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1 Inledning 

”Kitty Drew, en söt flicka på arton år, var på väg hem i sin splitternya mörkblå bil.”
1
 Så börjar 

den första Kitty-boken, Kitty som detektiv. Klockmysteriet, som gavs ut 1952. Sedan dess har 

över 350 böcker publicerats i serien.
2
 Kitty utmanar traditionella uppfattningar om genus. Hon 

uppvisar visserligen kvinnligt kodade egenskaper såsom omhändertagande, men hon är också 

rationell och intelligent. Kanske var detta anledningen till att jag fastnade för henne så till den 

grad som barn att böckerna står kvar i bokhyllan, och till att jag skriver denna uppsats. Men 

det är flickor, inte Kitty-böcker, som uppsatsen ska handla om. 

 Inom flickforskningen har en mängd litterära flickgestalter studerats. Maria Margareta 

Österholms avhandling Ett flicklaboratorium i valda bitar. Skeva flickor i svenskspråkig pro-

sa från 1980 till 2005 (2012) undersöker exempelvis skeva flickskap i svenska ungdoms-

böcker.
3
 I Maria Nilsons artikel ”Att flicka sig. Hur flickor gör genus i chick lit och teen noir” 

(2013) diskuteras en ungdoms-chick lit och en dystopi med syfte att se hur flickorna gör ge-

nus, eller ”flickar sig”.
4
 Gemensamt för forskarna är att de i någon mån förhåller sig till hur 

genus skapas. Denna typ av analys belyser enligt mig väl den komplexitet som ofta finns i 

flickskildringar och därför kommer också min uppsats att utgå från ett konstruktivistiskt sätt 

att se på genus. För att diskutera hur flickan skapas använder jag mig av begreppet flickskap. 

Jag definierar det redan här som innebörden av att vara flicka i förhållande till det rum hon 

skapas i.  

 I stället för typiska flickböcker, skeva flickor, chick lit eller teen noir är det flickskapet i 

ungdomsromaner som utspelar sig i en omedelbar samtid och som behandlar en inte alltför 

händelserik vardag som jag vill undersöka. Ungdomsgenren förändras snabbt, och jag vill stu-

dera det flickskap som porträtteras i dessa ögonblicksbilder. Genom att på detta sätt fortsätta 

flickforskningens tidsaxel kommer uppsatsen att bidra till tidigare forskning. Analysen kom-

mer att genomföras i form av en jämförelse av romanerna Ingen normal står i regnet och 

sjunger av Sara Ohlsson (2016) och Mina smala axlars längtan av Maria Frensborg (2017).  

                                                 
1
 Carolyn Keene, Kitty som detektiv. Klockmysteriet, Stockholm: B. Wahlström 1974 [1952], s. 5. 

2
 Nationalencyklopedin, Kitty. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kitty (hämtad 2018-02-12). I 

Sverige gavs böckerna ut i B. Wahlströms rödryggade flickboksserie som startades 1919, se 

Nationalencyklopedin, Wahlströms bokförlag. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/wahlströms-

bokförlag (hämtad 2018-02-13). 
3
 Maria Margareta Österholm, Ett flicklaboratorium i valda bitar. Skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 

till 2005, (diss. Uppsala) Årsta: Rosenlarv 2012. 
4
 Maria Nilson, ”Att flicka sig. Hur flickor gör genus i chick lit och teen noir”, Flicktion. Perspektiv på flickan i 

fiktionen, Eva Söderberg, Mia Österlund och Bodil Formark (red.), Malmö: Universus Academic Press 2013, s. 

191–207. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra hur en ”flicka” konstrueras i två sam-

tida svenska ungdomsromaner i relation till heteronormativitet och traditionella genuskon-

struktioner, vad gäller framför allt femininitet. Detta kommer jag att göra genom att besvara 

följande frågeställningar: 

 1) Hur spelar kroppar och utseende in i flickskapet?  

 2) Hur agerar flickorna inom flickskapets ramar för beteende? 

 3) Hur framställs flickskapet i relation till sexualitet?  

1.2 Material 

Det material som kommer att studeras är alltså Sara Ohlssons Ingen normal står i regnet och 

sjunger respektive Maria Frensborgs Mina smala axlars längtan. Den första handlar om Ella 

som blir kär i sin bästa väns flickvän. Det är en roman om vänskap, sexualitet och att vara 

flicka under gymnasiet. Boken är skriven i jagform och presens. Kapitlen är korta, ofta en 

knapp sida, och är skrivna relativt fragmentariskt.
5
 

 Frensborgs roman utspelar sig även den på gymnasiet, men huvudkaraktären Magda går 

bara sin andra termin medan Ella är inne på sista året. Magda skriver poesi och dagdrömmer 

om Jens på skoltidningen. Hon blir inbjuden i ett hemligt kvinnligt sällskap, och tvingas välja: 

kärlek eller gemenskap? Det handlar om skrivande, kärlek och att vara sig själv. Mina smala 

axlars längtan är också skriven i jagform och presens med korta kapitel. Den är dock längre, 

376 sidor mot Ohlssons 217.
6
  Eftersom båda är skrivna i jagform ger de en flickas blick på 

världen vilket påverkar det som berättas, även om författarna som skriver är vuxna.
7
 

 Anledningen till att jag valt just dessa romaner är att de är relativt nyutgivna och karak-

tärerna jämnåriga. De genomgår ett vuxenblivande och identitetsskapande. I denna över-

gångsperiod blir flickskapet givande att studera. Det huvudsakliga skälet till att jag valt just 

dessa romaner är emellertid att jag vill studera mer vardagliga berättelser än de som tycks bli 

föremål för studier inom flickforskningen. I dessa romaner förekommer inga ätstörningar, 

destruktiva beteenden, dystopiska framtidsscenarion eller kroppsförvandlingar. Snarare hand-

lar det om enkla berättelser om vardagsliv och kärlek. Dessutom lämpar sig romanerna för 

                                                 
5
 Sara Ohlsson, Ingen normal står i regnet och sjunger, Stockholm: Gilla Böcker 2016. Hädanefter kommer jag 

att referera till romanen som endast Ingen normal på grund av titelns längd. 
6
 Maria Frensborg, Mina smala axlars längtan, Stockholm: Bonnier Carlsen 2017. 

