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ABSTRACT

The purpose of this paper was to study how gender is represented and passed on in a small
number of juvenile books. I wanted to find out what parts girls and boys play in the stories,
in what circumstances they figure and which problems they are ascribed. I chose six popular
books for the youth, and studied them meticulously. The study is qualitative and I asked the
text questions just like you would at an interview. The questions were about sex roles,
relations and problem areas.

I found that some of the characters lived up to sex role stereotyped expectations on how girls
and boys should be and behave. Characteristic of all the six books is that girls’ appearances
and relations are strongly emphasized. Boys, on the other hand, do not have the same strong
bonds to friends and family. The boys are adventurous and they try hard to seem brave while
the girls worry about their looks and about what boys think of them. Girls have problems
concerning their own body, boys, criminality and drugs. Boys have problems with insecurity,
girls, racism and violence.
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1. INLEDNING

1.1 Problemformulering

Jag är sedan länge intresserad av genus och könsrollsfrågor. Under det senaste århundradet

har forskning om kvinnor och kvinnors villkor väckt mer och mer intresse (Ericsson, 1993).

Den kvinnovetenskapliga forskningen uppfyller de kriterier som brukar användas för att

ämnet ska kunna benämnas vetenskaplig deldisciplin. Det har inrättats akademiska tjänster,

ämnet går att läsa på universitet och högskolor och det finns specialtidskrifter och nationella

och internationella nätverk inom området (ibid.). Det biologiska könet är medfött medan det

sociala könet skapas i ett sammanhang. Vad som är kvinnligt respektive manligt och vad som

förväntas av en kvinna och av en man varierar utifrån bland annat kultur, klass och tidsepok.

Det biologiska könet är i princip oföränderligt medan det sociala könet förändras med tiden.

Historiker har kunnat konstatera att en stor del av de egenskaper som tidigare ansågs vara

knutna till det biologiska könet i själva verket påverkas av vårt sociala kön (ibid.). Genus

handlar således om det sociala könet och relationerna mellan män och kvinnor.

Tidigt under sjätte terminen på socionomutbildningen, då jag valt att läsa kursen Socialt

arbete med barn och unga, började jag fundera över vilka bilder ungdomar får av hur tjejer

och killar ska vara. Tonåren och åren därefter är en viktig tid när det gäller skapandet av en

identitet och självbild. Det talas ofta om massmedia och reklam som källor till stereotypa

bilder av manligt och kvinnligt. Jag undrar om det är likadant i böckernas värld. Framställs

tjejer som gråtmilda och svaga och killar som starka individer eller är det andra bilder som

framträder?

Varför har jag valt att studera ungdomslitteratur och inte till exempel film eller musik? För det

första spelar språket och kommunikationen en viktig roll när människor formar och omformar

sig själva (Hjälmeskog, 1999). För det andra är det genom språket som vi människor hanterar

och förstår oss själva, vår omgivning och relationerna till andra människor (ibid). I det

sammanhanget tror jag att de böcker vi läser spelar en viss roll i skapandet av vår identitet.

Böcker kan inspirera och få oss att se på världen med nya ögon. De kan visa på vilka oändliga

möjligheter individen har att skapa ett bra liv åt sig själv. Men vad händer om vi läser böcker

som bara skildrar karaktärer som är hämmade och begränsade i sina handlingar? Jag tycker att

man som skönlitterär författare bör ta chansen att vidga läsarens perspektiv och inte låsa

bokens karaktärer genom att enbart låta dem spela könsstereotypa roller.



6

Många ser Astrid Lindgrens Pippi Långstrump som en frisk fläkt – en flicka som inte låter sig

kuvas av någon eller något. Pippi är på många sätt ett brott mot normen. Jag ställer mig frågan

om det finns motsvarande normbrytare i ungdomslitteraturen. Upprätthåller böckerna

normerna eller är de trendbrytande? Framställs tjejer och killar genomgående på ett och

samma vis eller finns det möjlighet att välja mellan flera olika roller?

Det hade under omständigheterna varit omöjligt, och kanske är det inte heller önskvärt, att

försöka täcka in hela ungdomslitteraturgenren. Istället är målet med uppsatsen att gå på djupet

i ett mindre antal ungdomsböcker som ungdomar läser och uppskattar.

1.2 Syfte

Mitt syfte är att studera hur genus förmedlas i ett mindre antal ungdomsböcker. Jag vill ta reda

på i vilka sammanhang tjejer och killar figurerar, vilka roller de spelar i berättelserna samt

vilka problem de tillskrivs.

1.3 Frågeställningar

Mina centrala frågeställningar är:

• Vilka bilder av hur tjejer och killar är, bör och kan vara förmedlas genom böckerna?

• Vilka roller tilldelas könen?

• Vilka problem har tjejer respektive killar?

• Vilka anknytningspunkter finns mellan böckerna och aktuell barndoms- och

ungdomsforskning?

2. METOD

2.1 Urval

Då mitt syfte är att gå på djupet och inte att ge en övergripande bild av ungdomslitteratur och

genus har jag använt mig av en kvalitativ metod. Från början visste jag inte hur jag skulle

göra mitt urval. Vilka böcker skulle få vara med och vilka kriterier skulle de uppfylla?

Jag kom fram till att jag ville studera böcker som beskriver ungdomars verklighet och

problem samt frågeställningar och förhållanden som finns i dagens samhälle. Jag ville att

böckerna skulle vara skönlitterära och skrivna någon gång under de senaste två–tre åren. Jag

tänkte mig ett urval på cirka sex böcker. För att få en spridning tänkte jag välja två böcker
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som skildrar en eller flera killars värld, två böcker som gör detsamma ur en eller flera tjejers

perspektiv samt två böcker som inte är lika inriktade på ett särskilt kön.

Vilka böcker skulle jag välja bland? Ett tag var jag inne på att göra mitt urval bland förra årets

nationellt sett mest utlånade ungdomsböcker. För att få tips och idéer tog jag hjälp av den

Internetbaserade tjänsten ”Bibliotekarie direkt” (www2.malmo.stadsbibliotek.org). Via en

bibliotekarie i Göteborg fick jag veta att det varje år anordnas en nationell omröstning bland

barn och ungdomar kring vilka nyutkomna böcker de tycker bäst om. Omröstningen heter

”Bokjuryn” och barnen och ungdomarna delas in i ett antal åldersgrupper som var och en

producerar en egen tio-i-topplista över årets bästa böcker. Efter att ha skummat igenom

listorna över de mest omtyckta böckerna från år 2002, och via titlarna försökt bilda mig en

uppfattning om vad böckerna handlar om, valde jag listan från åldersgruppen 14-19 år

(www.bibl.vgregion.se). Bland de tio mest omtyckta böckerna valde jag sedan ut sex böcker

som motsvarade mina kriterier och som kändes relevanta för uppsatsen. De resterande fyra

böckerna handlade om sådant som inte passade in i min studie. Det blev inte två ”tjejböcker”,

två ”killböcker” och två böcker som inte vänder sig till ett visst kön som jag hade tänkt från

början. Istället fann jag att de böcker jag valt föll in i tre kategorier. Den första kategorin

består av tre böcker som skildrar tjejers liv och verklighet. Den andra kategorin innehåller två

böcker med killar som huvudpersoner och den sista kategorin innehåller en deckare som jag

tycker kan läsas av både killar och tjejer. De sex böckerna är:

Brashares, Ann (2002) Systrar i jeans. Stockholm: Bonnier Carlsen bokförlag.

French, Jackie (2002) Syster, jag saknar dig. Stockholm: Bonnier Carlsen bokförlag.

Unenge, Johan (2002) Pontus 4 meter över marken. Stockholm: Bonnier Carlsen bokförlag.

Wahl, Mats (2002) Tjafs. Brombergs.

Wikander, Eva (2002) Jag ska döda dom. Stockholm: Rabén & Sjögren Bokförlag.

Wilson, Jacqueline (2002) Stressade tjejer. Stockholm: Alfabeta Bokförlag AB.

2.1.1 Presentation av böckerna

Kategori 1
Stressade tjejer

Stressade tjejer handlar om Ellie som snart fyller fjorton år. Ellie har två bästa kompisar,

Magda och Nadine. Tillsammans går de och shoppar, pratar om killar och deltar i en

modelltävling. Ellie är avundsjuk på sina vänner för att de är så smala och snygga.
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Själv tycker hon att hon är tjock och börjar därför banta. Efter ett tag börjar hon hetsäta och

hon kräks vid tre tillfällen upp maten igen. Det som slutligen får henne att vakna upp är

vännen Zoë, som lider av anorexia och blir helt besatt av sig själv och sin självsvält.

Syster, jag saknar dig

Syster, jag saknar dig handlar om 16-åriga Sara. För drygt tre år sedan försvann Saras stora-

syster Reenie spårlöst. Ingen vet vad som hände med henne eller vart hon har tagit vägen.

Boken växlar mellan nutid och dåtid. Läsaren får ta del i hur Sara och hennes föräldrar

tillsammans med polisen försöker kartlägga alla detaljer fram till försvinnandet. Det

spekuleras mycket, men när boken är slut vet vi fortfarande inte var Reenie är eller vad som

har hänt. Sara lär sig att livet går vidare och att hon, och alla i hennes omgivning, förändras

med tiden. Efter fyra år saknar hon fortfarande sin syster, men om Reenie fortfarande är i livet

är Sara inte säker på att de skulle känna igen varandra.

Systrar i jeans

Systrar i jeans handlar om de fyra vännerna Carmen, Bridget, Lena och Tibby, alla snart

sexton år. För första gången i tjejernas liv ska de spendera sommaren på olika håll. Carmen

ska åka till sin pappa, Bridget ska på fotbollsläger, Lena ska åka till sin farmor och farfar i

Grekland och Tibby ska stanna kvar hemma och arbeta. Carmen upptäcker att hennes pappa

har en ny familj, som han inte har berättat om, och Bridget förför en av tränarna på fotbolls-

lägret. Lena kommer över sin blyghet och blir kär i en grekisk kille och Tibby får en ny vän

som visar sig ha leukemi och dör i slutet av sommaren och boken. För att kunna vara varandra

nära och för att bli modigare har tjejerna tillskrivit ett par jeans magiska egenskaper. Dessa

jeans turas de om att ha på sig, och när de återförenas efter sommaren berättar de för varandra

om allt de varit med om när de haft de magiska jeansen på sig.

Kategori 2

Pontus 4 meter över marken

Det här är en bok om skateboardåkaren Pontus. Pontus är i 13-årsåldern och han och hans

kompisar tränar och tränar för att bli bättre på att åka skateboard. Det anordnas en tävling och

Pontus som har övat och lyckats med allt svårare trick gör ett bra hopp innan han åker ur

rampen. Pontus mamma dog i cancer för fyra år sedan och han bor tillsammans med sin pappa

och storasystern Susanne, som flyttar hemifrån i slutet av boken. Pontus blir kär i Jenny och

lyckas faktiskt bli tillsammans med henne.
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Jag ska döda dom

Jag ska döda dom är en bok som handlar om Jocke som blir rånad på sin jacka, plånbok och

mobiltelefon av ett gäng invandrarkillar. Jocke känner sig rädd efter rånet. Samtidigt skäms

han över sin rädsla för att gå genom parken där det inträffade. Han kan inte prata med sina

föräldrar om rädslan men i hans klass går en stökig kille med rasistiska åsikter och kompisar.

Han heter Stoffe och lovar att hjälpa Jocke. Jocke blir indragen i en hämndkarusell som slutar

med mordbrand. Men till sist väljer han sin vän Claudia från Angola framför skinnskalle-

rörelsen.

Kategori 3

Tjafs

Det här är en deckare med vuxna i huvudrollerna. En ung kille vid namn Ahmed Sirr hittas

ihjälskjuten och polisen börjar sin jakt på mördaren. Fram träder en bild av ungdomsliv

präglat av hot, droger och rasism. Mordoffret har på olika sätt skrämt, rånat och hotat många

ungdomar i staden. Ett gäng tjejer får till slut nog och bestämmer sig för att skrämma honom

för att få honom att sluta. De hotar honom med pistol och genom en olyckshändelse går

skottet av och han skjuts till döds. Handlingen utspelar sig i ett svenskt mindre samhälle.

