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1. Inledning, syfte och frågeställning 

Statistik visar att män är överrepresenterade när det kommer till dödsfall genom suicid, 

oavsett land eller tidpunkt i historien.1 Trots detta menar Elizabeth L. Patnoe i sin avhandling 

Fiction, Reality and Female Suicide att det finns en genomgående trend i litteraturhistorien 

med kvinnliga karaktärer som suiciderar.2 Fiona Nelson talar i artikeln ”The Girl: Dead” om 

en s.k. dead girl-genre inom amerikansk ungdomslitteratur med unga kvinnor som antingen 

dör eller är döende, där berättelser om suicid inkluderas. Hon konstaterar att ingen 

motsvarande genre för unga män existerar.3 Jag finner det därför relevant att ur ett 

feministiskt perspektiv undersöka ungdomsböcker som tillhör denna genre, nämligen 13 

Reasons Why av Jay Asher, Hold Still av Nina Lacour och My Heart and Other Black Holes 

av Jasmine Warga. Dessa böcker har gemensamt att de på något sätt behandlar ämnet suicid. 

Böckerna är amerikanska, men eftersom två av dem är översatta till svenska (13 Reasons Why 

och Hold Still, på svenska Tretton skäl varför och Jag går dit du går) och alla tre säljs i stora 

svenska bokhandlar som Akademibokhandeln, Adlibris och Bokus är det tydligt att de även 

läses av svenska ungdomar. Därför anser jag det viktigt att dessa böcker diskuteras även i 

svenska litteraturvetenskapliga uppsatser. 

Idag hör jag ofta människor säga: ”Vi måste prata mer om självmord!”. Jag vill varje 

gång svara: ja, men hur ska vi prata om det? Efter att 13 Reasons Why släpptes som tv-serie 

på Netflix ökade googlesökningar på sökord som ”how to commit suicide” och ”how to kill 

yourself” markant.4 Den s.k. werther-effekten existerar, att prata och skriva om suicid på fel 

sätt kan leda till att människor inspireras och motiveras till att ta sitt liv.5 Detta innebär 

givetvis inte att vi ska upprätthålla den tystnadskultur som finns kring suicid. Vi måste prata 

om det, men vi måste prata om det på ett konstruktivt sätt. Jag anser därför att det är viktigt att 

granska de ungdomsböcker som skrivs om ämnet. 

Böckerna som behandlas i den här uppsatsen handlar om tre tjejer som har suiciderat 

eller, som i fallet med My Heart and Other Black Holes, har starka suicidtankar. Fokus 

kommer ligga på dessa tre tjejer, trots att de inte nödvändigtvis är böckernas huvudkaraktär 

eller berättare, och andra karaktärer kommer endast diskuteras om det blir relevant i analysen. 

                                                 
1 ”Suicide Rates as They Vary by Region, Sexuality, and Gender”, Perspectives (University of New Hampshire), 

2017, s. 6 
2 Elizabeth L. Patnoe, Fiction, Reality and Female Suicide, Ohio State University 1998, s. 1 – 2  
3 Fiona Nelson, ”The Girl: Dead”, Girlhood Studies 10, 2017:3, s. 41 
4 Erin Brodwin, ”A behavioral scientist says a popular Netflix show should be 'swiftly removed' because it 

encourages suicide”, Business Insider Nordic, 2017-08-01  
5 Eva Rose Schaffer, ”A Review of the Werther Effect and Depictions of Suicide: 13 Reasons Why”, UC Merced 

Undergraduate Research Journal, 2018:10(2), s. 3 – 4  
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Uppsatsen kommer ur ett feministiskt perspektiv undersöka suicidmotivet genom att diskutera 

de omständigheter som orsakar suicidaliteten, samt vilken hjälp som presenteras för de unga 

kvinnorna. 

Uppsatsens frågeställning är: hur förklarar böckerna suicid och vilken hjälp erbjuds? 

2. Teori och metod 

De tre böckerna som står i centrum för denna uppsats faller inom genren som kallas för Young 

Adult fiction, förkortat YA-fiction. Ann Elizabeth Younger skriver i avhandlingen How To 

Make a Girl: Female Sexuality in Young Adult Literature att man talat om YA-fiction som en 

genre separat från barnlitteratur sedan sent 40-tal. Traditionellt är böckerna inom genren 

skrivna i första person som fokuserar på en tonåring eller ung vuxen karaktär. Eftersom 

vuxenblivande står i centrum för handlingen hamnar fokus ofta på sexualitet och sexuell 

utveckling, i synnerhet kvinnlig sådan. Därför har YA-litteratur en avgörande roll när det 

kommer till konstruktion och representation av unga kvinnors sexualitet.6  

Roberta Sellinger Trites skiver i boken Disturbing the Universe: Power and Repression 

in Adolescent Literature att död och sexualitet hänger samman i YA-böcker, delvis för att 

döden och sexualiteten är varandras biologiska motsatser i den bemärkelsen att sexualiteten 

skapar liv och döden släcker det. Trites menar också att död och sexualitet hänger ihop i YA-

böcker eftersom sexuella erfarenheter och förståelse för döden är en del av vuxenblivande 

som ofta behandlas tillsammans i YA-litteratur.7 Kathryn James menar i boken Death, Gender 

and Sexuality in Contemporary Adolescent Literature att döden i litteraturen även är tätt 

förknippad med bilden av Kvinnan, eftersom både Kvinnan och döden i ett mansnormativt 

samhälle betraktas som ”det andra”, d.v.s. det som är främmande och farligt, men också 

lockande. Döden, sexualiteten och Kvinnan blir därför omöjliga att separera, och det är i 

representationen av den feminina kroppen som förhållandet mellan död och sexualitet blir 

särskilt tydligt. 8 Detta kan ta sig många uttryck. Ett mycket tydligt exempel är den s.k. femme 

fatale, en kvinnlig karaktär som använder sin sexualitet för att uppnå sitt (ofta ondskefulla) 

mål. Ett annat exempel är hur kvinnliga, sexuella (och ibland prostituerade) karaktärer dör 

som ett resultat av sin ”syndiga” livsstil.9 

                                                 
6 Ann Elizabeth Younger, How To Make a Girl: Female Sexuality in Young Adult Literature, LSU Doctoral 

Dissertations 257, 2003, s. 1 
7 Roberta Sellinger Trites, Disturbing the Universe: Power and Repression in Adolescent Literature, Iowa City 

2000, s. 117 – 122  
8 Kathryn James, Death, Gender and Sexuality in Contemporary Adolescent Literature, New York 2009 s. 26 – 

27  
9 James s. 16 
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Detta resonemang bygger på samma idé som Kate Millett för fram i boken 

Sexualpolitiken. Hon skriver att eftersom vi lever i en värld styrd av män så är Mannen det 

normativa, och Kvinnan det avvikande. Vad som är manligt och kvinnlig är enligt Millett inte 

en biologisk självklarhet utan något som har konstruerats av män för att bibehålla en 

patriarkal ordning.10 Millett förklarar patriarkatet som den rådande samhällsordningen där 

männen har makten och dominerar kvinnorna. ”Hur neddämpad den än må verka numera, står 

den sexuella dominansen ändå som den kanske mest genomsyrande ideologin i hela vår kultur 

och ger det allra fundamentalaste maktbegreppet”, skriver Millett.11 Som ett resultat av detta 

utformas stereotyper normer för ”könskaraktärer”, även kallat genus. För män är det norm att 

vara aggressiv, intelligent, kraftfull och effektiv, för kvinnor är det norm att vara passiv, 

okunnig, mild, dygdig och ineffektiv. Eftersom dessa egenskaper inte är givna könen av 

naturen talar Millett inte om dem som manliga och kvinnliga, utan som maskulina och 

feminina, d.v.s. som kulturellt konstruerade föreställningar om hur könen ska uppträda.12 I 

den feminina könsrollen ingår det även en passiv offerroll i sexuella sammanhang eftersom 

kvinnans sexuella funktioner anses vara orena.13 Det enda sammanhanget då kvinnan tillåts 

leva ut sin sexualitet är i samband med den romantiska kärleken.14 

Millett applicerar i Sexualpolitiken denna feministiska teori på litterära verk av fyra 

manliga författare: D.H. Lawrence, Henry Miller, Norman Mailer och Jean Genet. Hon visar 

hur verken sprider negativa bilder av den kvinnliga sexualiteten och därmed bidrar till 

förtrycket av kvinnor. På så sätt är litteraturen ett ideologiskt verktyg för patriarkatet. Som 

Paul Tenngart skriver i boken Litteraturteori började den feministiska litteraturteorin ta form 

med Milletts verk. Milletts verksamhet har kommit att kallas för phallocentric criticism och 

handlar om att avslöja det manliga perspektivet som dominerar litteraturen. Metoden Millett 

använder sig av har kommit att kallas för feministisk nyläsning.15 

I den här uppsatsen ska jag göra en feministisk nyläsning av 13 Reasons Why, Hold Still 

och My Heart and Other Black Holes. Millett presenterar förvisso en enklare feministisk teori 

som inte går in på djupet i genus och sociala konstruktioner, men då karaktärerna i böckerna 

faller inom relativt stereotypa könskategorier finner jag det lämpligt att inte använda 

komplicerade genusteorier utan basera resonemanget på Milletts grundläggande feministiska 

                                                 
10 Kate Millett, Sexualpolitiken, Stockholm 2012, s. 53 
11 Millett s. 33 
12 Millett s. 34 – 38  
13 Millett s. 51 – 55  
14 Millett s. 45 
15 Paul Tenngart, Litteraturteori, Malmö 2008 s. 113 - 117 
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analys. Den största delen av den tidigare forskningen om böckerna har lagt fokus på läsare 

och reception snarare än texterna i sig. Några exempel på detta när det kommer till 13 

Reasons Why är tre artiklar som handlar om hur boken använts som diskussionsunderlag för 

samtal om mobbing och suicid med ungdomar: ”’Everything … Affects Everything’: 

Promoting Critical Perspectives toward Bullying with Thirteen Reasons Why” av James S. 