7
 Om det komplexa förhållande som uppstår mellan författare och läsare när vuxna skriver för barn (och unga) 

går bland annat att läsa om på sidorna 26–32 i Maria Nikolajevas Barnbokens byggklossar, (3:e utg.) Lund: 

Studentlitteratur 2017 [1998]. 
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jämförelse eftersom karaktärerna befinner sig på olika platser i livet och i samhället vad gäller 

exempelvis sexualitet och klass trots närheten i ålder. De är på många sätt väldigt olika. 

 Den här uppsatsen kommer att skilja sig från tidigare forskning på en rad punkter. För det 

första är karaktärerna som studeras äldre än vad som tycks vanligt inom flickforskningen. För 

det andra är karaktärerna alltså inte extrema på något sätt. Historierna är raka, och karak-

tärerna förhållandevis normativa. Ella i Ingen normal står i regnet och sjunger kan förvisso 

kallas queer men sticker förmodligen inte ut alltför mycket idag. Jag vill studera flickskapet i 

vardagen, och dessa flickor som rör sig mot normbrott i olika takt.  

1.3 Tidigare forskning 

Båda romanerna är tämligen nyutkomna och har inte undersökts vetenskapligt. Det finns någ-

ra recensioner skrivna om romanerna från samma år som de kom ut.
8
 Författarna, som också 

har gett ut böcker tidigare, tycks inte heller tidigare ha blivit studerade. Forskningsöversikten 

kommer därför att till största delen att handla om flickforskning. Utöver detta har sökarbetet 

kretsat kring femininitet, och sexualitet hos unga i och utanför litteraturen.  

1.3.1 Flickforskningen 

Flickboken blev aktuell inom forskningen först på 60-talet. Flickforskningen som sådan 

uppstod inte förrän på 90-talet, då som ett tvärvetenskapligt område.
9
 Huvudantagandet var att 

”kombinationen av att vara kvinna och ung fick särskilda konsekvenser”.
10

 Eva Söderberg och 

Anna-Karin Frih, litteraturvetare respektive historiker, menar i inledningen till En bok om 

flickor och flickforskning (2010) att denna forskning är viktig just för att begreppet flicka 

ständigt förändras.
11

 All forskning om flickor räknas enligt dem inte som flickforskning, utan 

i flickforskning ingår ”en medvetenhet om och problematisering utifrån begreppet genus”.
12

  

                                                 
8
 Se Emma Holm, ”Förutsägbart men ohämmat om kvinnlig sexualitet”, dn.se 19/12 2016,  

https://www.dn.se/arkiv/kultur/forutsagbar-men-ohammat-om-kvinnlig-sexualitet/ (2018-05-18);  Ingrid 

Bosseldal, ”Ungdomsskildring med exakt tonträff”, gp.se 29/9 2017, 

http://www.gp.se/kultur/kultur/ungdomsskildring-med-exakt-tontr%C3%A4ff-1.4990176 (2018-05-18); Maria 

Nyström, ”Förblindad av längtan”, unt.se 13/10 2017, http://www.unt.se/kultur-noje/litteratur/forblindad-av-

langtan-4786217.aspx (2018-05-18); Susanne Holmlund, ”Det som lyfter livet kan också vara farligt – ruggigt 

bra psykologisk ungdomsroman i Härnösandsmiljö”, allehanda.se 26/9 2017, 

https://www.allehanda.se/kultur/bocker/det-som-lyfter-livet-kan-ocksa-vara-farligt-ruggigt-bra-psykologisk-

ungdomsbok-i-harnosandsmiljo (2018-05-18); Eleni Schmidt, ”Ömsint och roligt om att vara tonåring”, 

litteraturmagazinet.se 21/08 2017, http://www.litteraturmagazinet.se/maria-frensborg/mina-smala-axlars-

langtan/recension/eleni-schmidt (2018-05-18). Jag kommer att knyta an till Holms och Bosseldals recensioner 

längre fram då de rör vissa relevanta teman. 
9
 Eva Söderberg och Anna-Karin Frih, ”Inledning”, En bok om flickor och flickforskning, Anna-Karin Frih och 

Eva Söderberg (red.), Lund: Studentlitteratur 2010, s. 12–13. 
10

 Ibid., s. 13. 
11

 Ibid., s. 10. 
12

 Ibid., s. 18–19. 
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 I Österholms avhandling ligger fokus på skeva flickor. Författaren vill ”lyfta fram de ske-

va litterära flickornas feministiska och genusproblematiserande möjligheter”.
13

 Likt Öster-

holm kommer jag att fokusera på hur heteronormativitet påverkar flickskapet. Däremot har 

flickorna jag studerar inte samma destruktiva eller groteska tendenser som de flickor Öster-

holm skriver om utan gestaltas mer i överrensstämmelse med rådande normer, om än i va-

rierande grad. 

 Nilsson myntar begreppet att flicka sig för att kunna ”lyfta fram hur kropp, ålder, sexuellt 

begär och anpassning till ett rådande genusmönster samverkar”.
14

 Hon går igenom de mönster 

hon kunnat se i två trilogier, som börjar med Airhead (2008) av Meg Cabot och The Hunger 

Games (2008) av Suzanne Collins. Det kan handla om till exempel en så kallad make-over, en 

pojkvän som belöning, ett motståndstagande mot en föråldrad feminism, etcetera.
15

 Artikeln 

var ett vetenskapligt startskott för den här uppsatsen och utgör en bakgrund till den. En av-

görande skillnad mellan artikeln och denna framställning är uppsatsens större fokus på klass. 

