också skapa 

handlingsutrymme för att göra det på sitt egna vis. Hon går inte bara in i rollen helhjärtat, hon 

förändrar och utvecklar den också genom att utveckla sin egen ”likabehandlingsplan” och ta sig 

friheter med arbetstiden och arbetsuppgifterna genom att ge vårdtagarna möjligheten att vistas 

utomhus. Medan Richard ser det emancipatoriska i att ge sig hän åt arbetet kan detta perspektiv 

också leda oss till att se det utvecklande och frigörande i att också korsa gränsen för 

förväntningarna på en bra vårdgivare och ta rollen ett steg längre. Synen på det världsliga 

förändras och avståndet från det ”typiskt kvinnliga” minskar i och med att Moa gör rollen mer 

och mer till sin egen.  

Likabehandlingsplanen är inte det enda tillfället då Moa bryter mot reglerna för att nå sitt mål. 

Hon hittar nämligen olika sätt att fiffla sig in på genrep på olika teatrar genom att utge sig för att 

vara teaterstudent. På detta sätt får hon möjlighet att uppleva ett antal olika pjäser utan att behöva 

betala ett öre för biljetten. Man skulle kunna hävda att detta enbart handlar om fattigdom eller 

Moas engagemang. Det handlar också om motstånd mot ett system som inte ser henne ur samma 

perspektiv som hon själv ser sig. Moa upplever sig själv som en teaterstudent och att hon satsar 

helhjärtat på teatern. Hon gör allt i sin makt för att iscensätta sig som skådespelare; hon köper sig 

en tygpåse, bär basker, återkommer till samma café där hon sitter och läser in sig på dramer hon 

lånat på biblioteket och hon övar repliker med sina vårdtagare under arbetstid. Allt detta gör hon 

för att hon vet att hon är ämnad för ett liv som skådespelerska och hon är beredd att hänge sig åt 
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detta helhjärtat, även om det innebär att inte bara tänja på det som är tillåtet, hon är också beredd 

att gå så långt som att vända sig till det otillåtna. Motståndet här består inte enbart i att göra sånt 

en inte får, det innebär också en frigörelse från konventionen och en mycket viljestark ung 

kvinnas handlande för att förverkliga sig själv. Hon kliver in i identiteten som teaterstudent eller 

skådespelare så helhjärtat att läsaren stundtals kan få för sig att Moa faktiskt tror att hon är en 

skådis på riktigt. Att totalt hänge sig åt målet är en form av motstånd mot det begränsande 

system som Moa rör sig inom.  

 

DIDAKTISKA VINSTER 

När det kommer till att besvara uppsatsens andra frågeställning om vilka didaktiska vinster som 

en feministisk litteraturanalys har möjlighet att generera är det naturligt att ta avstamp i några av 

de grundläggande didaktiska frågorna om vad som ska läras ut, varför det ska läras ut och 

hur det ska läras ut.  

Som jag nämnde inledningsvis ingår det i uppdraget som svensklärare att lotsa eleverna genom 

litteraturarvet och att jag har som ambition att göra det med normkritiska ögon, vilket är en del 

av det interkulturella förhållningssättet. För att besvara frågan om vad som ska läras ut med 

hjälp av en feministisk analys handlar det dels om det kritiska förhållningssätt som det innebär 

att välja att positionera en berättelse eller gestaltningen av olika karaktärer på maktaxeln ”över- 

underordnad”. Detta kan ge en större insikt i hur verkligheten är beskaffad och uppmuntrar 

eleven till att själv betrakta sin omgivning med kritiska ögon och att reflektera kring sin egen och 

andras maktpositioner i samhället samt var man kan göra för att förändra dessa. Dessa insikter är 

inte statiska, utan handlar om att se var på maktaxeln en person eller företeelse befinner sig i 

stunden, och hur denna position kan förändras. Uppsatsen kretsar kring självförverkligande, 

vilket leder till emancipation och det finns en emancipatorisk aspekt av att analysera, granska 

och ifrågasätta makten samt att själv få syn på sin egen makt oavsett om en ser sig som över eller 

underordnad.  Varför ska då detta läras ut? För att inte sväva iväg i resonemang om att varje 

enskild individ har rätt att känna sin fulla potential och att välja själv hur hen vill använda sig av 

den och på så sätt frigöra sig från sociala förtryck av olika slag väljer jag att återgå till materialet. 