Crisholm och Brandie Trent16, ”Using YA Litterature to Help Preservice Teachers Deal With 

Bullying and Suicide” av Kristine E. Pytash17 och ”Making Connections during Transactional 

Discussions: Adolescents’ Empathic Responses to Thirteen Reasons Why” av James S. 

Chrisholm och Bethany L. Keller18. Även My Heart and Other Black Holes har använts på ett 

liknande sätt i projektet ”Suicide in Literature: How Opening the Conversation in Classrooms 

Could Save Lives” som drevs av Paige McKinley på Sacred Heart University. Någon 

forskning om Hold Still finns inte tillgänglig via de sökmotorer som står till Lunds 

Universitets förfogande.  

Eftersom böckerna används aktivt i ungdomsgrupper och klassrum, och eftersom 

Younger skriver att YA-litteratur har en avgörande roll när det kommer till konstruktiv och 

representation av unga kvinnors sexualitet, anser jag det viktigt att granska dessa böcker ur ett 

feministiskt perspektiv. Jag vill analysera hur karaktärerna Aysel, Ingrid och Hannah skadas 

av att leva i ett patriarkat och hur detta tar sig uttryck. Jag vill även studera om räddningen 

från dessa skador verkligen är en räddning eller bara ännu ett uttryck av samma patriarkala 

strukturer. Fokus kommer därför primärt inte att ligga på analys av böckernas berättartekniska 

grepp, utan dessa kommer endast behandlas när det blir relevant för uppsatsens syfte. 

Millett analyserade böcker som är skrivna av män. I mitt fall är endast en av de böcker 

jag ska undersöka (13 Reasons Why) skriven av en man. Jag finner det trots detta relevant att 

genomföra en feministisk nyläsning. Vi är alla, oavsett kön, del av samma patriarkala struktur 

och kan därför reproducera dessa idéer, med resultatet att även kvinnor kan skriva misogyna 

böcker. Som Millett själv skriver: ”Till klassystemets viktigaste verkningar inom patriarkatet 

hör det faktum att det sätter upp kvinnorna mot varandra inbördes […].”19 

                                                 
16 James S. Crisholm och Brandie Trent, ”’Everything … Affects Everything’: Promoting Critical Perspectives 

toward Bullying with Thirteen Reasons Why”, English Journal 2012: 101(6) 
17 Kristine E. Pytash, ”Using YA Litterature to Help Preservice Teachers Deal With Bullying and Suicide”, 

Journal of Adolescent & Adult Literacy 2013:56(6) 
18 James S. Chrisholm och Bethany L. Keller, Making Connections during Transactional Discussions: 

Adolescents’ Empathic Responses to Thirteen Reasons Why”, ALAN Review 2014:42(1) 
19Millett s. 45 
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3. Analys 

3.1. 13 Reasons Why 

13 Reasons Why är skriven av Jay Asher 2007. Boken handlar om den tillbakadragna 17-

åringen Clay Jensen som finner en skokartong full med kassettband utanför sin dörr när han 

kommer hem från skolan. Kassettbanden visar sig vara inspelade av hans klasskamrat Hannah 

Baker som för en vecka sedan tog sitt liv. På banden berättar hon tretton historier som 

tillsammans förklarar varför hon inte längre vill leva. Varje historia är riktad till en specifik 

person som hon på något sätt anser vara skyldig till sin död. Skokartongen med banden 

skickas runt mellan dessa personer i tur och ordning, och nu har det blivit Clays tur att lyssna 

på banden. Vi får följa Clay när han ångestfyllt lyssnar sig igenom Hannahs historia, en 

historia om mobbing, svek, falska rykten och sexuella övergrepp. Clay, som var förälskad i 

Hannah men för blyg för att berätta det för henne, undrar genom hela boken vad han har gjort 

sig skyldig till. Det framkommer till slut att han inte är skyldig överhuvudtaget, utan att 

Hannah var kär i honom också.20 

Indigo DaCosta skriver i artikeln ”Romantic Relationships in Mental Illness Young 

Adult (YA) Novels” att trots att 13 Reasons Why diskuteras som en bok om psykisk ohälsa i 

media så följer den inte det narrativ för psykisk ohälsa som andra böcker inom samma genre 

bygger på.21 Detta narrativ är strukturerat så att vi får se karaktärens liv innan det psykiska 

problemet uppstår, för att sedan följa hen genom sjukdomen till insikten att hen behöver hjälp 

till inläggning på sjukhus till tillfrisknande.22 13 Reasons Why, däremot, kastar om detta 

mönster på två sätt. För det första är Hannah redan död när historien tar sin början. För det 

andra nämns det aldrig vilken psykisk sjukdom hon lider av.23 Alla av Hannahs tretton 

historier handlar om problem som har uppstått i mötet med omvärlden. De psykiska 

problemen är inte ett resultat av inre processer utan av vad andra människor har utsatt henne 

för. Hannah säger själv i början av första bandet: ”I hope you’re ready, because I’m about to 

tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. And if you’re listening to 

one of these tapes, you’re one of the reasons why.”2413 Reasons Why är ett exempel på en 

trend inom litteraturen som diskuteras av Anastasia Wickham i artikeln ”It is All in Your 

                                                 
20 Jay Asher, 13 Reasons Why, New York 2007 
21 Indigo DaCosta, "Romantic Relationships in Mental Illness Young Adult (YA) Novels" Summer Research 307 

2018 s. 27 
22 DaCosta s. 6 
23 DaCosta s. 27 
24 Asher s. 7 
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Head: Mental Illness in Young Adult Literature”, nämligen att psykiska problem hos 

ungdomar porträtteras som en sidoeffekt av andra problem, till exempel trauma eller 

droganvändning.25 I Hannahs fall handlar det om mobbing. 

Mobbingen som Hannah blir utsatt för byggs upp långsamt under handlingens gång. 

Den första historien på banden riktar sig till Justin Foley, en kille som Hannah var förälskad i. 

De träffas på en lekplats och ger varandra en kyss, en kyss som också är Hannahs första. 

Nästa dag i skolan har Justin spridit ett rykte om att Hannah tagit av sig tröjan och låtit honom 

ta henne på brösten. Detta blir begynnelsen till den mobbing som i slutändan får Hannah att 

suicidera. Hannah berättar: ”A rumor based on a kiss started a reputation that other people 

believed in and reacted to. And sometimes, a rumor based on a kiss has a snowball effect.”26 

Mobbingen är sexualiserad och tätt förknippat med hennes kön, och upprätthålls främst 

av män. Av de tolv personer som banden riktar sig till (Justin förekommer två gånger) är nio 

män, tre kvinnor. Bland annat sprids en lista på skolan där tjejerna har blivit betygsatta på sina 

olika kroppsdelar. Hannah vinner ”best ass”, vilket leder till att hon blir tafsad på. Killar 

beter sig elakt mot henne för att hon inte vill dejta eller hångla med dem, och hon blir 

smygfotad i sitt rum när hon ska byta om. Hon får ett rykte som lössläppt som inte har någon 

grund i verkliga händelser, och ryktet leder till att fler personer beter sig illa mot henne. 

Världen Hannah lever i tillåter inte henne att vara en sexuell person, och i synnerhet inte en 

sexuell kvinna. Ryktena som sprids om Hannah ger de inblandade killarna högre status medan 

Hannahs sociala anseende förstörs. Detta blir särskilt tydligt i fallet med Justin. Justin själv 

sprider ryktet om att han fick ta Hannah på brösten, eftersom han vet att detta kommer att 

gynna honom. Hannah beskriver det som ”bragging”, ett sätt för honom att hävda sig själv. 

Hannah, å andra sidan, straffas genom utstötthet och, i längden, våld. För varje kille hon sägs 

ha dejtat/kysst/haft sex med anser sig fler killar ha rätt att också dejta/kyssa/ha sex med 

henne. När hon nekar dessa killar tillgång till sin kropp straffas hon ännu hårdare. Hannah får 

inte lov att bejaka sin sexualitet, och ifall hon gör det så måste det vara på killarnas villkor. 

Tjejerna och killarna på skolan lever under helt olika krav när det kommer till sin sexualitet. 