 Ett annat exempel på flickforskning är artikeln ”En människa är det” (2015) av Rebecka 

Fokin. Hon undersöker hur flickskapet i Jessica Schiefauers roman Pojkarna (2011) kon-

strueras genom metamorfos. En koppling görs mellan flickornas identitetssökande och fan-

tasyromanernas ”quest”.
16

 Att analysera fantastik är tacksamt, men jag upplever det även gi-

vande att studera realistisk litteratur som mer direkt relaterar till samhället. 

 Flickforskningen är även aktiv utomlands. Området är för stort för att täcka fullt ut, men 

jag ska ge några exempel. I Laura Hakalas artikel ”Beyond the Big House: Southern Girl-

hoods in Louise Clarke Pyrnelle’s Diddie, Dumps, and Tot” (2017) undersöks flickskapet i 

den amerikanska södern som det porträtterades 1882. Två sorters flickskap skrivs fram av 

Pyrnelle; ett för vita och ett för svarta flickor.
17

  

 I artikeln ”Borderline Girlhoods: Mental Illness, Adolescence and Femininity in Girl, 

Interrupted” diskuterar Elizabeth Marshall hur romanen utmanar idén av den feminina, vita 

                                                 
13

 Österholm 2012, s. 53. 
14

 Nilson 2013, s. 192. 
15

 Ibid., s. 191–207. 
16

 Rebecka Fokin, ”En människa är det”, Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning Vol. 38, 2015, e-

artikel, http://barnboken.net/index.php/clr/article/view/199/536 (2018-02-19). 
17

 Laura Hakala, ”Beyond the Big House: Southern Girlhoods in Louise Clarke Pyrnelle’s Diddie, Dumps, and 

Tot”, Southern Quarterly Vol. 54, Iss. 3/4 2017, e-artikel, https://search-proquest-

com.ezproxy.its.uu.se/docview/1983634168/fulltext/1417442A560B4407PQ/1?accountid=14715 (2018-05-08). 
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medelklassuppväxten som något traumatiskt. Artikeln studerar femininitet i relation till 

mental ohälsa.
18

  

 I antologin Geographies of Girlhood: Identities In-Between presenteras flickors liv och de 

platser de skapas i utifrån studier av flickor ute i världen.
19

 Fokus ligger vid identitetsskapan-

de, liksom här, men utifrån ett samhällsperspektiv.
20

 

 En brittisk artikel om flickor är Jessica Ringrose ”Successful Girls? Complicating Post-fe-

minist, Neoliberal Discourses of Educational Acheivement and Gender Equality” (2007) som 

utreder den diskurs som uppstått kring flickors duktighet. Hon argumenterar för att ett 

ensidigt genustänkande bidrar till att andra faktorer när det kommer till skolframgång förbi-

ses, som till exempel klass eller etnicitet.
21

 Detta belyser vikten av att inte bara studera flickan 

i sig utan av att reflektera över hur hon diskuteras. 

  

1.3.2 Femininitet 

Eftersom flickforskningen utgår från ett genusperspektiv blir femininitet viktigt. En utgångs-

punkt för den här uppsatsen är att det inte finns en manlig eller kvinnlig essens; genus är 

något en person gör. I stället för att tala om kvinnlighet används begreppet femininitet. Enligt 

socialantropologen Fanny Ambjörnsson används det ”för att signalera löskopplingen från den 

biologiska kroppen”.
22

 Att uttrycka femininitet kan då ske oavsett kön, men mer eller mindre i 

enighet med genusförväntningarna. I min uppsats kommer jag att undersöka om flickorna i 

Mina smala axlars längtan och Ingen normal inkorporerar femininitet i sina flickskap. 

 Mycket av flickforskningen tycks, som sagt, fokusera på yngre flickor än de gymnasie-

ungdomar som jag kommer att studera. Men flickbegreppet handlar inte endast om ålder, det 

är ”inte alltid [...] bestämt till en viss ålder eller livsfas”.
23

 Det går också att tala om unga 

                                                 
18

 Elizabeth Marshall, ”Borderline girlhoods: Mental Illness, Adolescence, and Femininity in Girl, 

Interrupted”, The Lion and the Unicorn Vol. 30, no. 1 2006, e-artikel, 

http://muse.jhu.edu.ezproxy.its.uu.se/article/192840 (2018-02-19). 
19

 Pamela J. Bettis and Natalie G. Adams, Geographies of Girlhood: Identities In-Between, Pamela J. Bettis and 

Natalie G. Adams (red.), e-bok, u. å., https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=227517 

(2018-05-19), s. xi. 
20

 En svensk avhandling med en mer allmän genusvetenskaplig ingång är Marika Andraes Rött eller grönt? 

Flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914–1944, (diss. Uppsala) Stockholm: 

B. Wahlström 2001. Den utgår visserligen från en konstruktivistisk syn på genus men studerar flickor i relation 

till pojkar. Denna uppsats och flickforskning i stort koncentrerar sig i stället på flickan utanför det binära 

sammanhanget maskulinitet-femininitet. 
21

 Jessica Ringrose, ”Successful Girls? Complicating Post-feminist, Neoliberal Discourses of Educational 

Acheivement and Gender Equality”, Gender and Education Vol. 19, Issue 4 2007, e-artikel, 

https://doi.org/10.1080/09540250701442666 (2018-05-07). 
22

 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, (2:a omarb. utg.) Stockholm: Natur & Kultur 2016 [2006], s. 120. 
23

 Söderberg och Frih 2010, s. 11. 

http://doi.org/10.1353/uni.2006.0009
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kvinnor, men i En bok om flickor och flickforskning används de stundtals synonymt.
24

 Efter-

som jag anser att karaktärerna ännu inte stigit in i vuxenlivet använder jag ordet flicka för att 

beskriva dem och flickforskning för att analysera dem.   