2.2 Tillvägagångssätt

Mitt empiriska material bestod av en textmassa och i likhet med förberedelserna inför en

intervju hade jag på förhand skapat en mall för vilka frågor och vilka teman jag skulle

fokusera på vid läsningen av böckerna (se Bilaga 1). I likhet med intervjuer gav böckerna i

varierande grad användbara svar på mina frågor. Efter att ha läst igenom varje bok från pärm

till pärm ägnade jag mig åt en bok i taget. Jag utgick ifrån mina temafrågor och skummade

igenom hela texten på nytt. Jag antecknade var i boken svaren eller användbara exempel

fanns. När jag hade gjort detta med samtliga böcker hade jag tillgång till en stor mängd data.

Vid en första genomläsning av svaren gjorde jag en grov utgallring. Det som därefter återstod

sammanställde jag till en resultatredovisning. Jag letade efter mönster och fenomen som

återkom i mer än en bok. Resultatredovisningen delade jag sedan upp i tre teman – könsroller,

relationer och problemområden – och bearbetade. När resultatredovisningen var färdig gick

jag över till att analysera. Jag valde att ta fasta på vissa mönster och övergripande ämnen.

Varje tema avslutas med en analys av resultaten.
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2.3 Textanalys

”Läsning är en process där tre faktorer samverkar: författaren, texten och läsaren” (Svedner,

1999:204). Svedner skriver att det inom forskning kring skönlitteratur traditionellt sett har

varit författaren som väckt mest intresse. I den här studien är det istället texten som står i

centrum. Inom läsforskning betonas det kreativa inslaget och man anser att betydelsen är

någonting läsaren skapar med utgångspunkt i en text (ibid.).

Skönlitterära texter är speciella då de inte nödvändigtvis behöver återge den existerande

världen utan istället kan skapa en ny (Svedner, 1999). Jag har i min undersökning ansträngt

mig för att de böcker som ingår i urvalet inte utspelar sig i en fantasivärld utan att

karaktärerna lever och agerar i någonting som liknar verkligheten. Sättet jag har valt att

analysera böckerna på kan beskrivas med orden inläsning och utläsning. Genom inläsningen

bekantar man sig med boken och man är då medveten om vilket syfte läsningen har samt vilka

frågeställningar som är intressanta (Säfström, 1999). I den andra fasen, utläsningen, läser man

texten inifrån och ut. Med andra ord placerar man texten i det sammanhang och i relation till

det perspektiv man valt att studera den ur (ibid.).

2.4 Metodreflektion

Min undersökning bygger inte på att resultaten eller analysen ska vara vetenskapligt

reproducerbara. Använder man mina temafrågor hittar man kanske samma svar som jag men

eftersom det inte handlar om en ”sanning” utan enbart om att tolka texten ur ett visst

perspektiv – i det här fallet genusperspektivet – skulle en upprepning av undersökningen

troligtvis inte leda fram till exakt samma resultat. Undersökningen har genomförts inom

socionomutbildningen vilket gör att jag delvis har utgått från ett perspektiv med fokus på

sociala problem och svårigheter. Redan innan urvalsprocessen var färdig hade jag tankar kring

vad jag ville fokusera på i böckerna. Jag ville se hur mobbning, missbruk, föräldrars skils-

mässa och svårigheter i skolan skildrades i ungdomsböcker. Urvalet har gjort att en del av

dessa problem finns med i undersökningen, medan andra har fallit utanför. Metoden, syftet

och frågeställningarna gjorde att jag inte ansåg att jag hade några etiska överväganden att ta

ställning till. Jag såg ingen anledning till att be författarna om lov att använda deras böcker.

Böckerna är skönlitterära och jag ämnade inte ställa författarna till svars för någonting.
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2.5 Fortsatt framställning

Härefter tänker jag gå över till att beskriva de teoretiska utgångspunkter som jag har använt

mig av i min textanalys. Jag har inte kunnat hitta någon tidigare forskning som liknar den här

undersökningen och inte heller studier om barn- och ungdomslitteratur utifrån socialt arbete.

Det som står till buds är litteraturvetenskapliga texter och analyser och det är inte ett ämne

som jag har velat fördjupa mig i ytterligare. Under avsnittet med mina teoretiska utgångs-

punkter beskriver jag hur några av de forskare jag använt mig av ser på modern barndoms-

och ungdomsforskning. Därefter tar jag upp begreppen genus och  könsroller. Jag ger en

inblick i feministisk kritik samt skriver lite allmänt om barnlitteratur och läsning. Efter det

följer resultatredovisningen av det första temat – könsroller. Med hjälp av citat och exempel

ur böckerna försöker jag ge en bild av de roller tjejer och killar spelar, hur de ser på sig själva,

hur mammor och pappor skildras samt vilka intressen karaktärerna har. Redovisningen

avslutas med en analys av resultaten. Där fokuserar jag på utseendefixering, stereotypa

könsroller och sexualitet. Därefter presenteras resultat och analys från det andra temat –

relationer. Det viktiga här är vännerna, familjen och olika sätt att umgås på. Det sista temat,

problemområden, är även det indelat i en resultatdel och en analysdel. Jag intresserar mig för

vilka problem tjejerna och killarna har och hur de får rätsida på dem. Resultatredovisningen

innehåller exempel från alla de sex böckerna men alla böckerna används inte för att belysa

varje undertema. Detta beror inte enbart på att alla underteman inte är representerade i alla

böcker utan det är även ett resultat av att uppsatsens storlek är begränsad. Citaten skall ses

som exempel och det faktum att jag i samband med ett undertema inte diskuterar en viss bok

betyder inte nödvändigtvis att det berörda ämnet inte existerar i den boken. Efter resultat-

redovisning och analys fortsätter uppsatsen med en kort sammanfattning. Slutligen för jag en

diskussion kring de tankar och frågor ämnet och uppsatsarbetet väckt hos mig.

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Jag har haft användning för, och inspirerats av, en rad olika forskare och forskningsområden

när jag genomfört min analys. Nedan följer en kortare genomgång av dessa olika områden.

3.1 Modern barndoms- och ungdomsforskning

Dencik (1999) menar att det är meningslöst att tala om människor utan att samtidigt tala om

miljöerna eller sammanhangen de befinner sig i. De sociala sammanhang ett barn befinner sig

i ses därför inte som någonting som endast påverkar barnet utifrån. Istället är de sociala
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sammanhangen en integrerad del av barnets identitet. Perspektivet hänger samman med

socialpsykologiska idéer om att barnet blir en person genom sociala band och förhållanden till

andra människor. Dencik skriver vidare att merparten av de sociala sammanhang som

nordiska barn växer upp i nuförtiden skiljer sig markant från de relationer och förhållanden

som tidigare generationers barn ingick i. Detta är en av anledningarna till att han tycker att det

är viktigt att den moderna barndomsforskningen undersöker och beskriver den empiriska

verkligheten som barn lever i här och nu.

Schultz Jørgensen (1999) försöker besvara frågan om barn och ungdomar nuförtiden är

annorlunda jämfört med barn och unga förr i tiden. Han tror att barn i modern tid på grund av

ändrade uppväxtförhållanden har utvecklat nya kompetenser och egenskaper. Enligt Schultz

Jørgensen är barn nuförtiden mer öppna, sociala och grupporienterade jämfört med tidigare

generationers barn. Barns identitetsskapande handlar idag inte enbart om att föra föräldrarnas

åsikter och värderingar vidare utan mer om att individen måste skapa en hållbar själv-

förståelse. Detta ställer andra krav på vuxenkontakter och innehåll i barnens liv.

Frønes (1999) skriver att ungdomar i slutet av 1900-talet hade en uppsjö av olika livsstilar att

välja mellan. Frønes jämför med 1960-talet då det enligt honom istället rörde sig om ett

generationsuppror. Nuförtiden väljer ungdomar livsstil för att skapa en social identitet. Enligt

Frønes är det för en 13-åring viktigt att genom attribut och åsikter framställa sig själv som en

unik individ. Livsstilen blir ett sätt att visa världen vem man är. För en 20-åring handlar det

enligt Frønes mer om att visa vad man vill göra med sitt liv och vilka värderingar man står

för. En del ungdomskulturer, till exempel rasistiska och högerextremistiska grupper, för med

sig oro och rädsla. Frønes menar att det övriga samhället försöker skydda sig från dessa

grupper genom att ytterligare marginalisera dem. Enligt Frønes bidrar detta till att det skapas

kriminella subkulturer bestående av marginaliserade unga män.

3.2 Barns och ungdomars läsande

Nikolajeva (1998) skriver att barnlitteratur inte är en genre utan att det istället, precis som

inom litteratur för vuxna, finns många olika genrer inom området. Litteratur för barn och

ungdomar är varken ålders-, köns- eller kulturellt neutral och barn läser många texter som inte

är skrivna enbart för dem. En sak som särskiljer många barnböcker från böcker för vuxna är

att det förekommer flera huvudpersoner. Det går att betrakta kollektiva huvudpersoner som ett

typiskt grepp i barnlitteraturen. Nikolajeva skriver vidare att en grupp barn kan fungera som
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identifikationsobjekt för många olika läsare. Genom att huvudpersonerna sinsemellan är olika

vad gäller kön, ålder, temperament och liknande kan fler läsare känna igen sig i karaktärerna.

Nikolajeva fortsätter med att konstatera att vi vet försvinnande lite om hur barn och unga läser

och hur mycket de förstår. Forskningens bidrag beskriver hon med orden:

Omfattande empiriska studier talar om för oss vad barn har för läspreferenser,
eller vad de tycker om vissa konkreta texter; de pekar på skillnader i förståelsen
mellan pojkar och flickor, mellan barn och ungdomar i olika åldrar eller med olika
social bakgrund (Nikolajeva, 1998:170).

Men, skriver hon vidare, detta säger ingenting om vad som händer inom barnet när han

eller hon läser en text. Det finns två olika sätt att närma sig det här problemet. Det ena

är att ställa frågan ”Vad gör jag med texten?” och det andra är att ställa frågan ”Vad gör

texten med mig?” (Nikolajeva, 1998). Det första sättet handlar om att läsaren måste bli

kompetent i sitt läsande. Vi lär oss undan för undan att känna igen olika genrer och

mönster, att analysera intrigerna och karaktärerna samt att placera texten i sitt samman-

hang. Det andra sättet utgår från att betydelsen inte skapas av läsaren utan att den finns

tillgänglig för alla i texten.

Jag tror att det första sättet att betrakta läsning är det mest riktiga och även om det faller

utanför ramarna för den här uppsatsen hoppas jag att du som läsare funderar lite över på

vilka olika sätt de texter jag analyserat uppfattas och förstås beroende på läsarens kön,

ålder och kulturell tillhörighet.

3.3 Genus

Genus är en svensk variant av det engelska ordet gender och det används för att göra en

distinktion mellan vårt biologiska kön och det sociala könet som vi socialiseras in i

(Hjälmeskog, 1999). Könsskillnader kan då ses som ett tecken på att tjejer och killar, utifrån

sina olika sociala villkor, utvecklar vitt skilda sätt att förhålla sig till omgivningen. När det

gäller exempelvis skillnader i tjejers och killars drogvanor är deras sinsemellan olika

beteenden rationella utifrån deras respektive verklighet. Verkligheten präglas i mångt och

mycket av de förväntningar som finns på vad det innebär att vara tjej/kvinna och på att vara

kille/man (Andersson, 1996).
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Föreställningar om vad som är ”kvinnligt” och vad som inbegrips i begreppet ”kvinna” har

väckt stort intresse bland feministiska forskare. Istället för att tala om feministisk teori-

bildning är det mer korrekt att tala om flera teoribildningar och flera olika feminismer

(Hjälmeskog, 1999). Den gemensamma nämnaren är intresset för att synliggöra genus-

systemet. ”Genussystemet uppfattas som ett grundläggande sätt på vilket den sociala

verkligheten är symboliskt uppdelad, organiserad och erfarenhetsmässigt genomlevd”

(Hjälmeskog, 1999:306). Genussystemet, som självklart ser olika ut i olika samhällen och

tidsepoker, kan ses som mallen för hur samhällen och kulturer skapar individer som uppfattas

som maskulina och feminina. Det enda som är konstant över tid och rum är isärhållandet, det

vill säga att det som inom en viss kultur betraktas som feminint respektive maskulint inte

värderas lika. Det har visat sig vara svårt att förändra genussystemets isärhållande; inte minst

för att det påverkar alla livets skeenden och händelser. Det fungerar dessutom som ett

hjälpmedel för människor att förstå och hantera omvärlden (ibid.).