Detta blir tydligt i beskrivningen av de tjejer som förekommer på Hannahs lista. Hannah 

blir utsedd till ”best ass” och Jessica Davies utsedd till ”worst ass” som ett sätt för Jessicas 

ex-pojkvän att hämnas och göra henne svartsjuk på Hannah. Detta leder till att Jessica säger 

upp sin vänskap med Hannah. Jessicas agerande är därmed ett direkt resultat av hierarkin på 

                                                 
25 Anastasia Wickham, ”It is All in Your Head: Mental Illness in Young Adult Literature”, The Journal of 

Popular Culture 2018:51(1) s. 21 – 22 
26 Asher s. 30 
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skolan där killarna styr. Utan listan hade hon och Hannah fortsatt vara vänner. Jessica är på så 

sätt också ett offer för systemet. En annan tjej som drabbas av killarnas regim är Courtney 

Crimsen. Som Hannah får uppleva är vikten av att ha ett gott rykte stort, och Courtney sviker 

Hannah för att bibehålla sitt eget goda rykte genom att ljuga ihop en historia om att Hannah 

har några ”överraskningar” i sin byrålåda. Ingen kille i boken behöver tänka på sitt rykte på 

samma sätt som tjejerna gör. Courtney mobbar Hannah genom att förstöra hennes rykte, men 

gör det av rädsla för att få sitt eget rykte förstört. Trots att tjejerna i boken förstärker det 

patriarkala förtrycket så är förtrycket just patriarkalt, d.v.s. något som i slutändan ger männen 

mer makt över kvinnorna.  

Mobbingen av Hannah sträcker sig längre än elaka rykten. I slutet av boken blir hon 

utsatt av ett sexuellt övergrepp av Bryce Walker. DaCosta påpekar att övergreppet aldrig 

benämns som ett övergrepp, vilket skapar en bild av att detta är en normal del av livet för 

amerikanska tonåringar.27 I dagsläget är detta dessvärre också sant. I USA blir var fjärde 

kvinna och var sjätte man utsatt för minst ett sexuellt övergrepp innan de fyller 18 år.28 Det är 

viktigt att porträttera sexuella övergrepp i ungdomslitteratur, men det är också viktigt att göra 

detta på ett konstruktivt sätt och inte bidra till en normalisering av övergreppen. Tidigare har 

Hannah bevittnat hur Bryce förgripit sig på en annan tjej, och då beskrivit det som en 

våldtäkt. Övergreppet som hon själv blir utsatt för däremot nämns aldrig vid namn, vilket 

leder bort fokus från att det är en brottslig handling och får det att handla om Hannahs brister 

snarare än Bryces. Hannah tar på sig skulden för övergreppet: ”You were touching me … but 

I was using you. I needed you, so I could let go of me, completely. For everyone listening, let 

me be clear. I did not say no or push his hands away. All I did was turn my head, clench my 

teeth, and fight back tears. And he saw that.”29 Hon tydliggör för läsaren att hon väljer att 

använda sig Bryce för att skada sig själv, för att få ytterligare en anledning att ta sitt liv. 

Younger skriver att när våld mot kvinnor porträtteras i ungdomslitteratur så framstår det ofta 

som en konsekvens av personlighetsbrister hos offret eller hos föräldrarna.30 I Hannahs fall 

rör det sig om det förra. På grund av sin nedstämdhet och ångest ”låter” hon övergreppet 

hända. När Clay lyssnar på Hannahs band beskyller han henne inte explicit, men han 

motsäger inte heller Hannah när hon tar på sig skulden: ”You knew what you were getting 

                                                 
27 DaCosta s. 28 
28 National Sexual Violence Centre, ”Child Sexual Abuse”, Hämtad från https://www.nsvrc.org/statistics 2019-

05-09 
29 Asher s. 265 
30 Younger s. 133 

https://www.nsvrc.org/statistics


10 

 

into, Hannah.”31 Clays kommentarer beskriver enligt DaCosta Bryces beteende som 

ofrånkomligt. Clay menar att Bryce är en elak person som har skadat Hannah, men detta är 

inte överraskande utan något som ligger i hans natur och något som Hannah är mycket väl 

medveten om. Den enda lösningen är att undvika honom, vilket Hannah väljer att inte göra, 

och det är detta som möjliggör övergreppet. Bryce slipper alla konsekvenser i form av 

polisanmälningar eller avstängning från skolan. Boken porträtterar därmed sexuella övergrepp 

som en naturlig och ofrånkomlig del av tonårstjejers vardag där den enda lösningen är att 

undvika och stå ut. 32 Hannah står inte ut, och tar därför sitt liv. Hon dör som en reaktion på 

värld styrd av män som kan bruka våld mot kvinnor utan konsekvenser. Våldet går så långt att 

hon till slut brukar det mot sig själv. Hon placerar sig i en situation där Bryce kan förgripa sig 

på henne. Övergreppet blir därmed också ett självskadebeteende som utvecklats efter månader 

av sexualiserad mobbing från både killar och tjejer. Till slut utför hon den yttersta 

självskadehandlingen: hon suiciderar. 

Läsaren påminns ständigt i boken om Hannahs oskuld. Ryktena som sprids om henne är 

totalt grundlösa och detta påpekar Hannah flera gånger. Hon säger aldrig att det är fel att 

sprida rykten om en tjej som dejtat/kysst/haft sex med många killar. Hon säger att det är fel att 

sprida rykten som inte är sanna. ”I know what you’re all thinkning”, säger Hannah. ”Hannah 

Baker is a slut. [---] Wrong. Hannah Baker is not, and never was, a slut.”33 Någon diskussion 

om ordet ”slut” förekommer inte, och boken tar därmed aldrig itu med det fenomen som 

kallas för slutshaming. Författaren Jay Asher säger i en intervju till Jerry Smith på 

comingsoon.net att han fick inspiration till berättelsen från att höra vad hans fru och hans 

kvinnliga vänner blivit utsatta för. Hans intention var att porträttera svåra ämnen som 

mobbing, suicid och sexuella övergrepp på ett realistiskt sätt och inte hålla tillbaka när det 

kändes obekvämt. Asher säger: ”It needs to be uncomfortable to read or watch. If it’s not, and 

we pull away, it felt like the story would only contribute that problem of not truthfully 

tackling these things.”34 Asher är uppenbarligen mån om göra en skillnad med sin bok, men 

genom att låta bokens huvudperson starkt ta avstånd från att vara en ”slut” utan att 

problematisera det faktum att tjejer överhuvudtaget kallas för ”sluts” bidrar boken till 

problemet det utger sig för ta itu med. Boken tar aldrig ställning för de tjejer som bejakar sin 

                                                 
31 Asher s. 262 
32 DaCosta, s. 31 – 32  
33 Asher s. 23 
34 Jerry Smith, ”Interview: Author Jay Asher Talks 13 Reasons Why”, commingsoon.net, 2017-04-18, Hämtad 

från https://www.comingsoon.net/tv/features/839149-interview-author-jay-asher-talks-13-reasons-why 2019-05-

09 

https://www.comingsoon.net/tv/features/839149-interview-author-jay-asher-talks-13-reasons-why
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sexualitet och blir kallade för ”slut”, utan endast för tjejer likt Hannah som blir kallade för det 

trots att de inte har haft sex. När Hannah tar avstånd från den första gruppen bidrar detta till 

en uppdelning av tjejer: de som verkligen är ”sluts” och de som egentligen är oskyldiga och 

inte förtjänas att behandlas illa, till skillnad från den andra gruppen tjejer. Boken cementerar 

därmed idén att tjejer som bejakar sin sexualitet är mindre värda, vilket också är precis den 

idé som ligger bakom mobbingen av Hannah och driver henne till ett suicid. 

De manliga karaktärerna i boken målas upp som förövare och mobbare. Jag har tidigare 

tagit upp och diskuterat Justin, som sprider falska rykten, och Bryce, som begår flera sexuella 

övergrepp. Andra exempel är Tyler Down som förföljer och smygfottar Hannah och Marcus 

Cooley som tafsar på henne. De är enligt E.M. Forsters definition i boken Aspects of the Novel 

platta karaktärer, d.v.s. karaktärer som är konstruerade runt en enda idé eller egenskap.35 

Deras enda funktion i berättelsen är att skada Hannah och vi får aldrig några förklaringar till 

varför de beter sig som de gör. De är konstruerade som förövare och endast det. Det enda 

undantaget bland de manliga karaktärerna är Clay, historiens berättare. Han är också ett 

undantag på Hannahs band, eftersom han är den enda karaktären som Hannah inte anklagar 

för någonting. Michael Pasternock skriver i uppsatsen How Death In Young Adult Literature 

Can Teach Us How to Live att Clay är ett exempel på ett exempel på ett alternativt och 

realistiskt porträtt av maskulinitet. Som manlig karaktär tillåts han gråta, vara rädd och känna 

smärta.36 Detta skiljer sig från den klassiska porträtteringen av maskulinitet i 

ungdomslitteratur som Tami M. Bereska beskriver i artikeln ”The Changing Boys’ World in 

the 20th Century: Reality and ’Fiction’”. Bereska pekar på tre trender för gestaltning av 

maskulinitet inom ungdomslitteratur som har varit dominerande under den senare halvan av 

1900-talet. Dessa trender kallar Breska för heterosexualitet, kroppslighet och No Sissy Stuff, 

d.v.s. att killar inte tillåts visa känslor utan ska vara tuffa, aktiva och aggressiva.37 Denna 

maskulinitet representeras av de andra manliga karaktärerna i boken. Det ska sägas att killarna 

inte lämnas särskilt mycket utrymme att t.ex. visa känslor på samma sätt som Clay eftersom 

de inte är lika stora karaktärer, men de gånger då de har chansen att visa ånger, sorg eller 

skam över vad de gjort mot Hannah låter de tillfället passera utan att ta det i akt. Till exempel 

säger Marcus följande när Clay konfronterar honom: ”I don’t belong on those tapes. Hannah 

                                                 
35 E.M. Forster, Aspects of the Novel, London 2012, s. 65 – 66  
36 Michael Pasternock, How Death In Young Adult Literature Can Teach Us How to Live, 2018. Hämtad från 

https://mospace.umsystem.edu/xmlui/handle/10355/63266 2019-04-13, s. 20 
37 Tami M. Bereska, ”The Changing Boys’ World in the 20th Century: Reality and ’Fiction’”, Journal of Men’s 

Studies: A Scholarly Journal about Men and Masculinities, 2003:11(2), s. 163 – 164  
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just wanted an excuse to kill herself.”38 Boken gör en tydlig uppdelning mellan elaka, 

klassiskt maskulina killar som skadar Hannah, och den snälla, alternativt maskulina killen 

Clay som vill hjälpa henne men inte lyckas. 