 Det är inte så att det aldrig utförs studier av flickor i gymnasieåldern. Nilson granskar 

exempelvis Katniss Everdeen från The Hunger Games, som är i samma ålder som Magda och 

Ella genom trilogin. Både Magda och Ella har fortfarande kontakt med sin barndom på olika 

sätt. Samtidigt gör deras mer vuxna sida det nödvändigt att även använda femininitets-

forskning där vuxna står i centrum. Att ändå benämna karaktärerna som flickor gör det också 

möjligt för denna uppsats att gå i dialog med tidigare flickforskning, som jag menar är högst 

relevant för både uppsatsens analys och bakgrund.  

 En utforskning av det feminina ges i essäsamlingen Skamgrepp. Femme-inistiska essäer 

(2014). Författaren och kulturantropologen Ulrika Dahl beskriver boken själv: ”Detta är en 

brokig samling essäer om feminism och femininiteter som visar fler nagellacksröda och kyss-

äkta läppstiftsröda än mensblodsröda elektriska insiktstrådar genom ett decennium av skri-

vande utanför (den akademiska) tiden.”
25

 Skamgrepp blir användbar som komplement till 

flickforskningen. 

1.3.3 Ungas sexualitet och ungas sexualitet i ungdomslitteraturen 

En av den här uppsatsens grundpelare är sexualitet i relation till flickskap. En liknande analys 

ges i Mia Francks avhandling Frigjord oskuld. Heterosexuellt mognadsimperativ i svensk 

ungdomsroman (2009). Franck undersöker hur ”flicksexualitet gestaltas i svensk ungdoms-

roman”.
26

 Hon utgår ifrån att heterosexualiteten gör andra sexualiteter begripliga, alltså: he-

terosexualiteten är den ”måttstock” andra sexualiteter mäter sig efter.
27

 Franck blir till hjälp i 

analysens sista del. 

 En annan avhandling om flickor och sexualitet är I en klass för sig. Genus, klass och 

sexualitet bland gymnasietjejer (2008 [2003]) av Fanny Ambjörnsson. Hon undersöker ska-

pandet av femininitet i relation till klass och sexualitet i två gymnasieklasser.
28

 Då de båda 

huvudkaraktärerna från de analyserade romanerna också går på gymnasiet är Ambjörnssons 

analyser relevanta för denna uppsats. Denna analys är litteraturvetenskaplig snarare än sam-

                                                 
24

 Ibid., s. 12. 
25

 Ulrika Dahl, Skamgrepp. Femme-inistiska essäer, Stockholm: Leopard 2014, s. 19. 
26

 Mia Franck, Frigjord oskuld. Heterosexuellt mognadsimperativ i svensk ungdomsroman, (diss.) Åbo: Åbo 

akademi 2009, s. 15. 
27

 Ibid. 
28

 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, (diss.) Stockholm: 

Ordfront 2008 [2003], s. 11. 
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hällsinriktad, men när det gäller normer går det att dra paralleller mellan böckernas värld och 

vår egen. 

 En sista artikel jag vill ta upp är Sara Hutchinsons ”Let’s Write About Sex – YA Fiction 

as a Means of Learning About Sexuality” (2016). Här diskuteras den didaktiska funktion som 

kan vara del av ungdomslitteraturen, och hur ungdomar från den kan lära sig om sex.
29

 Stu-

dien är visserligen avlägsen denna uppsats som sådan, men relevant eftersom den binder sam-

man sex och sexualitet med barn- och ungdomsbokens didaktiska funktion.
30

 Jag menar att 

denna funktion belyser vikten av studier av hur sexualitet porträtteras i litteraturen.  

1.4 Teori och metod 

Den här uppsatsen kommer att bestå av en hermeneutisk och komparativ tolkning av två ro-

maner. Hermeneutiken har en lång tradition inom litteraturvetenskapen; det handlar om att 

”förstå helheten ur det enskilda och det enskilda ur helheten”.
31

 För att förstå ett verk växlar 

läsaren mellan del och helhet och på så sätt görs texten begriplig. Filosofen Hans-Georg Ga-

damer fokuserar på vad han kallar ”fördomar”. För att verkligen kunna förstå texten måste lä-

saren få syn på sina fördomar, det vill säga den förförståelse som tas in i texten, eftersom 

ingen människa är ”spontant förmögen att själv skilja på produktiva fördomar, som möjliggör 

förståelse, och de fördomar, som förhindrar förståelse och leder till missförstånd”.
32

 En her-

meneutisk läsning innebär alltså ett ständigt ifrågasättande av sin egen tolkning, samt den 

ovan nämnda växlingen mellan del och helhet. Analysen kommer sedan att genomföras med 

hjälp av genusvetenskapliga teorier och queerforskning.  

 Queerteorin fokuserar framför allt på sexualitet och dess relation till genus. Ett viktigt be-

grepp är heteronormativitet. Ambjörnsson definierar det som: ”[D]e institutioner, lagar, struk-

turer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som något enhetligt, na-

turligt och allomfattande [...].”
33

 Vidare menar hon att heteronormativiteten kan förstås som 

ett system av normer. Ett ”system som premierar ett visst sätt att organisera livet”.
34

 Den på-

                                                 
29

 Sara Hutchinson, ”Let’s Write About Sex – YA Fiction as a Means of Learning About Sexuality”, New 

Writing Vol. 13, Iss. 2 2016, e-artikel, https://doi.org/10.1080/14790726.2016.1168849 (2018-02-20). 
30

 För en vidare förklaring av den didaktiska funktionen se exempelvis Sara Kärrholm och Paul Tenngart, ”En 

inledning”, Barnlitteraturens värden och värderingar, Sara Kärrholm och Paul Tenngart (red.), Lund: 

Studentlitteratur 2012, s. 13–20. 
31

 Hans-Georg Gadamer, ”Tidsavstånd, verkningshistoria och tillämpning i hermeneutiken”, Modern 

litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion del 1, övers. Anders Olsson och Horace Engdahl, Claes 

Entzenberg och Cecilia Hansson (red.), Lund: Studentlitteratur 1993, s. 342. 
32

 Ibid., s. 347. 
33

 Ambjörnsson 2016, s. 47. 
34

 Ibid., s. 48. 
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verkar hur vi ser på människor och förhållanden, och ordnar vissa beteenden över andra. Jag 

kommer att studera hur heteronormativitet påverkar flickskapet och flickornas sexualitet.  