Som analysen har visat använder sig Moa av ett antal olika strategier för att uppnå emancipation. 
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Under romanens gång växer Moa som person och utvecklar både en yrkesidentitet och 

personliga egenskaper som empati och stolthet. Genom att omförhandla villkoren, och bryta mot 

reglerna kommer hon fram till ett läge där hon både uppnår trygghet och framgång samtidigt som 

hon har större handlingsutrymme än om hon inte hade brutit mot dessa begränsande regler.  

Utöver att elever behöver kunna behärska litteraturanalysen som form för att klara kurskrav och 

framtida studier kan den feministiska litteraturanalysen öppna för fler maktkritiska perspektiv 

och reflektion kring den egna maktpositionen.  Svaret på frågan om hur det ska läras ut kan 

tyckas näst intill självskrivet då ett av sätten är att göra precis det som jag har gjort i den här 

uppsatsen, nämligen att själv genomföra en analys. Med detta sagt betyder det att processen att 

skriva en analys kan vara minst lika lärorikt som att läsa en. Genom att vända och vrida på 

perspektiv, begrepp och formuleringar får en syn både på maktpositionerna i själva texten, men 

även på sin egen tankeprocess kring dessa, vilket jag tänker är en av de större didaktiska 

vinsterna som går att göra i det här sammanhanget. Den feministiska litteraturanalysen kan också 

bidra till att eleverna utvecklar förmågan att reflektera kring ett verk och att de öppnar upp för 

möjligheten att rikta en kritisk blick mot omgivande strukturer i exempelvis media eller politiska 

beslut. 

 

Slutsatser 

I det inledande teoriavsnittet beskrevs Lars Elleströms syn på texters relation till sin samtid. Han 

hävdar att en texts betydelse och särprägel inte uppstår utan omgivande strukturer och 

värderingar. Genom att placera in texten i dess kontext kan vi också läsa vad texten säger om 

densamma. I Jag ska egentligen inte jobba här möter vi en ung, kvinnlig huvudkaraktär som på 

flera olika sätt tar makten över sin egen tillvaro och sitt eget liv genom att aktivt driva sitt liv 

framåt mot sitt mål, självförverkligande. I början av romanen får självförverkligandet gestaltas 

genom en teaterkarriär, men detta fokus skiftas under resans gång och övergår till att handla om 

självförverkligande genom självständighet och trygghet, vilket gestaltas i formen av en fast 

anställning. 

Med hänvisning till Annells resonemang kan Beischers roman härmed skrivas in i den 

feministiska kontexten eftersom den bidrar till förändring av hur kvinnorollen ser ut. Den 
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skildrar ett subjekt som dels underkastas den samhälleliga ordningen, men framförallt en individ 

som bejakar sin agens och sitt handlingsutrymme. Romanen belyser flera alternativ för en ung 

kvinna i dagens Sverige och genom en feministisk analys blottläggs förändringspotentialen som 

romanen öppnar för. 

Som jag beskrev i teoriavsnittet kan motståndsstrategier kategoriseras som textimmanenta eller 

kontextuella. Exempel textimmanenta strategier som återfinns i romanen är exempelvis Moas 

begär efter kunskap och utveckling. Hennes starka drivkraft är inledningsvis att hon vill lära sig 

skådespelaryrket och utvecklas inom skrået. Detta begär övergår till ett begär efter utveckling 

inom vårdyrket och självförverkligande genom självständighet. Annell menar att berättarrösten 

kan säga oss någonting om hur vi ska tolka och förstå berättelsen. Eftersom det är Moa själv som 

leder oss genom berättelsen är det också genom hennes egna reflektioner som detta motstånd 

presenteras.  

Textens förhållningssätt till diskursen kring arbete, visar också på emancipatorisk potential. Den 

skiftar från att se arbete som något instrumentellt och nödvändigt för att komma vidare till något 

som faktiskt betyder något för karaktären. Detta är ett exempel på en kontextuell 

motståndsstrategi: självförverkligande genom arbetet. Självförverkligandet som sådant kan ses 

som en idéströmning i det omgivande samhället, men också som en starkt pådrivande och 

grundläggande kraft i romanen. Självförverkligandet som mål övergår från att syfta till att bli 

skådespelerska till att Moa utvecklas som person och hamnar i en position där hon själv dikterar 

reglerna för sitt arbete. Hon är därmed ett självständigt och aktivt subjekt.  

