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Sammanfattning

I denna uppsats har de fyra skönlitterära titlarna Kort kjol, Hey Dolly, Den osynlige och Låt den rätte 

komma in analyserats. Dessa används i svenskundervisning på grundskolans senare år och på gymnasiet. 

Som teoretisk referenspunkt har genus- och queerteoretiska perspektiv använts. Detta för att få syn på 

hur den heteronormativa genusordningen framställs och eventuellt problematiseras. 

Heteronormativiteten ses således som avgörande för karaktärernas skapande av genus. Avstamp tas i 

kursplanerna då skönlitteraturen, enligt dessa, är av avgörande betydelse för elevernas skapande av 

identitet. Uppsatsen har en litteratursociologisk ansats för att belysa relationen mellan skönlitteratur och 

samhälle. Metoden är kvalitativ textanalys och boksamtal. 

Resultatet av analyserna visar att den heteronormativa genusordningen till stor del reproduceras i de 

fyra titlarna även om den i två av dessa titlar är mycket mindre påtaglig. Det finns i samtliga titlar 

karaktärer som mer eller mindre utmanar den heteronormativa genusordningen. Det är dock i de två 

titlarna, Låt den rätte komma in och Hey Dolly, som vi får möta de stora normbrytarna. Dessa 

karaktärer utmanar och problematiserar den heteronormativa genusordningen både genom hur de 

framställs och genom deras förhållande till andra. Uppsatsen synliggör således vilka ”förebilder” 

och vilken samhällsnormer som råder i de analyserade böckerna. Alltså de ”förebilder” och 

samhällsnormer som eleverna som läser dessa böcker får möta.  

Nyckelord: genus, genusordning, heteronormativitet, sexualitet, queer, skönlitteratur, 

litteraturanalys



Abstract

The aim of this paper is to analyse how normative heterosexuality works in the creation of gender in 

four fiction titles used in the school subject Swedish. A gender and a queer perspective are used when 

analyzing the characters in the texts. According to queer theory, heteronormativity plays a decisive role 

in the creation of gender. The syllabus of the subject Swedish serve as the starting point as they 

proclaim that literature has a decisive influence on pupil’s creation of identity. 

The results of the analyses showed that the heteronormative gender structure exists and works in the 

books. But the result also shows that there are several characters that challenge the structure by 

breaking social norms and thereby creates possible gender positions.  

Keywords: gender, gender structure, heteronormativity, sexuality, queer, literature, literature 

analysis
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1. Inledning

1.1 Introduktion

I Sverige klassades homosexualitet som en sjukdom fram till 1979.1 I samma stund som denna inledning 

skrivs, 17 november 2008 fastslår socialstyrelsen att transexualitet inte längre är en psykisk sjukdom.2

Trots att homosexualitet och transsexualitet inte längre klassas som sjukdomar finns en heterosexuell 

norm i dagens svenska samhälle, en norm som innebär att det som anses som mest normalt och 

eftersträvansvärt är att vara heterosexuell. Den normativa heterosexualiteten bidrar till skapandet av 

genus, då föreställningar om manligt och kvinnligt bygger på – och förutsätter – en normerande 

heterosexualitet.3

Skolans roll i samhället är inte bara att utbilda elever inom vissa ämnen, utan även att fostra eleverna. I 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet går bland annat att läsa att skolan ”har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster”4, detta för att eleverna ska få utrymme ”att pröva och utveckla 

förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet”5. Läroplanen fastslår alltså att alla elever ska ha 

möjlighet att själva forma sin identitet, och att skolan inte ska fostra eleverna enligt traditionella 

föreställningar om vad som är typiskt manligt respektive typiskt kvinnligt.

Skolan har ett stort ansvar för att gå i bräschen för att alla elever ska bli sedda och erkända för vem de 

är. Överallt i samhället produceras och reproduceras normer, även i skolan, och på så vis riskeras att 

vissa elever inkluderas i dessa normer, medan andra exkluderas. Normer är inte statiska, normer är 

dynamiska. För att normer ska fortsätta att vara normer krävs att de ständigt reproduceras. Reproduktion 

sker överallt, även i skönlitteratur6. I nedanstående uppsats ska fyra böcker som läses i helklass inom 

ramarna för svenskundervisningen analyseras utifrån ett heteronormativt genusperspektiv.

1.2 Kursplanen för svenska: om skönlitteratur

I kursplanen för svenska för grundskolan fastslås att skönlitteratur kan hjälpa människan att ”förstå sig 

själv och världen och bidrar till att forma identiteten”.7 Skönlitteraturen ska även vara ett medel för att

                                               
1 Socialstyrelsen, Sexuell läggning och bemötande isocialtjänsten, (2004)
2 Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/2008/Q4/081117nyhet.htm (2008-11-17)
3 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer (Stockholm 2006) s. 49.
4 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo ’94, s. 4.
5 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo ’94, s. 4.
6 Svedjedal i Svedjedal & Furuland, 1997, s. 72.
7 Kursplanen för Svenska på grundskolan, inrättad 2000-07.
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till eleverna förmedla kulturarv, kunskaper och värderingar. Skönlitteraturen anses både kunna säga 

något om eleven själv, och om det samhälle hon lever i.  

Det står uttryckligen i kursplanen att ett av huvudsyftena med svenskämnet just är att ”stärka elevernas 

identitet”8 och att eleverna genom skönlitteratur ska få möjlighet att tillägna sig litterära ”förebilder”.9

Genom skönlitteraturen ”kan motbilder formas till exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller 

och odemokratiska förhållanden”.10 Kursplanerna fastslår således att den skönlitterära läsningen inom 

svenskämnet främst syftar till att låta eleverna möta olika karaktärer som inte stärker exempelvis rasism 

och stereotypa könsroller. 

Kursplanen för svenska på gymnasiet uttrycker även den vikten av skönlitterär läsning, och även här 

markeras skönlitteraturens betydelse för stärkandet av elevernas identitet. I kursplanen står att läsa att 

ämnet syftar till att ”hos eleverna stärka den personliga och kulturella identiteten”11 och att ”mötet med

språk, litteratur och bildmedier kan bidra till mognad och personlig utveckling”.12  På gymnasiet är 

svenskämnet uppdelat i flera kurser. Kursplanen fastslår att den skönlitterära läsningen inom Svenska A 

syftar till både lust och glädje såväl som till att ”finna det allmänmänskliga och allmängiltiga under 

olika tider”. 13 Även i Svenska B belyses att litteratur ”speglar sin tid och rådande 

samhällsförhållanden”.14

Centralt för både svenskämnet på grundskolan och på gymnasiet är att kursplanerna fastställer att:

1. Ämnet syftar till att låta eleverna utveckla sitt språk och sin identitet

2. Litteraturen är central i skapandet och stärkandet av identitet. Genom litteraturen kan eleverna 

få syn på andra, och därigenom sig själva. 

Eftersom skönlitteraturen enligt kursplanerna för Svenska ska stärka eleverna i deras skapande av 

identitet är det av yttersta vikt att studera på vilket sätt den heteronormativa genusordningen verkar i 

skapandet av tjejer och killar och därmed se vilka karaktärer eleverna får möta och spegla sig själva i. 

                                               
8 Kursplanen för Svenska, grundskolan.
9 Kursplanen för Svenska, grundskolan.
10 Kursplanen för Svenska, grundskolan.
11 Kursplanen för Svenska, gymnasial utbildning.
12 Kursplanen för Svenska, gymnasial utbildning.
13 Kursplanen för Svenska, gymnasial utbildning.
14 Kursplanen för Svenska, gymnasial utbildning.
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1.3  Syfte och frågeställningar

Syftet är att undersöka på vilket sätt den heteronormativa genusordningen framställs och eventuellt 

problematiseras i skönlitteratur som används i svenskundervisning. 

För att få syn på detta ställs följande frågor till texten:

 Hur framställs de kvinnliga respektive manliga karaktärerna i böckerna? 

 På vilket sätt görs genus i böckerna?

 Problematiseras genus och sexualitet i böckerna?
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2. Teoretisk ram

2.1 Genus eller kön

I slutet av 1980-talet förespråkade, bland andra genusteoretikern Yvonne Hirdman en ändring från att 

använda begreppet socialt kön till att använda begreppet genus. Hirdmans resonemang grundade sig i att 

begreppet socialt kön kan ge sken av att människor frivilligt kan kliva in och ur sina roller som man och 

kvinna, något Hirdman inte menade var möjligt. Det hon menade var att alla människor föds in i en 

kontext med tydliga mönster för hur man ska vara som man respektive kvinna och att dessa mönster inte 

är något vi kan undvika.15

Judith Butler, framstående inom queerteori, menar att genus är en process som ständigt produceras och 

reproduceras. På så vis kan människor undvika vad Hirdman kallade genusmönster, genom att välja att 

inte reproducera stereotypa genus. Butler utgår från ett poststrukturalistiskt perspektiv vilket innebär en 

syn på identitet som något kulturellt och socialt skapat, där människan inte existerar bortom de 

handlingar hon utför. Vad hon menar är att synen på kön som någonting fritt från sociala och historiska 

villkor inte bara fastställer hur vi ska vara som man och kvinna, utan även att vi ska vara man eller 

kvinna. Butler menar att genus är någonting vi ständigt producerar, genom vårt tal och våra handlingar. 

Hon utgår från begreppet performativitet, vilket innebär en syn på att genus är en process, någonting 

som ständigt görs. Genom språket och upprepade handlingar blir människan till som man eller kvinna.16

Enligt Butler föds människor så att säga in i ett kulturellt raster och blir en del av det redan från allra 

första början. Detta kulturella raster genusmarkerar kroppar och kön, och först då, menar hon, blir 

kroppar begripliga. Tiina Rosenberg förklarar det som att det uppenbarligen är ”viktigt att kunna skilja 

kvinnor och män från varandra”.17 En människa blir alltså inte begriplig med en kropp eller kön som 

inte genusmarkerats. En person som ser ut som en flicka, men som agerar och rör sig som en kille blir 

för omgivningen svår att förstå och hantera, just för att personen agerar och rör sig på ett sätt som inte är 

förenligt med ett kvinnligt genus.18 Butlers resonemang ger dock uttryck för en möjlighet till förändring 

av genus. Enligt Butlers perspektiv har människor möjlighet att agera utanför stereotypa ramar, och kan 

på så vis skapa alternativa genus.19

                                               
15 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former (Stockholm 2004) s. 80-83.
16 Tiina Rosenberg i Judith Butler, Könet brinner (Finland 2005) s. 9 och Judith Butler, Könet brinner (Finland 2005) s. 46, 

49. 
17 Rosenberg i Judith Butler, s. 12.
18 Butler, s. 49. 
19 Judith Butler, Könet brinner (Finland 2005) s. 114,125.
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2.2 Genusordning

Genusordningen bygger enligt Hirdman på de två principerna isärhållande och hierarkisering. Med 

isärhållande menar Hirdman, ”ett mönster som föser in oss i kvinnofållor och mansfållor”.20 Detta 

innebär att kvinnor och män hålls isär genom att genusordningen tvingar dem att agera på skilda sätt, det 

vill säga de sätt som är förenliga med respektive genus. Isärhållandet upprätthålls genom att den som 

överträder gränserna för hur man bör agera som man respektive kvinna sanktioneras av omgivningen. 

En kvinna som tar sig an ett stereotypt manligt kroppsspråk eller sätt att tala och har ett traditionellt 

manligt yrke framstår som en avvikare. Hon upplevs som okvinnlig och därmed onormal.21

Isärhållandet är inte jämlikt. Män ges enligt Hirdman tillträde till utrymmen och arenor till vilka kvinnan 

inte är betrodd. Dessa arenor, från vilka kvinnan är utestängd, värderas av samhället högre än de arenor 

kvinnan har tillträde till, vilket bidrar till hennes underordning. Den stora världen har ”sedan gammalt 

varit männens värld, en enda stor homosocial (enkönad) värld [...] en värld dit kvinnor inte haft 

tillträde”.22 Hierarkisering innebär således att det är mannen som är normen, prototypen för människa, 

till vilken kvinnan är undantaget och mot vilken hon jämförs. Den manliga normen är enligt Hirdman en 

kulturell självklarhet som finns överallt, den är invävd i själva tanken och språket.23

Genusordningen upprätthålls genom vad Hirdman benämner genuskontrakten. Det innebär ett kontrakt 

mellan könen, som inte är ett jämställt kontrakt med två lika starka parter. Snarare är det ett kontrakt 

mellan två parter där den ena har tolkningsföreträde (mannen) och den andra tolkas (kvinnan). 

Kontrakten är enligt Hirdman ”konkreta föreställningar […] om hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara 

mot varandra: i arbetet […], i kärleken […], i språket […], i gestalten”.24

2.3 Heteronormativitet

Judith Butler, poängterar sexualitetens betydelse för skapandet av genus, något Hirdman inte 

problematiserar i sin genusordning. Enligt Butler kan de två motpolerna manligt/kvinnligt inte särskiljas 

från sexualitet. Där genusteorier sedan länge diskuterat genusrelationer som hierarkiska ”utvidgar 

queerteorin dessa tankar till att även gälla sexualiteten”.25 Fanny Ambjörnsson, forskare inom genus-

och queer, menar att queerteori uppmärksammar förhållanden i samhället som har att göra med ”genus, 

                                               
20 Yvonne Hirdman, Gösta och genusordningen, Feministiska  betraktelser (Stockholm 2007) s. 12.
21 Hirdman, 2007, s. 13-14.
22 Hirdman, 2007, s. 13.
23 Yvonne Hirdman, Det stabilas föränderliga former (Stockholm 2004) s. 60. 
24 Hirdman, 2007, s. 216-217
25 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (Stockholm 2003) s. 14.
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sexualitet och makt”26 och att ett av dess centrala teman är att studera hur ”föreställningar om manligt 

och kvinnligt bygger på – och förutsätter – en normerande heterosexualitet”27. Queer handlar enligt 

Ambjörnsson om ”att helt enkelt vända upp och ner på antagandet att det finns ett normalt och ett 

onormalt sätt att vara en sexuell kvinna eller man”.28

Med queerteoretiska perspektiv blir det tydligt att skapandet av genus är intimt sammankopplat med 

ideal, föreställningar och handlingar knutna till sexualitet, huvudsakligen till en normerande 

heterosexualitet. Att bli man eller kvinna är enligt ett queerteoretiskt perspektiv alltså inte något som 

kan särskiljas från den normerande heterosexualiteten.29 Skapandet av genus kräver att vissa 

femininitets- och maskulinitetsideal ”förkroppsligas”30 genom olika handlingar och yttranden, genom 

”blickar, begär, känslor, sociala relationer och skvaller”.31 Genus måste därför ses som en oavbruten 

process där ett ständigt upprepande av dessa handlingar är nödvändiga för att detta genus ska upplevas 

som övertygande.32

Den normerande heterosexualiteten innebär inte att heterosexuella relationer i allmänhet är de som är 

mest eftersträvansvärda. Vissa heterosexuella relationer är mer godtagbara än andra.33 Gayle Rubin, 

föregångare inom queerteori, gestaltar genom nedanstående modell, som utgår från en västerländsk 

kontext, att det även finns hierarkier inom heterosexualiteten. Mest eftersträvansvärt är ”de sexuella 

beteenden som rör sig inom hemmet, i frivillig, icke-kommersiell, monogam tvåsamhet, mellan två 

personer av motsatt kön, ur samma generation, utan sexuella hjälpredskap och i syfte att avla barn”.34En 

tillfällig heterosexuell relation mellan en äldre kvinna och en yngre kille anses inte normal och 

eftersträvansvärd.35  Således finns det även normerande och avvikande relationer inom 

heterosexualiteten. Den normerande heterosexualiteten benämner queerteoretiker heteronormativitet.

                                               
26 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer (Stockholm 2006) s. 9.
27 Ambjörnsson, 2006, s. 49.
28 Ambjörnsson,  2006, s. 9.
29 Butler, 2005, s. 110 och Ambjörnsson, 2003, s. 13.
30 Butler, 2005, s. 110.
31  Ambjörnsson, 2003, s. 14.
32 Ambjörnsson, 2003, s. 13.
33 Ambjörnsson, 2003, s. 13.
34 Ambjörnsson, 2003, s. 14.
35 Ambjörnsson, 2003, s. 14, 15 och  Rosenberg i Butler, 2005, s. 11.
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Figur 1: ”The sex hierarchy: the charmed circle vs. the outer limits”.36

Heteronormativitet är ett samlingsbegrepp för allt det som ständigt vidmakthåller heterosexualiteten som 

det naturliga och självklara. Det åsyftar ”de institutioner, strukturer, relationer och handlingar som 

vidmakthåller heterosexualitet som något enhetligt, naturligt och allomfattande”.37 I denna uppsats är det 

skönlitteraturen eleverna läser inom svenskämnet som analyseras för att se på vilket sätt den 

heteronormativa genusordningen verkar i skapandet av genus.

Förkroppsligandet av kvinnligt och manligt verkar alltså i ett system, där det mest eftersträvansvärda 

som tjej är att vara feminin, kvinnlig och heterosexuell, och det mest eftersträvansvärda för en kille är 

att vara maskulin, manlig och heterosexuell.38 Ambjörnsson påpekar att det således blir viktigt eller till 

och med en överlevnadsstrategi att lyckas prestera de korrekta kopplingarna mellan kropp, sexualitet, 

genus och begär för att inte bli utsatt för straffåtgärder vid överträdelse. Man kan således enligt 

Ambjörnsson tala om en heteronormativ genusordning. Det handlar om hur föreställningar om sexualitet 

inverkar på de processer genom vilka olika personer blir tjejer och killar.39

                                               
36   Gayle Rubin, Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality. I P. Nardy & B. Schneider (red.) 

Social Perspectives in Lesbian and gay Studies. A Reader. (London & New York 1998 [1984]) s. 202. 
37 Rosenberg i Butler, 2005, s. 11.
38   Ambjörnsson, 2003, s. 15-16.
39 Ambjörnsson, 2003, s. 13-16.
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Den heteronormativa genusordningen byggs upp av de två komponenterna homosocialitet och en 

förväntad heterosexualitet, vilket Ambjörnsson benämner den heteronormativa begärsmarknaden 40. 