 I sin bok Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990) diskuterar filo-

sofen och queerteoretikern Judith Butler uppdelningen i kön respektive genus. Tidigare har 

kön stått för den biologiska komponenten medan genus varit den kulturellt konstruerade iden-

titeten i feministisk teori.
35

 Det Butler gör annorlunda är att föreslå att även kön är kon-

struerat eftersom vi bara kan förstå det genom språket. Hon frågar sig hur vi kan utröna vad 

kön egentligen är.
36

 Hon drar slutsatsen att om kön är konstruerat behöver inte kön och genus 

skiljas åt.37
 Genus fyller redan den funktion vi behöver. 

 Ett viktigt begrepp från Butler är den heterosexuella matrisen. Matrisen är en modell för 

hur genus görs begripligt i mötet med andra. Det sker när kön och genus överensstämmer, 

alltså att kvinnor uppvisar femininitet och män maskulinitet. Dessa kategorier definieras, och 

rangordnas, i sin tur av heteronormativiteten.38 Människor blir alltså lättare att förstå om deras 

upplevda kön och genus harmonierar. En man som exempelvis uppvisar feminina genus-

markörer, såsom smink, blir obegriplig.  

 Heteronormativiteten innebär i sig en dikotomi; det maskulina särskiljs från det feminina 

via heterosexuellt begär.
39

 För att bli begriplig måste du alltså även begära det motsatta könet. 

I ljuset av detta blir det uppenbart hur svårt det är att hålla sig inom det normerade. Alla är 

inte heterosexuella, och inte heller finns det någon kausal relation mellan kön och genus. 

 Butler vidareutvecklar tankarna om genus i bokens sista del. Hon menar att om det är 

något en person blir så är det inte något statiskt utan snarare en sorts aktivitet.40 Genus är per-

formativt. Ett barn ”blir” sitt genus först då det benämns som pojke eller flicka.
41

 Det är alltså 

själva talakten som skapar genuset. Att göra genus kräver sedan repeterade handlingar.
42

 Ge-

nus skapas performativt för att vara i överensstämmelse med det heteronormativa systemet, 

och görs det fel kan det innebära bestraffning.
43

  

 I min uppsats kommer jag att anlägga ett intersektionellt perspektiv. Med detta menas, en-

ligt Nina Lykke, ett sätt att analysera ”hur sociokulturella hierarkier och maktordningar inter-

                                                 
35

 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York: Routledge 1990,  s. 6. 
36

 Ibid., s. 6–7. 
37

 Ibid., s. 7.  
38

 Ibid., s. 151n6. 
39

 Ibid., s. 23. 
40

 Ibid., s. 112. 
41

 Ibid., s. 111. 
42

 Ibid., s. 140. 
43

 Ibid. 
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agerar och skapar inklusion/exklusion runt diskursivt och institutionellt konstruerade kate-

gorier som genus, etnicitet, ras, klass, sexualitet, ålder/generation, nationalitet”.
44

 Syftet är 

inte att undersöka dessa kategorier för sig, utan hur de ”konstruerar varandra”.
45

 Patricia Hill 

Collins och Sirma Bilge betonar dessutom intersektionalitetens potential som ett sätt att förstå 

ojämlikhet. Genom att förklara hur sociala skillnader människor emellan interagerar kan deras 

positioner i världen förstås.
46

 Utifrån ett intersektionellt perspektiv kan analysen av flickskap 

breddas. Vilka kategorier som tas med i analysen beror på dess relevans och utrymme i texten. 

I mitt material blir genus, sexualitet, klass och ålder relevanta kategorier. 

 För att undersöka flickskapets klassaspekt vänder jag mig till sociologen Beverley Skeggs 

som skrivit om begreppet respektabilitet. Hon använder det för att återinföra klass i fe-

ministisk teori, och menar att det utmärker ens klasstillhörighet. Den som bryr sig om respek-

tabilitet är ofta heller inte respektabel. Att inte ses som respektabel är dessutom kopplat till 

låg status.
47

 Skeggs förklarar respektabilitet som ”en komplex uppsättning praktiker och fram-

ställningar som definierade passande och godtagbara former för beteende, språk och utseende; 

dessa fungerade både som sociala regler och som moralkoder”.
48

 Viktigt att komma ihåg är 

också att respektabiliteten är ett ideal kopplat till medelklassen.
49

 Att vara respektabel, alltså 

att uppfylla dessa medelklassideal blir då viktigt för arbetarklassen.
50

  

 Som nämndes i inledningen använder jag mig i uppsatsen av begreppet flickskap som ett 

sätt att diskutera hur flickan skapas. Flickskapet är innebörden av att vara flicka i förhållande 

till det rum i vilket hon skapas. Flickskapet kan se olika ut och påverkas av samhälleliga 

normer och, utöver genus och ålder, andra identitetskategorier som exempelvis klass och et-

nicitet.  

 Min analys är indelad i tre huvuddelar: Flickskapets anatomi, Flickskapet: agerande, 

feminism och ålder, samt Flickskapet och sexualitet. Den första delen undersöker flickskapets 

relation till kropp och utseende. Hur förhåller sig karaktärerna till femininitet?   

                                                 
44

 Nina Lykke, ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter”, Kvinnovetenskaplig tidskrift,  2–

3.05 2005, e-artikel, http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/2332/2086 (2018-04-04), s. 8. 
45

 Ibid. 
46

 Patricia Hill Collins & Sirma Bilge, Intersectionality, Cambridge: Polity 2016, s. 15. 
47

 Beverley Skeggs, Att bli respektabel. Konstruktioner av klass och kön, övers. Annika Persson, Göteborg: 

Daidalos 2015 [1997], s. 9–13. 
48

 Ibid., s. 78. 
49

 Ibid., s. 12. 
50

 Ibid., s. 12–13. 