Clay och Hannah var förälskade i varandra men ingen av dem vågade erkänna detta för 

den andre. Clay lät sig avskräckas av Hannahs rykte och blev blyg i närheten av henne. På en 

fest träffas de och hånglar med varandra, och Hannah gör en poäng för läsaren att de inte hade 

sex. Kyssarna beskrivs som mycket oskyldiga: ”The kisses felt like first kisses. Kisses that 

said I could start over if I wanted to. With him.”39 Kyssarna är som första kyssar, d.v.s. ger 

henne tillbaka den oskuldsfullhet de andra killarna har tagit ifrån henne. Att närma sig Clay 

sexuellt innebär paradoxalt nog att bli mindre sexuell. Trites skiver att ungdomslitteratur ofta 

används som ett ideologiskt verktyg för vuxna att moralisera om sex. Budskapet som sprids i 

många ungdomsböcker är att sex är någonting farligt som kan skada både en själv och andra 

människor.40 James utvecklar Trites resonemang och diskuterar i sin analys av ungdomsboken 

Touching Earth Lighly hur karaktären Janey straffas för att hon levt ut sin sexualitet. Janey 

blir som en konsekvens av sitt agerande utsatt för ett övergrepp och sedan mördad. 

Sexualiteten är med andra ord så farlig att den leder till hennes död.41 Younger understryker 

att det sex som döms hårdast i ungdomslitteraturen är sex utan kärlek, och att de karaktärer 

som bryter mot denna norm straffas på det ena sättet eller andra.42 Samma syn på sexualitet 

finns i 13 Reasons Why. Allt som har med sex att göra skadar Hannah på olika sätt. Det är 

bara Clays kyssar som inte är farliga. De är mer än så, de är läkande och kan reparera den 

skadan andra killar har åsamkat henne och förvandla henne från en (ofrivilligt) sexuell varelse 

till oskuldsfull igen. Clay är också den enda killen med vilken hon har en ömsesidig kärlek 

som går djupare än en sexuell attraktion, till skillnad från t.ex. hennes relation med Justin. 

Som Younger skriver är sex utan kärlek något farligt som straffas med ångest, nedstämdhet 

och i slutändan ett suicid. Döden blir, som James skriver, ett sätt att cementera de normer som 

finns kring kön och sexualitet,43 d.v.s. att sexualitet är (i synnerhet för unga tjejer) farligt. 

Clay är mer än ett kärleksintresse till Hannah. Han är också hennes enda räddning. När 

de kysser varandra på festen bryter Hannah plötsligt ihop och börjar gråta eftersom hon 

kommer att tänka på allting hon har blivit utsatt för. När Clay försöker trösta henne stöter hon 

                                                 
38 Asher s. 110 
39 Asher s. 215 
40 Trites s. 84 – 86  
41 James s. 80 - 81 
42 Younger s. 125 
43 James s. 176 
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bort honom. DaCosta skriver att Clay inser att om han inte hade lyssnat på Hannah när hon 

bad honom att gå så hade han kunnat hjälpa henne och kanske till och med rädda henne.44 

”Why did I listen?” tänker Clay. ”Why did I leave her there? She needed me and I knew that. 

[---]I was there for you, Hannah. You could have reached out but you didn’t. You chose this. 

You had a choice and you pushed me away. I would have helped you. I wanted to help you.”45 

Hannah tar inte den hjälpande hand som Clay sträcker ut. Istället suiciderar hon, trots att 

läsaren lämnas med känslan att hjälpen fanns där, bara hon hade tagit emot den. Den 

heterosexuella kärleken presenteras som Hannahs räddning från döden och en möjlighet att 

börja om på nytt. I slutet av boken stöter Clay på Skye Miller, en tjej på skolan som inte har 

några vänner. Det beskrivs på följande sätt: ”But Skye’s walking down the same stretch of 

hall where I watched Hannah slip away two weeks ago. On that day, Hannah disappeared into 

a crowd of students, allowing the tapes to say her good-bye. But I can still here the footsteps 

of Skye Miller, sounding weaker and weaker the further she gets. And I start walking toward 

her.”46 Han kunde inte rädda Hannah, men nu bestämmer han sig för att rädda Skye. Att Clay 

var förälskad i Skye i åttonde årskursen är knappast en slump. DaCosta skriver att den är just 

Clays förälskelsekänslor som gör det möjligt för honom att hjälpa tjejerna.47 Återigen 

presenteras den heterosexuella romansen som räddningen för en ensam och ledsen tjej. 

Bokens författare Jay Asher berättar i en intervju för Bryan Gillis i tidskriften Journal of 

Adolescent & Adult Literacy att Hannah överlevde suicidförsöket i första utkastet av boken, 

men att han sedan ändrade detta eftersom han inte ville att läsaren skulle känna sig lurad. 

Enligt honom fick historiens allvar mer tyngd om Hannah var död.48 Detta stärker det 

resonemang som Nelson för om bokens budskap. Hannah får förståelse och hämnd genom att 

dö. Det farliga budskapet till tonåringar som läser boken blir, som Nelson uttrycker det: ”you 

matter when you are dead.”49 

 

3.2. My Heart and Other Black Holes 

My Heart and Other Black Holes är skriven av Jasmine Warga 2015. Boken handlar om 16-

åriga Aysel som lever med svåra suicidtankar. Hon känner sig utstött både i skolan och 

                                                 
44 DaCosta s. 25 
45 Asher s. 216 – 217 
46 Asher s. 287 
47 DaCosta s. 26 
48 Bryan Gillis, ”Review of Thirteen Reasons Why by Jay Asher”, Journal of Adolescent & Adult Literacy, 2011: 

54.7 s. 544 
49 Nelson s. 50 
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hemma på grund av att hennes pappa har dömts för ett våldsbrott. Det tar ett tag innan läsaren 

får reda på vad pappan har gjort, men under handlingens gång framgår det att han misshandlat 

småstadens stigande idrottsstjärna tills döds. Aysel är rädd att hon på något sätt ärvt pappans 

galenskap. Hon bestämmer sig för att ta sitt liv och får via forumet Suicide Partners kontakt 

med 17-åriga Roman. Roman lever med skuldkänslor eftersom hans lillasyster drunknade i 

badkaret när han barnvaktade henne. De tar beslutet att suicidera tillsammans. Det dröjer inte 

länge innan de förälskar sig i varandra och Aysel inser att hon inte vill dö tillsammans med 

Roman, utan att hon vill leva tillsammans med honom. Roman genomför ett suicidförsök utan 

Aysel, som räddar honom i sista stund. Boken får ett hoppfullt slut på sjukhuset med att de 

förklarar sin kärlek till varandra.50 

DaCosta beskriver My Heart and Other Black Holes som en klassisk kärlekshistoria i en 

kontext av psykisk ohälsa.51 Till skillnad från 13 Reasons Why så står den psykiska sjukdom 

som Aysel lider av tydligt utskriven. Redan på sidan 14 tänker Aysel: ”Depression is like a 

heaviness that you can’t ever escape. It crushes down on you, making even the smallest things 

like tying your shoes or chewing on toast seem like a twenty-mile hike uphill. Depression is a 

part of you; it’s in your bones and your blood.”52 Hon beskriver depressionen som någonting 

som kommer inifrån, en svart snigel som lever inuti kroppen. Samtidigt listar hon tydligt på 

sidan 40 tre saker som skulle kunna få henne att vilja leva igen: om människor slutar prata 

bakom hennes rygg, om hennes mamma Melda slutar skämmas över henne, och om någon 

kan garantera att hon inte kommer att bli som sin pappa Omer. Ingen av dessa anledningar är i 

grunden något som kommer inifrån henne. De två första anledningarna har att göra med 

utanförskap. I samband med att Omer dömdes för misshandeln blev Aysel lämnad av sina 

vänner. Anna, som var Aysels bästa vän, försökte stanna hos henne, men Aysel stötte bort 

henne. ”I knew it would be the best thing for her to disassociate herself from me, even if she 

didn’t”, tänker Aysel. ”I like to think I did her a favor in the end.”53 I början av boken har hon 

därför inga vänner. När den populära killen Tyler blir tillsagd av läraren att göra ett 

projektarbete tillsammans med Aysel beklagar hans vänner detta högt inför hela klassen. 