Motstånd och moståndsstrategier har varit centrala för analysen, det är också det som Moa ägnar 

sig åt när hon omförhandlar de roller hon ställs inför. Den tematik som uppenbarar sig när en 

uppmärksammar dessa strategier består dels i att Moa förändrar sina förutsättningar genom att 

bryta reglerna för vad en anställd på Liljebacken får lov att göra, dels i att hon själv förändrar 

synen på sitt arbete och att hon gör ett antal olika insatser för att nå målet om 

självförverkligande. Hennes strategier består i att hon kliver i och ur olika identiteter beroende på 

situationen, att hon tänjer på reglerna för att uppfylla sina egna krav och förväntningar på vad 

hon vill göra samt att hon aktivt deltar i och låter sig stärkas av det systerskap hon delar med 

Leena.  I det här fallet kan självförverkligande uppnås på flera olika plan. Dels skulle det kunna 

uppnås genom att Moa får det hon inledningsvis drömmer om: en karriär som skådespelare. Det 
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kan också uppnås genom att hon ges utrymme att själv bestämma vilka regler hon vill spela efter 

och att hon utvecklas som person. Som har beskrivits tidigare kan identiteter förstås som något 

en kan kliva i och ur, beroende på vilka mål det är man vill uppnå och Moa besitter flera olika 

identiteter eller ”jag” som vill motstidiga saker. Ett jag vill förverkliga sig själv genom en karriär 

som skådespelerska och förmedla känslor till publiken medan ett annat jag vill göra ett bra jobb 

på Liljebacken och känner med vårdtagarna som bor där. Motståndet mot makten finns där i 

berättelsen, även om det inte nödvändigtvis var en av författarens intentioner med verket. Som 

Annell skriver går det att läsa detta motstånd oavsett författarens intentioner, vilket jag också har 

visat i denna analys. Kopplingen till det interkulturella förhållningssättet ligger i att detta 

angreppssätt öppnar för förändring av de maktstrukturer som råder. Den visar även på några av 

de maktdiskurser som påverkar kvinnors levnadsförhållanden. I ett större perspektiv kan 

granskningar av motståndsstrategier mot förtryckande strukturer användas både i undervisning 

och som forskningsmetoder. Som jag nämnde inledningsvis är min ambition som svensklärare att 

guida mina elever genom litteraturarvet med maktkritiska ögon och min bedömning är att den 

feministiska litteraturanalysen med fokus på motståndsstrategier är ett utmärkt sätt att göra detta 

på. Den feministiska ansatsen innebär att dessa emancipatoriska aspekter hos verket blottläggs 

och förs fram i ljuset.  

Med detta synsätt ligger möjligheten till förändring av könsidentiteter i glappet mellan dessa 

upprepade handlingar och möjligheten till ett misslyckande i upprepningen. Feminismens roll 

blir att urskilja dessa möjligheter och blottlägga förändringspotentialen i dessa konstruktioner. 

Subjektet underkastas den samhälleliga ordningen, men är samtidigt en individ med agens och 

handlingsutrymme (Annell 2016:37) och det interkulturella ligger att utgångspunkten för 

analysen bär en frigörande potential samt att det invanda kan betraktas med ”nya” ögon. 

 

Avslutande diskussion 

Arbetet med uppsatsen har varit långdraget och stundtals påfrestande. För det mesta har det dock 

varit både roligt och lärorikt och jag har kommit att känna ännu större vurm för karaktären Moa 

än jag inledningsvis gjorde. Den teoretiska utgångspunkten där alla aktörer är i besittning av 
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makt och där även den undreordnade ges makt att påverka sin situation har förändrat och 

förstärkt min tro på det interkulturella och normkritiska förhållningssättet. Det har också öppnat 

för att själv se min del i olika situationer med nya, nyfikna och kritiska ögon. Moas motstånd 

handlar inte bara om att överleva, utan om att göra det på sina egna villkor. Vid en första anblick 

var det inte helt klart för mig att det var motstånd det handlade om, vilket leder mig fram till 

avsnittet om vidare forskning och vad man kan göra mer med den här utgångspunkten.  