3.4 Könsroller

Vad är det då som gör att de flesta människor lever upp till och anpassar sig till könsrollerna?

Det handlar bland annat om beröm och bestraffning. Föräldrar klär nyfödda barn i rosa eller

blått beroende på kön, ger killarna bilar och plastpistoler och tjejerna dockor och plastspisar

och förväntar sig sedan att de ska bete sig olika (Thorne, 1993). Tjejer och killar snappar upp

de stereotypa könsrollerna via böcker, musik, reklam, TV-program och inte minst från sin

omgivning. Tjejer och killar beter sig som omgivningen förväntar sig av dem därför att de

märker vilket beteende som ger beröm och uppmärksamhet (Bjerrum Nielsen & Rudberg,

1991). Sådant beteende som inte anses vara ”passande”, eller som på andra sätt faller utanför

ramen för vad som betraktas som normalt och rätt utifrån barnets kön, ignoreras eller

bestraffas av de vuxna.

Barn lär sig tidigt vad som karaktäriserar en flicka respektive en pojke. Både tjejer och killar

vill bli accepterade och upptagna i den sociala gemenskapen. Det gör att de försöker uppfylla

förväntningarna som ställs på dem utifrån vilket kön de har (Bjerrum Nielsen & Rudberg,

1991). I takt med att barnen växer upp ”generaliseras omgivningens förväntningar till mer

sammansatta handlingsmönster: flickan förstår att allt som har med husliga sysslor och det

egna utseendet att göra passar för henne, medan pojken lär sig att allt som handlar om

konkurrens och prestation är riktigt för honom” (ibid. sid. 11).
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Hjälmskog (1999) refererar till Margret Meads studie ”Sex and Temperament” från 1963. I

den kommer Mead fram till att varje känt samhälle benämner olika aktiviteter, egenskaper och

kvaliteter som antingen maskulina eller feminina. En och samma aktivitet eller egenskap kan

ses som maskulin i en kultur och som feminin eller könsneutral i en annan. Hjälmeskog ger

som exempel att vävning i en kultur kan ses som maskulint och fiske kan uppfattas som en

feminin syssla. De här skillnaderna kan observeras mellan kulturer vid en och samma tid-

punkt, men de kan även observeras om man studerar en enskild kultur under olika perioder.

Mead kommer även fram till att oavsett vad som betraktas som maskulint så värderas det

högre än det som uppfattas som feminint (ibid.).

Problemet med genussystemet är att varken gruppen kvinnor eller gruppen män är homogena

grupper och inte ens en och samma individ är konstant genom hela livet. Både kvinnor och

män lever och agerar i en rad olika sammanhang. De har en kulturell tillhörighet, de tillhör en

viss klass och de är av ett visst etiskt ursprung. Men oavsett vilka andra variabler man tar med

i beräkningarna så är kvinnor och män som lever under liknande omständigheter och som har

samma bakgrund oftast inte jämställda (ibid.).

3.5 Feministisk kritik

Även om man anser att könsskillnaderna bör försvinna kanske man ändå medverkar till att de

upprätthålls genom att man tillskriver män och kvinnor olika egenskaper. När det gäller text-

och kulturanalys har feministiska kritiker bidragit med en ny infallsvinkel. De studerar hur

kvinnor gestaltas i medierna och de ägnar sig bland annat åt att kvantitativt räkna antalet

kvinnor i de massmediala texterna, studera vilka roller kvinnor får i dramatiska texter samt

vilka värderingar och föreställningar som florerar i till exempel kärleksromaner och

tvåloperor – genrer riktade speciellt mot kvinnor (Asa Berger, 1999). Asa Berger

sammanfattar kritiken i fyra punkter:

•  de roller som kvinnor har i texter och, i vidare mening, i vardagslivet
•  utnyttjandet  av kvinnor som könsobjekt
•  männens dominans på arbetsplatser, i sexuella förhållanden och på andra livsområden
•  kvinnors medvetande i förhållande till deras liv (Asa Berger, 1999:38).

Jag intresserar mig främst för den första punkten men även den tredje punkten kommer att

beröras.
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4. RESULTATREDOVISNING

4.1 Könsroller

Här följer resultatredovisningen av det första temat – könsroller. Med hjälp av citat och

exempel ur böckerna ger jag en bild av de roller tjejer och killar spelar, hur de ser på sig

själva, hur mammor och pappor skildras samt vilka intressen karaktärerna har.

4.1.1 Karaktärernas syn på sig själva och andra

Hur ser karaktärerna på sig själva och hur bedömer de andra människor? I Stressade tjejer är

Ellie väldigt missnöjd med sitt utseende. Hon jämför sig med sina vänner som i hennes och

alla andras ögon är långa, smala och jättesnygga. Ellie önskar att hon var gjord av modell-

lera:

för då kunde jag kavla ut mig själv så att jag blev lång och jättejättesmal. Jag
skulle göra mina knubbiga händer långa, eleganta och välmanikyrerade, krympa
halsen och anklarna, ta bort en massa från rumpan, allt det råttfärgade krulliga
håret och ge mig själv en lång, blond frisyr… (Wilson, 2002:13).

Sina vänner beskriver hon som sexiga, attraktiva, fotomodellsmala med vackra händer och

ben. När hon ser sig själv i spegeln ser hon någonting helt annat:

Jag tittar på det runda ansiktet med de knubbiga babykinderna och dubbelhakan,
jag tittar på melonbrösten, jag tittar på den fläskiga midjan, jag tittar på den
plufsiga, mjuka magen, jag tittar på den jättelika dallrande rumpan, jag tittar på
mina runda armar och de feta armbågarna, jag tittar på de gropiga knäna och
tjocka fotlederna, jag tittar på de trinda, bulliga fötterna (Wilson, 2002:23).

När Carmen i Systrar i jeans beskriver sig och sina vänner säger hon att Bridget är atleten,

Lena skönheten, Tibby rebellen och hon själv den med det dåliga humöret och den som bryr

sig mest om att de håller ihop. Innan Lena åker till Grekland är hon misstänksam mot killar.

”Hon visste vad de gick för: De brydde sig bara om ens utseende. De gav sig ut för att vara

ens vän för att bygga upp ett förtroende och få en att lita på dem, och så fort man gjorde det

började de tafsa” (Brashares, 2002: 86).

4.1.2 ”Killar gråter inte”

Pontus i Pontus 4 meter över marken har en klasskompis som heter Miriam. Hon står och

tittar på när han åker i rampen. Hon blir imponerad av hans trick och säger att han är bra.

Pontus gör inga svåra trick utan bara tillräckligt svåra för att det ska se komplicerat ut för

någon som inte är så insatt. Dessutom gör det att han kan hålla koll på Miriam under tiden han
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åker. När Pontus och hans vänner besöker en skateboarduppvisning får han för första gången

syn på Jenny. Hon och en kompis står bredvid rampen och viskar om killarna som åker. Nästa

gång Pontus och Jenny träffas tycker han inte att han gör ett bra intryck. Efteråt klandrar han

sig själv och är ledsen. Men ”killar gråter inte. Bara om ingen ser” (Unenge, 2002:56).

Efter rånet i Jag ska döda dom gråter Jocke och hans lillasyster ser det. Hon börjar reta

honom och han funderar på att slå henne men låter bli eftersom han är rädd att deras pappa

ska få reda på det och ge honom stryk. Hemma hos dem är det pappan som bestämmer och

Jocke ”vet ingen som gråter så mycket som min mamma”  (Wikander, 2002:17). Jockes

mamma börjar nästan gråta när hon ber honom sänka volymen på stereon för att pappan snart

kommer hem. Jocke blir förbannad på sin mamma för att hon ser så ledsen ut. Han tycker att

det är hans tur att få vara ledsen. Jocke börjar gråta när han berättar för sin pappa om rånet.

Pappan ger honom tusen kronor att köpa en ny mobiltelefon för. På kvällen när Jocke ska

somna är han rädd och han tänker på att han måste gå genom parken nästa morgon för att

komma till skolan. Han kommer för sent nästa dag.

4.1.3 Utseende – beskrivningar och fixering

I böckerna i kategori 1 tänker karaktärerna mycket på hur de ser ut. Som läsare får man ta del

av långa utseendebeskrivningar och detaljerade redogörelser för hur karaktärerna ser ut. I

Stressade tjejer oroar sig både Ellie och hennes styvmamma Anna över vikten medan pappan

vägrar erkänna att han är överviktig. Anna är lika självkritisk som Ellie. Hon tycker att hon

måste skaffa ett jobb, göra någonting åt sitt ”hemska” hår och börja banta. Ellie tycker att

Anna är smal men ”'jag är väl inte smal', säger Anna, fast hon är smal som en tråd i sin

pojkpyjamas” (Wilson, 2002:38). Ellie funderar och kommer fram till att:

jag vet att jag borde engagera mig i en massa andra saker. Jag avskyr verkligen
krig och att barn svälter och djurplågeri och miljöförstöring. Fast om jag ska vara
hundra procent ärlig så bryr jag mig en liten aning mer om att jag är för tjock
(Wilson, 2002:114).

När det gäller tjejerna i Systrar i jeans får vi som läsare veta att ”Tibby hade smala höfter och

ovanligt långa ben i förhållande till resten av kroppen. Byxlinningen gick nedanför midjan

och satt åt runt höfterna. Tibbys platta, vita mage tittade fram i glipan mellan linningen och

tröjan, och man såg hennes söta inåtvända navel” (Brashares, 2002:24). Carmen beskriver

Lena genom att säga att hon:
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hade långt, blankt, rakt hår och stora, ljust gröna ögon och hon hade lätt för att bli
brun. Hennes ansikte var så regelbundet och finmejslat att Carmen nästan fick ont
i magen av att titta på henne (Brashares, 2002:26).

Bridget var:

van vid att folk tittade på henne. Hon visste att det berodde på hennes hår. Det var
långt och rakt och hade samma färg som en skalad banan. Folk gjorde alltid stor
affär av hennes hår. Dessutom var hon lång och hade rak näsa och regelbundna
ansiktsdrag – allt satt där det skulle. Det gjorde att människor fick för sig att hon
var vacker (Brashares, 2002:44).

De magiska jeansen gör tjejerna sexiga och på Lena satt de ”åt i midjan, följde höfternas

rundning och lårens konturer och var precis lagom långa. Lena tog två steg framåt och

jeanstyget tycktes framhäva varje muskel i hennes lår” (Brashares, 2002:26).

4.1.4 Intressen och fritidsaktiviteter

Ellie, Magda och Nadine i Stressade tjejer är ”kända för att vara totalt ointresserade av sport”

(Wilson, 2002:56). Men eftersom Ellie vill gå ner i vikt och Magda försöker komma nära

Mick bestämmer de sig för att gå till badhuset och simma varje morgon. Magda är sen första

morgonen och det beror på att hon har sminkat sig och tvättat håret för att se snygg ut. Ellie

blir efter ett tag så upptagen med att träna och gå ned i vikt att hon hoppar över skollunchen

och tränar aerobics istället.