Aysel tänker: ”Tyler’s face darkens like someone just murdered his mother. [---] I almost feel 

bad for Tyler. I know that any association with me is bad news for him socially.”54 Enligt 

Aysel har Omers rykte inte bara smittat av sig på henne, utan det riskerar att smitta av sig på 

                                                 
50 Jasmine Warga, My Heart and Other Black Holes, New York 2015 
51 DaCosta s. 8 
52 Warga s. 14 
53 Warga s. 23 
54 Warga s. 78 
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alla hon umgås med. Utanförskapet gäller även i familjen. Hennes mamma och pappa 

separerade för många år sedan och Melda har gift om sig och fått två barn till. Innan Omers 

brott brukade Aysel tillbringa vardagarna hos honom och helgerna hos sin mamma. Nu lever 

Aysel tillsammans med Meldas nya familj och känner sig som en främling i huset. Hon 

jämför sig med sin halvsyster Georgia som är snygg och populär. ”She’s like the sun and I’m 

like the bumpy, brooding moon.”55 Hon har även en ansträngd relation med sin mamma och 

beskriver deras relation på följande sätt: ”Before my father’s crime, my mother used to look at 

me with a combination of love and longing, like I was a mirror into her past, a bittersweet 

memory. [---] That all changed three years ago. Everything did. Now, I live with her, Steve, 

Georgia and Mike. She never say it, but I am an intruder in their happy home.”56 Aysel tror att 

hon i Medlas ögon är ett förkroppsligande av det förstörda äktenskapet. I slutet av boken får 

Melda en chans att förklara sitt beteende. Hon säger att hon ville prata med Aysel men var 

rädd för att säga fel sak: ”And then when everything with your father happened, I let my fear 

overwhelm me even more.”57 Situationen visar sig inte vara riktigt så illa som Aysel har 

föreställt sig, men Melda har uppenbarligen låtit relationen med Aysel påverkas av relationen 

med Omer. 

De två första anledningarna till att Aysel inte vill leva är utanförskapet i skolan och 

utanförskapet hemma. Egentligen är båda dessa anledningar en konsekvens av den tredje 

anledningen, nämligen sin egen och andras rädsla för att hon ska bli som sin pappa. Det är 

denna rädsla som förstör relationen till Melda och klasskompisarna. 

Till viss del måste vi betrakta Aysel som en opålitlig berättare. Bronwen Thomas 

skriver i boken Narrative: the basics att en berättare kan vara opålitlig genom att antingen 

medvetet undanhålla viktig information från läsaren, eller genom att helt enkelt inte vara 

medveten om vissa avgörande fakta.58 My Heart and Other Black Holes är skriven i första 

person och i presens, vilket gör att läsaren kommer nära Aysel. Boken skiljer sig från 13 

Reasons Why på den här punkten. Till skillnad från Aysel så är inte Hannah bokens berättare, 

utan får istället komma till tals genom bandinspelningar. Clay finns hela tiden där för att 

kommentera vad hon säger, och detta gör att Hannahs historia verifieras av en tredje part och 

framstår som pålitlig. Aysels historia har ingen kommentator. I vissa situationer är det därför 

svårt att avgöra om någonting verkligen är så hemskt som hon tänker att det är. Aysels 

                                                 
55 Warga s. 106 
56 Warga s. 20 
57 Warga s. 270 
58 Bronwen Thomas, Narrative: the basics, Abingdon 2016, s. 46 – 47  
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psykiska tillstånd gör att hon inte kan separera sina depressiva tankar från faktiska 

förhållanden, vilket gör henne till en opålitlig berättare enligt Thomas definition då detta 

hindrar henne från att ha tillgång till viktig information. Relationen med Melda är ett bra 

exempel på det. Ett annat exempel är när Georgia säger till Aysel: ”Newsflash: you aren’t 

your dad. And you should stop blaming everyone else for what you did. Yourself included.”59 

Som läsare är det i den här situationen omöjligt att avgöra om det ligger något i det här 

påståendet eller inte, om det faktiskt är så att andra människor inte dömer Aysel lika hårt som 

hon tror. Vi har vittnat hur Tyler blir sur när han måste göra ett projektarbete tillsammans med 

Aysel, men detta har vi vittnat med Aysels deprimerade blick. Wickham diskuterar i sin 

artikel opålitliga berättare i ungdomslitteratur om psykisk ohälsa och kommer fram till att vi 

inte alltid gynnas av en uppdelning mellan pålitliga och opålitliga berättare. Genom att klassa 

alla karaktärer med psykiska problem som opålitliga underkänns relevansen i deras 

berättelser. Historierna kanske inte är hundra procent korrekta skildringar av händelseförlopp, 

men de kan fortfarande förmedla något viktigt om berättarnas egna uppfattningar av dessa 

förlopp.60 Med det sagt så måste vi ta Aysel på orden när hon berättar om sina känslor, men vi 

måste också ifrågasätta sambandet mellan dessa känslor och Aysels verklighet. 

Aysel pratar om en depression som kommer inifrån, men som vi nyss har sett så beror 

denna depression på rädslan att hon ska bli som Omer.  

 

”Sure, there are things in life that make me feel alone, but nothing makes me feel more 

isolated and terrified than my own voice in my head. The voice that reminds me that 

there’s a high likelihood I’ll end up just like my father. I bet if you cut open my stomach, 

the black slug of depression would slide out. [---] On my worst days, I let myself wonder 

if my dad had the same black slug inside of him. If that’s why he did the horrible things 

he did. Maybe there’s a fine line between suicide and homicide. [---] I need to get rid of 

the slug; I need to get rid of me.”61 

 

Diagnosen depression är något som Aysel har givit sig själv. Huruvida hon är kliniskt 

deprimerad eller inte låter jag stå osagt eftersom det inte är av relevans för uppsatsen, men 

faktum är att depressionen Aysel talar om är en direkt konsekvens av Omers våld, d.v.s. något 

som kommer utifrån. Här måste vi ifrågasätta Aysels pålitlighet som berättare. Hon insinuerar 

att ”the black slug” lever inuti henne eftersom hon ärvt den av sin pappa och att hon är 

                                                 
59 Warga s. 106 
60 Wickham s. 17 – 19  
61 Warga s. 40 – 41  
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predestinerad att antingen begå mord eller suicidera, men faktum är att hon aldrig hade dessa 

tankar innan Omer begick sitt brott. My Heart and Other Black Holes är därför liksom 13 

Reasons Why ett exempel på trenden inom ungdomslitteratur som Wickham diskuterar, att 

psykisk ohälsa porträtteras som en sidoeffekt av ett trauma.62 

”The black slug” kan läsas som en manifestation av Omers våld inuti Aysel. Hans våld 

dödar inte bara den unga mannen han misshandlar tills döds, utan skadar även Aysel till den 

grad att hon är nära på att ta sitt eget liv. Tidigare har vi sett hur Aysel tänker att gränsen 

mellan suicid och mord är tunn. Att hon skulle begå ett mord som sin pappa slår henne dock 

inte en enda gång under hela boken. Suicid är ett så självklart val att det inte ens framstår som 

ett val för henne. ”The black slug”, Omers våld, lever i henne, men istället för att agera utåt 

vänder hon det inåt och brukar det manliga våldet mot sig själv. Patnoe diskuterar hyper- och 

hypofemininitet i samband med gestaltning av kvinnliga suicid i litteraturen. Hyperfemininitet 

innebär beteenden som överdriver den feminina könsrollen och hypofemininitet innebär det 

motsatta. Eftersom de flesta suicid genomförs av män är suicid en maskulint kodad handling, 

skriver Patnoe. Samtidigt finns det i litteraturhistorien ett mönster av kvinnliga karaktärer som 

suiciderar. Patnoe menar att det existerar ett s.k. master female suicide narrative som 

manipulerar könsroller och skapar en stereotyp kring den suicidala kvinnan, som är 

hyperfeminin i bl.a. sitt heterosexuella begär, men hypofeminin i sin suicidalitetet.63 

Suicidtankarna gör Aysel hypofeminin, det vill säga mer maskulin, och kan utöva Omers 

manliga våld mot sig själv. Samtidigt är hon så pass feminin att hon inte utövar våldet mot 

någon annan, som Omer gör. Suicidet som manligt våld blir tydligt i mötet med Roman. När 

de träffas första gången anklagar han Aysel för att inte våga genomföra ett suicid: ”I told you 

I didn’t want a flake. [---] I knew this shit would happen. Especially when I found out you 

were a girl.”64 Att vara en ”flake” och inte våga suicidera knyts från första stund samman med 

femininitet. Genom hela boken anklagar Roman och Aysel varandra för att vara en ”flake” 

vilket gör att Aysel om och om igen måste ta avstånd från det feminina. Detta beteende kan 

ses som ett exempel på Bereskas begrepp No Sissy Stuff, en av tre trender för gestaltning av 

maskulinitet i ungdomslitteratur under 1900-talet som förespråkar det maskulina idealet att 

vara tuff, aktiv och inte visa känslor.65 Det är manligt våld och maskulina normer som driver 

                                                 
62 Wickham s. 21 – 22  
63 Patnoe s. 417 – 418  
64 Warga s. 37 
65 Bereska s. 163 – 164  
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Aysel längre och längre mot ett suicid. Det är först när hon bejakar sin feminina sida som hon 

kan bli räddad – hon förälskar sig i Roman och omfamnar sitt heterosexuella begär. 