10 

 

2 Analys 

2.1 Flickskapets anatomi  

Vi möter vårt utseende varje dag i spegeln och vårt yttre är också det som först möter andra 

människor. Många gånger döms vi därefter. I den första delen av analysen kommer jag att dis-

kutera hur kropp och utseende spelar in i flickskapet, och vad det kan bero på. Analysen bör-

jar från början och från toppen: med håret. 

 

2.1.1 Hårets betydelse 

Ellas och Magdas förhållanden till sina kroppar skiljer sig åt, men i bägge romanerna finns en 

betoning av hår och frisyr. Håret fungerar som en markör av femininitet och att ha eller inte 

ha hår får olika betydelser. 

 Hos gymnasieungdomarna i Ambjörnssons avhandling framstår hår som både en källa till 

”homosocial intimitet” och som ”attraherande i ett heterosexuellt sammanhang”.
51

  Håret ska 

vara tjockt och långt, medan håret under armar och på ben bör rakas bort.
52

 Att ha vackert hår 

är en tillgång i ett heteronormativt samhälle medan att inte ha det framstår som avvikande. 

Genom att ha en viss typ av hår uppfyller flickor genusförväntningarna, därför går det att anta 

att fint hår också kopplas samman med femininitet. 

 När Magda i Mina smala axlars längtan speglar sig betonas håret: ”I spegeln möter jag 

min egen blick. Runda blå ögon, den tunna munnen, de bleka kinderna. Och håret, det stora 

molnet av ljusa lockar som kastar sig fritt åt alla håll.” (s. 40) Det stora lockiga håret får i 

mycket definiera Magda. Genom det kan andra känna igen och kontrollera henne. För Magda 

innebär det att hennes utseende, och då framför allt håret, blir något hon måste förhålla sig till. 

Magdas hår spelar stor roll inte bara för hennes intagning i Kvinnliga gymnasieföreningen, 

KG, utan också för relationen till mamman. 

 Magdas mamma är sjuk, troligen deprimerad, och beroende av tabletter. Hon är också be-

roende av sin dotter. Det tar sin tydligaste form i en sorts besatthet av Magdas hår vilken in-

troduceras redan i kapitel 3: 

 

 Medan jag värmer tre pannkakor i mikron ställer sig mamma strax bakom. Hon samlar ihop mitt hår, 

 snurrar det till en knut i nacken, granskar min profil. 

  ”Du är så vacker i uppsatt, Magda. Om du vill kan jag göra något fint innan du går i morgon bitti. Jag 

 kan sätta klockan.” 

                                                 
51

 Ambjörnsson 2008, s. 142. 
52

 Ibid., s. 142–143. 
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  Jag vrider mig loss med en mjuk rörelse [...]. (s. 13)  

 

Magda tycks uppleva detta som att hon blir fångad; hon ”vrider” sig loss. Håret är mammans 

länk till dotterns barndom, och kontakten med det är ett sätt för henne att behålla auktoritet 

som förälder. Genom att kalla Magda ”vacker i uppsatt” skapar modern en version av dottern 

som passar in i de äldre idéer hon har om skönhet och femininitet. Hon visar Magda hur hon 

bäst ska göra sin femininitet: genom att accentuera sitt hår på ett sätt som också låter ansiktet 

synas. Oftast vill mamman fläta Magdas blonda hår, något som för tankarna till sagornas Ra-

punzel.
53

 Utanför det begränsade utrymmet i moderns lägenhet har Magda utsläppt hår; hon 

delar inte moderns äldre bild av femininitet, kanske upplever hon den som gammaldags. Kan-

ske skyr hon flätorna eftersom hon associerar dem med en barndom hon vill lämna. 

 Magda tycks medveten om att hennes görande av femininitet, som att visa sitt hårsvall, le-

der till positiva reaktioner. Hon spenderar tid framför spegeln där hon vid flera tillfällen rättar 

till håret för att stärka sitt självförtroende: ”[J]ag [...] kastar huvudet framåt och kramar in fukt 

i lockarna. Ibland blir mitt ansikte bara en prick i den stora massan av hår, en knopp i en 

maskrosboll. / ’Så’, säger jag och ruskar frisyren på plats. ’Ska vi gå?’” (s. 74) Ansiktet för-

svinner nästan in i håret och framstår som förhållandevis obetydligt. Istället fungerar håret 

som hennes feminina markör. Att Magda ordnar sitt hår sker oftast när hon förväntar sig att 

träffa på Jens, pojken hon är kär i. Likt Rapunzel släpper Magda ut håret för att fånga prinsen. 

Uppenbarligen delar Magda uppfattningen om att hår är attraktivt inom heterosexualiteten, 

likt ungdomarna i Ambjörnssons avhandling. Genom att göra femininitet på detta sätt gör hon 

också omedvetet genus korrekt; det är performativt. 

 Ella har ett annat förhållande till hår. Hon tycks sträva efter att frångå de ideal som kopp-

las till hennes yttre. På sina att göra-listor har hon flera utseendekopplade punkter. Hon ska 

klippa av sig håret, sluta raka benen och ”inte tänka att jag är ful varje gång jag är lite ledsen 

eller nervös” (s. 16). Men i denna önskan skriver hon också in sig i den stereotypa kategorin 

”håriga feminister”. Det går att ana att det är en grupp hon vill tillhöra. Hon går med andra 

ord från ett normativt beteende till ett stereotypiskt motståndsbeteende. Men även om hon 

skriver in sig i en annan gruppering är hennes beteende fortfarande normbrytande.  