Tjejerna i nämnda bok ställer upp i en modelltävling och Nadine går vidare. Hon oroar sig

över hur hon ska sminka sig, vad hon ska ha på sig och vad hon ska göra med sitt hår inför

andra uttagningen i modelltävlingen. Magda har lovat Nadine att följa med, men sviker henne

och går ut med Mick och hans vänner istället. Men innan träffen sminkar hon Nadine – ” det

tar nästan en timme för Magda att göra Nadine naturlig” (Wilson, 2002:84). Väl där spanar

alla tjejer in varandra och bedömer sina konkurrenters utseende. De trängs inne på toaletten

för att sminka sig och fixa med kläder och hår.

Tibby i Systrar i jeans bestämmer sig för att göra en filmdokumentär om sin sommar. Hon

arbetar i en mataffär för att få råd att köpa en egen bil. Carmen fantiserar om att ta med sin

pappa och köpa matchande badhanddukar och en vattenkokare. För övrigt är hon intresserad

av bilar och bra på tennis och geometri. Bridget blir genast intresserad av en av tränarna på

fotbollslägret. Hon springer frivilligt en mil för att få vara nära honom.
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Efter löpningen utmanar hon honom att bada tillsammans med henne. Bridget är bra på fotboll

men hennes mål med den första matchen är att imponera på tränaren.

Pontus och hans vänner riskerar nästan livet när de åker skateboard. Men Pontus vågar inte

berätta för de andra att han ibland är orolig över hur de åker. Han är rädd att de ska tycka att

han är feg och töntig. Därför säger han ingenting utan följer bara efter de andra. Pontus och

skateboardvännerna bestämmer sig för att bygga om rampen. Till det behövs det brädor och

dem stjäl de från en byggarbetsplats. Pontus vågar inte riktigt utan får hålla vakt och nästa

gång killarna ska hämta brädor slipper han följa med. Under arbetet med rampen tar de

tunnelbanan till en annan stadsdel och åker på en ramp där. Pontus blir bjuden på en cigarett

och han känner sig tuff när han röker för första gången.

4.1.5 Hot och våld

En av ungdomarna som figurerar i Tjafs heter Annelie. Tillsammans med två vänner sparkade

hon för två och ett halvt år sedan ihjäl en kille. Hon dömdes till sluten ungdomsvård och har

nu permission från anstalten. Annelie är engagerad i en rasistisk rörelse som heter ”Nya

Sverige” och hon delar ut flygblad på stan. Trots hennes åsikter går det bra för henne och hon

sköter sig på anstalten. Annelie planerar att läsa på universitetet till hösten. Killen som dog

hade en flickvän som heter Ellen och tillsammans har de tvillingflickor. Ibland åker Ellen iväg

ensam och köper droger eller så sitter hon hemma hos Ava, som säljer droger för att finansiera

sitt eget missbruk, och röker på. Mordoffret Sirr langade knark på skolan och för att få respekt

och garantier för att ingen skulle ge sig på honom hade han en pistol innanför byxlinningen.

Sirr hotade en annan kille med pistolen för att få honom att sluta sälja knark på Sirrs område.

För att visa att han menade allvar skadsköt Sirr hans katt.

4.1.6 Övergrepp

Magda i Stressade tjejer älskar att shoppa och när det gäller att spana på killar får hon ”aldrig

nog” (Wilson, 2002:8). När Magda blir intresserad av Mick vill hon börja simma för att han

tränar på ett gym bredvid simhallen. Tjejerna diskuterar om han kanske är homosexuell. De

tycker att det är lite konstigt att han tränar – ”heterokillar brukar inte alls bry sig så mycket

om sin kropp” (Brashares, 2002:58). Mick bjuder ut Magda och hon hejar på när han spelar

fotboll. Efteråt får hon stå och vänta utanför omklädningsrummet. Så småningom kommer

Mick ut och hans vänner följer med dem. De dricker öl och Magda tror fortfarande att det ska

bli romantiskt. Killarna knuffar Magda och hon tycker att det börjar bli obehagligt.
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När hon och Mick väl blir ensamma tvingar sig Mick på henne och försöker få henne att kyssa

honom och klä av sig. Magda vill inte och ger honom en örfil och knäar honom. När Ellie

senare frågar henne om hon har blivit våldtagen och svarar hon ”nej, det är bara jag som är

dum och överdriver. Det var ingenting. Det är ingenting” (Wilson, 2002:103). Killarna skrek

”hora” efter henne när hon flydde från träffen och hon funderar på om hon kanske är en

slampa eftersom de sa så. Detta leder till att hon ”tonar ner” sig själv genom att färga håret i

en oansenlig färg, ha kläder som inte väcker uppseende och att inte synas och höras mer. I

slutet av boken färgar Magda håret rött och slår alla med häpnad. Hennes kommentar till

klasskamraterna är ”jag vill vara mig själv igen” (Wilson, 2002:164).

4.1.7 Mammor och pappor

Sara i Syster, jag saknar dig tycker om att göra saker som folk inte förväntar sig. När hennes

mamma lämnade pappan för att flytta från gården in till staden stannade Sara kvar hos sin

pappa. Pappan har mycket bestämda rutiner när det gäller sänggående och han håller på med

”traktorer och höpressar och annat mekaniskt så att grejorna ska hålla ett år till” (French,

2002:10). Saras mamma är bra på att skapa dramatik och hon och Reenie brukade skvallra om

folket i staden. Mamman har alltid trott att Reenie skulle träffa en prins eller en hjärtkirurg.

Sara tror först inte att någonting allvarligt har hänt när hennes mamma försöker berätta att

Reenie har försvunnit; för ”mamma jagar alltid upp sig över någonting” (French, 2002:11).

När Sara väl förstått vad som hänt blir hon överraskad av att mamman gråter för det brukar

hon inte göra. Hennes pappa försöker trösta och bevara sitt lugn men det är svårt när mamman

”far omkring och för väsen som en bit korrugerad plåt i en virvelvind” (French, 2002:21).

Innan bantade Saras mamma alltid och hon tyckte att Sara också borde göra det. I vanliga fall

lade mamman på nytt läppstift hundra gånger om dagen men efter Reenies försvinnande orkar

hon inte bry sig om sitt utseende längre.

Innan Carmen i Systrar i jeans åker iväg till sin pappa, som hon inte varit hemma hos sedan

föräldrarna flyttade isär, fantiserar hon om hur han har det. Hon tänker att:

hennes pappa var väl inte precis någon slusk, men han hade trots allt bara en X-
kromosom. Det fanns säkert inga gardiner i fönstren eller volangkappor på
sängarna, och inget bakpulver i skafferiet. Och det låg nog en och annan
dammråtta på golvet också (Brashares, 2002:49).
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4.2 Analys - könsroller

Här i analysdelen fokuserar jag på de mest framträdande resultaten vad gäller könsroller. Det

handlar om utseendefixering, stereotypa könsroller och sexualitet.

4.2.1 Stereotyper

Nikolajeva (1998) skriver att man kan tala om genusstereotyper när tjejer och killar, kvinnor

och män beter sig som de förväntas göra utifrån de rådande normerna. Hon ger som exempel

att tjejer är snälla, väluppfostrade och duktiga medan killar är busiga eller äventyrliga.

Andersson (1996) talar om en rad typiska egenskaper hos tjejer. De ska vara trevliga, snälla,

lugna, kontrollerade, tysta och aldrig vara aggressiva och orsaka bråk.

Både Pontus och Jocke kan väl beskrivas som äventyrliga. Den ene riskerar livet på en

skateboardramp och den andre dras in i en härva av hämnd och kriminalitet. Samtidigt har

både Pontus och Jocke olustiga känslor inför sina handlingar. Nikolajeva (1998) skriver

vidare att killar i moderna böcker tillåts visa ”kvinnliga” drag såsom sårbarhet och omtanke

om andra. Jocke vill egentligen inte ge sig på invandrarkillarna utan tycker till exempel att de

kan låta en kille i hans klass vara ifred. Pontus oroar sig över tricken han och hans vänner

försöker sig på och han vill egentligen inte åka på gatan när det är mörkt. En viktig

observation är att ingen av killarna vågar visa denna sårbarhet eller osäkerhet utåt. Så även

om killar tillskrivs dessa egenskaper (som jag anser är mänskliga) tillåts de inte visa upp dem

offentligt. Varken Jocke eller Pontus tillåts gråta trots att de båda känner ett behov av att göra

det.

Några tjejer som inte helt lever upp till stereotyperna är Bridget, Carmen och Sara. Sara har

bestämt sig för att göra sådant som andra inte förväntar sig av henne – till exempel välja att bo

hos sin pappa istället för hos sin mamma. Samtidigt har hon en väldigt traditionell kvinno-

roll, då hon är den som lagar mat åt sig och pappan. Hon tvättar och stryker deras kläder och

hon ser till att gästerna får kaffe och kakor när de kommer på besök. Carmen är allt annat än

väluppfostrad då hon kastar en sten genom fönsterrutan för att hon är arg på sin pappa som

inte verkar bry sig om henne. Till slut tar hon ändå sitt ansvar och hon är den som ser till att

de löser problemen. Bridget gör någonting så okonventionellt som att förföra en manlig

tränare, som dessutom är äldre än hon själv. Det här är några exempel på hur en del av

karaktärerna i de undersökta böckerna inte uppvisar ett ur könsrollssynpunkt enbart stereotypt

beteende.
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Men samtidigt finns det många händelser och inslag som inte bryter mot gängse normer. Som

exempel kan nämnas att tjejerna ställer upp i en modelltävling där deras utseende och

utstrålning bedöms medan killarna ställer upp i en skateboardtävling som handlar om vem

som kan prestera bäst och vem som är tuffast och mest våghalsig. När killarna åker

skateboard står tjejerna bredvid och låter sig imponeras.

4.2.2 Utseendefixering

Som läsare märker man ganska snart stora skillnader mellan böckerna i kategori 1 och

kategori 2. Böckerna som handlar om tjejer och som försöker skapa en bild av unga tjejers

verklighet är fyllda av kropps- och utseendebeskrivningar. I tjejernas värld är smink, hår,

kläder, vikt och att fånga killarnas intresse det dominerande. Detta gäller åtminstone två av

böckerna. Syster, jag saknar dig är annorlunda såtillvida att den inte kretsar kring Saras

fysiska framträdande och självuppfattning. Trots det bantar hennes mamma alltid och hon

försöker få Sara att göra likadant. I kategori 2 går det inte att hitta en enda beskrivning av hur

karaktärerna ser på sig själva eller vilken kroppsuppfattning de har. Det som är ett väldigt

centralt tema i både Stressade tjejer och Systrar i jeans finns inte ens med i Pontus 4 meter

över marken och Jag ska döda dom.

Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) skriver att tjejer över lag har en mer osäker kropps-

uppfattning jämfört med killar. Tjejer är mer benägna att nedvärdera sitt utseende och de kan

peka på den ena skavanken efter den andra. Författarna tror att killarna genom fysisk aktivitet

blivit mer trygga med sin egen kropp och att de tar den för mer självklar. Kanske är det också

så att en tjej förväntas vara osäker och negativt inställd till sin egen kropp. I så fall befäster

böckerna den bilden.

4.2.3 Sexualitet

När det gäller sexualitet skriver Andersson (1996) att det för många människor är främmande

att tjejer har en egen sexualitet. Istället handlar det om att skydda tjejerna från killarnas

sexualitet som leder till våldtäkter och oönskade graviditeter. Då kan det vara upplyftande att

läsa om Bridget och hennes starka längtan efter fotbollstränaren. Thorne (1993) beskriver hur

både tjejer och killar under puberteten börjar se sig själva som sexuella aktörer. Skillnaden är

att tjejer tenderar att låta intresset för killar överskugga allt annat medan killar fortsätter ha

andra intressen i livet. Ett exempel på detta är Magda som sviker sin vän Nadine och väljer att

gå ut med Mick istället för att följa med henne på modelluttagningen.
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Hon hade kunnat säga till Mick att hon var upptagen och träffat honom en annan kväll. Enligt

Thorne åsidosätter många tonårstjejer relationen till vänner för att enbart satsa på ett

förhållande med en pojkvän.