Den stora vändpunkten kommer när Aysel och Roman kysser varandra för första 

gången. På ett ögonblick förändras allting och hon inser att hon trots allt vill leva och vara 

tillsammans med honom. Depressionen finns fortfarande kvar, men hon får tack vare sin 

heterosexuella kärlek kraft att fortsätta kämpa. Att vara en ”flake” är plötsligt inte längre ett 

problem för henne, hon välkomnar det med öppna armar och beskriver sig själva som ”[a] 

grade-A flake”.66 Hon tänker: ”Yes, I’m broken. And yes, he’s broken. But the more we talk 

about it, the more we share our sadness, the more I start to believe that there could be a 

chance to fix us, a chance that we could save each other.”67 Hon bestämmer sig därför för att 

övertyga Roman om att inte ta sitt liv. DaCosta skriver att boken delvis förmedlar budskapet 

att två människor kan rädda varandra från psykisk sjukdom, vilket antyder att det är kärleken i 

sig, snarare än en annan människa som är räddningen. Budskapet är dock splittrat och det reds 

aldrig ut huruvida det är kärleken till Roman eller Roman själv som räddar Aysel.68 På 

sjukhuset efter Romans suicidförsök säger Aysel till honom: ”Because loving you saved me.[-

--] I owe you everything for that.”69 DaCosta skriver: ”On the one hand, it is not him, but 

rather an action—’loving you’—that ’saved’ her. At the same time, she says that she ’owe[s] 

[him] everything for that,’ even though loving him was her own action.”70 Vad DaCosta inte 

diskuterar är hur olika effekter förälskelsen har på Aysel och Roman. Medan Aysel får 

tillbaka livslusten bestämmer sig Roman för att suicidera utan henne. Efter suicidförsöket 

förklarar han det för henne på följande sätt: ”You didn’t want to [die]. [---] I know you didn’t. 

And I didn’t want you to. I care to much about you to watch you die. I want you to live, 

Aysel. So I did it alone because I wanted to save you.”71 Den heterosexuella kärleken får 

Aysel att bejaka sin feminina sida, hon vill inte längre suicidera utan välkomnar det faktum att 

hon är en ”flake”, något som tydligt knutits ihop med femininitet i romanen. För Romans del 

så får den heterosexuella kärleken motsatt effekt och får honom att genomföra ett suicidförsök 

i enlighet med idealet No Sissy Stuff: en aktiv handling för att slippa känna några känslor. 

Under bokens gång får vi dock se andra sidor av Roman där han uttrycker en alternativ 

maskulinitet. Till skillnad från andra killar som t.ex. Tyler visar sig Roman sårbar. När Aysel 

                                                 
66 Warga s. 245 
67 Warga s. 228 
68 DaCosta s. 10 
69 Warga s. 298 
70 DaCosta s. 10 
71 Warga s. 291 
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hälsar på honom på sjukhuset beskriver hon honom på följande sätt: ”His face is so pale. I can 

see his veins. He looks too fragile, like any second his body is going to give out on him.”72 

Det är först när Roman visat sin sårbara, alternativt maskulina sida som Aysel kan berätta att 

hon älskar honom.  

Aysel blir efter kyssen med Roman inte bara feminin i sina handlingar, utan även i sitt 

utseende. När hon hälsar på honom på sjukhuset klär hon sig för första gången på tre år i 

något annat än jeans och en grårandig tröja. Tidigare har hon sett ned på sin halvsyster 

Georgia för att hon lägger ned så mycket tid på sitt utseende. Nu är det plötsligt viktigt för 

henne hur hon ser ut. ”I borrowed a simple black dress from Georgia and washed my hair and 

pulled it back into a French braid. It’s not like I think Roman cares at this point what I look 

like, but I care. And I’m trying to show that to him. The silver flats I also borrowed from 

Georgia make a pitter-patter sound on the tiles as I walk down to hallway.”73 Georgia har 

genom hela boken varit mycket feminin, och genom att låna hennes klänning och silverskor 

smittar femininiteten av sig på Aysel. Att må bättre blir synonymt med att bry sig om sitt 

utseende och klä sig feminint. 

My Heart and Other Black Holes kan ses som ett exempel på det som Nelson kallar för 

the dead girl genre, d.v.s. ungdomsböcker om döda eller döende tjejer. Aysels historia faller 

inom den senare kategorin. Böckerna som Nelson lyfter handlar om tjejer som är sjuka i 

cancer och kommer att dö inom en snar framtid. My Heart and Other Black Holes skiljer sig 

från dessa böcker eftersom Aysel egentligen inte är döende. Jag finner det dock relevant att 

lyfta Nelsons resonemang i denna uppsats eftersom Aysel tror att hon snart kommer att dö, 

och därmed agerar som en döende person. Nelson skriver att när de unga tjejerna ställs öga 

mot öga med döden så blir de fria att uttrycka sin sexualitet på ett sätt som inte varit möjligt 

för dem tidigare. De möter sin sanna, alltid manliga, kärlek. Detta skapar en uppdelning 

mellan oskuld/renhet/liv och sexualitet/begär/död. Nelson menar att detta är en konsekvens av 

den strikta synen på sexualitet inom amerikansk kultur som inte ger unga människor tillträde 

till sexualundervisning och preventivmedel, och något som bidrar till att skuldbelägga unga 

tjejer för att de bejakar sin sexualitet.74 Aysel berättar aldrig om något sexuellt begär bortom 

viljan att kyssa Roman, men det är på grund av att hon tror att hon ska dö som hon finner sin 

sanna kärlek. Både Roman och Aysel har på grund av sina trauman stött bort andra 

människor, men tack vare sina suicidplaner kan de öppna upp sig för varandra. Innan Aysel 
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och Roman kysser varandra säger han: ”The fact that we’re Suicide Partners. We have this 

intimacy and yeah, sure, we have chemistry.”75 DaCosta skriver att det är just det faktum att 

de båda vill dö som gör att de kan rädda varandra.76 My Heart and Other Black Holes är 

därmed ytterligare en bok som romantiserar det döende tillståndet för unga tjejer. 

 

3.3. Hold Still 

Hold Still är skriven av Nina LaCour 2009. Boken tar sin början med att 16-åriga Caitlin får 

reda på att hennes bästa vän Ingrid har tagit sitt liv. Hon finner en bit in i handlingen Ingrids 

dagbok under sängen. I dagboken framkommer det att Ingrid har varit djupt deprimerad och 

levt med ett starkt självhat och ett självskadebeteende. Ingrid skriver också i dagboken om 

kärleken till klasskompisen Jayson, en kärlek som hon aldrig vågade erkänna för honom. När 

Caitlin pratar med Jayson berättar han att han också var kär i Ingrid men väntade på det rätta 

tillfället att säga det till henne. Läsaren får följa Caitlin i sorgen och se hur hon bygger upp sin 

värld efter att den har raserats av Ingrids död. Även om sorgen aldrig lämnar henne går 

hennes liv vidare.77 

Trots att Caitlin är historiens berättare får Ingrid själv komma till tals i form av 

dagboksanteckningarna som är utformade som brev till olika personer: till föräldrarna, till 

Jayson, till en lärare, till flagnande färg på väggen. Det sista brevet är ett suicidbrev adressat 

till Caitlin. Vi får se Caitlins reaktioner på breven, som till en början ställer sig totalt 

oförstående inför Ingrids depressiva tankar. Ingrid skriver att allting är ”a total waste” varpå 

Caitlin tänker: ”I’m just saying the only reason everything was a waste was that she made it a 

waste.”78 Under handlingens gång förändras Caitlins inställning och hon inser till fullo hur 

dåligt Ingrid mådde, och att de upplevde samma händelser på olika sätt. Ett exempel är när 

Caitlin får reda på att Ingrid har skadat sig själv genom att ha sex utan att egentligen vilja det. 

”I can’t believe that I could have seen her after this, the day after or even that night, and not 

have known”, tänker Caitlin. ”But that’s exactly what must have happened. Maybe she knew 

that she could act like nothing had changed; maybe she got that good at pretending. Or maybe 

she tought that I would have noticed, and was disappointed when I didn’t.”79 Först i efterhand 

förstår Cailtin hur olika de uppfattat samma situation, vilket synliggör att båda karaktärerna 

stundvis saknar viktiga fakta om händelseförloppet. Boken undgår därför problemet som 
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Wickham lyfter med att psykiskt sjuka karaktärer automatiskt klassas som opålitliga.80 Caitlin 

och Ingrid framstår som lika opålitliga, eller snarare, lika pålitliga. Det blir tydligt för läsaren 

var deras historier bekräftar varandra och var de motsäger varandra, och därmed kan läsaren 

avgöra sanningshalten i historierna.81 

Redan på sidan 8 får läsaren reda på att Ingrid led av en depression. Caitlin får veta 

detta av sin mamma, och fastän hon inte lyssnar ordentligt på vad mamman säger uppfattar 

hon några ord: ”clinically depressed; medication; since she was nine years old.”82 Till skillnad 

från Hannah och Aysel finns det ingen specifik anledning till att Ingrid inte vill leva längre. I 

suicidbrevet i dagboken skriver Ingrid: ”You might be looking for reasons but there are no 

reasons. The sun stopped shining for me is all. The whole story is: I am sad. I am sad all the 

time and the sadness is so heavy that I can’t get away from it. Not ever. [---] I don’t want to 

hurt you or anybody so just please forget about me.”83 I Ingrids fall är roten till den psykiska 

sjukdomen inte ett resultat av trauma kopplat till en patriarkal ordning. Sjukdomens symptom 

däremot är tätt förknippade med detta. Det är inte möjligt, och egentligen inte heller 

intressant, att försöka separera den kliniska delen av Ingrids depression med det faktum att 

hon växer upp i ett samhälle som förtrycker kvinnor. Den patriarkala ordningen på skolan i 

Hold Still är inte lika tydligt som i 13 Reasons Why och Ingrids död kan därför inte knytas till 

manligt våld på samma sätt som Hannahs. I bokens undertext ligger dock en ojämställdhet 

mellan kvinnor och män som kommer till uttryck genom Ingrids självskadebeteende. Caitlin 

själv konstaterar på sidan 201 i boken att det är svårt att vara en tjej. Det sociala 

sammanhanget på skolan beskrivs som homogent och fientligt mot avvikande personer. 