Vissa sociala relationer och visst sexuellt begär anses mer eftersträvansvärt för att forma tydliga

genusbestämda kroppar och identiteter. De processer genom vilka genus skapas ”struktureras alltså av 

en önskan att dels vara heterosexuellt attraktiv och gångbar, dels av att få delta i den homosociala 

gemenskapen”.41

I denna uppsats används Hirdmans begrepp isärhållande och hierarkisering för att se hur 

karaktärerna gör genus. Vi utgår, likt Butler, från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på genus. 

Enligt detta perspektiv existerar inte genus bortom människans handlingar. Genus är snarare en 

effekt av dem.42 Framförallt den heteronormativa begärsmarknaden kommer vara grundläggande 

för uppsatsens analys av hur karaktärerna framställs och iscensätter genus.  

                                               
40 Ambjörnsson, 2003, s. 105-106.
41 Ambjörnsson, 2003, s. 105-106.
42 Judith Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity  (New York 1990) s. 140.



9

3. Metod 
Den metod som används i uppsatsen är kvalitativ textanalys och boksamtal. För att analysera de fyra 

skönlitterära titlarna har vi arbetat med en bok i taget. Detta för att hålla allt färskt i minnet, och för att 

inte blanda ihop de olika texterna. Vi har på varsitt håll läst igenom boken, reflekterat kring de frågor vi 

ställt till texten och strukit under text då vi funnit den intressant för analysen. Därefter har vi 

tillsammans haft, vad Aidan Chaimbers kallar, ett boksamtal. Under boksamtalen har vi diskuterat de 

ord, meningar och stycken som vi funnit intressanta. Vi har tillsammans diskuterat utdragen och satt 

dem i relation till uppsatsens teoretiska ramverk. Därefter har vi skrivit ner de analyser vi gjort, och 

försökt att strukturera materialet under de tre frågorna vi ställt till texten. De tre frågorna går till viss del 

in i varandra, detta är något vi är medvetna om. Vi har trots detta sett det som viktigt och relevant att 

dela upp materialet så som vi gjort. Fråga ett berör framför allt hur karaktärerna framställs, fråga två 

berör hur genus skapas i relation till homosociala relationer och ett förväntat heterosexuellt begär. Fråga 

tre rör framför allt om de skönlitterära texterna har problematiserat genus och sexualitet. 

3.1 Litteratursociologisk ansats 
Uppsatsen tar sitt avstamp i litteratursociologi. Litteratursociologen Johan Svedjedal definierar

litteratursociologi som ett ”systematiskt studium av litteraturen som socialt fenomen och som system 

och institution i samhället”.43  Vad litteratursociologisk forskning handlar om är alltså att ”systematiskt 

analysera relationerna mellan skönlitteratur och samhälle”.44 Ett litteratursociologiskt perspektiv innebär 

en syn på litteratur som något som både skildrar hur samhället ser ut, men även som något som är 

medskapare till den samma. Mycket av den litteratursociologiska forskningen intresserar sig för 

litteraturen som skapare av samhälleliga identiteter, ofta utifrån perspektiven ”klass, genus eller 

etnicitet”.45

3.2  Textanalys
Den metod som används är, som nämnts ovan, förutom boksamtal kvalitativ textanalys. Bergström & 

Boréus skriver i Textens mening och makt om textanalysens funktion. De menar att textanalys kan 

fungera som ett hjälpverktyg för att belysa och studera samhällsvetenskapliga problem, vilket i den här 

studiens fall är hur skapandet av den heteronorormativa genusordningen framställs.46 Bergström & 

                                               
43 Johan Svedjedal, ”Det litteratursociologiska perspektivet, om en forskningstradition och dess grundantaganden” i Lars

Furuland & Johan Svedjedal, Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle (Lund 1997) s. 69.
44 Svedjedal i Furuland & Svedjedal, 1997, s. 72.
45 Svedjedal i Furuland & Svedjedal, 1997, s 72.
46 Göran Bergström & Kristina  Boréus, Textens mening och makt: metodbok  i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, (Lund 2005) s. 12.
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Boréus menar att texter kan ses som ”konkreta manifestationer av diskurser”.47 Således kan vi fråga oss 

om den lästa och analyserade skönlitteraturen kan ses som konkreta manifestationer av den 

heteronormativa genusordningen? Texter är inte fristående från det samhälle det speglar. Det är inte bara 

samhället som påverkar litteraturen, litteraturen kan även påverka samhället.48Bergström och Boréus 

menar att texter speglar ”medvetna och omedvetna föreställningar som människorna i texternas 

tillkomstmiljöer hyser”.49Textanalys kan således identifiera vilka normer som är rådande i skönlitteratur 

då den skapas.  

3.3 Boksamtal
Aidan Chambers förklarar boksamtal som att ”tillsammans diskuterar man frågetecken och eventuella 

lösningar, och ur detta uppstår en förståelse av vad texten 'handlar om'”.50 I ett boksamtal löser 

deltagarna gemensamt problem och ”reder ut svårigheter genom att hitta betydelsefulla samband mellan 

olika element i en text; det kan gälla språk, motiv, händelser, personer, symboler eller något annat”.51

Det handlar om att genom boksamtalet nå en läsning ”uppbyggd av alla de olika insikter varje individ 

bidrar med”, vilket i sin tur genererar nya insikter.52

Ett boksamtal kan inte utföras av en person. Ett boksamtal kräver, som vilket annat samtal, två eller fler 

deltagare, och samtalet kan ha olika funktioner. Genom att säga något högt kan en person få perspektiv 

på sin tanke. Pratandet blir på så vis en del av den personliga tankeprocessen. Att säga något till andra 

leder alltid till att lyssnaren tolkar det som sagts. Om denne person i sin tur ger respons på det uttalade 

kan detta göra att den förste talaren ser sitt uttalande ”i ett nytt ljus”.53 En utgångspunkt för ett 

boksamtal är också en gemensam vilja att tillsammans med andra aktivt reda ut komplicerade stycken, 

eller sådant som i en text känns oklart. Konsekvensen blir ett tänkande som ingen av deltagarna själva 

skulle kunnat nå. ”Varje gruppmedlem vet något, men ingen vet alltihop”.54   

3.4  Analysverktyg
Bergström & Boréus fastslår att vad som krävs av en bra textanalys är en intressant fråga, samt ett 

tillvägagångssätt för att besvara den.55

                                               
47 Bergström & Boréus, 2005, s. 18.
48 Bergström & Boréus, 2005, s. 22.
49 Bergström & Boréus, 2005, s. 15.
50 Aidan Chambers, Böcker inom oss, Om boksamtal (Stockholm 2002) s. 20.
51 Chambers, 2002, s. 21.
52 Chambers, 2002, s. 30.
53 Chambers, 2002, s. 26.
54 Chambers, 2002, s. 24-36.
55 Bergström & Boréus, 2005, s. 33.
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Då studiens syfte är att se på vilket sätt den heteronormativa genusordningen framställs och eventuellt 

problematiseras i litteraturen används Maria Nikolajevas analysschema över stereotyp manlighet och 

stereotyp kvinnlighet som ett verktyg för att se huruvida karaktärerna framställs som stereotypt 

kvinnliga eller stereotypt manliga. 

Nikolajevas motsatsschema för ”manlighet” och ”kvinnlighet”56

Utifrån studier av persongestaltning i skönlitteratur har Nikolajeva tagit fram ett motsatsschema över 

stereotypt manliga och stereotypt kvinnliga egenskaper. Genom ett sådant schema underlättas, enligt 

Nikolajeva, bedömningen av hur stereotypa personer skildras i litteraturen.57 Genom att använda 

Nikolajevas schema som ett verktyg i analysen underlättas således upptäckten om karaktärerna beter sig 

som de förväntas göra utifrån rådande normer eller om de bryter mot dessa. Schemat fungerar alltså 

främst som en hjälp för att se hur framställningen av kvinnliga och manliga karaktärer bidrar till 

görandet av stereotypa genus.58

Män/pojkar Kvinnor/flickor

starka vackra

våldsamma aggressionshämmade

känslokalla/hårda emotionella/milda

aggressiva lydiga

tävlande självuppoffrande

rovgiriga omtänksamma, 

skyddande omsorgsfulla

självständiga sårbara

aktiva beroende

analyserande passiva

tänker kvantitativt syntetiserande

tänker kvalitativt

                                               
56 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar (Lund 2004) s. 129.
57 Nikolajeva, s. 129.
58 Nikolajeva, s. 130.
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De frågor som ställs till texten samt Nikolajevas schema över stereotyp manlighet och stereotyp 

kvinnlighet blir således uppsatsens analysverktyg. 

3.5 Material
Materialet som ska analyseras är följande skönlitterära titlar, vilka används för läsning i helklass i 

svenskundervisningen på två stockholmsskolor varav den ena är en grundskola och den andra en 

gymnasieskola. 

Titlar från en grundskola:

1. Wahl Mats, Den osynlige, 2000, Stockholm: Bromberg 

2. Wahldén Christina, Kort kjol, 2006, Stockholm: Månpocket

Titlar från en gymnasieskola:

3. Ajvide Lindqvist John, Låt den rätte komma in, 2005, Stockholm: Ordfront

4. Svensson Amanda, Hey Dolly, 2008, Stockholm: Norstedt

3.6 Avgränsning
Uppsatsen material är de två skolornas senast inköpta titlar i helklassuppsättning. Urvalet grundar sig i

en nyfikenhet att se vilka titlar som skolorna aktivt har valt att köpa in för att arbeta med i

undervisningen. Samtliga av titlarna är skrivna under 2000 talet, de är alltså relativt nyskrivna. Detta

          anser vi vara positivt för uppsatsens syfte. Genom att det är relativt nyskrivna samtidsromaner, är det 

samtidens föreställningar som med hjälp av uppsatsens teoretiska perspektiv analyseras och diskuteras.

Vi är medvetna om att vi med denna analys inte kommer åt samtliga exkluderande kategoriseringar, men 

på grund av uppsatsens omfång har vi valt att uteslutande fokusera på genus och sexualitet.

Uppsatsen gör inget anspråk på att vara generaliserbar, utan ämnar endast uttala sig om de fyra 

analyserade titlarna. Genom denna avgränsning kan analysen bli mer djupgående än om materialet hade 

varit större. Trots att uppsatsen inte är generaliserbar menar vi att den är relevant ur det perspektivet att 

ovanstående titlar faktiskt läses inom ramen för skolans svenskundervisning. De fyra skönlitterära 

titlarna bör på så vis relateras till skolans och svenskämnets uppdrag och mål.
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3.7 Reliabilitet och validitet

Då uppsatsens metod är kvalitativ textanalys och boksamtal, och materialet genom analys således tolkas, 

bör här betydelsen av tolkning kommenteras. Att tolka en text handlar i grund och botten om att begripa 

och förstå vad en text säger, i relation till de frågor som ställs till den.59Vi är väl medvetna om att 

tolkning alltid är någonting subjektivt, och att vi själva har en förförståelse som påverkar tolkningen av 

materialet, särskilt med tanke på att detta är ett examensarbete på en lärarutbildning med en 

interkulturell profil. För att den som läser uppsatsen själv ska kunna ta ställning till materialet har en 

strävan varit att fylla analyserna med tillräcklig mängd citat så att läsaren själv ska kunna studera 

materialet. Användandet av boksamtal för att analysera materialet tror vi har hjälpt uppsatsen att bli 

mindre subjektiv, då alla tolkningar som vi har gjort har diskuterats fram och tillbaka.  

I arbetet med uppsatsen har vi ansträngt oss för tydliggöra vad som är referat, citat och egna analyser, 

för att det på så vis ska bli tydligt vad som är innehåll från ursprungstext, och vad som är analys. Detta 

är något som Esaiasson m.fl. menar är särskilt viktigt vid en kvalitativ textanalys.60

I all forskning är det viktigt att fundera över om frågeställningarnas svar också svarar mot det som 

uppsatsen i helhet ämnar undersöka, det vill säga om uppsatsen är valid.61

Då tolkning är nödvändig för uppsatsens analys bör validiteten diskuteras. Uppsatsens strävan har 

självklart varit att svara mot syftet, men då textanalyserna har krävt tolkning kan det inte garanteras att 

andra uppsatsförfattare inte skulle ha gjort andra tolkningar. Vi menar dock att uppsatsens teoretiska 

ramverk, analysschemat för stereotypt manliga och kvinnliga egenskaper, de frågor som ställts till texten 

samt den metod som använts tydliggör hur tolkningen av det analyserade materialet har gått till.

                                               
59 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud, Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, 

individ och marknad (Stockholm 2002) s. 245.
60 Esaiasson m.fl., s. 249.
61 Esaiasson m.fl., s. 237.
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4 Tidigare forskning

Den forskning som finns som analyserar texter som används i skolan utifrån ett genus- och 

queerteoretiskt perspektiv är inte särskilt bred. Det går att finna forskning som behandlar läroböcker för 

skolan, utifrån både genus- och queerteoretiska perspektiv, men det är svårare att hitta forskning på 

skönlitteratur som används i skolan. Nedan presenteras ett urval av den forskning som på olika sätt rör 

sig inom samma sfär som denna uppsats. 

Det finns två tydliga forskningsinriktningar, där den ena är analyser av läroböcker som används i skolan 

och den andra är analyser av skönlitteratur som inte används i skolan. Denna uppsats syfte är att belysa 

skönlitteraturen som används inom svenskämnet, då skönlitteraturen, då den används i undervisningen, i 

lika stor utsträckning som klassiska läroböcker blir läromedel. Den mesta forskningen som är kopplad 

till texter som läses i skolan har främst genusteoretiskt fokus. Den forskning som har hittats, som utgår 

från ett queerteoretiskt perspektiv, har inte haft någon koppling till skolan och svenskämnet. 

Då det i kursplanerna för svenska, både för grundskolan och för gymnasiet, fastställs att ett av syftena 

med att läsa skönlitteratur är att eleverna ska få möta förebilder anser vi att det är av yttersta vikt att den 

litteraturen de möter inte är exkluderande. Av denna anledning ska denna uppsats analysera 

skönlitteraturen som används i skolan inte bara utifrån ett genusteoretiskt perspektiv, utan även utifrån 

ett queerteoretiskt perspektiv, då vi menar att genus och sexualitet inte går att särskilja. 

Analys av skönlitteratur

Ylva Kjellsdotter analyserar i sin magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap sju böcker i 

genren chic lit utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Hon undersöker vilka föreställningar om kvinnligt 

och manligt som bekräftas i romanerna.62Hennes huvudfrågeställning utgår från Yvonne Hirdmans 

genusteori, om isärhållande och hierarki, då hon frågar sig hur genussystemet ser ut i chick lit.63För att 

kunna ta reda på hur genussystemet ser ut ställer Kjelldotter följande underfrågor:

 ”Hur ser isärhållandet och hierarkin ut i relationerna mellan män och kvinnor?

 Hur upprätthåller kvinnor respektive män i romanerna genusordningen?

 Hur ser fördelningen av kärlekskraft och rollövertagande ut mellan kvinnor och män?”64

                                               
62 Ylva Kjellsdotter, ”En kärlekshistoria vi alla drömmer om”:En analys av chick lit ur ett genusteoretiskt perspektiv (Borås 

2007), s. 4-5.
63 Kjellsdotter, s. 5.
64 Kjellsdotter, s. 5.
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Kjellsdotter utgår här dels från Carin Holmbergs teori om hur båda parter i en relation bekräftar och 

reproducerar genusordningen samt från Anna G. Jónasdóttirs teori om hur kvinnor bekräftas genom att 

dels ge mer kärlek än de tar emot av sin partner, dels genom att vara en del av en parrelation.65

Kjellsdotters slutsats är att genusordningen i de undersökta böckerna är ”påtaglig och mycket 

traditionell”66. Hon visar i sin undersökning att ett tydligt isärhållande mellan manligt och kvinnligt 

existerar och hon hittar uttryck för manlig överordning och kvinnlig underordning.67

Kjellsdotters fokus har således varit genusordningen, speciellt isärhållande och hierarkisering i och 

genom kärleksrelationer. För att få syn på detta har hon ställt frågor till texten. Likt Kjellsdotter ställer 

denna uppsats frågor till texten, men i vårt fall för att få syn på vilket sätt den heteronormativa 

genusordningen framställs och eventuellt problematiseras. Till skillnad från Kjellsdotter som utgår från 

teorier om hur parter i en relation bekräftar och reproducerar genusordningen utgår vi från den 

heteronormativa genusordningens betydelse för skapandet av genus. Vi belyser framför allt skapandet 

av genus i en genusordning, där heteronormativiteten tar stor plats, snarare än genusordningen som 

någonting konstant.

Erika Karlsson undersöker i sitt examensarbete vid lärarutbildningen på Linköpings universitet 

genusordningen i böckerna om Lasse-Majas detektivbyrå.68 Karlsson undersöker dels genusordningen i 

böckerna, dels hur det på en teoretisk nivå kan påverka barns uppfattning av genus.69 Hon använder sig 

av en kritisk ideologianalys för att kunna förklara texterna och relatera dem till dess mottagare.70

Karlsson utgår från bland annat Hirdmans genusteorier för att se hur ”människor konstruerar och 

upprätthåller genus”71. Hennes studie visar att barnkaraktärerna ”oftare uppvisar handlingar och 

egenskaper som inte kan ses som könsstereotypa”72 och att de ”vuxna karaktärerna i stor utsträckning följer 

den könsstereotypa normen”73.

Karlsson har i sin magisteruppsats utgått från ett genusteoretiskt perspektiv som inte belyser 

sexualitetens betydelse för skapandet av genus. Hon har, med hjälp av ideologianalys, försökt relatera 

                                               
65 Kjellsdotter, s. 5. 
66 Kjellsdotter, s. 50.
67 Kjellsdotter, s. 50.
68 Erika Karlsson, Genusordningen i böckerna om Lasse-Majas detektivbyrå ”...jag har då aldrig hört talas om kvinnliga 

rånare” (Norrköping 2007), s. 2.
69 Karlsson, s. 2.
70 Karlsson, s. 4.
71 Karlsson, s. 7.
72 Karlsson, s. 30.
73 Karlsson, s. 30.
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det undersökta materialet till dess mottagare. Hennes uppsats skiljer sig markant från vår, då vi i denna 

uppsats inte har undersökt hur det analyserade materialet tas emot av dess mottagare, eleverna. 