En intressant sak är att det i Systrar i jeans är Bridget som tar initiativet och tränaren som

låter sig förföras. Jag tycker inte att författaren gör en så stor sak av det hela utan det

framställs som naturligt i boken. Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) beskriver förförelsen

som ett sätt för tjejer att utforska kvinnlighetens möjligheter. Förförelsen kan ses som ett

aktivt arbete för att bli sedd och begärd av män och det stämmer väl in på Bridgets

ambitioner. Vidare skriver de att motiven för att ha sex kan vara olika för tjejer och killar. För

killar rör det sig om tillfälliga och korta förbindelser där den sexuella nyfikenheten är driv-

kraften. På detta stämmer Micks beteende in. För tjejer å andra sidan menar författarna att det

handlar om ett längre förhållande och att de har sex med någon de är förälskade i. Slutsatsen

man kan dra av resonemanget är att en stor del av tjejerna går och drömmer om någonting

som endast en liten del av killarna är beredda att ställa upp på medan en stor del av killarna

går och hoppas på tillfälliga sexuella förbindelser – någonting som endast en mindre del tjejer

är intresserade av. Den enda som har sex i böckerna är Bridget och hon är förälskad i tränaren

men han är inte beredd att bli tillsammans med henne.

Thorne (1993) skriver att tjejer i tonåren pressas att göra sig själva attraktiva för att få en

pojkvän och att de börjar definiera varandra utifrån hur populära de är hos det motsatta könet.

Det här märks redan från början i Stressade tjejer. Ellie oroar sig över att hon inte ser lika bra

ut som sina vänner och hon är avundsjuk på dem för att alla tycker att de är snygga. Ellie tror

inte att någon vill vara tillsammans med henne. Samma funderingar har Pontus vilket gör att

han inte alls beskrivs som erövraren eller den som bekräftar tjejer. Han är blyg och osäker och

om Jenny spelat rollen som den blyga och osäkra tjejen som väntar på att bli förförd hade de

aldrig blivit tillsammans.

4.2.4 Hemmet – offentlig miljö

Nikolajeva (1998) skriver att tjejböcker ofta utspelar sig inomhus och då främst i det egna

hemmet. Detta stämmer in på Sara i Syster, jag saknar dig. Efter föräldrarnas separation är det

hon som har ansvaret för hushållet och därför blir hemmet till en början hennes naturliga

plats. Men på slutet, när hennes pappa hittat en ny kvinna att leva tillsammans med, ger Sara

sig ut i världen för att utbilda sig och kanske skapa en egen familj.
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Bilden av tjejen som mest sitter inne på sitt rum stämmer inte i de andra böckerna. Tvärtom

rör sig både killar och tjejer vant och säkert mellan hemmiljön och den offentliga världen.

Tjejerna i Systrar i jeans åker långt hemifrån på sommarlovet och de tre vännerna i Stressade

tjejer är mest ute på stan, i skolan, i badhuset och i shoppinggallerior.

4.2.5 Ifrågasättande av könsroller

Könsroller och genus problematiseras och ifrågasätts i princip inte alls i böckerna. Men när

Ellies pappa i Systrar i jeans vräker i sig mat och bakelser tänker Ellie att ”det är då orättvist

att det är en annan sak för karlar – kvinnor gillar visst fortfarande min tjocka gamla pappa”

(Wilson, 2002:45). Vid ett annat tillfälle undrar en av Ellies lärare varför flickor inte längtar

efter att bli forskare eller kirurger istället för fotomodeller. I Syster, jag saknar dig funderar

Sara kring vad som händer när föräldrar skiljer sig:

Vad jag menar är att det förutsätts att man ska bo hos sin mamma när ens föräldrar
skiljs, eller hur? Såvida inte mamman har gjort något verkligt drastiskt, som att
flytta ihop med en pedofil, eller går på droger eller nånting (French, 2002:13).

Polismannen Fors i Tjafs gör en ”mind map” för att få en överblick över ledtrådar och

händelser. Han kommer efter en stund på sig själv med att han skrivit dit sina manliga

kollegor med efternamn medan de kvinnliga kollegorna endast betecknas med sina förnamn.

4.3 Relationer

Här följer resultaten från det andra temat – relationer. Det viktiga här är vännerna, familjen

och olika sätt att umgås på. Men även relationer till andra vuxna kan vara viktiga för

karaktärerna. Som exempel kan nämnas att Ellie i Stressade tjejer är bra på att teckna. Hennes

klass får en ny, manlig, bildlärare som på grund av sitt utseende väcker stort intresse bland

tjejerna i klassen. Magda och Nadine räcker upp handen flera gånger för att få lärarens

uppmärksamhet och Ellie gör sitt bästa för att imponera på honom.

4.3.1 Vänner

När det gäller vänner och vänskap skiljer sig tjejers och killars umgänge åt. I Stressade tjejer

är de tre tjejerna bästa vänner utan att det i sig leder till konflikter eller problem. Killen som

Magda får problem med, Mick, har inte en eller två bästa vänner utan han umgås med ett helt

gäng killar. Likadant är det med ett annat gäng killar som dyker upp på badhuset och svärmar

kring Magda. Efter Magdas träff är Ellie övertygad om att hon kommer att skryta om vad som
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hänt men hon har fel. När hon fått veta vad som hänt försvarar hon Magda genom att ge Mick

en örfil och hota honom med mer stryk om han talar illa om Magda och sprider rykten om

henne.

Precis som i Stressade tjejer umgås tre tjejer med varandra i Syster, jag saknar dig. Reenie

delade lägenhet med två andra tjejer. Sara har en bästa vän som hon alltid umgås med i skolan

men inte verkar träffa särskilt mycket på sin fritid. Även i Systrar i jeans umgås flera tjejer

tillsammans. Vännerna Bridget, Lena, Tibby och Carmen har känt varandra hela livet då deras

mammor var med i samma aerobicsgrupp för gravida när de väntade tjejerna. Mammorna

hade inte så mycket mer än graviditeten gemensamt så de umgås inte längre men tjejerna har

hållit ihop sedan dess.

Pontus i Pontus 4 meter över marken åker skateboard tillsammans med fyra andra killar i

samma ålder. Men de vet inte så mycket om varandra då de aldrig umgås utanför rampen.

Jocke i Jag ska döda dom är vän med Claudia men han kan inte berätta för henne vad som

hänt. Han känner att det inte fungerar riktigt bra mellan dem. Jocke umgås alltmer med Stoffe

och hans två kompisar. De är skinnskallar som ägnar helgerna åt att sitta i ett garage och

dricka hembränt medan de lyssnar på ”vit makt-musik”. När Jocke kommer till garaget hetsar

killarna varandra och planerar hur de ska hämnas på invandrarkillarna. Jocke får låna en skiva

när han går hem. Han tycker att den är dålig men vågar inte säga någonting. Några dagar

senare slår de till och Stoffe knivskär en av invandrarkillarna i ansiktet. Dagen därpå blir

Stoffe själv misshandlad som hämnd. Jocke känner att han vill dra sig ur när Stoffe och hans

vänner planerar att sätta eld på en av invandrarkillarnas pappas fruktstånd. Men han blir

medsläpad och Stoffe och hans vänner fullföljer planen.

4.3.2 Familj

Sara i Syster, jag saknar dig valde att bo hos sin pappa efter föräldrarnas separation. Detta

gjorde hon dels för att hon trivdes så bra på gården och dels för att hon inte ville lämna sin

pappa ensam. Hon kände att han behövde henne. Efter Reenies försvinnande ringer mamman

till en början Sara varje dag. Före försvinnandet hade de inte alls så frekvent kontakt och det

var Sara nöjd med. Mamman verkar behöva telefonsamtalen väldigt mycket och det tycker

Sara är jobbigt. Före försvinnandet var det tradition att Sara stannade kvar i staden på

måndagarna efter skolan för att gå hem till sin mamma och äta middag. Sara tyckte inte om

den traditionen för hon anser att hon och mamman borde äta middag tillsammans för att de
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vill det och inte för att det råkar vara måndag. När Sara fyller år första gången efter Reenies

försvinnande anstränger sig hennes föräldrar. De har inte ätit tillsammans sedan separationen

men bjuder nu gemensamt ut Sara på middag.

Pontus i Pontus 4 meter över marken står sin pappa och syster nära och både han och pappan

kommer att sakna Susanne när hon flyttar. Pontus förstår på ett sätt inte varför hon vill flytta

för han tycker att de tre har det bra tillsammans. När Pontus och vännerna varit och åkt på

rampen i en annan stadsdel och Pontus rökt för första gången märker hans pappa det när han

kommer hem. Men Susanne övertygar honom om att det är hon som luktar rök och inte

Pontus. När pappan gått säger hon åt Pontus att han är dum om han börjar röka och att deras

pappa inte ”pallar det”. Efter att Susanne flyttat bjuder hon hem Pontus på middag och de

tittar på film, äter popcorn och Pontus sover över där.

Jockes pappa i Jag ska döda dom arbetar med reklam och har en egen firma. Pappan reser

mycket i jobbet och det är sällan han är hemma. Men när han är det är det han som

bestämmer. Jockes mamma gråter mycket och framstår som ganska skärrad och nervös. Stoffe

lever tillsammans med sin mamma då hans pappa lämnat dem båda för en annan kvinna.

Stoffe säger sig hata pappan för det och svär på att döda honom.

4.3.3 När problemen hopar sig

Till vem vänder sig karaktärerna när de får problem? Ellie i Stressade tjejer har till en början

svårt att berätta för sina vänner hur hon mår. När hon känner sig äcklad av sig själv undviker

hon att träffa Nadine. När allt gått för långt och hon har hetsätit och kräkts skulle hon kanske

vilja berätta det för Anna men hon vågar inte. Hon är övertygad om att Anna skulle tro att hon

inte är riktigt klok. Under julhelgen behöver hon verkligen prata med sina vänner och då

ringer hon till dem. Men de får aldrig veta vilka problem hon har haft med mat, bantning och

överdriven träning – även om de gissat sig till det.

Sara i Syster, jag saknar dig har bra kontakt med sin bästa vän Di och det är till henne hon

vänder sig när allt känns svårt. De har känt varandra sedan förskolan och kan prata om allt. Di

är ett stort stöd för Sara efter Reenies försvinnande och Sara tycker det är skönt att prata med

någon som inte haft en egen relation till Reenie. För att få rätsida på sina känslor för Reenie

skriver Sara brev till henne. Det hjälper henne att få ut sina tankar, sin ilska och sin avund-

sjuka.
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I Systrar i jeans skriver tjejerna brev till varandra hela sommaren. I breven berättar de hur de

mår och vad de funderar på samt söker stöd och ber om råd från varandra. När Carmen

upptäckt att hennes pappa har en ny familj ringer hon hem till sin mamma för att bli tröstad.

När hon kommer hem går hon raka vägen hem till Tibby för att bli tröstad av henne och för att

höra att hon har rätt och att alla andra är dumma mot henne. Men Tibby har blivit påverkad av

sin nya vän Bailey och Tibby håller inte alls med Carmen utan ifrågasätter snarare hennes

barnsliga beteende. När Tibbys älskade marsvin dör vägrar hon först inse vad som skett och

gömmer marsvinet i frysen. Men när hon kommer till Bailey, som har leukemi och ligger på

sjukhus, brister allt och Tibby gråter över sitt husdjur.

Pontus vänder sig till sin pappa när han känner sig osäker och nervös inför vad som ska ske

med Jenny. Han berättar lite försiktigt om att han varit på sjukhuset med en liten kille som

skadade sig på rampen, om sjuksköterskan som gav honom lift hem och om sjuksköterskans

dotter. Dottern, som heter Jenny, rider men just den här tjejen luktar inte alls som hästtjejer

brukar göra, tycker Pontus. Susanne tror att Pontus redan är tillsammans med en tjej men när

han sover över där berättar han hur det ligger till. Han skäms och känner sig feg men hans

syster reagerar inte alls på det sättet. Istället ger hon honom rådet att ta reda på Jennys

efternamn.