 Mellan de bägge romanerna finns en slående likhet: en parallellhandling. Båda ka-

raktärerna klipper av sig håret. I Ingen normal sker det redan på sidan 72. Ellas främsta an-

                                                 
53

 Se Jacob och Wilhelm Grimm, ”Rapunzel”, Grimms’ Fairy Tales, övers. Edgar Taylor och Marian Edwardes, 

e-bok, 14/12 2008 [1812], https://www.gutenberg.org/files/2591/2591-h/2591-h.htm#link2H_4_0017 (2018-05-

19). 
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ledning tycks vara tre killar hon möter innan. Den förste nyper henne i kinden, den andre tap-

par hon intresset för och den tredje följer hon med hem och har dåligt sex med (s. 68–71). 

Hon tröttnar på det heterosexuella spelet och avlägsnar den enda fysiska feminitetsmarkör 

som upptar henne i boken: håret. 

 För Magda tar det längre tid. Droppen blir dels att hon blir sviken av Jens, dels får hon 

reda på varför hon egentligen blivit antagen till föreningen. Hon som hela tiden hoppats att 

det var för att hon skriver får höra av Sigrid, som också är medlem, att den manliga versionen 

av KG ”ville ha en älva” (s. 342). Det som avgjorde saken var hennes utseende och det var 

killarna som avgjorde. 

 Österholm ser i sin analys också kopplingar mellan hår och femininitet. I texterna hon stu-

derar handlar det dock snarare om en skev femininitet som går över gränsen.
54

 Även Öster-

holm gör kopplingar till Rapunzel, men i Diva (1998) uppvisas en alternativ sagovärld där 

även prinsessor kan ”klänga sig upp” i håret.
55

 När håret framstår som en del av något norm-

brytande tycks också avlägsnandet av det få en annan betydelse. För Kari och Berenike som 

Österholm studerar är det inte ett eget val utan det tas bort ”för den första av tvång och den 

andra av slump”.
56

 För dem var håret ett ”brott mot ordningen”,
57

 inte avlägsnandet av det. 

För Ella och Magda är det tvärtom; innan klippningen är håret del av en normerad femininitet 

och det är i stället klippningen som utgör själva upproret. 

 Jag tolkar alltså de båda karaktärernas beslut på ett liknande vis. Att klippa av sig håret 

blir en motståndsstrategi, kanske rentav ett försvar. Håret förkroppsligar det förtryck och de 

påtryckningar de utsätts för. Genom att klippa av det tar de makten över sina kroppar. När de 

avlägsnar sin tydligaste feminina markör bryter de mot heteronormativiteten och stör ordning-

en i den heterosexuella matrisen. 

 Synen på femininitet i romanerna är inte särskilt positiv. Ella och Magda stöter bort den 

eftersom de upplever den som begränsande. De delar inte den optimistiska och positiva syn på 

femininitetens (queera) potential som genomsyrar Ulrika Dahls Skamgrepp.
58

 Snarare riktar 

Magda och Ella ett radikalfeministiskt angrepp mot femininiteten, genom att bryta kontakten 

med den och sluta göra den. Inom radikalfeminismen finns ett motståndstagande till den 

                                                 
54

 Österholm 2012, s. 194–207. 
55

 Ibid., s. 196–207. 
56

 Ibid., s. 205. 
57

 Ibid., s. 206. 
58

 Exempelvis avslutar hon på s. 348 ett kapitel med meningen: ”Våga spegla dig och se dig själv i (den) andra, 

våga kalla det mäktigt, passionerat och vackert att tro att en annan femininitetskontinent är möjlig.” På sidan 17 

står också att läsa: ”Snarare vill jag säga att femininitet gör skillnad men utan att säga dig vari denna skillnad 

består.” Dahl 2014.  
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heterosexuella ordningen,
59

 vilket är precis vad både Magda och Ella gör genom att klippa av 

sig håret.
60

 

2.1.2 Femininitet 

Femininitet handlar inte endast om det yttre, men det är den aspekten som blir ämnet för detta 

avsnitt. Hur, om alls, inkorporerar karaktärerna femininitet i sina flickskap? 

  Ella tycks för det mesta rätt ointresserad av sitt utseende, vilket förstärks av det faktum 

att det aldrig ens beskrivs i romanen. Detta trots att det vid flera tillfällen lätt hade kunnat 

inkorporerats, exempelvis när klassen ska ta skolfoto. Ella hävdar att ”vi är fina som vi är” 

men ansluter sig inte till spegeln där hon förmodar att klassen hänger (s. 19). Hon försöker 

uppmuntra sina klasskamrater att inte bry sig så mycket om sitt utseende, samtidigt som hon 

gör ett avståndstagande genom att inte ansluta sig. Att bry sig om sitt utseende tycks vara 

norm i hennes klass. Det faktum att Ellas utseende aldrig beskrivs talar för att hon inte tänker 

så mycket på det. När hon möter sin blick i spegeln är det kanske inte kroppen hon tänker på, 

eller så undviker hon att göra det helt för att inte behöva konfronteras med sin kroppslighet. 

Frånvaron av utseendebeskrivningar gör att det som läsare inte går att avgöra exempelvis vil-

ken hudfärg, hårfärg eller kroppsstorlek Ella har. Detta får konsekvenser för hur läsaren tolkar 

texten och konstruktionen av Ellas flickskap. Fyller läsaren exempelvis tomrummet med en 

normerad kropp framstår kanske normbrotten som mindre ansträngande eftersom Ella då rör 

sig från en viss maktposition där risken för bestraffning förmodligen är lägre. 

 För Magda är utseendet viktigare, som ju var tydligt redan i relation till håret. Hon blir 

vid flera tillfällen bekräftad av sina jämnåriga. Line från skoltidningen kallar henne till 

exempel ”fin och oförstörd” (s. 265), hon kallas ”fin” av klasskamraten Hanna (s. 280) och 

”snygg” av Ida från KG (s. 296). Uppenbarligen passar Magda in i skönhetsnormen och be-

traktas som feminin. Hennes femininitet bekräftas av både mamman och kompisarna och mar-

keras som något positivt. Magda uppvisar rätt kopplingar mellan kön och genus och blir be-

lönad. Ofta framstår görandet av femininiteten som ansträngt vilket betonar dess performativa 

sida. Att vara feminin kräver ju upprepade handlingar för att det ska vara trovärdigt, även om 

de inte är medvetna. 