Caitlins kompis Dylan som är ny på skolan säger: ”most of the students at [the school] are all 

clones of each other.”84 Detta gäller i synnerhet tjejerna. De populära tjejerna på skolan har 

linnen i samma modell med tryck av ord som ”queen”, ”angel” och ”spoiled”. Dessa tjejer ses 

i princip alltid i samband med den populäraste killen på skolan, Henry, och försöker fånga 

hans uppmärksamhet. Henry kan på grund av sin status ignorera dem utan att de tröttnar eller 

ger upp. För Henry är utseende och sexualitet de två viktigaste faktorerna när det kommer till 

att bedöma en tjej. När Henry får reda på att Dylan är homosexuell frågar han Caitlin: ”She’s 

hot. [---] Does she like guys, too?”85 Caitin svarar att Dylan inte gillar killar, varpå Henry 
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säger: ”Does she have a girlfriend? [---] Is [her girlfriend] hot?”86 Henry representerar en 

patriarkal ordning som värderar tjejer utifrån utseende och sexualitet, och de andra tar efter 

hans åsikter. Alicia, som är en av de populäraste tjejerna, närmar sig Caitlin för att varna 

henne för att umgås med Dylan eftersom det kan skada hennes rykte att vara vän med en 

homosexuell tjej. Att vara mån om sitt rykte, i synnerhet när det kommer sin sexualitet, blir 

avgörande för ens status som tjej på skolan. Caitlin får höra samma sak från sina föräldrar. De 

uppmanar henne att ha öppen dörr när hennes pojkvän är på hennes rum för att de inte ska ha 

sex med varandra. Caitlins mamma säger: ”It’s just the appropriate thing to do.”87 Hon 

uppmanas att inte bejaka sin sexualitet eftersom det är inte är lämpligt, medan Henry kan 

omge sig av tjejer och få högre status. Även Caitlins föräldrar värderar tjejer utifrån deras 

utseende. När Caitlin pratar med Melanie, en tjej på skolan som färgat sitt hår i flera olika 

nyanser av brunt och blont, blir hennes pappa orolig.  

Hur Ingrid drabbas av den patriarkala ordningen visas inte i boken, men vi förstår att 

hon levde under samma krav som Dylan och Caitlin, d.v.s. krav på hur man ska se ut och hur 

man ska bete sig sexuellt. Ingrid internaliserar dessa krav och hennes självhat och 

självskadebeteende blir ett uttryck för detta. Hon är fixerad vid sitt utseende och värderar sig 

själv utifrån hur hon ser ut: ”is it normal that sometimes I look in the mirror and think I’m 

fucking gorgeous och and sometimes I look and I think I’m a disgusting slob?88 Hon skadar 

sig själv för att må bättre, men gör detta genom att nedvärdera sig själv. Hon ristar in ”fuck 

you” och ”ugly” i sin hud, ord som knyter an till sex och utseende. En gång skär hon sig själv 

i samband med att hon rakar benen, vilket löser upp gränsen mellan självskadebeteende och 

vård av utseendet. Våldet hon brukar mot sig själv går inte att separera från samhället hon 

lever i, ett samhälle som värderar unga kvinnor utifrån deras utseende och sexualitet. 

Mot slutet av sitt liv träffar Ingrid två killar i en park och har sex för första gången 

fastän hon egentligen inte vill som ett sätt att skada sig själv. Hon placerar sig i en situation 

där sexuellt, manligt våld kan brukas mot henne. På det stora hela har hon en komplicerad 

relation till sin sexualitet. Hon skriver flera gånger om sex i sin dagbok. I ett brev till Jayson 

framkommer det att hon har en mycket destruktiv syn på vad sex innebär: ”I want you to 

touch me. I want you to take my clothes off. When it happens I want it to hurt so hard it snaps 

me back in place. It would last for ages and when it ended I would be a whole person again. 
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Not sick. Not crazy.”89 Ingrid ser sex som ett sätt att skada sig själv, och genom att skada sig 

hoppas hon bli frisk från sin depression. Hon resonerar på samma sätt när hon skär sig själv: 

”I always get this feeling like if I could just get a little deeper I could get through the day. I 

would feel so much better.”90 Givetvis mår hon inte bättre att av att skada sig. Till sist gör hon 

verklighet av idén att självskada med sex. Ingrids sexualitet blir någonting farligt och skadligt, 

inte bara för henne själv utan också för Caitlin. Caitlin träffar sin klasskompis Taylor för att 

göra ett projektarbete med honom. Hon är förälskad i honom, och mitt i arbetet tar hon av sig 

tröjan och kysser honom. Hon tänker: ”I start hearing these words in my head. i want you to 

touch me. i want you to take my clothes off. I hear them over and over, lika the chorus of a 

song, before I realize that they’re Ingrid’s words, that I’m feeling what Ingrid felt, and it’s 

then I start to panic.”91  Ingrids sexualitet smittar av sig på Caitlin och leder till att hon gör 

något hon egentligen inte är bekväm med. Det är inte Taylor heller, för efter ett tag slutar han 

att kyssa henne och går därifrån. Bokens budskap kring sexualitet är helt i enlighet med det 

budskap som många andra ungdomsböcker förmedlar enligt Trites, att sex är någonting farligt 

som skadar både en själv och andra människor.92 James diskuterar boken Touching Earth 

Lightly och hur karaktären Janey dör som ett straff för att hon lever ut sin sexualitet. Hon 

hittas död och naken i en position som bjuder in till en sexualiserande blick, och hennes ögon 

och mun är öppna. ”Almost in a grotesque parody of orgasm”, menar James.93 Ingrid hittas av 

sina föräldrar på ett liknande sätt: ”Their daughter, naked – breasts and pubic hair, hips, and 

wounds, and blood, and skin, and half-closed, still eyes.”94 Ingrid är inte bara en död kropp, 

hon är en uttryckligen kvinnlig död kropp. James skriver att döden är tätt förknippat med 

femininitet i Touching Earth Lightly95, och samma sak gäller i Hold Still. Ingrid är definierad 

utifrån sitt kön och sin sexualitet, inte bara i livet utan även i döden. Hennes sexuella 

utlevande straffas inte direkt av döden på samma sätt som Janey straffas i Touching Earth 

Lightly, men det straffas med ångest och nedstämdhet, som i slutändan leder till döden. Hon 

säger själv att det inte finns några anledningar till hennes suicid, men det går inte att komma 

från att hela hennes tillvaro präglas av det faktum att hon är en ung kvinna i ett samhälle styrt 

av män. Hon skadar sig själv på samma sätt som samhället skadar de kvinnliga karaktärerna i 
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boken. Hon låter hela sitt värde hänga på hur hon ser ut och hennes sexualitet förvandlas till 

någonting farligt och skadligt som inte bör bejakas. 

Younger skriver att sex utan kärlek i ungdomsböcker straffas särskilt hårt.96 Hold Still 

gör en tydlig uppdelning mellan sex med och utan kärlek. Ingrid ber Jayson om ursäkt i 

dagboken för att hennes första samlag inte skedde med honom, som det enligt henne var 

menat att vara. Hon drömmer om att ha sex med honom i framtid när hon har blivit frisk: 

”We’ll call it making love. And you’ll take all your clothes off and I’ll take all of mine. And 

you’ll take the time to kiss me. And I’ll be better so I won’t want it to hurt anymore. I’ll be 

like a normal person. When you touch me soft I’ll think it feels nice.”97 Beskrivningen av 

Jayson skiljer sig från beskrivningen av de två killarna som Ingrid har sex med. Hon kallar 

killarna för ”losers”, och de gestaltas som aggressiva i sin sexualitet. Första gången Ingrid 

träffar dem är Caitlin också med, och då kysser killarna dem utan att fråga. Caitlin blir illa 

berörd och drar sig tillbaka, men inte Ingrid. Caitlin minns: ”I kept thinking about how she 

felt about Jayson, and how this had been so different, so much less.”98 Jayson, å andra sidan, 

beskrivs som försiktig när det kommer till sin sexualitet. Han var tidigare involverad med en 

annan tjej vid namn Anna, och hade bestämt sig för att vänta med att dejta Ingrid tills tumultet 

med Anna hade lagt sig. Innan det hann hända dog Ingrid.  Jayson bryter normen bryter 

tydligt mot trenden inom ungdomslitteratur som Bereska kallar för No Sissy Stuff.99 Han 

gråter över Ingrids död och har en nära relation till sin bästa vän Taylor. Han tillåts visa 

känslor utan att på något sätt straffas.  

Till skillnad från 13 Reasons Why och My Heart and Other Black Holes skrivs det inte 

explicit i Hold Still att den döende tjejens heterosexuella kärlek hade kunnat rädda henne. 