VIDARE FORSKNING 

Den feministiska analysen öppnar för att se individens makt över situationen ur ett feministiskt 

perspektiv och som jag nämnde i teoriavsnittet finns det för-och nackdelar med att använda sig 

av det feministiska perspektivet i en analys. Jag nämnde också att det finns fler maktperspektiv 

som en litteraturanalys med fördel skulle kunna dra nytta av att använda sig av. Det skulle vara 

intressant att se en studie av Beischers verk med fokus på fler maktaxlar än den feministiska- 

exempelvis ras-, eller funktionsaspekter i verket. Som beskrivits tidigare i undersökningen tar 

Moa på sig rollen som vårdtagarnas röst och värnar deras intressen när det verkar som att de inte 

kan göra det själva. Det skulle vara intressant att se om vårdtagarna själva använder sig av några 

motståndsstrategier. Det skulle också vara intressant att göra en jämförande studie med fokus på 

motståndsstrategier mellan Jag ska egentligen inte jobba här och en annan roman som utspelar 

sig i en liknande miljö. Min egen korta erfarenhet av att ha jobbat en sommar på ett äldreboende 

gav en känsla av att de flesta i personalen hade utländsk härkomst och jag funderar på om det, 

om det stämmer överens med verkligheten, skulle kunna tillföra något till en maktanalys med 

utgångspunkt i ett ras- eller etnicitetsperspektiv. Finns det en maktordning mellan vita och icke-

vita i dessa litterära beskrivningar? Vilka strategier för motstånd används i så fall och hur faller 

de ut? Möjligheterna för framtida undersökningar är många och jag ser fram emot att läsa dem 

längre fram!  

 

Sammanfattning  

Syftet med denna undersökning är att utforska vilken emancipatorisk potential den feministiska 

litteraturanalysen kan avslöja i ett verk. Detta har gjorts genom att undersöka vilka 

motståndsstrategier huvudkaraktären Moa Bengtsson använder sig av i Sara Beischers verk Jag 
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ska egentligen inte jobba här. Jag har argumenterat för att detta i förlängningen även kan ge en 

bild av hur feministisk litteraturanalys kan användas för att operationalisera ett interkulturellt 

förhållningssätt till litteratur i klassrummet och vilka insikter om makt och motstånd en sådan 

analys kan erbjuda, detta är dock inte uppsatsens huvudsakliga syfte. 

Genom att besvara frågeställningarna om vilken emancipatorisk potential som ryms i romanen 

och vilka motståndsstrategier används för att nå emancipation samt vilka didaktiska vinster en 

sådan analys har möjlighet att generera har jag visat att:  

 De motståndsstrategier som huvudkaraktären använder sig av är regelbrott, skilda 

identiteter och systerskap.  

 Feministisk litteraturanalys kan vara funktionellt för att operationalisera ett interkulturellt 

perspektiv i den bemärkelsen att det är en kritisk maktanalys som både visar på de 

strukturer som råder och finner på vägar för att förändra och /eller göra motstånd mot 

dessa.  

 Den emancipatoriska potential som ryms i romanen är att den öppnar för att omförhandla 

medlen för att nå sitt mål. Analysen utgår från att huvudkaraktärens mål är 

självförverkligande och självständighet, vilket hon också uppnår genom att bryta mot 

begränsande regler och genom att ge sig själv handlingsutrymme.  

 De didaktiska vinster som går att göra genom en feministisk analys av 

motståndsstrategier är att den på ett naturligt och självklart sätt visar på de 

förändringsmöjligheter som erbjuds i ett verk. Genom maktanalys kan eleven själv ges 

möjlighet att reflektera över samtidens beskaffenhet och sina egna möjligheter till 

motstånd. Den kan också bidra till att eleverna utvecklar förmågan att reflektera kring ett 

verk och att de öppnar upp för möjligheten att rikta en kritisk blick mot omgivande 

strukturer i exempelvis media eller politiska beslut.  
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