När Jocke berättar för pappan om rånet säger han ”ja, här kommer man hem efter ett par

intensiva arbetsveckor och så ska man behöva höra detta! Nu torkar du tårarna, stora pojkar

gråter inte!” (Unenge, 2002:19). Jocke känner att han inte kan prata med sina föräldrar om sin

rädsla för att bli rånad igen. Istället vänder han sig till Stoffe för att få hjälp. Senare i boken

funderar han på att berätta allt för sin mamma men låter bli då han tror att hon bara kommer

att börja gråta. I slutet berättar Jocke allt för Claudia och de blir bra vänner igen. Sirr i Tjafs

blev retad i första klass och då hjälpte Jamal honom och försvarade honom mot plågoandarna.

I takt med att Sirr växte till sig började han slåss alltmer, men Sirr och Jamal fortsatte att vara

vänner.

4.4 Analys - relationer

I analysen av resultaten från det andra temat fokuserar jag på olika sätt att umgås,

gruppnormer, familjekonstellationer och vad tjejer och killar gör tillsammans med sina

vänner.
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4.4.1 Vänskap

Andersson (1996) utgår från att både killar och tjejer växer upp med en kvinna/mamma som

sitt första objekt och kommer fram till att deras erfarenheter och relationer blir mycket olika

vad gäller gränser mot andra och engagemang i relationer. Den kvinnliga självkänslan upplevs

i relation till omvärlden och tjejerna blir därför måna om vad andra tycker och tror om dem.

Andersson refererar till en annan forskare som menar att tonårstjejer använder sina kvinnliga

kamrater som identifikationsmodeller för att utveckla sin egen identitet. De flesta tjejer har en

eller flera bestämda vänner och de understryker gärna sin tillhörighet genom att använda

likadana kläder eller ha samma frisyr (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991). Man kan se de

”magiska” jeansen som tjejerna i Systrar i jeans använder för att komma närmare varandra

som ett exempel på detta.

4.4.2 Grupper och gruppnormer

I en norsk undersökning upptäckte forskarna att fler tjejer än killar uppgav att de ingick i

större nätverk av ungdomar. Killarna uppgav i större utsträckning än tjejerna att de främst

umgicks med en nära vän (Frønes, 1999). Samtidigt finns det forskning som visar att killar

umgås i större grupper och att tjejer skapar mindre grupper eller umgås två och två (Thorne,

1993). I fyra av de undersökta böckerna umgås ungdomarna i grupper på mellan tre och fyra

tjejer eller killar i samma ålder. Lalander och Johansson (2002) skriver att ungdomar som

ingår i en grupp använder diverse symboler för att stärka och tydliggöra den egna gruppens

identitet. Stoffe och hans vänner har typiska attribut för att vara ett gäng skinnskallar – de har

s.k. bombarjackor, rakade huvuden och lyssnar på ”vit makt-musik”. Författarna skriver

vidare att varje grupp (”vi”) behöver en motgrupp (”de”) som tillskrivs de egenskaper man

själv inte vill ha. Stoffe och de andra har valt invandrare i stort som sin grupp att se ner på och

jämföra sig med. Hela deras gemenskap bygger på hat och fördomar och de pratar om

invandrarkillarna som ”packet” och menar att de gör ”stan osäker” samt att ”de där negrerna

är fruktansvärt kåta” (Unenge, 2002:27). Även i Tjafs är rasism ett centralt tema och en

tänkbar förklaring till mordet på Sirr. I sådana grupper är det ofta omöjligt att bryta mot

normerna och till exempel bli vän med en invandrarkille. Jocke känner pressen och tvingas till

slut välja mellan gänget och Claudia.

Dencik (1999) skriver att barn och ungdomar försöker likna och bete sig som den grupp de ser

som sin referensgrupp. Därför ska man inte se socialisation som någonting som drabbar den

unge utifrån utan någonting som han eller hon aktivt deltar i. Tonåringen testar om de normer
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som finns i gruppen fungerar och känns rätt. Gör de inte det lämnas gruppen till förmån för en

annan grupp. Så är fallet med Jocke som efter att ha sett vad Stoffe och hans vänner ställt till

med inser att han inte alls passar in i eller vill vara en del av deras grupp.

4.4.3 Betydelsen av vänner

Ungdomsåren beskrivs ibland som gängåldern då vännerna nästan tar över föräldrarnas roll

och blir tonåringens nya familj (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991). Så är fallet både i

Stressade tjejer, Systrar i jeans och Jag ska döda dom. Föräldrarnas roll är här inte alls lika

framträdande som vännernas.

En del forskare hävdar att den intima relationen som skapas mellan två eller tre tjejer gör att

de kan öppna sig för varandra och visa sig sårbara. Om en kille å andra sidan visar sig sårbar

inför andra killar löper han större risk att bli hånad och förlöjligad (Thorne, 1993). Detta

känner både Jocke och Pontus av. Pontus vågar inte erkänna att han är rädd ibland när de åker

skateboard och att han helst vill slippa vara med när killarna ska stjäla brädor till den nya

rampen. Jocke vågar till en början inte berätta för sin pappa om rånet då han är rädd för att bli

hånad. När han väl berättar är det just hånad han blir och han får veta att ”stora pojkar gråter

inte ”.

Både Sara och tjejerna i Systrar i jeans skriver brev. Sara gör det för att reda ut sina känslor

inför sin försvunna syster och tjejerna som är ifrån varandra gör det för att söka råd och stöd.

Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) menar att brevskrivning inte bara är ett sätt att bearbeta

känslor och erfarenheter utan även kan vara ett sätt att hindra sig själv från att leva ut

fantasierna i verkligheten. Sara är emellanåt mycket arg på sin syster och önskar då att hon är

död. Detta är tankar som hon aldrig skulle våga säga högt till någon annan och hon vill inte

heller att det ska vara sant.

4.4.4 Att göra och att synas – olika sätt att umgås

Det fokuseras starkt på relationer och vänskap i böckerna i kategori 1 medan det inte är så

viktigt i de andra kategorierna. Vad vore tjejerna i Stressade tjejer och Systrar i jeans utan

varandra? Hela deras värld kretsar kring dem själva och deras vänner. Pontus har inte ens en

nära vän utan umgås bara ytligt med sina skateboardvänner. Han övar och övar för att kunna

imponera på tjejer och sina vänner och för att bli en bättre skateboardåkare helt enkelt.
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Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) skriver i sitt förord att ”den genomgående bilden är att

flickan lägger stor vikt vid den personliga relationen till andra, medan pojken mer försöker att

markera  sig som unik individ genom sina prestationer inför en publik av andra pojkar” (sid.

5). Det finns inget bättre sätt att sammanfatta bilden av tjejers och killars relationer såsom den

förmedlas i de undersökta böckerna.

Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) har i sina undersökningar kommit fram till att tjejer

gärna pratar med varandra om personliga saker som killar, kläder, smink och frisyrer. Dessa

samtalsämnen upptar en stor del av samvaron mellan Ellie och hennes vänner. Lalander och

Johansson (2002) fyller på med att samtidigt som tjejerna ägnar sig åt att prata om kläder och

utseende, skapas ett intimt rum i vilket de kan prata om relationer, känslor och romantiska

drömmar. Vänskapen mellan tjejer bygger på att de har någonting gemensamt att prata om

medan killar letar efter någonting gemensamt att göra och de pratar å andra sidan hellre om

egna och andras bedrifter. I sina undersökningar har Bjerrum Nielsen och Rudberg även sett

att många tjejer intresserar sig för relationen till de lärare de tycker om. De älskar att få

personlig uppmärksamhet från dessa lärare och kanske kan det illustreras genom Magdas och

Nadines beteende när klassen får en ny bildlärare. Genom att räcka upp handen och visa sig

duktiga får de läraren att lägga märke till dem.

Lalander och Johansson (2002) beskriver hur killar tidigt lär sig att behärska gatan och det

offentliga rummet. Killarna i skateboardgänget åker både på gatan och på trottoaren utan att

flytta sig för fotgängare eller bilister. Som författarna skriver ”präglas [gänget] av den starka

känslan av att erövra platser, att bli synliga och tydliga, att uppleva makt” (ibid. sid. 133).

4.4.5 Familjekonstellationer

En annan intressant iakttagelse är att fäderna i böckerna på det stora hela är närvarande.

Andersson (1996) skriver att den västerländska kärnfamiljen är patriarkalisk med fadern som

familjens överhuvud. Samtidigt är han många gånger helt eller delvis frånvarande. Andersson

skriver vidare att tjejer utvecklar sin identitet i relation till modern och att deras förmåga att

känna igen sig hos andra, känna empati och att bli lyhörd för andras behov grundläggs i och

med det. I böckerna jag har undersökt finns det endast ett exempel på en helt frånvarande

pappa och det är Stoffes pappa. Jockes pappa är delvis frånvarande beroende på sina

affärsresor och båda dessa fäder figurerar i en och samma bok. Carmens pappa är till en

början ganska frånvarande och de har inte träffats många gånger sedan föräldrarnas skils-
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mässa. Sara lever tillsammans med sin pappa och träffar sin mamma regelbundet. Både

Bridget, Ellie och Pontus lever med sina pappor eftersom deras mammor dött. Detta tycker

jag tyder på en stor variation i familjekonstellationer och böckerna visar inte alls upp samma

bild av nutidsfamiljen som den Andersson (1996) presenterar.

Endast ett fåtal av karaktärerna i de sex böckerna lever i en kärnfamilj bestående av

biologiska föräldrar och deras barn. Schultz Jørgensen (1999) ser en förklaring till varför så

många skiljer sig i dagens samhälle. Han menar att i en tid när stor vikt läggs vid individen

och hans eller hennes lycka och självförverkligande ser många inte meningen med att stanna

kvar i ett förhållande som inte lever upp till de krav man har på relationen. Detta leder till att

individen försöker fina lyckan i ett nytt parförhållande. Föräldrarna i de undersökta böckerna

har inlett nya förhållanden främst på grund av att deras partner dött.

4.5 Problemområden

Här följer resultatredovisningen av det tredje och sista temat – problemområden. Jag

intresserar mig för vilka problem tjejerna och killarna har och hur de får rätsida på dem.

4.5.1 Den egna kroppen

Ellie i Stressade tjejer får på modelltävlingen höra att hon är tjock vilket gör att hon blir

väldigt ledsen. Hon funderar på att låsa in sig på toaletten och aldrig komma ut igen. Ellie

började tröstäta då hennes mamma dött. ”Hela tiden kände jag mig så tom att jag inte kunde

sluta äta: munkar och kladdiga bullar och choklad och kola. Ju ledsnare jag kände mig inuti,

desto mer godis var jag tvungen att proppa i mig” (Wilson, 2002:24). Ellie börjar hetsäta och

mår mycket dåligt efteråt. Hon tvingar sig själv att kräkas. Efter flera dagars svält håller hon

på att svimma.

4.5.2 Pappas nya familj

Carmen i Systrar i jeans upptäcker att hennes pappa har träffat en ny kvinna som har två barn

och att hennes pappa snart ska gifta sig med henne. Carmen trodde att hela sommaren skulle

handla om henne och hennes pappa och att de skulle vara som en familj. Istället får hon sova i

hans nya familjs gästrum. Carmen tycker inte att pappan prioriterar henne utan att han istället

väljer de andra barnen framför henne. Hon känner sig alltmer osynlig. För att få någon form

av uppmärksamhet börjar hon bete sig illa, men ingen reagerar. Hon rymmer från huset och i

sin ensamhet fantiserar hon om hur pappan är orolig och ringer polisen och att de alla ger sig
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ut för att leta efter henne. Då får hon dåligt samvete och smyger tillbaka till huset. När hon

tittar in genom fönstret ser hon att alla sitter och äter middag som om ingenting hänt. Hon blir

arg och hämnas genom att kasta en sten genom fönsterrutan.