Annika Samuelsson och Lina Samuelssons magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid 

Högskolan i Borås utgår från förförståelsen om fantasygenren som traditionell och bakåtsträvande vad 

gäller könsroller.74 I uppsatsen analyseras ”hur manligt och kvinnligt presenteras i fantasyromaner 

riktade mot barn och ungdomar samt om fantasy är en bevarare av könsstereotyper och om fantasyn 

beskriver en värld där män är traditionellt manliga och kvinnor traditionellt kvinnliga”75 i sex 

fantasyromaner, skrivna mellan 1995 och 2005. De delar upp romanerna i kategorierna high fantasy och 

low fantasy. Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är Yvonne Hirdmans genusteori om 

isärhållande och hierarki och undersöker om ovanstående är synligt i fantasyböckerna.76 För att kunna 

få syn på om så är fallet tar de hjälp av Maria Nikolajevas schema över manliga och kvinnliga 

egenskaper.77 Metoden de använder är idéanalys och som analysverktyg har, utifrån Hirdmans teorier 

och Nikolajevas schema, ett antal idealtyper utformats.78 Idealtyperna är ”den idealiske mannen, stark, 

beskyddande och aktiv, den idealiska kvinnan, vacker, sårbar och passiv samt hierarkin, mannen är 

normen i samhället och ges ett högre värde, kvinnor är avvikande”79. Samuelssons och Samuelssons 

analyser visar att framför allt de romaner som de kategoriserat som high fantasy innehåller traditionella 

idéer angående genus. De finner i det analyserade materialet både isärhållande och hierarki. Männen 

beskrivs som kraftfulla, modiga och aktiva, och kvinnorna som vackra och ömma. I low fantasy-

romanerna beskrivs karaktärerna som mer nyanserade. Männen är både kraftfulla och svaga, och 

kvinnorna är både ömma och modiga.80

Likt Samuelssons & Samuelssons uppsats används i denna uppsats både Yvonne Hirdmans teori om 

genusordningen, och Maria Nikolajevas schema över stereotyp manlighet och kvinnlighet. I vår uppsats 

får dock inte Nikolajevas schema samma betydelse som i Samuelssons & Samuelssons uppsats, utan 

schemat blir snarare ett hjälpverktyg för att se hur de kvinnliga och manliga karaktärerna gör genus. 

                                               
74 Annika Samuelsson  & Lina Samuelsson, En annan värld? En analys av sex fantasyromaner ur ett genusperspektivs 

(Borås, 2007) s.  48.
75 Samuelsson & Samuelsson, s.  48.
76 Samuelsson & Samuelsson, s. 15.
77 Samuelsson & Samuelsson, s. 16-17.
78 Samuelsson & Samuelsson, s. 18-19.
79 Samuelsson & Samuelsson, s. 20-21.
80 Samuelsson & Samuelsson, s. 49.
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Analyser av läroböcker

Moira Von Wright har på uppdrag av skolverket undersökt i vilken mån fysikläromedlen kan sägas 

stöda jämställdhet.81 För sin analys har hon formulerat frågor och kriterier för en jämställd lärobok.82

Det undersökta materialet är läromedel i fysik mellan 1994 och 1997.83 I sin undersökning kommer hon 

fram till att de traditionella könsrollerna inom naturvetenskapen förstärks genom texterna.84 Hon påvisar 

vikten av objektivitet inom fysiken, och problematiserar förhållandet att vad som anses som objektivt 

ofta kan översättas till vad som anses som manligt.85

Von Wright belyser i sin uppsats det bekymmersamma med att den manliga normen ofta anses som 

objektiv. Att belysa vad som anses norm och därmed avvikande är just det queerteori gör, men i Von 

Wrights uppsats belyses endast den manliga normen som problematisk i relation till kollektivet kvinnor. 

Von Wright konstaterar att de traditionella könsrollerna förstärks i fysikböckerna, men beaktar inte den 

normerande heterosexualiteten, vilket denna uppsats gör. 

På uppdrag av Skolverket gjordes undersökningen ”I enlighet med skolans värdegrund?”86, en 

granskning av ett urval av läroböcker för grundskolan och gymnasieskolan. Fem aspekter analyserades: 

etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och annan trosuppfattning samt sexuell läggning. 

Utgångspunkten för analyserna var läroplanernas värdegrund och forskarnas uppdrag var att bedöma om 

och på vilket sätt läroböckernas innehåll avviker från denna. Håkan Larsson och Maria Rosén var de 

som fick uppdrag att analysera läroböckerna utifrån aspekten sexuell läggning. De har granskat 

läroböcker utifrån ett queerteoretiskt och heteronormativt perspektiv.87Deras undersökning fokuserar 

främst heteronormativitet, för att kritiskt kunna granska vad som ses som norm och icke-

norm.88Larsson och Rosén kommer fram till att frågor om sexuell läggning, sex och sexualitet i en 

relativt liten, men skiftande omfattning behandlas explicit. Begreppen behandlas i mycket större 

utsträckning implicit.89Heteronormen är enligt Larsson och Rosén påtaglig i de läroböcker som 

undersökts. Så länge ”inget annat anges”90så kan läsaren förväntas läsa om personer som passar in i 

                                               
81 Moira Von Wright, Genus och text, när kan man tala om jämställdhet i läromedel? (Stockholm 1999) s. 7.
82 Von Wright, s. 7.
83 Von Wright, s. 33.
84 Von Wright, s. 62-63.
85 Von Wright, s. 12-13.
86 Skolverket, I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion 

och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker (Stockholm 2006) 
87 Håkan Larsson & Maria Rosén, En granskning av hur sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, 

Underlagsrapport till Skolverkets rapport I enlighet med skolans vädregrund? (Stockholm 2006) s. 6-8.
88 Larsson & Rosén, s. 3.
89 Larsson & Rosén, s. 9.
90 Larsson & Rosén, s. 33.
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heteronormen.  Larsson och Rosén fastslår att läroboksförfattarna är tydliga att markera när de går ifrån 

normen. Då handlar det exempelvis inte längre om kärlek utan om ”homosexuell kärlek”91.

Larsson och Rosén använder, likt vi, i sin uppsats queerteori och de belyser vad som framställs som 

normalt respektive onormalt. I vår analys används queerteori främst för att analysera hur 

karaktärerna gör genus, där heteronormen är en given faktor, snarare än för att endast se vilken 

sexuell norm som framställs. 

Britt-Marie Berge och Göran Widding var de som fick i uppdrag att analysera läromedel utifrån ett 

könsperspektiv. De har analyserat 24 läroböcker i ämnena biologi/naturkunskap, historia, 

religionskunskap och samhällskunskap. De utgår från direktiven i läroplanen, och vad som där sägs 

om diskriminering och kränkning i relation till kön. Deras granskning utgår från kategoriseringarna 

kvinnors och mäns lika ”rättigheter, skyldigheter och möjligheter”92samt om och hur transpersoner 

uttrycks i det analyserade materialet. Berge och Widding belyser att det är problematiskt att studera 

jämställdhet utifrån kategoriseringar som manligt och kvinnligt, då ”variationer inom respektive 

kategori osynliggörs och transpersoner, som överskrider de dikotoma kategorierna, kan sägas 

hamna i en klass för sig”93. De betraktar statens definition av jämställdhet som en av många 

diskurser, ”vilken bär på sin 'sanning' om 'rätt' och 'orätt'”94. Berge och Widding angriper sitt 

material genom att ställa olika frågor till texterna, bland andra ”I vilken grad blir kvinnor, män och 

transpersoner i lika hög grad representerade?”95 och ”Hur representeras kvinnor, män och 

transpersoner i texten?”96.  De kommer genom sina analyser fram till att både kvinnor och män 

finns representerade i både text och bild, men att pojkar och män är överrepresenterade och att det 

råder en kraftig underrepresentation av transpersoner i läroböckernas text och bild.97 Berge och 

Widding vill dock lyfta fram det positiva i att det här och där i det analyserade materialet finns olika 

avsnitt där ”kön, könsroller, och könsmakt särskilt kommenteras”98, men att det är problematiskt att 

det finns en tendens att läroboksförfattarna ger sken av att presentera en sanning.

                                               
91 Larsson & Rosén, s. 33.
92 Britt-Marie Berge och Göran Widding, En granskning av hur kön framställs i ett urval läroböcker, Underlagsrapport till 

Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund? (Stockholm 2006) s. 5.
93 Berge & Widding, s. 6.
94 Berge & Widding, s. 6.
95 Berge & Widding, s. 8.
96 Berge & Widding, s. 8.
97 Berge & Widding, s. 29.
98 Berge & Widding, s. 29.
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Berge och Widding belyser, likt vi gör, hur genus framställs, men Berges och Widdings arbete är av 

både kvantitativ och kvalitativ art. De utgår inte från en tydlig teoretisk referensram, utan från den 

statliga diskursen om jämställdhet, vilket skiljer sig från vår uppsats. En relevant parallell är dock 

det analyserade materialets relation till skolans uppdrag, något som både Berges och Widdings 

analys och vår uppsats problematiserar. 
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5 Empiri och analys

I följande analyser framställs karaktärerna som verkliga personer som genom sitt agerande gör genus. 

Att låta karaktärerna på så vis bli levande är ett val som vi har gjort. Detta för att det är karaktärerna som 

eleverna möter då de läser böckerna. Eleverna är, liksom vi, självklart medvetna om att det bakom 

karaktärerna finns en författare. Detta är inte något som vi har valt att problematisera såtillvida inte 

författarrösten tydligt lyser igenom i framställningen av karaktärerna.

5.1 Hey Dolly
Hey Dolly är en samtidsroman, skriven av Amanda Svensson, utgiven 2008.99 Berättelsen kretsar kring 

den artonåriga huvudkaraktären Dolly som befinner sig i något som skulle kunna identifieras som en 

livskris. Dolly själv är bokens berättarröst tillika dess fokalisator, det vill säga läsaren får uppleva 

handlingen genom Dollys ögon. Berättelsen som gestaltas flyter mellan två parallella världar. Dels den, 

enligt Dolly, tråkiga verkliga världen och dels den mer färgstarka och spännande värld som existerar i 

Dollys fantasi. Endast på ett fåtal ställen i boken tar handlingen plats i en faktisk fysisk miljö. Det är 

Dollys tankar om livet och hennes plats i världen som är bokens huvudsakliga fokus. 

Dolly anser sig ha en tråkig men egentligen perfekt pojkvän vid namn Mårten. Honom tar det efter några 

vändor slut med, något som inte tynger Dolly märkbart. Hennes bästa vänner Katrin och Emma 

beskriver hon som ”seriöst psykiskt störda”.100 Hon älskar sin några år äldre vän Marvin och ingår i en 

låtsasrelation med fantasigestalten Rockstjärnan. I slutet av boken träffar Dolly Cineasten, en kille som 

Dolly blir förälskad i. Det är dessa karaktärer samt deras relationer till varandra som kommer att vara 

utgångspunkt för följande analys. 

5.1.1 Hur framställs de kvinnliga respektive manliga karaktärerna i boken?
Dolly

Dolly beskriver sig själv som en ” ganska normal flicka i övre tonåren med en förkärlek för snabba bilar 

och män med cigarettetuier i silver”.101 Hon framställs som en person som brottas med problem av både 

emotionell och existentiell art och vars förkärlek för fula ord ofta skapar ”dålig stämning på 

släktkalas”.102 Dolly är tillsammans med Mårten, och hon berättar för läsaren att Mårten inte litar på 

                                               
99 Amanda Svensson, Hey Dolly (Stockholm 2008)
100 Svensson, s. 48.
101 Svensson, s. 7.
102 Svensson, s. 7.
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hennes känslor, och att detta inte är något han bör göra heller.103  Hela Hey Dolly genomsyras av att 

Dolly bestämmer sig för att göra vissa saker. ”Jag tar mina torra näthinnor och mitt beslut att vara en 

människa [...]”.104 Dolly äger så att säga sig själv. Men Dolly är livrädd för att tappa kontrollen över sitt 

liv, och bli fast i en relation där hon blir beroende av en annan människa. ”Jag är maniskt rädd för att 

fastna mellan hans skulderblad och därför bestämmer jag mig för att den här språngmarschen inte ska 

leda till hans säng utan bara är en uppvärmning för det stora loppet ifrån den”.105

Emma

Emma beskrivs av Dolly som vännen med ”den rakaste ryggen och frätskador på tänderna”.106 Det 

Dolly antagligen menar är att Emma är en stolt, reko tjej som har bulimi. Emma är enligt Dolly en ”sån 

som kavlar upp ärmarna och säjer går det så går det […] har hon sagt att hon ska göra nåt så fullföljer 

hon det”.107 Emma framstår alltså som en bestämd person, en sådan som tar tag i saker. Hon är också en 

person med uselt självförtroende som skadar sig själv. Emma blir en karaktär som framställs med, enligt 

Nikolajevas schema, både stereotypt manliga och stereotypt kvinnliga egenskaper. Hon framställs som 

både aktiv och självständig men även sårbar och svag.

Katrin

Katrin, Dollys andra tjejkompis, är tjejen som ”gör allting krampaktigt”.108 Genom Dollys perspektiv 

framställs hon som en person med snörd röst som alltid krampaktigt håller om sina ben.109 Katrin 

”rycker loss sina ögonfransar”110 och försöker till slut ta livet av sig.111 Hon beter sig alltså också på ett 

destruktivt självskadande sätt, likt Emma. Men Katrin har tappat kontrollen över sitt eget liv.

Mårten

Mårten beskrivs av Dolly som ”på alla sätt en prima kille”112, men han saknar vad Dolly behöver av fart 

och fläkt. Mårten lever i det vardagliga livet, han är inte del av Dollys fantasi-rock'n'rollvärld, och värt 

att poängtera enligt Dolly är att han inte äger något cigarettetui. Han tar illa upp när hon ignorerar hans 

godnatt-sms.113 Dolly tycker att Mårten är rätt så tråkig. Han har ingen glöd, ”det där med gnistan. Det 

                                               
103 Svensson, s. 7.
104 Svensson, s. 55.
105 Svensson, s. 14.
106 Svensson, s. 19.
107 Svensson, s. 20.
108 Svensson, s. 79.
109 Svensson, s. 98.
110 Svensson, s. 48-49.
111 Svensson, s. 98.
112 Svensson, s. 7.
113 Svensson, s. 7.
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är ju inte hans grej”114, och han saknar förmågan att förstå när han är i vägen. Men Dolly tycker att 

Mårten är snäll, och att de har ”ganska mysigt sex”.115  Trots att Mårten är en fin kille som bryr sig om 

Dolly är hon inte nöjd, och det stör henne. 

Marvin

Marvin är Dollys bästa vän. Han är en kille som passerat 30, ”en man utan hämningar”.116 Det är därför 

Dolly älskar honom. Enligt Dolly är han ”hopplös i det praktiska men briljant när det kommer till det 

abstrakta”.117 Dolly anser att Marvin är den av hennes vänner vars psyke det inte är några större problem 

med. Han är bara lite charmigt omogen och ”har udda sexuella preferenser”.118 Han attraheras av 

Hermoine i Harry Potter, men enligt Dolly är det inte för att hon är ”småflickssexig utan för att hon kan 

trolla”.119

Rockstjärnan

Rockstjärnan är Dollys fantasi-hunk, hennes ”skenande puls”.120 Han dyker upp när hon bäst behöver 

honom. Han är Mårtens raka motsats – han kallar Dolly för baby, bjuder henne på ”en cigg”121 och han 

tar med henne på en sväng i sin bil.122 Rockstjärnan är, får förmodas, både äldre och mer världsvan. Att 

det är i fantasivärlden hans erfarenheter ägt rum har mindre betydelse. 

Cineasten

Cineasten är filosofen med lusekofta som tar kontakt med Dolly på ett café. Dolly blir intresserad men 

hon blir rädd att han ska ”se henne, och se igenom henne”.123 Cineasten framställs alltså som en person 

som kan se Dollys rätta jag och just därför är hon rädd för honom. Cineasten är ingen rockstjärna, men 

Dolly känner ändå lust att vara nära honom. ”Han har inga manliga poser, jag tror inte ens han har en 

särskilt imponerande kuk”.124 Men han ”luktar mer man än nån kille”125 Dolly någonsin träffat.126

                                               
114 Svensson, s. 15.
115 Svensson, s. 16.
116 Svensson, s. 12.
117 Svensson, s. 12.
118 Svensson, s. 49-50.
119 Svensson, s. 49-50
120 Svensson, s. 39.
121 Svensson, s. 39.
122 Svensson, s 39.
123 Svensson, s. 83-85
124 Svensson, s. 134.
125 Svensson, s. 134.
126 Svensson, s. 134
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Analys
Dolly är ytterst medveten om sin egen identitet, och hon jämför sig själv ständigt mot parametrarna 

kvinnligt och manligt. Hon agerar aktivt för att inte bli stereotypt kvinnlig. Hon framställs som en tjej 

som inte strävar efter att framstå som feminin kvinna, en identitet hon snarare tar avstånd från. Dollys 

aktiva identitetsskapande är ett tydligt exempel på vad Judith Butler kallar performativitet – där genus 

ses som en ständigt skapande process.127 Genom att tala och agera utanför sitt genus distanserar sig 

Dolly från ett stereotypt kvinnligt genus. Hon bryter mot normerna och gör på så vis genus på sitt egna 

sätt.  

Dollys upplevs som en smal, blond tjej, en tjej med bra självförtroende, detta trots att hennes utseende 

aldrig beskrivs och hennes självförtroende aldrig diskuteras. Det är just detta – frånvaron av, från Dolly, 

oroliga kommentarer om sin kropp och sitt utseende, som bidrar till denna tolkning. Oroliga tankar kring 

kropp och utseende är något som annars ofta är en självklar ingrediens i skapandet av kvinnliga 

karaktärer. 

När Dolly påpekar att Mårten inte bör lita på Dollys känslor målar hon upp en bild av sig själv som 

känslokall. Hon framställs alltså med en, enligt Nikolajeva, stereotypt manlig egenskap. Det är Dolly 

som har makt över Mårtens och Dollys relation. Det är Dolly som bestämmer när de ska ses och inte ska 

ses. Dolly gör sig själv till ett subjekt, en person som har makt att bestämma över sina känslor och sin 

relation. Det är Dolly som bestämmer vad hon ska göra, med vem hon ska göra det och på vilket sätt. 