Hold Still låter istället lästen själv tänka: vad hade hänt om Jayson inte hade väntat med att 

berätta för Ingrid hur han kände? Hade Ingrid fortfarande velat ta sitt eget liv om de var 

tillsammans? Vi får inga svar på frågorna, men ibland räcker det med att frågorna ställs. 

Ingrid själv verkar vara övertygad om att allting hade varit annorlunda. Hon skriver till 

Jayson: ”Whenever I see your arms I want them around me and I know that sounds cheesy but 

nothing has ever felt as good as that would feel.”100 Tanken på att vara nära Jayson är nästan 

läkande för henne. I en av de allra sista dagboksanteckningarna, som Ingrid skriver i slutet av 
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sitt liv, står det såhär: ”Dear Jayson, why don’t you love me yet?”101 Hon ältar kärleken på ett 

sätt som blir destruktivt för henne. Bland annat skriver hon: ”I didn’t go to bio today. It 

couldn’t be helped. I was already so nervous, heart pounding a billion times a minute for no 

reason except that just thinking about sitting next to Jayson made me want to puke. Even 

though it’s the only like thing I ever look forward to. Crushes are supposed to be fun, aren’t 

they? They definitely aren’t supposed to be toturous.”102 Om Jayson hade berättat hur han 

kände hade ett stort ångestmoment försvunnit ur Ingrids liv. Det går inte att avgöra om detta 

hade varit tillräckligt för att rädda henne, men det är uppenbart att situationen hade sett helt 

annorlunda ut. Vi förstår att Jayson hade kunnat räcka ut en hjälpande hand till Ingrid. Om 

Ingrid sedan tagit den handen är en fråga som är omöjlig att besvara. 

4. Diskussion 

Syftet med den här uppsatsen var att göra en feministisk nyläsning av 13 Reasons Why, Hold 

Still, och My Heart and Other Black Holes genom att granska hur böckerna förklarar 

karaktärernas suicid och suicidtankar, samt vilken hjälp som karaktärerna erbjuds. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det är patriarkala strukturer som ligger bakom 

karaktärerna suicidalitet. Detta tar sig dock uttryck på olika sätt. Det tydligaste fallet är 

Hannah, som brukar våld mot sig själv som en reaktion på det sexuella våld killar utsätter 

henne för. Den psykiska ohälsan är i hennes fall en sidoeffekt av ett trauma. Samma sak gäller 

Aysel. Omers manliga våld riktas dock inte direkt mot henne, utan manifesterar sig som en 

depression, ”the black slug”, som leder till en önskan att suicidera. Våldet hon vill utsätta sig 

själv för blir därmed en förlängning av manligt våld. Detta förstärks i mötet med Roman och 

det maskulina ideal han förespråkar; att det är fegt att inte våga suicidera. Ingrids fall är det 

minst tydliga. Eftersom hon är död när boken tar sin början får vi endast se henne i mötet med 

den patriarkala världen ett begränsat antal gånger. Däremot vet vi att samhället Ingrid levde i 

värderar kvinnor utifrån deras utseende och sexualitet. Vi vet även att Ingrids självhat och 

självskadebeteende är kopplat till just detta. Därför anser jag det befogat att betrakta det som 

Ingrid utsätter sig själv för som ett resultat av patriarkala strukturer.  

Tillsammans målar de tre böckerna upp en bild av den kvinnliga sexualiteten som 

bokstavligt talat livsfarlig. I teoridelen redogör jag för Trites resonemang om hur döden och 

sexualitet hänger ihop i YA-böcker. Detta blir särskilt tydligt i Hold Still. Ingrids sexualitet 
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gör henne nedstämd och ångestfylld, vilket i slutändan leder till döden. Även det som James 

tillägger, att denna koppling blir särskilt tydlig i representationen av den kvinnliga kroppen, 

blir aktuellt i analysen, eftersom Ingrid i sitt självskadebeteende beter sig i enlighet med den 

feminina könsrollen som Millett beskriver och intar en passiv offerroll i sexuella situationer. I 

beskrivningen av Ingrids döda kropp tar boken fasta på kvinnliga attribut – ”breasts”, ”hips” 

och ”pubic hair” – samt på dödliga attribut – ”wounds”, ”blood” och ”half-closed, still eyes”. 

Ingrids sexualitet, femininitet och suicidalitet går inte att separera. Detta kan jämföras med 

Aysel, som tvärtom blir mer feminin när hon beslutar sig för att inte suicidera. Det är dock 

viktigt att notera att Ingrid och Aysel uttrycker sin femininitet på olika sätt när det kommer till 

sex. Bortsett från att vilja kyssa Roman har Aysel ingen sexualdrift, medan Ingrids sexualdrift 

är så stark att den skadar henne. Att endast vara feminin tycks inte vara farligt. Att vara 

feminin och sexuell är däremot mycket farligt, vilket även Hannah får uppleva. Allting som 

har med sex att göra skadar henne till den grad att hon inte vill leva längre. Döden som motiv, 

och framförallt suicidet som motiv, blir ett sätt att cementera den patriarkala normen som 

Millett beskriver, att kvinnlig sexualitet i de flesta fall är något icke önskvärt. Den enda av de 

tre tjejerna som överlever är Aysel. Hon är även den enda som aldrig har haft sex. 

Sexualdrift skadar, men romantisk kärlek har förmågan att läka dessa skador. De tre 

tjejerna har var sin manlig förälskelse – Clay, Roman och Jayson – som har förmågan att 

rädda dem. Dessa män avviker från den klassiska maskulina normen och visar sig sårbara 

genom att gråta och uttrycka känslor. De blir ett undantag från de andra manliga karaktärerna 

i boken och framstår därmed som unika i sin alternativa maskulinitet. Millett skriver att den 

feminina könsrollen endast tillåter kvinnor uttrycka sin sexualitet i en kontext av romantisk 

kärlek. Detta ser vi tydligt i 13 Reasons Why, där den enda sexuella handling som inte skadar 

Hannah är att kyssa Clay. Kanske ska kyssarna till och med kallas för en asexuell handling, då 

de nästan kan radera Hannahs tidigare sexuella erfarenheter. Clay har förmågan att rädda 

Hannah, både från döden, men också från hennes sexualdrift. Den romantiska kärleken är 

även Ingrids räddning från sexualdriften. Hon föreställer sig en framtid då hon och Jayson kan 

ha sex med varandra utan att det skadar henne och kallar det för ”making love”. Hennes 

fantasi är inte asexuell likt Hannahs och Clays kyssar, men fantasin är omsluten av ett 

romantiskt skimmer. Vi har tidigare konstaterat att Jayson kanske hade möjlighet att rädda 

Ingrid från döden genom att berätta hur han kände. Kanske är det av större betydelse att 

konstatera att Jayson kunde ha gett Ingrid en romantisk kontext att uttrycka sin sexualitet 

inom, och därmed oskadliggjort hennes sexualdrift, och att detta i sig hade varit en räddning 

från döden eftersom Ingrids sexualdrift (som vi har sett) endast skadade henne. I Aysels fall 
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behöver vi inte gissa – den romantiska, asexuella och heterosexuella kärleken var det som 

räddande henne från att dö i suicid. 

Patriarkala strukturer är upphovet till Aysels, Hannahs och Ingrids suicidalitet, och en 

romantisk heterosexuell kärleksrelation med en alternativt maskulin kille är räddningen från 

detta. På så sätt knyter böckerna in sig i ett patriarkalt cirkelresonemang. Det finns en 

feministisk ansats i idén med att skildra hur unga tjejer drivs till suicid genom patriarkala 

strukturer. Problemet uppstår när samma strukturer utgör räddningen. Unga tjejer som läser 

böckerna får veta att världen är full av våldsamma, sexuella och maskulina män som kommer 

att skada dem, men att det finns unika, alternativt maskulina killar som kommer att rädda dem 

med romantisk (och eventuellt asexuell) kärlek. Därmed cementerar böckerna den feminina 

könsrollen som uppmanar tjejer till passivitet och sexuell dygdighet i enlighet med patriarkala 

ideal, som från första början är det som får Aysel, Hannah och Ingrid att inte vilja leva längre. 

Den enda utväg som presenteras ur suicidaliteten är ingen utväg. Femininitet, sexualitet och 

suicidalitet blir omöjligt att separera. 

Att skriva om suicid, och i synnerhet att skriva om det för tonåringar, medför ett stort 

ansvar. I inledningen skriver jag att det är viktigt att tala om suicid för bryta tystnadskulturen 

som finns runt ämnet, men att vi måste göra detta på ett konstruktivt sätt för att undvika den 

s.k. werther-effekten. Det är ingen slump att WHO har tagit fram riktlinjer för hur journalister 

bör skriva om suicid.103 I en demokrati ska vem som helst få skriva om vad som helst på 

vilket sätt som helst, även när det gäller suicid. Jag tror dock att det är viktigt med en öppen 

dialog om hur detta görs på bästa sätt för att undvika att dessa böcker används okritiskt och 

vårdslöst i undervisning och ungdomsgrupper, något som leder till en reproduktion av 

patriarkala normer och, i värsta fall, att unga människor far illa. 

  

                                                 
103 World Health Organisation, ”Preventing suicide: a resource for media professionals, update 2017”, Hämtad 

från https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/resource_booklet_2017/en/ 2019-05-24 
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