4.5.3 Missförstånd och kärlek

Lena i Systrar i jeans råkar ut för ett missförstånd i Grekland. En dag när hon sitter och målar

vid en sjö tar hon av sig kläderna och badar naken. Hon hör prassel i buskarna och plötsligt

står en kille som heter Kostos där och tittar på henne. Lena tror att han har följt efter henne

och sedan stått och smygtittat. Hon blir rasande och säger till sin farmor att Kostos inte är en

bra kille. Farmodern missförstår Lena och tror att Kostos antastat henne. Lena vågar till en

början inte berätta att alla missförstått men när hennes farfar slagit Kostos farfar i ansiktet

förstår hon att det gått för långt. Hon lyckas till slut få ur sig sanningen och ungefär samtidigt

inser hon att hon är kär i Kostos. Men hon är rädd för att känslorna inte är besvarade.

Bridget i samma bok stöter på problem när tränaren hon är intresserad av ber henne sluta flirta

med honom. Detta dels för att han som tränare inte får lov att vara tillsammans med en av

deltagarna och dels för att hon är tre år yngre än han. Men Bridget ger sig inte och lyckas till

slut förföra honom. Efteråt vet hon inte riktigt vad hon känner. Hon tycker att det har hänt

alldeles för mycket och att hon behöver lugn och ro. Luften går ur henne.

Pontus i Pontus 4 meter över marken har problem med att han känner sig väldigt osäker när

det gäller tjejer. Han är övertygad om att han aldrig kommer att bli tillsamman med någon.

Han undrar varför vissa killar vågar närma sig tjejer när han själv inte alls vågar.

4.5.4 Våld, hot och droger

I Tjafs finns mycket våld, hot och droger. Ellens mamma är präst och familjen är kristen men

Ellen har aldrig förlåtit Gud för att han lät hennes pojkvän dö. På lördagskvällarna åker hon

ibland in till stan och köper droger av Ava. Under tiden passar Ellens mamma tvillingarna.

Jamal har efter Sirrs död svårt att förstå att vännen är borta för alltid. När de började skolan

var Sirr minst i klassen. Han blev mobbad och Jamal försvarade honom. På mellanstadiet

började Sirr slåss själv och på högstadiet började han strunta i allt och ville ha respekt efter att

ha sett filmen Gudfadern. Sirrs mål var att ta över handeln med droger i staden.
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Poliserna i Tjafs intresserar sig för en tjej som heter Sara. Det visar sig att Sirr har hotat Saras

lillasyster Emma och stulit hennes mobiltelefon. Därefter har han ringt de nummer som fanns

sparade i telefonen och sagt eleka saker om Emma. När polisen hämtar Sara blir Emma

hysterisk och springer in på toaletten. Där skär hon sig i handleden.

4.5.5 Olika sätt att hantera och lösa problemen

Ellie i Stressade tjejer börjar se sin mage och hungern som fiender. Hon ritar elaka teckningar

av sig själv som en gigantisk elefant, en gris, ett vårtsvin, en puckelval och en flodhäst. Hon

är konstant hungrig men ger inte sig själv tillåtelse att äta. Hon straffar sin mage för att den är

stor genom att inte ge efter för hungern. Hon funderar på att bli ”en intelligenssnobb eftersom

jag ser så hemsk ut” (Wilson, 2002:31).

Carmen i Systrar i jeans försöker berätta för sin pappa att hon inte mår bra och att ingenting

blev som hon tänkt sig men han signalerar att han inte vill prata om det. Hon inser att hon

beter sig barnsligt när hon ringer till sin mamma och beklagar sig men hon kan inte låta bli att

känna sig undanskuffad. Hon vägrar erkänna att hon är arg på sin pappa och skyller istället

allt på hans nya familj. Hon börjar bete sig illa och hoppas att hennes dåliga uppförande ska

leda till en stor öppen konflikt så att de kan få skrika åt varandra men hon blir besviken då

ingen uppmärksammar hennes beteende.

Tibby i samma bok sjukanmäler sig från arbetet flera dagar och stänger in sig på sitt rum när

hon får veta att Bailey ligger på sjukhus. Tibby sover så mycket hon kan och ringer inte

tillbaka till Baileys föräldrar som via telefonsvararen ber henne komma till sjukhuset. Efter

några dagar förstår Tibby vad som håller på att hända och rusar till sjukhuset mitt i natten för

att hälsa på Bailey innan hon dör.

Jocke i Jag ska döda dom berättar för Stoffe om rånet och han blir förbannad och tycker att de

ska hämnas. Först knivskär Stoffe en av invandrarkillarna i ansiktet och senare sätter han eld

på killens pappas fruktstånd. Jocke tycker inte längre att ”hjälpen” är till någon hjälp och vill

dra sig ur.

I Tjafs bestämmer sig Sara och hennes vänner för att skrämma Sirr med en pistol så att han

låter Emma vara ifred. De råkar istället skjuta honom och han dör. Ellen i samma bok har

tappat sin tro på Gud och bestämmer sig för att sluta be. Samma dag som pojkvännen skulle
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ha fyllt nitton år sätter hon eld på stadens kyrka. Det är hennes sätt att straffa Gud. Polis-

mannen som kommer på att det är Ellen som har bränt ned kyrkan låter henne gå med löfte

från hennes mamma om att Ellen ska få behandling och hjälp med att bearbeta sin sorg.

4.5.6 ”och så levde de lyckliga i alla sina dagar…”

Hur gick det för Sara, Jocke, Lena och de andra kanske ni undrar? Alla böckerna bjuder på en

lösning av problemen. Ellie i Stressade tjejer kommer fram till att hon varken behöver vräka i

sig mat eller svälta sig. Hon vill inte bli som anorektiska Zoë som sakta men säkert tynar bort.

Istället bestämmer Ellie sig för att hon ska äta vad hon vill, när hon vill och hon tror att hon

kommer att klara det. Hon säger åt sig själv att hon inte är tjock även om en del av henne tror

det. Och även om hon skulle vara tjock så gör det ingenting för en smal kropp är inte värd att

dö för.

Så småningom slutar folk i Syster, jag saknar dig att fråga om Reenie och livet går helt enkelt

vidare. Sara klarar sig bra i skolan och hon funderar på vad hon ska läsa vidare till. Hon har

blivit tillsammans med en kille som heter Tom och hon planerar att läsa på ett universitet i

hans hemstad. Saras pappa har blivit tillsammans med en av lärarna från skolan och det gör att

hon känner sig trygg med att lämna hemmet. Nu kommer pappan inte att vara ensam och hon

känner att han inte behöver henne på samma sätt som förut.

Carmen i Systrar i jeans vägrar prata med sin pappa efter rymningen men skickar alla sina

sparade pengar som ersättning för fönsterrutan. Hon erkänner till slut att det faktiskt är sin

pappa hon är arg på och ingen annan. Hon ringer till honom och förklarar hur besviken och

arg hon är på honom för att han inte har berättat och för att han inte velat lyssna på henne.

Han förstår och ber om ursäkt. Tibby begraver sitt marsvin ovanpå Baileys grav. Hon känner

att hon trots det som hänt måste fortsätta leva och försöka finna en mening med livet. Lena får

i slutet av boken äntligen ur sig att Kostos inte alls antastat henne. Hon tar dessutom mod till

sig och berättar för honom hur hon känner och han besvarar hennes kyss.

Pontus och Jenny i Pontus 4 meter över marken blir tillsammans och inför den stora

skateboardtävlingen har hon målat lila hästar på hans skateboard. Jocke i Jag ska döda dom

berättar allt för Claudia och för första gången bjuder hon in honom till sig för att dricka te.

Det har han fantiserat om länge.
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4.6 Analys - problemområden

I analysen av det sista temat fokuserar jag på de problem tjejerna och killarna i böckerna

tillskrivs. Det handlar framförallt om den egna kroppen, kriminalitet, droger och det motsatta

könet.

4.6.1 Det motsatta könet

I de allra flesta böckerna har karaktärerna kärleksproblem eller andra svårigheter med någon

av det motsatta könet. Bridget förför sin tränare men han kan ändå inte vara tillsammans med

henne. Lena tror att Kostos smygtittat på henne men hon inser snart att han bara råkat gå förbi

när hon badade. Magda råkar ut för Mick och hans vänner och blir nästan våldtagen och

tvingas därefter höra att hon är en hora. Pontus känner sig osäker i närheten av tjejer och vet

inte riktigt hur han ska bete sig mot Jenny. Jocke är kär i Claudia men först när han är ärlig

mot henne fungerar det mellan dem. Kärleksproblem är ett klassiskt tema både i ungdoms-

böcker och skönlitterära vuxenböcker.

4.6.2 Självsvält

Både Zoë och Ellie experimenterar med sina kroppar och svälter sig själva. Lalander och

Johansson (2002) beskriver hur ungdomar driver kroppen till utmattning och smärta, genom

att till exempel svälta sig själv, för att iaktta sina egna och omvärldens reaktioner. Jag tror inte

att detta är förklaringen till tjejernas fixering vid att gå ned i vikt. Istället sätts Ellies ät-

störning igång av att någon annan uppmärksammar att hon inte är smal. Hon börjar smyga

med maten och gör allt för att omvärlden inte ska få veta någonting. Allt kretsar kring hennes

kropp, hunger och bantning.

4.6.3 Droger

Andersson (1996) skriver att tjejers missbruk ibland beskrivs som ett spänningssökande och

att tjejerna är på jakt efter sensationer och de spännande killarna. Detta stämmer varken in på

Ava eller Ellen. En intressant iakttagelse är att Ava säljer droger för att finansiera sitt eget

missbruk. Sirr å andra sidan röker inte själv utan planerar att ta över all droghandel och ser

langandet som en karriärmöjlighet. Ava säljer och röker på hemma i sin egen lägenhet. I

boken beskrivs hon som ”flummig” och naiv. Ellen verkar använda drogerna som ett sätt att

koppla av och komma bort från vardagen med två små barn.
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4.6.4 Kriminalitet

Andersson (1996) skriver att det de senaste åren kommit allt fler rapporter om att tjejer bildar

gäng och är aggressiva, våldsbenägna och begår fler brott än tidigare. En del menar att tjejer

har svårare att skapa en identitet kring kriminalitet och våld då de inte bara bryter mot lagen

utan även mot kvinno- och modersrollen (Andersson, 1996). Trots detta gör författaren till

Tjafs inte någon stor sak av att det är tjejer som står för det grövsta våldet i boken. I boken

finns faktiskt två olika tjejgäng som vardera tar livet av en kille. Annelie och hennes vänner

sparkade ihjäl Ellens pojkvän för att han inte såg svensk ut och Sara och hennes vänner hade

tänkt skrämma Sirr men råkar skjuta honom så att han avlider. Tjejerna som mördat Sirr

bildade sitt gäng redan under högstadiet då de försvarade sig mot en lärare som var när-

gången. De hämnades genom att hissa upp trosor i hans flaggstång och skära sönder hans

däck. Andersson (1996) menar att man kan se tjejers ökande våld som en konsekvens av ett

hårdare samhälle, av kvinnors ökade självständighet och som ett resultat av att vuxna inte

längre kan skydda tjejerna mot risken att bli ett offer. Sara och de andra tjejerna gick till

rektorn och berättade om läraren som var närgången men ingenting hände och han fick

fortsätta med sin undervisning och sina övergrepp tills tjejerna själva såg till att han slutade.

Enligt Andersson använder killar aggressivitet för att ta kontroll över sin omvärld vilket leder

till att de får makt och ibland beundran från omvärlden (1996). Så är fallet med Sirr som

genom att skadskjuta en katt förmår en annan langare att sluta sälja droger på det område som

Sirr betraktar som sitt. Detta leder till att alla vet att ”ingen tjafsar med Sirr” (Unenge,

2002:7).