Dolly framställs alltså med stereotypt manliga egenskaper - aktiv, självständig och hård.128

Dolly framställs som en person som är maniskt rädd för att ”fastna mellan Mårtens skulderblad”129, det 

vill säga fastna i deras relation, och som därför inför varje möte med Mårten stålsätter sig av rädsla för 

att bli kvar. Hon bestämmer sig för att deras relation till största del är en sexuell relation, och att den är 

högst temporär. Hon springer till Mårten när hon blir sugen på sex, men hon är noga med att påpeka att 

hon kan springa därifrån minst lika fort. Hon springer dit som uppvärmning inför ”språngmarschen”130

därifrån. Dolly framstår här inte bara som en person som är rädd för relationer, hon gör här sin och 

Mårtens relation till en säng-relation, en relation som framför allt är sexuell. 

                                               
127 Butler, s. 46, 49.
128 Nikolajeva, s. 129
129 Svensson, s. 14.
130 Svensson, s. 14.
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Dolly hatar cineaster av samma anledning som hon är rädd för att fastna mellan Mårtens skulderblad. 

Att känsloyttringen går från rädsla till hat kan ha att göra med att cineasterna har en större påverkan på 

henne. ”Jag hatar cineaster därför att jag innerst inne vet att jag har svårt för att motstå deras charm. 

Detta utgör den centrala faran i mitt liv”131Cineaster är alltså den typ av män som Dolly framför allt 

avskyr, detta för att hon tror att de kan komma henne för nära. Dolly uttrycker här att om hon skulle 

falla för cineasters charm skulle detta vara katastrofalt, då hon genom det skulle förlora makten över sitt 

eget liv. 

Det är Dollys rädsla för relationer och beroende av andra som gör Rockstjärnan så härlig för henne. Han 

är hennes egen rockstjärna, som dansar efter hennes pipa. Viktigast av allt, han älskar henne inte. Han 

ställer inga krav på kärlek, han är så att säga en riskfri zon.132

Emma och Katrin framställs i Hey Dolly som två hysteriska och trasiga tjejer. Deras självförtroende är 

så lågt det kan bli, och de agerar båda självdestruktivt genom att på olika sätt skada sig.

Mårten beskrivs, enligt Nikolajevas schema, med framför allt stereotypt kvinnliga egenskaper. Han 

framställs som känslig, omtänksam, aggressionshämmad, självuppoffrande, passiv och framför allt 

sårbar. Mårten fnittrar dessutom, han skrattar inte. Han framställs, nog till viss del på grund av detta, 

också som tråkig och inte alls spännande. Mårten blir i Dollys ögon inte attraktiv, möjligen på grund av 

sina icke stereotypt manliga drag. Han är passiv, sitter hemma och väntar på Dolly och tar inga initiativ 

själv. 

Mårtens motsats är Rockstjärnan, Dollys fantasi-kille, skapad av henne själv. Han är spännande – lever 

farligt och tycker att bögar är äckliga. Han provocerar och gör vad han själv vill. I hans närvaro blir 

Dolly en snygg brud som får åka med på svängar i bilen och uppleva spännande äventyr och tas med till 

festliga miljöer. Rockstjärnan försvinner när Dolly har träffat Cineasten, han behövs då inte längre. 

Marvin, Dollys bästa vän framställs som en beläst och insiktsfull person Han är den av Dollys manliga 

bekanta som hon inte har en sexuell relation till, i tanken eller i verkligheten. Deras relation är helt 

platonisk. Marvin får som roll att hjälpa Dolly att hitta sig själv. Denna relation måste måhända av 

denna anledning vara rent platonisk för att Dollys väg mot sitt ”rätta” jag ska upplevas trovärdig. Dolly 

framställs av denna anledning inte heller som en tjej som först blir till i relation till en man. Nu 
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framställs Marvin snarare som en vän än som en man, och Dolly som en person som får hjälp av en vän 

snarare än av en man. Det är det vänskapliga som sätts i fokus här. Skulle det ha varit Cineasten eller 

Mårten som hjälpt Dolly hade hon snarare framstått som en tjej som får hjälp och blir bekräftad av en 

man. Möjligen är deras relation helt platonisk för att Marvin är många år äldre, och att ett eventuellt 

begär dem emellan inte förväntas på grund av att det inte passar in i den normativa heterosexualiteten. 

Cineasten, filosofen i lusekofta som Dolly faller för i slutet av romanen är mer man än någon kille Dolly 

har träffat tidigare, trots att han inte har ett manligt kroppsspråk, och nog inte ”ens en särskilt 

imponerande kuk”.133 Dolly framställer här manlighet som någonting eftersträvansvärt. Trots att Dolly 

själv strävar efter att vara okvinnlig, söker hon en partner som är manlig. Att han varken rör sig 

stereotypt manligt eller har en ”imponerande kuk”134 minimerar inte Cineastens manlighetesstatus. Vad 

är det då som gör honom manlig, och framförallt varför vill Dolly att han ska vara manlig? 

Det Hirdman kallar isärhållande kan vara en princip som ligger bakom ovanstående citat. Den 

normerande heterosexualiteten grundar sig som sagt på en binär könsuppfattning, manligt och kvinnligt. 

En tolkning skulle alltså kunna vara att Dolly fastslår att Cineasten är manlig enbart för att hon själv, i 

kontrast till honom, ska framstå som kvinnlig, i enlighet med isärhållandets princip. Som Tiina 

Rosenberg skriver ”det är uppenbarligen viktigt att kunna skilja kvinnor och män från varandra”.135

Dolly vill uppenbarligen att Cineasten ska vara manlig, men på ett mer nyanserat sätt än på det 

stereotypa sättet. Hon erkänner att ett visst sätt att röra sig och storlek på det manliga könsorganet är av 

betydelse för skapandet av ett manligt genus, men Dolly vill komplettera bilden. Cineasten har andra 

egenskaper som Dolly kallar manliga, som gör honom manlig på ett enligt Dolly mer eftertraktat sätt. 

Samtidigt som han är aktiv, drivande och initiativrik vilka, enligt Nikolajevas schema, är stereotypt 

manliga drag, agerar han även på ett icke stereotypt manligt vis. Han knypplar och intresserar sig för 

kultur.136

5.1.2 På vilket sätt görs genus i boken?
Enligt Ambjörnsson hålls den heteronormativa genusordningen upp av framförallt homosociala 

relationer och heterosexuellt begär.137 Dollys homosociala relationer får sägas vara relationerna med 

Emma och Katrin. Varken Emma eller Katrin ges särskilt mycket plats i Hey Dolly. Deras funktion blir 
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att vara Dollys psykiskt svaga tjejkompisar, som brottas med bekymmer som ätstörning och 

kontrollbehov. Relationerna med Emma och Katrin är Dollys enda homosociala relationer, vilka enligt 

Ambjörnsson behövs för skapandet av genus. Trots att Dolly, Emma och Katrin träffas sporadiskt, 

upplevs ändå deras relation som något som stärker Dollys identitet som tjej. 

I Hey Dolly är den heteronormativa begärsmarknaden ganska så avlägsen. Bokens huvudperson tillika 

fokalisator, Dolly, ingår i heterosexuella relationer utan att dessa på något vis blir normala och 

normativa. Förvisso, hennes relation med Mårten måste ses som relativt normal – de är i samma ålder, 

och de är tillsammans. Men eftersom varken Dolly är stereotypt feminin, eller Mårten stereotypt 

maskulin blir deras relation inte stereotyp. När dessutom relationen känns tråkig blir den inte heller 

eftersträvansvärd, och deras relation blir inte normerande. Vid ett par tillfällen nämner Dolly även att 

hon gärna skulle ha sex med tjejer. Dollys sexuella identitet blir på så vis flytande. Alla karaktärer i 

boken är mer eller mindre normbrytare, och därför förväntas nästan en normbrytande sexualitet. Dolly är 

så pass stereotypt okvinnlig, och därför förväntas hon inte heller vara heterosexuell. Nu är det dock det 

hon är. 

Mårten blir den som i Dollys och Mårtens relation oroar sig över deras förhållande. Åtminstone är det så 

Dolly beskriver det. Det är Dolly som styr och sätter riktning och Mårten som följer efter. Mårten 

framställs alltså som tidigare nämnts med, enligt Nikolajevas schema, stereotypt kvinnliga egenskaper –

känslig, omtänksam, beroende, självuppoffrande. Dolly är medveten om att som den moderna kvinnan 

hon är borde hon attraheras av detta. Hon borde inte vilja ha en stereotypt manlig kille. Ändå är det den 

typen hon i fantasin plockar fram när hon själv får välja – Rockstjärnan. Rockstjärnan kan Dolly plocka 

fram när som helst hon vill, och det fantastiska med honom är att han inte ställer några krav på Dolly. 

”Han älskar mig tack och lov inte”138utbrister Dolly. Hennes rädsla för att bli älskad av någon och älska 

tillbaka blir här tydlig. Kärlek framställs som någonting läskigt, särskilt för kvinnor, som trillar dit och 

blir beroende av mannen i det mansdominerade samhället. 

För Dolly verkar det finnas två ytterligheter av män, den mesiga och den tuffa, att välja mellan ända tills 

hon träffar Cineasten. Cineasten är en mjuk, omtänksam kille, men samtidigt har han, vad Dolly kallar, 

gnistan. Cineasten är intresserad av Dolly, samtidigt som han uppträder som att han klarar sig bra utan 

henne. Han gör sig tillgänglig, men inte till vilket pris som helst. 
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När Dolly träffar Cineasten blir hon rädd att tappa kontrollen över sitt liv.  På sätt och vis gör hon det 

också. I och med att Dolly tror att hon blir synlig först genom hans ögon är det han, Cineasten, som, av 

henne, ges rätten att tolka henne. ”Om jag blundar kanske han inte ser mej. Om jag blundar kanske han 

inte ser igenom mej”.139 Han får definiera vem hon är på riktigt, bortom attityder och låtsasvärldar. Det 

Hirdman kallar hierarkisering blir tydligt. Det är mannen som är kvinnan överordnad, något Dolly själv 

problematiserar. Det är att fastna i denna hierarki som Dolly är mest rädd för i hela världen. Hon har en 

teori om att cineasterna håller ”stora delar av den kultursnubbekåta brudpopulationen i schack med sina 

eviga utläggningar om Wes Anderson [...] Med sina affischer från cinemateket ovanför sängen håller de 

kvinnosläktet fånget med särade ben mellan lakanen. Detta är inte okej”.140 Detta skrämmer alltså Dolly. 

Hon vill inte tappa kontrollen över sig själv och börja tråna efter någon kultursnubbe. Dolly menar att 

framför allt de män som säger sig vara kulturella och kultiverade är de som snärjer kvinnorna och 

begränsar deras handlingsutrymme till att blir små, söta flickor med basker. Hon hänvisar även till 

Simone de Beauvoir när hon säger att ”det är inte det att jag inte tror på kärlek. Men den skrämmer mig 

– därför att den gör mig tämligen fånig”.141  

Trots synen på att det är Cineasten som kan se Dollys riktiga jag, och på så vis få henne att trilla dit, 

falla för hans charm och tappa kontrollen över sitt eget liv visar Dolly på en medvetenhet om att han är 

långt ifrån lösningen på hennes problem. 

”Om det här nu hade varit en fånig svensk ungdomsfilm om en tonårstjej med 
identitetsproblem, då hade de där problemen varit lösta nu. Så fort killen dyker upp 
och räddar situationen utan att för den skull tafsa för mycket på tjejens 
självständighet, till skillnad från tidigare killar som ofta hejdat hennes personliga 
utveckling så löser sej tjejens problem på studs. Men det här är ingen chick flick, det 
här är den gamla hederliga verkligheten och jag sover fortfarande inte om nätterna och 
det finns fortfarande en oro som skaver mot lakanen”.142  

5.1.3 Problematiseras genus och sexualitet i boken?
Den enda bilden läsaren får av Dolly är i stort sett den bilden hon själv målar upp. Dolly framställer sig 

själv på många sätt med stereotypt okvinnliga drag. Hon visar också att hon är medveten om att det inte 

är helt socialt accepterat att agera så som hon gör, det vill säga okvinnligt. ”För att inte verka okänslig 

och okvinnlig äter man upp alla muffins de bakar åt en och klämmer fram en skenhelig tår eller två”.143

Dolly är alltså, utan att det uttrycks explicit, medveten om det Hirdman kallar isärhållandets princip. 
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Hon vet att hon blir svår att förstå och krånglig, när hon agerar på ett icke isärhållande vis, och därför 

anstränger hon sig i vissa kontexter för att passa in i den kvinnliga stereotypen. 

Vid ett tillfälle är Dolly på släktmiddag hemma hos Mårten. Dolly biter sig i tungan för att inte säga 

något opassande, och hon gör sitt yttersta för att passa in och vara normal. Hon sitter med kvinnorna i 

Mårtens familj, och de ”berömmer varandras manikyrer”.144 Dolly blir till slut så äcklad av situationen 

att hon ”går ut i vardagsrummet och kräks kaka i en pelargoniekruka”145. Ingen ser henne och hon tycker 

att ”det känns som en seger”.146

På många sätt blir det tydligt att Dolly inte vill bli en stereotyp tjej. Det har inte bara med relationer eller 

manikyr att göra. Det har också med ångest att göra. Ångest och medvetenhet. ”Jag har inte ångest, det 

är inte en del av mitt varumärke [...] Fuck no. […] Det är så jävla typiskt brudigt”.147 Dolly vägrar att bli 

brud.

Dolly avsäger sig de flesta stereotypa kvinnoegenskaperna. Hon tycker att de flesta barn är fula, och hon 

buntar ihop graviditet, gonorré, övervikt och snustorra äggstockar till något som kan ”upptäckas och 

botas”148.149 Dolly frånsäger sig inte bara de kvinnliga egenskaperna och modersrollen, hon gör 

graviditet till något som bör botas, av samma slag som gonorré.

Dolly är en sexuell person. Hennes och Mårtens sex beskrivs inte som sex där mannen är aktiv och 

kvinnan är passiv. ”Med huvudet mot Mårtens mage ligger jag i badkaret och smeker mej själv med

samma frenesi som man gnuggar bort fastbränd knäck från en kokplatta […] Oftast slutar det med 

kollektiv onani och flås i örat”150. Dollys och Mårtens sex framställs här realistiskt, inte alls romantiskt. 

Både Dolly och Mårten är sexuellt aktiva, båda tar ansvar för sin egen sexuella njutning. Framför allt 

framställs sexet helt utan tabu. När det har tagit slut med Mårten (på grund av att Dolly låg med en 

annan kille) och Dollys sexliv inte är som det har varit, det vill säga existerande, ligger hon och kastar 

sig ”fram och tillbaka som en löpande hund på amfetamin. Detta måste få ett slut. Jag är inte en sån som 

finner mig i sömnlöshet och bortglömda genitalier. Jag tänker inte förneka mina behov. Jag tar tag i 
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mina problem. Jag raggar”151. Genom Dollys karaktär problematiseras genus och sexualitet. Hon är en 

ung tjej som framställer sig som en person som kräver sex. Dolly bryter mot normen genom att göra sig 

själv till en aktiv, sexuell person som vill ha sex för sin egen njutnings skull, inte för någon annans. 

Dolly diskuterar i ett stycke problematiken med könsstereotyper, vilka hon kallar förödande. Hon menar 

att det enda kulturella intresset som är socialt accepterat för män är film, och att männen inte borde nöja 

sig med det. I och med att de enligt henne gör det ”trampar de på alla män som hellre hade velat sticka 

benvärmare eller läsa poesi”152. Dolly menar att männens kollektiva acceptans av film som enda socialt 

accepterade kulturaktivitet innebär ”en acceptans av könsförtryck på samma sätt som kvinnor som 

accepterar ordet framstjärt. Detta är inte okej”153. Genom att Dolly diskuterar problematiken med 

könsstereotyper och könsförtryck förstärks bilden av Hey Dolly som en nyanserad berättelse där 

samhälleliga normer inte självklart är bokens normer. Värt att poängtera är dock att så fort filmintresset 

kompletterats av ett intresse för knyppling framställs inte mannen längre som en könsförtryckande 

kultursnubbe. Cineasten, vilken är den kultursnubben som gillar att knyppla, blir något oförtjänt jämlik i 

Dollys ögon. För henne blir han inte längre en farlig kultursnubbe, han ser inte bara på film, han ägnar 

sig faktiskt även åt knypplingens konst. 

Trots att samtliga sexuella relationer och förväntade begär i Hey Dolly är av heterosexuell art är de inte 

av heteronormativ art. Som tidigare sagts yttrar Dolly kommentarer som att hon skulle vilja ha 

homosexuella sexuella erfarenheter. Hon vill både ”knulla med Scarlett Johansson”154 och ta Katrins 

oskuld, det senare mer som en snäll gärning och inte för egen tillfredsställelse.155 Homosexualitet mellan 

två män är dock något som inte får någon naturlig plats i Hey Dolly.  Vid två tillfällen används bög som 

skällsord, ”bosniska bögen”156 och ”men bög”157. I en dialog med Rockstjärnan framkommer att 

Rockstjärnan tycker att det är lite äckligt med ”killar som sätter på varann i röven”158. Dolly lyfter dock 

diskussionen till en högre nivå där inte homosexualitet enbart kan handla om sex, då hon replikerar 

”Men ge dig. Man rår väl inte för vem man blir kär i?”159. Rockstjärnans kommentar kan tolkas som ett 
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uttryck för de gränser som heteronormativiteten upprätthåller. Gränser mellan normativ sexualitet och 

det som faller utanför denna, vid detta exempel homosexualitet.160

5.2 Kort kjol
Kort kjol är en ungdomsbok, skriven av Christina Wahldén, utgiven 2003.161 Bokens handling kretsar 

kring det grova övergrepp som huvudkaraktären Myran utsätts för av de två klasskompisarna Uffe och 

Bergström, då hon följer med dem hem på efterfest. Efterfesten hemma hos Uffe urartar och slutar med 

att Bergström och Uffe våldtar Myran. Det är skolavslutning och Myran och hennes kompisar slutar 

första ring. Efter den mycket grova våldtäkten följer inte bara läkarbesök, polisförhör och rättegång, 

utan även rädsla, skam och skuld. Myran anklagar sig själv för vad som har hänt då hon inte bara följt 

med två killar hem ensam utan dessutom varit full och haft kort klänning. 

Handlingen tar sin början på ett hustak där Myran sitter uppflugen för att få vara ifred. Hon befinner sig 

på landet hos en familj som tar sig an ungdomar som råkat illa ut. Berättaren är extern men det är genom 

Myrans perspektiv som handlingen gestaltas. Genom återblickar får läsaren följa med tillbaka till dagen 

då det hemska hände. 

I följande analys kommer framför allt Myran, hennes bästa vän Cilla samt den drivande av de två 

våldtäktsmännen, Bergström, att analyseras. 

5.2.1 Hur framställs de kvinnliga respektive manliga karaktärerna i boken?
Myran

Myran är bokens huvudperson. Hon heter egentligen Madeleine Jansson, men kallas boken igenom för 

Myran.162 I bokens början får vi veta att hon har blivit utsatt för ett övergrepp.163 Nu befinner hon sig på 

landet där hon spenderar sommaren efter övergreppet. Hon sitter uppe på taket, där har hon befunnit sig 

sedan hon kom ut dit. Läsaren får betrakta henne genom sonen i familjen, Svintos, blick. Genom honom 

får vi veta att Myran inte ser ut som en vanlig tjej. 

Hon är liten och klädd i stora, svarta kläder. Ingenstans under kläderna kunde han ana 
hennes kropp, det var som om kläderna hängde för sig själv i luften. […] Hennes 
blonda hår är stubbat nästan intill huvudsvålen. Om hon ser bra ut har hon dolt det 
väl. Det glänser om den lilla ringen hon har i ena ögonbrynet. Hon är piercad. […] 
Ringen gör henne farlig och honom osäker.164  
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Innan våldtäkten var Myran inte alls en tjej med svarta, stora kläder och snaggat hår. Innan våldtäkten 

beskrivs Myran som en nätt liten tjej med långt blont hår, som en tjej som bär tajta kläder i glada färger. 

Myran var en tjej som fnittrade ofta, en avslappnad tjej.165

En okänd, allvetande berättarröst beskriver Myrans förvandling från söt, nätt tjej med långt blont hår till 

en kroppslös person med snaggat hår. ”Hon ser inte hur det blir, vet bara att det blir kortare. Hon har 

varit för utmanande, för kvinnlig, därför har det hänt. Håret måste av, så känns det. Hon får händerna 

fulla av blont kvinnohår”166 Längre fram i berättelsen gör Myran sitt hår ännu kortare. ”Myran rakar av 

sig allt hår, tätt intill huvudet. Hon tänker att hon får vara ifred om hon är ful. Ingenting vill hon göra för 

att locka till sig blickar, men allt för att stöta bort dem”167.

I slutet av berättelsen börjar Myran må bättre. ”Hon ler”168. Hon kan se en framtid, en framtid där hon 

ska resa till Bali, börja i en ny skola och satsa mer på skolan. Myran framställs som en person som 

snarare än ”fnissar”169 eller ”piper”170 nu ”hojtar”171 till svar. ”Hon är nästan lite ny själv”172 tycker hon. 

Hon har slutat klä sig helt i svart, hon har en röd tröja och håret har växt ut en bit.173

Cilla

Cilla är Myrans bästa vän. 

Cilla med det stora skrattet och de okynniga ögonen. Cilla med de vilda idéerna och 
galna upptågen. Cilla som säger emot lärare och inte gör som vuxna säger. Cilla med 
det långa håret som bor ihop med både sin mamma och sin pappa.174

Cilla är den som tar Myran på allvar och det är också för henne som Myran berättar att hon har blivit 

våldtagen. Myran är rädd att Cilla inte ska tro henne, men för Cilla är det självklart att lita på Myran. 

”Det är väl klart att det är sant om du säger att det är så, nästan ryter Cilla”175. Cilla tvekar inte att 
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berätta för sin mamma, och de båda tycker att det är en självklarhet att Myran ska polisanmäla 

våldtäkten.176

Bergström

Bergström heter egentligen Torbjörn, men kallas för sitt efternamn för att det ”låter mindre töntigt”177. 

Bergström är alltså en sådan som vill vara allt annat än en tönt.  På låg- och mellanstadiet var Bergström 

en ”hackkyckling”178, men nu har han vuxit till sig och ”blivit riktigt cool”179. Han har bytt ut 

glasögonen mot linser, klippt håret och börjat kroppsbygga. Nu är han en kille med makt, en sådan som 

”ryter”180 åt tjejer att de inte ska ”pjoska”181. ”Efter mycket tjat har han lyckats få en skinnjacka av sin 

plastpappa och den har han på sig sommar som vinter. Bergström säger inte så mycket, han iakttar mest 

och skrattar ett skratt som förmodligen ska låta häftigt. Höhöhö, säger Bergström”.182

Bergström är den som är ledande i våldtäkten. Han ”flåsar […] smeker hennes bröst hårdhänt och 

klumpigt […] stönar […] kommenderar […] trycker hennes ansikte mot sitt kön och gnuggar runt […] 

väser […] kvider […] sliter av henne bh:n […] pressar isär hennes ben”183. Hela tiden har han 

fortfarande skinnjackan på sig.184  

Analys

Myran och den våldtäkt hon har blivit utsatt för är det bokens handling kretsar kring. Myran framställs 

med flera, enligt Nikolajeva, stereotypt kvinnliga drag. Hon är söt, mild och passiv. Hon är liten och 

nätt, och kallas till och med för Myran. Hon skäms efter våldtäkten, tror att det är hennes eget fel att 

Bergström och Uffe våldtagit henne. Myran genomgår flera förändringar under handlingens gång. Från 

att framställas som den söta, väna tjejen framställs hon efter våldtäkten som ful och utan kropp. Myran 

känner sig smutsig, som om Bergström och Uffe har smutsat ner henne. Både det Myran utsatts för och 

den yttre förvandling hon själv ser till att hon genomgår förflyttar Myran bort från det tydliga genuset 

kvinna. Enligt Judith Butler föds människor in i ett kulturellt raster som genusmarkerar kroppar. 185 I 

Kort kjol förflyttar sig Myran från att klä sig och agera enligt det tydliga genuset tjej/kvinna, till 
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någonting annat. Svinto uttrycker till och med att Myran, den lilla svartklädda, piercade tjejen uppflugen 

på taket, blir farlig och att han själv blir osäker. Myran blir farlig för att hon inte blir begriplig. Hon klär 

sig och agerar utanför det tydliga genuset kvinna, vilket gör att Svinto blir osäker på hur han ska hantera 

henne. 

I slutet av berättelsen, då Myran börjat må bättre framställs hon återigen som en tjej. Hennes hår har 

börjat växa och hon klär sig i tjej-kläder. Hennes normaliseringsprocess har börjat och hennes person 

och kropp börjat bli begriplig igen.

Cilla framstår bredvid Myran som den starkare av dem två. Hon är också vacker och hon fnittrar och 

klänger på killar, men hon är mer rationell än Myran. Cilla är varken mild, lydig, passiv eller 

aggressionshämmad, egenskaper som Nikolajeva fastslår som stereotypt kvinnliga, hon är snarare 

självständig och aktiv, egenskaper som Nikolajeva fastslår som stereotypt manliga. Cilla vet vad som är 

rätt och fel. Hon vet att våldtäkten helt är Bergströms och Uffes fel, och hon vet att det ända rätta är att 

polisanmäla. Cilla agerar rationellt snarare än emotionellt. Samtidigt utspelar hon ett register av känslor. 

Hon är omtänksam, och hon kan bli ursinnig blixtsnabbt. 

Bergström framställs som killen som har haft en jobbig barndom och som nu har fått revansch. Han är 

killen som blev förtryckt, som nu förtrycker själv. Det framgår att Bergström har en plastpappa, hans 

föräldrar är alltså skilda eller så finns inte den biologiska pappan med i Bergströms liv. Hans 

hemförhållanden är alltså antagligen inte de bästa. Bergström kämpar hårt för att bli den man han vill 

bli. Hans skinnjacka blir hans signum, där sitter hans manliga identitet, och den tar han inte ens av sig 

när han våldtar. Genom rörelsemönster, språk och kläder gör Bergström, genom performativa 

handlingar, sig till den man han tror han bör vara. Bergströms yttranden i förhören efter våldtäkten visar 

en tydligt skev verklighetsuppfattning. 

– Flickan har blivit sydd i underlivet efter det ni gjorde med henne. Hur menar du att        
   hon skulle vilja ha mer då på det sätt som du påstår?
– Det var så. Jag lovar. Hon var inte klok. Du vet väl hur tjejer är?186

Bergström ger här uttryck för en syn på tjejer som kollektiv, ett kollektiv som vill ha sex på så vis att de 

behöver bli sydda i underlivet efteråt. En helt klart skev verklighetsuppfattning, så skev att inte ens 

Bergström kan ge uttryck för den. Hans kommentar blir endast ett förnekande, ett sätt att försvara vad 

han har gjort. 
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Bergström framställs som en kille med noll koll. Författarrösten blir allt för tydlig när karaktären 

Bergström funderar. ”Det som porrfilmerna framställer som så manligt och häftigt, bemöts av polisen 

med avsmak. Men det är ju det tjejerna vill ha? På film glider de omkring i glansiga köttiga, gungande 

härvor och ber ständigt om mer med vädjande röster. Är det inte så det är i verkligheten?”187Bergström 

blir en kille utan egna tankar, utan egen förmåga att skilja verklighet från fiktion och på så vis också 

ganska overklig.

5.2.2 På vilket sätt görs genus i boken?
Både Myran och Cilla deltar i vad Ambjörnsson kallar den homosociala gemenskapen.188 Myran och 

Cilla har framför allt varandra, de är bästa vänner. De klär sig i liknande kläder, sätter upp håret likadant 

och går tillsammans och kissar bakom några buskar.189 Myran och Cilla har känt varandra länge, de har 

gått i samma klass sedan ”lekskolan”190, och de kan prata med varandra om allt. Utan Cilla klarar sig

inte Myran. ”Vad hade jag gjort utan sillen Cilla? Det hade aldrig gått. Så enkelt är det. Aldrig” 191. 

Innan våldtäkten är Myrans och Cillas relation jämlik, men efter våldtäkten är det framför allt Cilla som 

blir ett stöd för Myran. Cilla viker under berättelsens gång aldrig från Myrans sida, hon sviker aldrig. 

Bergström och Uffe är två killar som hänger med ett grabbgäng, ”de tuffa grabbarna i klassen”192. De är 

även de del av den homosociala gemenskapen, och i deras gäng görs de tuffa grabbarna. Det är de som 

fixar sprit till skolavslutningen och det är de som ser till att de alla får gå före i kön till Gröna Lund.193

Tjejerna följer med. På efterfesten är det Uffe som bjuder på sprit, ”inget knussel”194 och Bergström som 

bjuder på amfetamin. ”Antingen tar alla, eller så tar ingen, säger Bergström”195. 

Bergström och Uffe framställs med vissa, enligt Nikolajevas schema, stereotypt manliga egenskaper. De 

är starka, aktiva, våldsamma och aggressiva. Cilla och Myran blir i relation till Bergström och Uffe 

passiva och milda, vilka enligt Nikolajeva är stereotypt kvinnliga egenskaper.

                                               
187 Wahldèn, s. 90-91.
188 Ambjörnsson, 2003, s. 106.
189 Wahldèn, s. 29-32.
190 Wahldèn, s. 31.
191 Wahldèn, s. 70.
192 Wahldèn, s. 30.
193 Wahldèn, s. 33.
194 Wahldèn, s. 36.
195 Wahldèn, s.137.



35

Det råder i Kort kjol en tydlig heteronorm. Inget annat än heterosexualitet mellan tjejer och killar i 

samma ålder förväntas eller ens kommenteras. Alla relationer som nämns i boken passar in i ramen för 

heteronormativa relationer. De som är tillsammans är alla heterosexuella, och de som är singlar trånar 

efter en partner av det motsatta könet. Det är den normerande heterosexualiteten som i Kort kjol är 

eftersträvansvärd. Cilla ”har av någon anledning fattat tycke för Bergström, hon hänger på honom och 

får klämma på hans överarmsmuskler. Hon är ganska flamsig, men Bergström verkar inte ha något emot 

det”196. Vad som skildras här är en situation där tjejen, Cilla, framställs som flamsig och killen, 

Bergström, som den som har makten. Det är Bergström som styr, som låter henne klänga på honom. 

Cilla blir dessutom framställd som ointelligent. Hon har av ”någon anledning” fattat tycke för 

Bergström, en anledning som är så oförståelig att den inte går att skriva ut. 

Allt eftersom framställs Cilla dock som något mer nyanserad. Hon säger tydligt nej till Bergström när 

han tar henne på rumpan, och hon visar på så vis att det är hon som har kontroll över sin kropp. 

Bergströms övergrepp på Myran kan således tolkas som ett sätt för Bergström att markera att det 

minsann är han, mannen, som bestämmer över de nätta tjejernas kroppar. Kanske är det så att Bergström 

efter att av Cilla ha fått sin manlighet, sin maktposition ifrågasatt, i ett desperat försök att göra man 

våldför sig på Myran.

5.2.3 Problematiseras genus och sexualitet i boken?
Precis innan våldtäkten, då Myran blir övertalad att följa med Bergström och Uffe hem till Uffe står hon 

och ”drar i sin röda klänning, neråt”197. Läsaren förstår att Myran känner att klänningen är för kort för 

hennes eget bästa, hon drar den neråt och inte uppåt, för att dölja sin kropp snarare än att visa den. 

Myran visar här att hon är medveten om den genusordning hon är en del av. Myran balanserar mellan 

vad Ambjörnsson kallar ”två oönskade ytterligheter”198. Det rör sig om

1. Den oattraktiva, okvinnliga kvinnan

2. Den lösaktiga, alltför sexuellt tillgängliga >>horan<<199

Att göra sig attraktiv för att bli gångbar på den heterosexuella marknaden och undvika att framstå som 

okvinnlig innebär enligt Ambjörnsson alltid en risk att uppfattas som ”alltför lättillgänglig och billig”200. 
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När Myran drar sin klänning, neråt, är det antagligen för att hon inte vill framstå som alltför sexuellt 

tillgänglig. 

Då Myran efter våldtäkten berättar för bästa vännen Cilla att Bergström och Uffe våldtagit henne ger 

hon uttryck för skuldkänslor. Hon vill inte polisanmäla killarna då hon inte tror att de ska bli dömda. 

”[...]och jag hade ju så kort klänning”201. Myran tycker att hon, på grund av sin korta klänning har 

bidragit till att Bergström och Uffe våldtagit henne. ”Jag hade kort kjol och höga klackar och jag var 

full!”202 förtydligar Myran, och Cilla blixtrar till, hon blir ursinnig. ”Du har väl rätt att ha precis hur kort 

kjol du vill utan att bli våldtagen! Du har rätt att gå naken och aspackad rätt genom hela stan mitt i 

natten utan att bli våldtagen! nästan skriker hon”203. Genom Myran och Cilla framställs två åsikter som 

varit synliga i västerländsk samhällsdebatt om mäns våld och hot om våld mot kvinnor. Myran ger 

uttryck för åsikten att tjejen får skylla sig själv om hon går klädd på ett visst sätt, en åsikt som hon dock 

ändrar när hon inser att det till fullo är killarna som har gjort fel. Cilla ger uttryck för åsikten att en tjej 

har rätt att se ut som hon vill utan att det någonsin blir okej för en kille att förgripa sig på henne. 

Då Myran undersöks av en gynekolog för att se om det finns några spår kvar av våldtäkten belyses ännu 

ett samhällsproblem.

– Det är trasigt, säger läkaren. 
Det är en mening Myran ofta ska tänka på sedan. 'Det är trasigt.' Inte hon är trasig   
eller hon är skadad, utan 'det'. Det finns inte ens ett namn på hennes kropp, på hennes 
kön. Hon kunde lika gärna vara en sak. Bilen är trasig, stolen är trasig. Hon är      
trasig.204

Läsaren förstår att det är ett problem att det inte ens finns ett namn på Myrans kön. Inget ord finns som 

läkaren kan använda på ett neutralt sätt för att beskriva att Myrans kön är trasigt. Hur ska det kvinnliga 

könet, den kvinnliga kroppen bli begriplig om det inte ens går att tala om det? 

           

Hela berättelsen i Kort kjol handlar om våldtäkten på Myran. Läsaren kan uppfatta en tydlig författarröst 

och ett tydligt debattinlägg i debatten om tjejers och kvinnors rätt att gå klädda hur de vill utan att råka 

ut för övergrepp av olika slag. Alla karaktärer som läsaren möter i Kort kjol görs till pusselbitar i pusslet 

som handlar om tjejer, killar, makt och normer. Myran gör tjejen som tänker att det är hennes fel att hon 

blev våldtagen, eftersom hon hade kort kjol och var full. Cilla gör tjejen som tar strid för alla som är av 
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204 Wahldèn, s. 61.
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åsikten att en tjej ska kunna ha hur kort kjol som helst, eller vara hur full som helst utan att någon annan 

ska få makt över hennes kropp. Bergström och Uffe gör de förvirrade killarna, som är offer för 

porrfilmsindustrin och de skeva ideal som finns i samhället både för tjejer/kvinnor och för pojkar/män. 

Hela Kort kjol blir på så vis ett problematiserande av genus och genusordningen.