4.6.5 Rasism

Annelie och Stoffe och deras respektive vänner engagerar sig i rasistiska rörelser. Lalander

och Johansson (2002) skriver att det ur det politiska missnöjet och upplevelsen av maktlöshet

växer fram nya sociala rörelser som ofta koncentrerar sig på en specifik fråga. ”När det inte

går att påverka genom att använda det legitima politiska systemet, vänder man sig till andra

former av politiska forum” (ibid. sid. 121). Annelie är med i ett parti som heter ”Nya Sverige”

och de påstår att de vill ta ansvar och att de arbetar för att Sverige ska ”bli ett bra land att leva

i igen” (Wahl, 2002:97). Lalander och Johansson (2002) skriver att det här är ett sätt att enas

kring kollektiva målsättningar och att syftet är att skapa samhörighet, identitet och att ge

gruppmedlemmarna en känsla av att de är delaktiga i någonting som är större än de själva.

Annelie ser det som att hon arbetar för ett bättre Sverige och hon vill rädda alla svenskar från
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att förlora sitt land. Kanske är det här drivkraften som gör att hon sköter sig på anstalten – hon

har ett mål med sitt liv.

4.6.6 Dynamiska och statiska karaktärer

Nikolajeva (1998) talar om dynamiska och statiska karaktärer i böcker. Dynamiska karaktärer

förändras under berättelsens gång medan statiska karaktärer inte gör det. Enligt författaren är

dynamiska karaktärer kännetecknande för flickboksgenren. De fyra vännerna i Systrar i jeans

förändras alla på var sitt håll. Sara i Syster jag saknar dig upplever inte bara att fyra år går,

utan växer dessutom på många sätt upp under den tiden. I Stressade tjejer är det egentligen

bara Ellie som genomgår en förändring. Hon börjar se på sig själv och sin kropp med nya,

mindre kritiska, ögon. Nadine och Magda är ganska statiska genom boken även om de råkar

ut för diverse prövningar och missöden. Både Pontus och Jocke mognar men i övrigt genom-

går ingen av dem någon radikal förändring. Nikolajeva (1998) skriver vidare att den moderna

barn- och ungdomslitteraturen har som mål att skildra barn och ungas inre utveckling och det

förutsätter att det finns åtminstone en dynamisk karaktär i boken. Jag uppfattar det på samma

sätt – syftet med de undersökta böckerna är att låta karaktärerna genomgå en förändring och

att de genom påfrestningar och svårigheter lär sig någonting om sig själva och om världen.

5. SAMMANFATTNING

Före slutdiskussionen vill jag sammanfatta de viktigaste resultaten från min undersökning.

När det gäller könsroller lever många av karaktärerna upp till stereotypa förväntningar på hur

de bör vara. Jocke och Pontus är äventyrliga medan Miriam och Jenny står och tittar på när

killarna utför våghalsiga trick på skateboard. Ellie och hennes vänner pratar om killar och

kläder. Tjejerna är utseendefixerade och Ellie går så långt att hon svälter sig själv för att passa

in och bli betraktad som vacker. Killarna å andra sidan tänker inte alls på sitt utseende.

De lever farligt på var sitt vis och båda känner sig osäkra och lite rädda. Men det kan de inte

visa för omgivningen. Bridget, Carmen och Sara faller delvis utanför stereotyperna. Bridget är

bra på fotboll och hon förför sin tränare. Carmen slår sönder en fönsterruta i ren ilska över att

hennes pappa inte verkar bry sig om henne och hennes känslor. Sara vill inte vara som alla

andra och hon försöker gå sin egen väg.

När det gäller relationer är banden till vännerna viktigast i nästan samtliga böcker. Både killar

och tjejer umgås i mindre grupper på mellan tre och fyra vänner av samma kön. Betydelsen av
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vänner betonas starkt i böckerna i kategori 1. Carmen, Tibby och de andra har tidigare gjort

allt tillsammans. Ellie, Nadine och Magda står också varandra mycket nära. I kategori 2 finner

vi Pontus som bara umgås ytligt med sina skateboardvänner och Jocke som visserligen vänder

sig till Stoffe för att få hjälp men inte verkar ha någon annan vän än Claudia. En rad olika

familjekonstellationer presenteras men ingenstans verkar det vara några problem med just

familjens sammansättning.

När det gäller vilka problem karaktärerna tillskrivs skiljer de sig åt beroende på kön. Tjejerna

tillskrivs problem med den egna kroppen, självsvält, killar, kriminalitet och droger. Killarnas

problem har att göra med rädsla, osäkerhet, tjejer, rasism och våld. Alla de sex böckerna slutar

med att huvudpersonen eller huvudpersonerna mår bra igen, hittar kärleken eller går vidare

med sina liv.

6. SLUTDISKUSSION

Jag vill börja med att poängtera att jag inte haft som ambition att genomföra en undersökning

som kan leda fram till generaliseringar om hur genus förmedlas i ungdomslitteraturen av idag.

Istället valde jag ett mindre antal böcker som jag studerade på djupet. Jag letade efter exempel

och uttalanden som på ett eller annat sätt förmedlar en bild av hur killar och tjejer är. Så här i

efterhand tycker jag att det skulle vara intressant att följa upp min undersökning och göra en

studie kring hur unga killar och tjejer ser på de här böckerna. Det är ju faktiskt de som är

målgruppen. Vilka tolkningar gör de? Hur reagerar de på karaktärernas uttalanden och idéer?

Vilka slutsatser drar de utifrån ett genusperspektiv efter att ha läst böckerna?

En annan fråga som är intressant är huruvida böckerna påverkar läsaren till att tänka på ett

nytt sätt eller om det för det mesta är så att vi väljer att läsa böcker som verkar spegla våra

egna värderingar och åsikter. Hur som helst är det här böcker som uppskattas och som läses

av många tjejer och killar i åldern 14–19 år. Slutsatsen jag drar av det är att många tjejer är

intresserade av att läsa om kläder, smink och banting medan killar söker spänning och

konflikter när de väljer böcker.

Nu kan jag konstatera att jag tyvärr inte har hittat någon ny Pippi Långstrump. Kanske är det

så att det finns gott om böcker som skildrar tjejer och killar som bryter mot normerna, men att

mitt urval gjort att de inte kommit med i undersökningen. Majoriteten av unga läsare vill
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kanske inte uppleva någonting som faller utanför ramarna. Det är i så fall inte särskilt konstigt

eftersom både killar och tjejer genom hela sin uppväxt socialiserats in i olika könsroller. Då är

det ganska naturligt att de flesta tjejer utan att reagera läser sida upp och sidan ner med

beskrivningar av hur huvudpersonen ser ut, hur hon skulle vilja se ut och vad hon gör för att

förändra sitt utseende. För jag är tyvärr övertygad om att det är tankar och idéer som finns hos

de flesta tonårstjejer idag. Det kan hända att just de tjejerna tar till sig det som Ellie i

Stressade tjejer kommer fram till i slutet av boken. Men för mig som inte ständigt tänker på

hur jag ser ut och vad andra tycker om mig framstår slutet mer som en parentes. Den känslan

boken lämnade kvar hos mig är att tjejer inte är så mycket värda om de inte är långa, smala

och sedda som vackra av andra. För även om Ellie säger sig kunna leva med att vara tjock,

och att det inte är värt att dö för, kvarstår det faktum att hon genom att svälta sig själv och

träna hårt har gått ner en hel del i vikt. Istället för att låta henne komma underfund med att

människor duger som de är under tiden hon inte var smal, väntar författaren med att ge Ellie

den insikten tills hon tappat övervikten. Då är det väl ganska lätt att säga att man inte tycker

att utsidan spelar någon roll?

En sak som fick mig att reagera när jag läste Jag ska döda dom är sättet på vilket Jockes

föräldrar framställs. Jag fick en känsla av att hans mamma blev misshandlad av pappan men

det är ingenting som författaren utvecklar. Som läsare får man inte klarhet i hur det egentligen

är och jag förstår inte varför författaren har valt att visa upp en bild av en skärrad, nervös och

förtryckt mamma. Visst är det så i verkligheten att det tar lång tid innan en misshandlad

kvinna vågar försöka bryta med sin man, men jag tycker inte att man som läsare förstår vad

som händer. Mamman gråter mest hela tiden och är uppenbarligen rädd för sin man. Mitt

bestående intryck av Jockes föräldrar är att hans mamma är förtryckt och rädd och att hans

pappa är kontrollerande och misshandlar sin fru. Jag förstår inte varför författaren väljer att

lämna läsaren med den bilden.

Även om det finns undantag så anser jag inte att böckerna bryter mot normerna. De visar den

bild vi förväntar oss att se. Föreställningar om genus finns överallt i samhället och det är inte

bara i böckernas värld som tjejer och killar behandlas olika. En viktig poäng som jag tycker

att vi som socionomer kan ta med oss är att man aldrig ska generalisera eller gå in i ett

sammanhang med färdiga mallar och färdiga svar. Våra klienter är individer och de passar

inte in i färdiga mallar. De har en egen bakgrund och egna svar på och föreställningar om

varför det har blivit som det är.
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Jag anser att det är vår skyldighet att se bortom könet och inte ta med oss fördomar in till

mötet med klienten. Jag tycker att Tjafs är bra på det sättet att den inte gör Annelie och Sara

till monster bara för att de är tjejer. Mord är självklart fel men det är inte mer fel för att det är

en tjej som har mördat någon.

I Stressade tjejer och Systrar i jeans finns utförliga beskrivningar av hur tjejerna ser ut. Det är

det första man får veta om karaktärerna. Samma sak gäller kvinnorna i Tjafs. Männen i Tjafs å

andra sidan beskrivs inte alls utifrån sitt utseende. Inte heller killarna i Jag ska döda dom och

Pontus 4 meter över marken presenteras med hjälp av någon helfigursgenomgång. Varför är

det viktigt att vi som läsare får veta exakt hur tjejerna ser ut medan killarnas utseende inte har

någon betydelse? Jag kan inte hitta någon annan förklaring än att författarna tar för givet att

om de skriver en bok som riktar sig till tjejer måste de ge en bild av hur karaktärerna ser ut

eftersom läsaren sedan hon var liten har fått lära sig att utseende är någonting som hon ska bry

sig om. I böckerna som riktar sig till killar behövs inte dessa beskrivningar då det inte ingår i

deras könsroll att bry sig om hur de själva och andra ser ut. Det framgår klart och tydligt när

Magda, Nadine och Ellie undrar om Mick är homosexuell, eftersom han tränar och bryr sig

om sitt utseende. Jag hoppades att böckerna inte skulle visa upp den här sidan av saken utan

istället vidga vyerna och låta karaktärerna vara människor istället för tjejer och killar låsta i

sina könsroller.

Jag tycker att arbetet med den här C-uppsatsen har varit roligt och jag hoppas att du som

läsare av har haft en trevlig och intressant läsning. Dessutom hoppas jag att mina fråge-

ställningar väckt ett intresse hos dig att fortsätta vara medveten om genus och könsroller. Har

man ambitionen att förändra maktstrukturer och jämna till ojämlikheterna tror jag att man kan

komma långt bara genom att var medveten och uppmärksam på hur genus förmedlas på alla

nivåer i samhället.
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BILAGA 1
Temafrågor

Könsroller
• Hur ser karaktärerna på sig själva och andra?
• Hur framställs tjejer och killar/män och kvinnor i boken?
• Vad gör tjejer/kvinnor och vad gör killar/män? I skolan, på fritiden etc.
• Problematiseras och ifrågasätts könsroller och genus på något sätt?

Relationer
• Vem umgås med vem? Vilka relationer ungdomar emellan skildras?
• Vilken betydelse har vänner och familj och hur ser relationerna ut?
• Till vem vänder sig huvudpersonen när han eller hon får problem?

Problemområden
• Vilka problem har tjejer och vilka problem har killar?
• Vilka möjligheter har de att lösa problemen och på vilket sätt försöker de få rätsida på

dem?
• Löser det sig? I så fall, på vilket sätt?

Miljö
• Var, i vilken miljö, utspelar sig boken?
• Var rör sig killar och tjejer mest? I hemmet, på skolan eller ute på stan?