         Författaren gör dock en feministisk läsare besviken då hon själv faller ner i genusordningen då hon gör 

Myran till en mer socialt accepterad, kroppsligt begriplig person då hon börjar må bra igen. Genom att 

Myran låter sitt hår växa ut, och genom att hon börjar klä sig i färggranna kläder då hon har börjat tycka 

om sig själv igen framstår det som att en ung tjej inte kan ha snaggat hår och svarta kläder om hon mår 

bra. En glad, ung tjej med snaggat hår och svarta kläder kanske är mer obegriplig än en ledsen, ung tjej 

med snaggat hår? Myran framställs som en person som inte kan må bra om hon inte klär sig och agerar 

inom ramen för sitt tydliga genus. Ambjörnsson hänvisar till feministisk forskning som visat hur 

kvinnor i västvärlden kommit att associerats starkt med sina kroppar, medan männen ”förbundits med 

själen”205. Tjejers och kvinnors rykte och status är beroende av den kropp de presenterar. Kroppsliga 

handlingar – exempelvis sminkning och klädval – blir alltså ett upprätthållande av kvinnokroppen, ett 

görande av tjej/kvinna.206 Då Myran väljer att inte upprätthålla sin kvinnokropp blir hon också svår att 

tolka som kvinna. När hon klär sig i rött igen, och låter håret växa ut gör hon åter sin kropp begriplig 

för omgivningen.

5.3 Den osynlige
Den osynlige är en samtida ungdomsbok, skriven av författaren Mats Wahl, utgiven 2000.207

Handlingen utspelar sig i en mindre ort i Sverige. Till orten anländer kriminalinspektör Fors för att leda 

utredningen kring ett försvinnande. Det är sextonårige Hilmer som har försvunnit och han har vid 

handlingens början varit borta i två dygn.208 När Fors börjar nysta i försvinnandet framkommer det att 

det finns personer på orten som är aktiva i nynazistiska organisationer.209 Vissa av dessa är ungdomar 

som går i Hilmers klass, vilka även nyligen varit i konflikt med Hilmer då han vid en konflikt försvarat 

skolans elev med invandrarbakgrund. Polisutredningen försvåras av att vissa personer i samhället som 

har relevant information om försvinnandet vill ”lägga locket på”. De vill inte att orten ska få dåligt rykte 

på grund av att där bor nazistsympatisörer, då detta skulle äventyra turistnäringen. Sanningen är dock 

den att Hilmers klasskompisar, Anneli Tullgren, Bulterman och Malmsten, alla tre nazistsympatisörer, 

                                               
205 Ambjörnsson, 2003, s. 172.
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207 Mats Wahl, Den osynlige (Finland, 2000).
208 Wahl, s. 8.
209 Wahl, s. 44.



38

har sparkat honom medvetslös. Vid sidan av Fors rör sig den osynlige Hilmer. Sakta men säkert, i takt 

med utredningens utveckling, inser Hilmer att han är allvarligt skadad. Han börjar förstå att han håller 

på att dö någonstans och han irrar omkring i förtvivlan över att se sin flickväns och sin mammas oro och 

över vad som kan ha hänt honom. Hilmer har jordsmak i munnen och upplever starka smärtor. Det är en 

kamp mot tiden. 

   

Berättaren i boken är extern. Karaktärernas personligheter och syften gestaltas genom dialog och 

berättarröstens beskrivning av dem. Läsaren har i stort sett endast tillgång till Fors inre tankar, men även 

denna insyn är högst sparsam. I nedanstående analys kommer följande karaktärer att finnas 

representerade; Hilmer och Hilmers mamma, kriminalinspektör Fors, Hilmers plågoandar Anneli, 

Bulterman och Malmsten, samt delar av poliskåren.   

5.3.1 Hur framställs de kvinnliga respektive manliga karaktärerna i boken?
Hilmer

”Han är så vanlig”210. Det är den beskrivningen av Hilmer som Fors får när han försöker bilda sig en 

uppfattning om den försvunne pojken. Det är bara två saker som är lite ovanliga med Hilmer menar en 

klasskompis. ”Det ena är att han spelar schack. Det andra är att han är så tyst”211. Det framkommer 

även, lite senare i handlingen, att Hilmer är en person som står upp för den som blir utsatt. Skolans 

nynazistanhängare låter inte Mehmet, en kille på skolan med invandrarbakgrund, vara ifred. Hilmer går 

emellan och står upp mot nazistgänget med Anneli Tullgren i spetsen.212 Hilmer framställs som en stark 

men också som en känslig och omsorgsfull person. Hilmer uttrycker sin kärlek och förtvivlan då han 

osynlig följer händelseutvecklingen fram tills att de hittar hans kropp. ”Hilmer snyftade av 

maktlöshet”213, ”han gick fram till Ellen och bakifrån samlade han ihop hennes hår i sin hand, men hon 

märkte det inte, Ellen, sa han. Älskade Ellen”214. 

Bulterman och Malmsten

”Båda pojkarna sträckte ut benen. De hade likadana höga, svarta snörkängor, svarta byxor och svarta 

tröjor […] Bult Bulten hade stora öron. Förr i tiden hade han haft långt hår för att öronen skulle synas 

mindre. Bult Bulten strök sig med handflatan över skalpen”215. 
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– Man skulle bränna ner baracken.
– Du sa det, svarade Flås Henrik. Man skulle bränna ner deras parrack!
  Bult Bulten rynkade pannan.
– Det heter inte parrack, det heter barack. 216

Bulterman och Malmsten, eller Bult Bulten och Flås Henrik som de också kallas, framställs som 

klassens bråkstakar. De klottrar ”Nyman är en hora”217 vid skolans entré om klassens lärarinna. De 

målar hakkors på skåp och väggar. Henrik har sin bakgrund i en typisk medelklassfamilj, med båda 

föräldrarna närvarande. Bulterman däremot, ”har det nog besvärligare. Hans mamma har vårdats för vad 

man förr kallade nervösa besvär”218. Bulterman och Malmsten framställs helt olika när de konfronteras 

under polisförhöret. ”Henrik teg, men han skakade så att det verkade som om han hade svårt att sitta 

kvar på stolen. […] Rösten var sprucken och mycket svag, ansiktshuden som mjölig vetedeg”219. 

”Henrik såg på Fors och tårarna rann nerför hans kinder och han hade gråtslem i munnen”220. Henrik 

framställs här som väldigt rädd och ångerfull för vad han har gjort mot Hilmer. Bulterman framställs 

under polisförhöret dock i helt annan dager. ”Bulterman tog plats framför Fors och denne ställde de 

inledande frågorna. Bulterman svarade redigt och klart på frågorna rörande namn, födelsenummer och 

adress. Sedan blev han tyst”221. Bulterman visar inte några tecken på känslor. Han framställs snarare 

som kall och fullt medveten om vad han har gjort. 

Anneli

”Och bakom Margit stod en storvuxen flicka. Hon hade det ljusa håret uppsatt i svans, ansiktet var 

osminkat och läpparna smala. Hon var bred över höfterna och aningen överviktig. Hon var klädd i svarta 

kängor, svarta, säckiga byxor och grå tröja”222. Anneli Tullgren framställs som en tjej som inte har något 

intresse för att gå klädd i stereotypt kvinnliga kläder. Hon bär, likt Bulterman och Malmsten, svarta 

kängor vilket ger en antydan om att även Anneli är en person som sympatiserar med nazistiska åsikter. 

När Fors frågar sig för om Anneli får han en bild av en tjej som sprider skräck kring sig.  ”Nej men alla 

är rädda för henne. Hon är inte klok [...] Hon slåss. Inte bara så att hon kommer i slagsmål. Hon ser till 

att hon kommer i slagsmål. Hon tycker om att slå”223. Vid förhöret på polisstationen visar sig Annelis 

brutala och kaxiga sida.

– Jag dödar vem jag vill! svarade Tullgren.
– Va? sa Fors i rena häpenheten.
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– Jag dödar vem jag vill, upprepade Tullgren. 
– Kan du förklara vad du menar, bad Fors. 
– Precis det jag säger.224

Fors

Fors framställs i Den osynlige som en person som lever för sitt arbete. Det är endast ett fåtal saker som 

framkommer om Fors som privatperson. Han bor i Stockholm, är polis och ensamstående. När han var 

liten tyckte han, precis som Hilmer, om att spela schack och han gillar att lyssna på klassisk musik. En 

endaste gång framställs Fors som en karaktär med känslor. Detta sker när Hilmer blir så påtaglig i bilen 

att Fors får svårt att lyssna till den klassiska musiken.225

Analys

Enligt Nikolajevas schema kan Hilmer varken ses som stereotypt manlig eller stereotypt kvinnlig. 

Hilmer är den enda, förutom Fors, som framställs med några stereotypt kvinnliga drag. Hilmer är både 

omtänksam och emotionell. Dessa egenskaper bidrar till att Hilmer, till skillnad från Bulterman och 

Malmsten, upplevs som en mer komplex karaktär, han upplevs inte som en stereotyp. Bulterman och 

Malmsten framställs båda två som oerhört hårda och våldsamma vilket stämmer väl överens med några 

av de stereotypt manliga egenskaperna enligt Nikolajevas schema. Vid förhöret framställs dock, som 

tidigare nämnts, Malmsten mer nyanserat. Malmsten blir genom denna framställning mindre stereotypt 

manlig utifrån Nikolajevas schema. Malmsten framställs som emotionell och sårbar, han gråter och kan 

inte kontrollera sina känslor. Förtvivlat snyftar han att han vill gå hem. Bulterman passar dock bättre in 

på listan över Nikolajevas stereotypt manliga egenskaper. Då han rättar Malmstens språk i ovanstående 

citat framställs Bulterman som en person som har någonting bakom pannbenet. Underförstått förstår 

läsaren att Bulterman snarare är ett offer för dåliga hemförhållanden. Under förhöret framställs han som 

hård, kall och analytisk. Han vet vad han ska säga och inte säga och visar inga tecken på sårbarhet. 

Det är främst genom iscensättandet av språk och rörelsemönster som Bulterman och Malmsten upplevs 

som stereotypt manliga. Vid upprepade tillfällen frustar, muttrar, vrålar, gapar och hotar Bulterman och 

Malmsten.226 Judith Butler menar att det är genom språket och upprepade handlingar som människan 

blir till som kvinna eller man.227Hon utgår från begreppet performativitet, vilket innebär en syn på att 

genus är en process. De handlingar som Bulterman och Malmsten ständigt upprepar kan således, utifrån 

Butlers teori, ses som ett görande av genus.228 De gör man. 
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Fors framställs på ett ovanligt sakligt sätt. Läsaren får aldrig veta hur Fors utför handlingar utan endast 

att han utför dem. Andra karaktärers handlingar beskrivs, vilket inte Fors handlingar gör. Humleberg 

”kliade sig förstrött”229, Nordström ”log ett surt litet leende”230 och ”nickar jakande”231. Fors handlingar 

konstateras endast. ”Fors tog fram sitt block ur portföljen, skrev datum och tid”232. Han är rationalitet 

personifierad. Allt Fors gör är sakligt och logiskt, han konstaterar vad han ser utan att röja några känslor. 

Fors stämmer in på de stereotypt manliga egenskaperna i Nikolajevas schema som ej är förknippade 

med våld. Fors är, självständig, aktiv och analyserande. Fors skiljer sig dock från de övriga manliga 

karaktärerna i boken. Han lyssnar på klassisk musik och han bantar, vilket poliskollegan Nilsson 

poängterar för Fors, inte är särskilt manligt. 

– Vill du ha en till? frågade Nilsson när Fors ätit upp sin biff.
– Tack jag nöjer mig.
  Nilsson log en smula försmädligt.
– Det var gott hoppas jag.
– Mycket. 
– Ta en till.
– Once on your lips, forever on your hips, påstod Fors.
– Man är väl ingen skolflicka, menade Nilsson och lät indignerad. Man bekymrar sig    
   inte om vad som hamnar på höften, eller hur?
– Det är just det man gör, invände Fors.233

Nilsson ger här uttryck för att det endast är kvinnor som bekymrar sig för sin vikt, inte riktiga män. 

Skulle de göra det skulle de bete sig som just skolflickor. Nilsson poängterar här att det finns en skillnad 

mellan vad män och kvinnor gör, och att det kvinnliga inte är något eftersträvansvärt för en man som 

Fors. Nilssons kommentar synliggör vad Hirdman kallar isärhållande, ett isärhållande som tvingar män 

och kvinnor att agera på olika sätt, ett isärhållande som upprätthåller den genusordning som råder.234

Nilsson poängterar här att Fors överträder sitt genus, och att det inte är ett önskvärt beteende för en man.

Fors bryter här de manliga normer som råder i den miljö han rör sig i. Fors karaktär får rollen som den 

kritiska mannen som kommer från storstaden och får möta en liten orts inskränkthet. Fors är inte sen 

med att ge svar på tal då han stöter på allehanda fördomar. På detta viset framställs Fors som en 

alternativ man, en man som rör sig utanför ett stereotypt manligt genus. ”Johansson hörde till dem han 
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tänkte på när han tänkte ’dålig polis’ […] Det fanns inte en fördom – inklusive den att kvinnor är dåliga 

bilförare – som inte Johansson var bärare av”235.

Det råder en markant skillnad i hur de manliga respektive kvinnliga karaktärerna framställs i boken. Det 

som Hirdman benämner isärhållande och hierarkisering blir i framställningen av karaktärerna tydligt, 

särskilt i framställningen av karaktärernas sätt att föra och röra sig. De kvinnliga karaktärernas 

rörelsemönster ger uttryck för känsloyttringar, såsom nervositet, ängslan och rädsla. Margit ”strök 

handflatorna mot låren”236 och fru Erikssons hand ”darrade när hon placerade koppen framför Fors”237

Upprepade gånger i boken nämns kvinnornas händer och dess rörelsemönster. Detta beskrivs inte hos de 

manliga karaktärerna. De manliga karaktärernas rörelser beskrivs mer sakligt. ”Olle Berg blev synlig i 

dörröppningen. Han fyllde dörrhålet väl […] Fors vände ryggen mot vinden och körde händerna i 

jackfickorna”238. Även karaktärernas röster spelar roll i görandet av kvinnligt och manligt genus. Då fru 

Eriksson svarar i telefonen då Fors ringer beskrivs hennes röst som ”en ljus, spänd kvinnoröst”239. 

Männens röstlägen beskrivs aldrig, vilket bidrar till bilden av mannen som norm och kvinnan som 

avvikare. Männen tar plats och framställs som lugna och stabila medan kvinnorna framställs som 

nervösa, med spända och bräckliga röster. 

Männen framställs således som det starkare könet och kvinnan som det svagare. Det är männen som 

agerar och kvinnorna som reagerar. Männen är de rationella och kvinnorna de irrationella. Kvinnorna 

framställs som offer i en värld där det är mannens plikt att ställa allt till rätta.  ”Man hör ju att det ska 

vara mammans fel, allt är ensamma mammors fel. Om de inte hade skiljt sig, menar man [...] Hon ville 

bli befriad från känslan av skuld. Jag vet faktiskt inte, sa Fors. Han kunde bara utreda, inte befria”240.

5.3.2 På vilket sätt görs genus i boken?
Enligt Ambjörnsson är det genom homosociala vänskapsrelationer och ett förväntat heterosexuellt begär 

görs feminina tjejer och maskulina killar.241 Förutom att Anneli utseendemässigt framställs som 

stereotypt okvinnlig framställs hon även som en tjej helt utan homosociala relationer. Anneli umgås 

endast med killar och ser ut och beter sig enligt Nikolajevas schema stereotypt manligt. Sett utifrån 

Ambjörnssons teori skulle alltså frånvaron av tjejkompisar bidra till att Anneli uppfattas som obegriplig, 
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hon blir ingen riktig tjej. Det som dock får Anneli att ändå hamna innanför ramarna för den 

heteronormativa begärsmarknaden är det faktum att hon är gångbar på den heterosexuella marknaden. 

Läsaren får veta att Anneli har en pojkvän, över vilken hon gråter då han gör slut med henne. Detta är 

det enda tillfället i boken då Anneli uppvisar några som helst känslor, vilket bidrar till att just detta 

tillfälle är det då Anneli främst blir tjej. 

Homosociala relationers skapande av genus blir i Den osynlige framför allt synligt inom poliskåren. 

Alla manliga karaktärer, utom Fors, är med i samma jaktlag, är intresserade av sport och har en 

nedvärderande syn på kvinnor. Dessa faktorer kan, sett utifrån Ambjörnssons teori, stärka den manliga 

gemenskapen och därmed deras skapande av genus. ”- Bertilsson är inte så tokig, tröstade Lönnergren, 

som kände Bertilsson från golfbanan. De hade samma handikapp och satt båda i golfklubbens 

styrelse”242. Avgörande för huruvida en man är ”en bra karl” har således med att göra om han är del av 

den gemenskap som i detta fall golfen utgör. Även det faktum om man är med i jaktlaget eller ej är 

avgörande för om man anses vara en ”bra karl”.  

– Vad är Humleberg för slags karl? frågade Fors.
– Bondson. Föräldrarna kvar på gården. De har skog längs Flaxåns övre lopp. […]  
  Bra karl skulle nog de flesta säga.
– Och du? tycker du att han är en bra karl?
– Vi är i samma jaktlag. Han sköt en tjur i höstas. Den största nån sett på evigheter.   
  Vi jagar delvis på hans föräldrars mark. Jo, jag tycker att han är en bra karl.243

Sexuella relationer är ingenting som upptar stor plats i boken, dock är det så att samtliga relationer som 

nämns är heterosexuella. Det heterosexuella blir således norm. Huvudkaraktären Fors tangerar, som 

tidigare nämnts, gränserna för förväntad manlig norm. Genom att lyssna på klassisk musik, banta, inte 

gilla jakt och sport skulle Fors, utifrån Butlers resonemang kring performativitet, kunna uppfattas som 

högst omanlig. Fors skulle kunna bli obegriplig som man. Detta sker dock inte, på grund av karaktären 

Annika Båge. Båge arbetar som reporter och stöter ihop med Fors under ett par tillfällen under 

utredningens gång. Vid dessa tillfällen framställs hon genom Fors blick, och det är endast hennes yttre 

läsaren får möta. ”Hon hade jeansjacka och jeans som förra gången han stod framför henne. Men idag 

bar hon en tomatfärgad, rundkragad ylletröja och en vit blus under jackan i stället för polon. Hon log 

och han nickade åt henne. När hon passerade förbi honom kände han doften av hennes hårschampo”244. 

Någon relation mellan Fors och Båge utvecklas aldrig men hennes närvaro bidrar till att möjliga tvivel 

kring Fors sexualitet sopas bort.  Annika Båges enda funktion blir alltså att framställa Fors som en 

heterosexuell man, och därmed gör hennes närvaro att Fors roll som avvikare inte blir lika tydlig.  
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5.3.3 Problematiseras genus och sexualitet i boken?
Anneli framställs i boken som stereotypt manlig. Hon är våldsam, hård och känslokall. Anneli bryter 

således mot förväntat kvinnligt beteende. Nikolajeva menar att kvinnliga karaktärer som i stort sett 

övertar alla stereotypt manliga egenskaper egentligen bara genomgår ett könsbyte vilket hon 

kritiserar.245 Genom detta reproducerar således en sådan karaktär fortfarande stereotypa könsroller då de 

ger uttryck för att kvinnor inte kan vara hårda, kalla och våldsamma. De kvinnor som är det måste i så 

fall genusmarkeras som en man. En kall, hård kvinna kan enligt hennes resonemang inte ha en typiskt 

kvinnlig kropp eller typiskt kvinnligt rörelsemönster, utan framställs snarare med stereotypt manliga 

kroppar och rörelsemönster. Annelie beskrivs som osminkad, med smala läppar och klädd i svarta 

kängor och säckiga byxor, vilka inte är attribut som brukligt används för att framställa en kvinnlig 

karaktär. Ambjörnsson menar att det finns en föreställning om femininitet som ”naturgiven och 

självklar”246. Anneli stör denna föreställning genom att klä sig stereotypt okvinnligt och välja att inte 

sminka sig. Ambjörnsson menar vidare att alternativa klädstilar kan förstås ”som olika sätt både att 

hantera och manifestera ett utanförskap”247. På detta vis kan alternativa klädstilar ”skapa en femininitet 

långt ifrån en normativ idealbild”248. Annelis klädval och frånvaro av smink skulle således kunna ses 

som ett uppror mot den stereotypa kvinnobilden. 

Fors utmanar de stereotypa normer och föreställningar gällande genus och sexualitet som råder i 

poliskåren. ”Du har hört det där om scoutledare: 'Det är tur att det finns bögar, var skulle vi annars få 

alla scoutledare ifrån?' Nordström skrattade och slog sig med handflatan på låret. Fors var inte road. 

Pedofiler, sa Fors. Det är tur att det finns pedofiler, var skulle vi annars få alla skolvaktmästare 

ifrån?”249

Fors samarbetar och delar rum med polisen Carin Lindholm. En kvinna ”som hade tre barn och som 

enligt den allmänna meningen i huset hade blivit kommissarie för längesedan om hon, som det hette, 

'hade haft nåt mellan benen'”250. Carin Lindholm opponerar sig mot den manliga kulturen genom att 

ständigt ifrågasätta manliga kollegor som fäller, enligt henne, idiotiska kommentarer. 
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Isärhållandet upprätthålls, enligt Hirdman, genom att den som överträder gränserna för hur man bör 

agera som man respektive kvinna sanktioneras av omgivningen. En kvinna som tar sig an ett stereotypt 

manligt kroppsspråk eller sätt att tala och har ett traditionellt manligt yrke framstår som en avvikare. 

Hon upplevs som okvinnlig och därmed onormal.251 Under polisförhöret med Malmsten tappar Carin 

tålamodet, hon låter känslorna ta över. ”Hon högg tag i Malmstens hår och skakade hans huvud”252. Fors 

blir den som får säga till henne att lugna ner sig, och behålla en professionell attityd.253 Carin framställs 

här som den emotionella, irrationella kvinnan och Fors som den lugna, rationella mannen. Exemplet 

visar på ett tydligt framställande av både isärhållande och hierarkisering. Carin och Fors framställs som 

om de har olika förmåga att hantera sina känslor, och den som hanterar dem bäst är Fors. 

I exemplet ovan framställs således återigen den okontrollerade kvinnan. Kvinnan som inte kan förhålla 

sig saklig och rationell utan låter känslorna ta överhand. De okontrollerade kvinnorna genomsyrar 

boken. Anneli, den argsinta, hatiska och rabiata. Carin, den kaxiga, hysteriska. Hilmers mamma, den 

svaga, sörjande.

Den osynlige genomsyras av en alltigenom maskulin miljö. Det råder manlig hegemoni, det är männen 

som kollektiv som styr, det är männens åsikter som räknas. Kvinnor uppvärderas endast om de har haft 

idrottsliga framgångar eller agerat framgångsrikt på andra, stereotypt manliga, arenor. 

Carin tog plats bredvid Martinsson. Hon hade varit simmarflicka, det visste 
Martinsson och resten av huset. Man beundrade den som haft framgångar på 
idrottsarenorna. Den som varit en god idrottare var med ett slags automatik en bra 
kollega, till och med om hon var kvinna. Den som läste böcker eller lyssnade på 
klassisk musik var sannolikt homosexuell eller något som inom en stor del av 
poliskåren ansågs vara ännu värre. Vad nu det kunde vara.254  

Även om Carin beundras av sina kollegor på grund av sina framgångar inom simningen är hon ingen 

simmare i deras ögon. Hon är en simmarflicka.

”Jag åkte upp till henne. Hammarlund sände Söderström och två tjejer, så vi var fyra stycken och en 

hund”255 Fors poliskollega Nilsson talar här om fyra poliser och en hund. Det är dock bara de manliga 

poliserna som nämns vid namn, vid efternamn. De kvinnliga poliserna benämns endast som just tjejer, 
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utan vara sig förnamn eller efternamn. Det framkommer här att de riktiga poliserna är män. De som inte 

är det kategoriseras som tjejer, inte som specifika personer som arbetar inom polisen.

5.4 Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in är en skräckroman, skriven av John Ajvide Lindqvist, utgiven 2004.256

Handlingen utspelar sig i Blackeberg, en förort till Stockholm. I ett av hyreshusen bor, tillsammans med 

sin ensamstående mamma, den mobbade tolvårige Oskar som drömmer om att hämnas sina plågoandar 

som går i hans klass. Plötsligt en dag sker ett bestialiskt mord, en pojke har blivit mördad, upphängd i 

ett träd och sedan tömts på blod. Samtidigt flyttar det in en man och en flicka i lägenheten bredvid 

Oskar. Oskar och flickan, som presenterar sig som Eli, blir vänner. De blir mer än vänner. Det är dock 

någonting med flickan noterar Oskar, någonting annorlunda. 

   

Berättaren befinner sig utanför berättelsen. Romanen är berättad i tredje person och författaren låter 

berättarrösten vara allvetande, det vill säga att kunna gå in i samtliga karaktärers tankar. Detta gör att 

läsaren får lära känna fler karaktärer väl än bara huvudkaraktärerna Oskar och Eli. I följande analys 

kommer dock endast ett fåtal av karaktärerna vara representerade på grund av uppsatsens omfång. De 

utvalda karaktärerna är huvudpersonerna Oskar och Eli samt Håkan som är mannen som Eli bor med 

och som är besatt av Eli. 

5.4.1 Hur framställs de kvinnliga respektive manliga karaktärerna i boken?
Oskar

”Oskar Eriksson satt ihopkurad med en papperstuss i ena handen och Pissbollen i den andra. Blödde, 

pissade på sig, pratade för mycket. Läckte ur varje hål han hade. Snart skulle han väl börja skita på sig 

också. Grisen.”257 Handlingen tar sin början inne på en skoltoalett där Oskar gömmer sig för några killar 

i klassen som ständigt mobbar honom. De slår honom, trycker ned hans huvud i toaletten och tvingar 

honom att skrika som en gris. Det händer att Oskar kissar på sig när de slår honom. Därför har han 

klippt till Pissbollen, en skumboll med ett hål i som han alltid har på sig som kisskydd.258

   

Oskar framställs som en typiskt mobbad kille. Han passar inte in. Förutom ett fåtal vänner är Oskar 

väldigt ensam och mesta delen av sin fritid ägnar han åt sin klippbok. Hemma i sitt rum, tröstätandes 

choklad, ligger Oskar och dagdrömmer. Han fantiserar om att han är en fruktad massmördare som 
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brutalt dödar sina plågoandar med den vassa kniven han tagit från köket. I sin klippbok samlar Oskar 

urklipp från tidningar om mord och mördare. Hans högsta önskan är att få se någon bli avrättad i 

elektriska stolen. ”Han hade läst om att blodet började koka, att kroppen böjde sig i omöjliga vinklar. 

Han föreställde sig också att håret fattade eld, men det hade han ingen skriftlig berättelse på. Helt 

enormt, ändå.” 259

Oskar framställs dock inte endast som mobbad, hämndgirig och rädd. Oskar är en kille som bryr sig om 

sin mamma, känner sorg inför sin frånvarande pappa och som ingenting hellre vill än att få en riktig vän. 

Han är en kille som likt alla andra längtar efter kärlek och närhet. ”Eli var ny för honom och han hade 

alltså chansen att vara någon annan, säga något annat än vad han sa till andra. Hur gör man egentligen? 

För att få nån att tycka om en?260

Eli

”Hon såg konstig ut. Halvlångt, svart hår. Runt ansikte, liten näsa. Som en sån där klippdocka på 

barnsidorna i Hemmets Journal. Väldigt ... söt. Men det var något. Hon hade ingen mössa och ingen 

jacka. Bara en tunn rosa tröja fast det var kallt.”261Oskar träffar Eli ute på lekplatsen utanför 

lägenheterna där de bor. Han identifierar Eli som en söt flicka, möjligen en annorlunda sådan men ändå 

en flicka. Till största delen framställs Eli genom Oskars ögon och eftersom Oskar själv ibland har svårt 

för att identifiera Eli blir effekten även densamma för läsaren. Eli framställs inte som någon vanlig tjej, 

hon går i för stora, smutsiga kläder, hon luktar illa och hon kommer bara ut när det blivit mörkt. 

”Flickan rynkade ihop ögonbrynen, drog ihop ansiktet och såg ett ögonblick mycket mycket äldre ut än 

hon var. Som en gammal gammal gumma på väg att börja gråta”.262

Oskar får i början av boken endast se skymtar av Elis egentliga jag. När Eli är berättelsens fokalisator 

får läsaren tillgång till sidor av Eli som Oskar inte får möta utan endast får berättade för sig. Vampyren 

som dricker människoblod, som dödar med sina bara händer och som sover inne i badrummet nedsänkt i 

ett blodfyllt badkar. Desto längre fram i handlingen desto närmare ”sanningen” om Eli kommer Oskar. 

En kväll i sin lägenhet får Oskar se Elis nakna kropp. ”De små bröstvårtorna såg nästan svarta ut mot 

hennes vitbleka hud. Överkroppen var smal, rak och utan konturer. Bara revbenens form som 

avtecknade sig tydligt i det skarpa skenet från taklampan. Hennes tunna armar och ben föreföll 
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onaturligt långa där de stack ut från bålen; ett ungt träd, överdraget med mänsklig hud. Mellan benen 

hade hon ... ingenting. Ingen skåra, ingen penis. Bara en slät yta av skinn.”263

Håkan

”Håkan Bengtsson, en fyrtiofemårig man med begynnande kulmage, begynnande flint och för 

myndigheterna okänd hemadress, satt på tunnelbanan och såg ut genom fönstret, studerade det som 

skulle bli hans nya hem”.264 Håkan arbetade tidigare i sitt liv som svensklärare men då det blev känt att 

han sexuellt drogs till unga pojkar förlorade han sitt arbete, fick sitt hus nedbränt och tog till flaskan. Eli 

hittar honom på en parkbänk och beslutar att han ska bli hennes hjälpare. Mot att Håkan hjälper Eli att 

skaffa blod får Håkan i gengäld vara i närheten av denna unga kropp och även ibland smeka den. Detta 

gör Håkan inte helt utan samvetskval, men hans besatthet tar över.

I början av boken finner sig Håkan plötsligt vara på Stadsbiblioteket, en plats där han vet att det går att 

köpa sexuella tjänster av unga pojkar. Håkan vet att hans begär är fel och han för en ständig inre kamp 

med sig själv för att inte göra verklighet av sina fantasier.265 Håkan både förändras och förvandlas i 

boken. Hans besatthet av Eli driver honom till att döda och tömma människor, ofta unga pojkar, på blod. 

Förvandlingen sker när Eli, på Håkans begäran, biter honom. Håkan dör men återuppstår som en 

zombievariant av vampyr. Håkan blir ett monster som med konstant erektion söker efter Eli. Efter bettet 

är alla tecken på moraliska betänkligheter borta. 

Analys
Oskar framställs inte, utifrån Nikolajevas motsatsschema, med stereotypt manliga egenskaper. Oskar är 

rädd och gråter ofta. Han tar passivt emot stryk och vågar, innan han träffar Eli, aldrig säga ifrån. Denna 

passiva och sårbara sida passar mer in på Nikolajevas lista över stereotypt kvinnliga egenskaper. Att han 

gråter och känner rädsla hör dock mer ihop med det faktum att han utsätts för förtryck, snarare än att han 

är en gråtande, rädd person. I fantasin framställer Oskar sig själv däremot med stereotypt manliga 

egenskaper. I fantasin är Oskar våldsam, hård och känslokall. Oskar genomgår i boken en förvandling 

från att passivt bli förtryckt till att våga stå upp för sig själv. Oskar bestämmer sig, med stöd från Eli, att 

ta makt över sitt liv och inte låta några andra styra det. Han gör sig till ett subjekt, som själv snarare 

agerar än bara reagerar. 
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Eli beskrivs med flera av Nikolajevas stereotypt manliga egenskaper. Eli är stark, våldsam och rovgirig. 

Men samtidigt är Eli väldigt sårbar. Eli klarar sig inte utan Håkan, som är den som hjälper Eli att 

införskaffa blod, vilket hon behöver för att överleva. Eli är också omtänksam och omsorgsfull, 

åtminstone när det gäller Oskar. Eli framställs enligt Nikolajevas schema således med både stereotypt 

manliga och kvinnliga egenskaper.

Vid Elis och Oskars första möte utanför lekplatsen, innan Eli fattat tycke för Oskar, visar sig Elis 

identitet som vampyr ett snabbt ögonblick. ”Därför såg han inte hur ögonen förändrades, smalnade, fick 

ett annat uttryck. Hur överläppen drogs upp och blottade ett par små smutsvita huggtänder. Han såg bara 

hennes kind, och medan hennes tänder närmade sig hans hals, förde han upp sin hand och strök henne 

över kinden. Flickan stannade till, frös ett ögonblick och drog sig tillbaka”.266

Eli framställs som flicka ända tills dess att hon visar sin könlösa kropp för Oskar och berättar att hon 

föddes för flera hundra år sedan som en pojke, och att han i livet blev könsstympad.267 Strax efter att Eli 

berättat för Oskar om att han faktiskt är född som en pojke sätter han på sig en av Oskars mammas 

klänningar, och ser återigen ut som den flicka läsaren känner igen honom som. Eli framställs i olika 

skepnader och identiteter alltigenom bokens handling. Hon framställs och uppfattas oftast som en tjej 

men vid tillfällena då hon är på jakt efter blod ser hon ut och agerar som en vampyr. Elis kropp blir 

genom denna framställning inte begriplig och därmed omöjlig att genusbestämma. Enligt Butler skulle 

denna förvirring och obegriplighet bero på att skapandet av genus kräver just tydliga kroppar. Rådande 

femininitets och -maskulinitetsideal måste ”förkroppsligas” genom exempelvis olika handlingar och 

yttranden.268 Eli utför inte handlingar och yttranden som är förenliga med ett visst genus och därför 

uppfattas Eli som onormal och konstig. 

Håkan är i början av berättelsen en sårbar och känslig person, en person med samvetskval. Håkan vet 

om att det han gör är förbjudet och han skäms över sig själv. I slutet av boken, innan Håkan blir vampyr, 

genomgår han dock en smärre förändring. Håkan blir desperat då han inser att Eli kan klara sig själv och 

att hon har en relation med Oskar. Håkan blir svartsjuk och hans desperation tar sig uttryck i att han inte 

tvekar över att mörda någon för Elis skull. Eli blir hans totala fokus. Håkans besatthet av Eli och hans 

sexuella begär efter barn gör att han uppfattas som ett monster redan innan han förvandlas till zombie-

vampyr. Han blir en person som drivs helt av sina lustar, en person helt utan samvetskval. Då Eli bitit 
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honom och han flera gånger borde ha dött drivs han vidare av sitt begär till Eli. Begäret blir starkare än 

allting annat. 

Håkan framställs med både stereotypt kvinnliga och manliga drag. I början av boken, innan 

förvandlingen till zombie-vampyr, är Håkan väldigt emotionell och sårbar. Han styrs till största delen av 

sina känslor för Eli. Efter förvandlingen, när Håkan är en zombie-vampyr, är det de stereotypt manliga 

dragen som regerar. Han är våldsam, känslokall och rovgirig. Han styrs enbart av sitt sexuella begär. 

Håkan går dock inte att placera in i en stereotyp könsroll. Han är framför allt ett monster. 

5.4.2 På vilket sätt görs genus i boken?
Enligt Ambjörnsson görs genus utifrån ett förväntat heterosexuellt begär och en homosocial 

gemenskap.269. I den heteronormativa genusordningen är det enligt Ambjörnsson av största vikt att en 

person gör de rätta kopplingarna ”mellan kropp, genus, sexualitet och begär”270, detta för att inte bli 

utsatt för straffåtgärder vid överträdelse.271 Oskar har inga homosociala vänskapsrelationer. De enda 

som han i stort sett umgås med är sin mamma och Eli. Ibland umgås Oskar med en kille i sin klass men 

denne sviker honom senare och vid ett par tillfällen försöker Oskar köpa sig vänskap. Den tuffe 

grannpojken Tommy vill sälja stöldgods till Oskar, vilket han vid ett tillfälle gör. Oskars enda riktiga 

vän blir Eli och deras vänskap kan på grund av dels Elis könlöshet, dels attraktionen dem emellan inte 

definieras som homosocial vänskap. Det är frånvaron av homosociala relationer som spelar roll i Oskars 

skapande av genus. Denna avsaknad av relationer gör, sett utifrån Ambjörnssons teori, att Oskar inte 

stärks i sin identitet som kille. Genom att befinna sig utanför all form av homosocial gemenskap riskerar 

Oskar att uppfattas som obegriplig och inte som en normal kille. 

Håkans begär till Eli är på intet sätt ett begär som passar inom ramen för heteronormativitet. ”Eli tittade 

på Håkan, frågande. Vred sig sedan runt ett halvt varv, stod med ryggen mot honom. Saliv strömmade 

till i Håkans mun. Han svalde. Tittade. En fysisk förnimmelse av hur ögonen åt det de hade framför sig. 

Det vackraste som fanns. På armslängds avstånd. Oändligt avlägset.”272 (100) Håkan är besatt av Eli. 

Begäret är ett begär riktat mot en barnkropp, en pojkes kropp. Håkan vill inte se Eli i ansiktet, han vill 

att Eli ska vrida sig så att han får se ”honom” bakifrån. 
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Håkan begär något förbjudet, en pojkes kropp. Denna åtrå bidrar till att Håkan inte blir tydlig som man. 

Sett utifrån Ambjörnssons teori är det just detta avvikande begär som gör att Håkans görande av genus 

inte fungerar. Håkan åtrår inte bara en person av samma genus, personen är dessutom ett barn. Han rör 

sig således långt utanför den heteronormativa begärsmarknaden och upplevs snarare som ett monster 

och inte en man. Håkan gör inte vad Ambjörnsson kallar rätt koppling mellan genus, sexualitet och 

begär.

Håkan försöker berättiga sitt begär till Eli. ”Det var det bästa tänkbara. Den unga, vackra kroppen som 

gav skönhet åt hans liv, samtidigt som ansvaret fråntogs honom. Det var inte han som bestämde. Och 

han behövde inte känns skuld för sin lust; hans älskade var äldre än han. Inget barn. Hade han trott”.273

Håkan försöker genom att tänka att Eli egentligen inte är ett barn utan tvåhundra år gammal frånsäga sig 

skuld för sina handlingar och tankar. Genom att förtränga det faktum att Eli mer och mer beter sig som 

ett barn dämpas hans ångest över insikten om sitt avvikande beteende. Utifrån Ambjörnssons teori 

skulle denna förträngning kunna tolkas som ett försök av Håkan att passa in i den heteronormativa 

ordningen för att på så vis uppleva sig själv som mer begriplig och mindre som ett monster. 

Oskars och Eli befinner sig båda i ett utanförskap. I detta utanförskap finner de varandra och en stark 

vänskapsrelation inleds efter det att Oskar stryker Eli över kinden och visar henne att han bryr sig om 

henne. Vänskapen utvecklas från att vara en lek mellan två jämnåriga, en flicka och en pojke, till att bli 

en kärleksrelation mellan två individer, där den ena är en pojke och den andra en vampyr.

  Eli ställde sig framför honom, tittade honom allvarligt i ögonen. 
– Oskar. Tycker du om mig?
– Ja. Jättemycket.
– Om jag inte var en flicka … skulle du tycka om mig ändå?
– Hur då?
– Bara det. Skulle du tycka om mig även om jag inte var en flicka?
– Ja … det skulle jag väl.
– Säkert?
– Ja. Varför frågar du det?274

Oskar och Eli blir mer än vänner. De inleder en kärleksrelation som även innebär att de hyser sexuellt 

begär till varandra. De sover nakna med varandra, kysser varandra och uttrycker verbalt att de vill ”ingå 

förbund”275 med varandra. Både Eli och Oskar är medvetna om att deras relation inte är helt normal. Elis 

och Oskars relation tangerar den heteronormativa genusordningen genom att bryta mot ett flertal normer 

som upprätthåller den. Deras relation är normbrytande både vad gäller kön och ålder. ”Oskar såg för 
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några sekunder genom Elis ögon. Och det han såg var... sig själv. Bara så mycket finare, vackrare, 

starkare än vad han själv tyckte att han var. Sedd med kärlek. Några sekunder”.276 Oskar blir inte kär i 

en tjej eller en kille, Oskar blir kär i Eli, och Eli är både vampyr och människa, flicka och pojke, ung 

och gammal. Eli är allt annat än normal, Eli är queer. Begreppet queer uppmanar till att tänka bortom 

kategoriseringar som normal och onormal. Queer vänder upp och ner på ”antagandet att det finns ett 

normalt och ett onormalt sätt att vara en sexuell kvinna eller man”.277 Att utmana normer om vad som 

anses normalt och onormalt är exakt vad Eli gör. Heteronormativiteten kräver som nämnts tidigare 

tydliga, kontrasterade och begripliga genus. Heteronormativiteten kräver således ett tydligt sätt att vara 

kvinna och ett tydligt sätt att vara man och att dessa motpoler antas åtrå varandra.278 Oskars och Elis 

kärleksrelation bryter mot denna heteronormativa genusordning på alla tänkbara sätt. Det råder varken 

isärhållande eller hierarkisering mellan dem då kön inte är av betydelse i deras definition av varandra. 

Det råder en balans mellan karaktärerna där deras styrkor och svagheter inte är kopplat till manligt eller 

kvinnligt. 

5.4.3 Problematiseras genus och sexualitet i boken?
– Hur vet man att man älskar nån? 
– Oj, Ja …
Fröken tryckte ner händerna i fickorna på sin duffel, tittade snett upp på himlen. […]
– Det är väl olika, men ... jag skulle väl säga att det är när man vet... eller i alla fall 
tror   
väldigt mycket att den här människan vill jag alltid vara med [...]
– Som Romeo och Julia. 
– Ja, och ju större hinder... har du sett den?[...] 
– Men om det är två killar, då? 
– Då är man vänner. Det är ju också en slags kärlek. Eller om du menar... ja, killar 
kan ju också älska varandra så. 
– Hur gör man då? 
Fröken sänkte rösten lite. 
– Ja, det är ju inget fel med det, men... om du vill prata om det kan vi ta det nån 
annan gång”. De gick några meter i tystnad, kom fram till backen ner mot 
Kvarnviken. Spökbacken. Fröken andades in djupt, doft av kall granskog. Sedan sa 
hon: 
– Man ingår förbund. Oavsett om man är killar eller tjejer ingår man ett slags 
förbund att... det är du och jag liksom. Man vet det”.279

Oskars fröken ger här uttryck för vilken sorts sexualitet och kärlek som är den förväntade och 

eftersträvansvärda. Den heterosexuella kärleken. Hon kommer dock på sig själv och tillägger att killar 
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också kan älska varandra så.  Heteronormativiteten är stark, så stark att fröken först säger att om det är 

två killar som älskar varandra ”då är man vänner”. På grund av Eli blir Oskars och Elis relation en queer 

relation. Deras relation är inte en relation mellan en flicka och en pojke i samma ålder. Deras relation är 

en relation mellan en tolvårig pojke och en två hundra år gammal vampyr, född som pojke i vad som ser

ut som en flickas kropp. Queert är också att varken ålder eller kön är någonting som framställs som 

någonting avgörande för deras relation. Oskar reagerar när han får veta Elis ursprung, men kärleken är 

starkare än samhällets normer. 

Butler använder sig av begreppet performativt genus. Genom performativa handlingar skapas genus, det 

vill säga pojke och flicka är någonting som görs. Butler menar vidare att kroppar måste genusmarkeras 

för att framstå som begripliga.280 Oskar försöker att förstå sig på Eli, vad Eli är. Men Elis kropp blir inte 

begriplig. Redan vid deras första möte ute på lekplatsen ser Oskar att det är någonting konstigt med 

flickan. ”De stod stilla, en halvmeter ifrån varandra. Oskar fortsatte titta ner i marken. En konstig lukt 

svävade emot honom från flickan.”281 Eli går klädd i en tunn tröja mitt i vintern, har tunn kropp utan 

antydan till bröst och luktar illa. Eli utför inte sådana performativa handlingar som gör att hon uppfattas 

som en ”normal” tjej i Oskars ögon. Hon blir konstig. 

Allt eftersom deras relation utvecklas funderar Oskar över Elis identitet. Oskar ifrågasätter aldrig Elis 

kön. Enligt Butler förutsätter den heteronormativa genusordningen två binära motpoler, två kön. Eli kan 

i Oskars ögon inte vara en pojke, Eli har rosa tröja, halvlångt hår, stora ögon och är tunn och späd som 

en liten flicka. Utifrån Butlers perspektiv blir det för Oskar självklart att eftersom Eli inte framstår som 

en pojke måste Eli vara tjej. Eli definierar aldrig säg själv men säger till Oskar att ”Du förstår att jag inte 

är nån flicka, att jag inte ...”.282 Eli vill inte lura Oskar att tro att ”hon” är en tjej. ”Jag är ingenting. Inte 

barn. Inte gammal. Inte pojke. Inte flicka. Ingenting”.283 Genus är således någonting som till stor del 

problematiseras i boken. 

                                               
280 Butler, s. 49.
281 Ajvide Lindqvist, s. 37.
282 Ajvide Lindqvist, s. 306.
283 Ajvide Lindqvist, s. 153.
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6 Slutsats 
6.1 Hey Dolly

Hey Dolly är en bok som utifrån ett genus- och queerteoretiskt perspektiv i stor grad problematiserar den 

heteronormativa genusordningen. Detta genom att bokens huvudkaraktär, Dolly, till stor del rör sig 

utanför stereotypt kvinnligt genus och inte tar den förväntade heterosexualiteten för självklar. 

Stereotyp kvinnlighet är inget som anses vara någonting bra i Hey Dolly.  Även om Dolly inte försöker 

agera manligt, försöker hon agera okvinnligt och göra sig fri från kvinnligt genus, antagligen för att hon 

upplever stereotypt kvinnligt genus som begränsande. Det som i Hey Dolly framställs som det normala 

och eftersträvansvärda är det manliga. Samtliga manliga karaktärer framställs som, särskilt i relation till 

de kvinnliga, stabila personer som gör rationella val och tar hand om sig själva. I kontrast till männen 

framställs tjejerna som psykiskt instabila, destruktiva och som känslomässiga berg-och-dalbanor. 

Trots att heteronormativiteten är högst närvarande i Hey Dolly, då alla relationer är heterosexuella, 

skapas ändå inte stereotypt feminina kvinnor och stereotypt maskulina män. På så vis blir de 

heterosexuella relationerna inte normerande, och således är den heteronormativa genusordningen inte 

särskilt påtaglig. Den blir dock påtaglig vid ett par tillfällen, då karaktären Cineasten framställs som den 

som kan se Dollys riktiga jag. Mannen, Cineasten, får tolkningsföreträde, och kvinnan, Dolly, tolkas. 

Deras relation framstår på så vis vid detta tillfälle som hierarkisk. Hey Dolly bör dock framför allt 

betraktas som en berättelse där huvudkaraktären Dolly erbjuder en alternativ genusposition som tjej att 

inta, en position relativt fri från den heteronormativa begärsmarknadens betydelse för skapande av 

genus. 

6.2 Kort kjol
I Kort kjol är karaktärerna till största del stereotypt kvinnliga och stereotypt manliga. De manliga 

karaktärerna framställs som starka, aktiva, våldsamma och aggressiva och de kvinnliga karaktärerna blir 

i relation till de manliga karaktärerna passiva och milda. Genom framställningen av karaktärerna 

problematiseras således den heteronormativa genusordningen knappt alls. I Kort kjol finns dock en 

tydlig författarröst som explicit problematiserar genusroller, och genusordningen. Genom framställandet 

av bokens centrala handling, våldtäkten, blir många av karaktärerna tämligen platta och overkliga. De 

fungerar främst som verktyg i framställandet av en diskussion om tjejer, killar, makt och normer. 

I Kort kjol råder en tydlig heteronorm. Samtliga relationer passar in i ramen för heteronormativa 

relationer och det är den normerande heterosexualiteten som i Kort kjol framställs som den enda 



55

tänkbara sexualiteten. Trots att genus och genusordningen problematiseras i Kort kjol reproduceras ändå 

den heteronormativa genusordningen.

Det som främst bidrar till att den heteronormativa genusordningen reproduceras är huvudkaraktären 

Myrans förvandling i boken. Från att framställas som den söta, glada tjejen framställs hon efter 

våldtäkten som ful och utan kropp. Myran förflyttas således bort från det tydliga genuset kvinna efter 

våldtäkten, hon blir inte begriplig då hon inte längre ser ut och agerar som en stereotyp tjej. Då Myran i 

slutet av boken börjar må bättre framställs hon återigen som normal tjej. Författaren låter hennes hår 

växa ut, och återigen klä sig i rött. Myrans kropp framställs således som en spegling av hennes psykiska 

hälsa. Hon blir återigen en socialt accepterad, begriplig tjej. Författarens framställning av Myran bidrar 

till bilden av att en ung tjej inte kan ha snaggat hår och svarta kläder och samtidigt må bra. Kort kjol blir 

på så vis en berättelse som framställer och reproducerar den heteronormativa genusordningen.

6.3 Den osynlige
I Den osynlige framställs de flesta karaktärer stereotypt kvinnligt och stereotypt manligt. Ett tydligt 

isärhållande råder. I stort sett samtliga viktiga positioner beträds av män. Kvinnorna rör sig i hemmets 

sfär, och framställs som svaga och av männen beroende. Två karaktärer bryter dock mot den stereotypa 

framställningen, Fors och Anneli Tullgren. Genom dessa karaktärer problematiseras genus och 

genusordningen. 

Den osynlige speglar en manlig värld. Trots att genus, genom vissa karaktärer, problematiseras, blir det 

ändå tydligt att den heteronormativa genusordningen reproduceras i boken. Samtliga karaktärer blir män 

och kvinnor, i relation till ett förväntat heterosexuellt begär, även Fors och Anneli. Särskilt värt att 

kommenteras är framställningen av Fors. Han bryter tydligt mot det stereotypt manliga idealet, men 

genom att det framgår att han attraheras av en kvinna framstår Fors som heterosexuell och därmed blir 

han mer begriplig som man. Kvinnan fyller dessutom inte någon annan funktion för berättelsen än den 

att bidra till framställningen av Fors som heterosexuell.

6.4 Låt den rätte komma in

Huvudkaraktärerna i Låt den rätte komma in är, sett utifrån ett heteronormativt genusperspektiv, alla tre 

komplexa karaktärer. Oskar, Eli och Håkan framställs med både stereotypt kvinnliga och stereotypt 

manliga egenskaper. De rör sig och agerar på ett sätt som inte är förenligt med rådande genusnormer. 

Framställningen av de tre karaktärerna bidrar således till en problematisering av genus.
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Oskar, Eli och Håkan utmanar, var och en på sitt sätt, den heteronormativa genusordningen. Oskar 

genom att han blir förälskad i Eli som han inte kan kategorisera in i vare sig ålder, kvinnligt eller 

manligt genus. Oskars begär till Eli tangerar således ramarna för den heteronormativa begärsmarknaden. 

Sett utifrån Ambjörnssons teori framstår relationen Oskar och Eli emellan därför som högst queer. 

Elis karaktär utmanar den heteronormativa genusordningen dels genom att ej kunna fastställas som tjej 

eller kille, ung eller gammal, och på så vis inte bli begriplig, dels genom Elis begär till Oskar. Elis begär 

till Oskar är inte ett begär som är förenligt med den heteronormativa begärsmarknaden. Eli är en tolvårig 

pojke i en 200 år gammal kropp, som dagtid framträder som tjej och nattetid som vampyr, som begär en 

tolvårig pojke. 

Håkan bryter mot den heteronormativa genusordningen genom sitt sexuella begär till unga pojkar. 

Begäret är enligt den heteronormativa begärsmarknaden, felriktat åt två håll, både vad gäller genus och 

ålder. 

Det finns dock flera antydningar om att karaktärerna verkar i en värld där den heteronormativa 

genusordningen är rådande. Det är inte utan att Oskar blir förbryllad och lite skrämd när han träffar på 

Eli. Han upplever att det är något konstigt med henne, då han blir osäker på Elis genustillhörighet. Då 

Oskar har insett att Eli inte är en flicka söker han till och med bekräftelse hos sin skolfröken angående 

om det är okej för honom att tycka om någon som inte är tjej. Även Eli uppvisar en medvetenhet om att 

det finns vissa normer för vad som är socialt accepterat då hon undrar om Oskar verkligen kan tycka om 

henne, fast hon inte är tjej. 
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7 Diskussion och vidare forskning

Denna uppsats har analyserat skönlitteratur som används inom svenskämnets undervisning utifrån ett 

heteronormativt genusperspektiv. Till skillnad från den tidigare forskning som finns om läroböcker i 

skolan och skönlitteratur i allmänhet har denna uppsats inte bara analyserat material utifrån ett 

genusperspektiv eller utifrån ett queerteoretiskt perspektiv. I denna uppsats har genusteori och 

queerteori använts tillsammans, för att se hur heteronormativiteten verkar i skapandet av genus.  

Uppsatsens analys av de fyra böckerna visar att den heteronormativa genusordningen till stor del 

reproduceras i den analyserade skönlitteraturen. Med detta inte sagt att ordningen inte 

problematiseras genom vissa karaktärer. Särskilt i Hey Dolly och Låt den rätte komma in möter vi 

karaktärer som utmanar den heteronormativa genusordningen. Enligt både kursplanerna för svenska 

på grundskolan och gymnasiet samt uppsatsens litteratursociologiska ansats spelar skönlitteratur 

och litterära gestalter stor roll för skapandet av identitet. Genom litteraturen möter eleverna 

förebilder, och litteraturen speglar dessutom samhällets normer. Denna uppsats har visat vilka 

”förebilder” och vilken samhällsnorm som råder i dessa analyserade böcker. I relation till att skolan 

inte ska fostra eleverna enligt traditionella föreställningar om vad som är typiskt manligt respektive 

typiskt kvinnligt är det högst relevant om de karaktärer eleverna möter i litteraturen är just 

traditionellt typiska. Traditionella föreställningar om kvinnligt och manligt, stereotyper, verkar 

exkluderande för alla elever som upplever att de inte passar in i stereotypen.

Intressant för vidare forskning vore att studera hur olika typer av litterära karaktärer tas emot av 

eleverna. En möjlig metod för att undersöka detta skulle kunna vara att intervjua eleverna om hur de 

upplever karaktärerna i den lästa litteraturen. En annan möjlig metod skulle kunna vara att 

observera boksamtal om skönlitteraturen och dess karaktärer mellan lärare och elever.

Det skulle även vara intressant att i en analys av skönlitteratur som används i skolan ta in fler 

teoretiska perspektiv, så som etnicitet och klass och undersöka hur dessa tas emot av eleverna. 
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