 Magdas flickskap innebär alltså ett visst mått av femininitet. Men trots bekräftelsen är 

hon mer osäker än Ella. När Magda väljer kläder framför spegeln består den inre monologen 

                                                 
59

 Lena Gemzöe, Feminism, (2:a utg.), Stockholm: Bilda 2017 [2002], s. 51. 
60

 Ingrid Bosseldal påpekar också i sin recension av Mina smala axlars längtan att det ”finns en stark feministisk 

symbolik i upplösningen”. Bosseldal 2017. 
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av tveksamma frågor: ”Funkar den svarta tröjan? Lite för figursydd, kanske? För mainstream? 

Köpt på H&M i julas, på rean, men syns det?” (s. 40) Oron över att se fin ut är troligen inte 

den enda anledningen till Magdas osäkerhet. En nyckel här är huruvida det syns att tröjan är 

köpt på rea. Magdas mamma jobbar inte, och familjen har därför ont om pengar. Magdas 

ängslighet ser jag därför som delvis en klassfråga. Magda oroar sig över sin egen respekta-

bilitet, eftersom reade kläder inte går ihop med ett medelklassideal.  

 För Ellas del är ekonomi inte en källa till oro; hon både reser och festar. Visserligen tar 

Ella ett extrajobb, men det trots att pappan tycker att hon inte ”behöver ha så bråttom med att 

skaffa jobb” (s. 50). Pengarna är snarare till för roliga saker. För Magdas del kan respekta-

bilitet inte uppnås med pengar; hon har ingenting materiellt att förlita sig på. Respektabiliteten 

måste alltså uppnås på annat håll. Skeggs konstaterar i sin studie att femininitet är något 

kvinnor investerar i för att uppnå respektabilitet.
61

 Ella, som tycks leva i en medelklassmiljö, 

kan både underlåta sig att bry sig om hur hon ser ut och vad andra tycker om det. 

 Ambjörnsson konstaterar i sin avhandling att elevernas negativa tal om sina kroppar är så 

integrerat i deras diskurs att missnöjet ”förvandlas till en normalitet, det blir närmast en de-

finition på vad det innebär att vara tjej”.
62

 Detta kan vara ytterligare en anledning till att Mag-

das inre dialog ser ut som den gör. Ambjörnssons studie är dock från 2003 och saker kan ha 

ändrats sedan dess. Kanske har tidens gång gett Ella möjlighet att ifrågasätta det faktum att 

tjejer ser ner på sina egna kroppar. 

 Endast vid ett tillfälle i Ingen normal tänker Ella uttryckligen på sin kropp i negativa 

termer: ”Charlie bestämmer att jag ska ha raggkväll, vi ska gå till Harrys och prata med killar 

som har pojkvänspotential. Jag står framför spegeln och drar fingrarna genom håret, försöker 

få till någon slags bena men det bara trasslar. / – Så jävla fult, säger jag.” (s. 67) Osäkerheten 

hanterar hon med humor och ironi. Några rader ner fortsätter hon: ”Jag är så jävla snygg [...]. 

Vet du att de skapade Instagram för min skull? Det är egentligen ett kösystem för alla som vill 

ligga med mig.” (s. 67) Ella försöker göra sig fin för killarna med ”pojkvänspotential”, men 

misslyckas. Detta hanterar hon genom att slå det ifrån sig. Ella tycks inte vara intresserad av 

en femininitet som görs i syfte att bli begärd av det andra könet. Det går att tolka situationen 

som ett misslyckande av att uppfylla den heterosexuella matrisen, men det vore att samman-

koppla femininitet med heterosexualitet vilket alls inte är givet, även om båda romanerna 

tycks göra det. 

                                                 
61

 Skeggs 2015, s 163. 
62
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 Spegeln förekommer upprepade gånger i både Mina smala axlars längtan och Ingen 

normal. Den för tankarna till sagornas värld; Snövits svärmoder som framför en magisk 

spegel och söker den vackraste av dem alla. Men spegeln är också ett sätt att se sig själv, och 

möjligen mäta sitt värde. Samtidigt ger inte spegeln en exakt bild av verkligheten, utan en 

omvänd sådan. Den kan dock ge oss en idé om hur karaktärerna ser på sig själva: Ella som 

kroppslös, mer sinne än fysik; Magda som ängslig och obekväm. Fokin betonar också spe-

gelns betydelse i sin artikel om Pojkarna. Hon kallar den för en ”metafor för seendet” och 

menar att spegeln gör det möjligt att både ”se och bli sedd”.
63

 Kanske är detta anledningen till 

att det är så lätt att bli självkritisk framför den: i glaset möter du din egen, men också den 

andres, dömande blick. 

 Det är slående hur framför allt Mina smala axlars längtan leker med sagoallusioner: både 

spegeln och Magdas blonda Rapunzelhår. Båda utgör sätt för Magda att lära sig att uttrycka 

genus korrekt; via spegeln ser hon vad som är fel och via håret får hon av andra veta vad som 

är rätt. Det är genom dessa barndomskodade symboler som Magda ska växa upp och in i den 

heterosexuella matrisen. 

 Ella gör, till skillnad från Magda, sällan femininitet. På sidan 34 berättas dock att hon 

äger inte mindre än 39 flaskor nagellack, varav elva rosa. Rosa är en färg som framför allt 

kopplas till flickighet, men den har också använts som en ”girl-power-färg”.
64

 Ambjörnsson 

skriver i Rosa. Den farliga färgen (2012 [2011]) om hur färgen också kan fungera som en 

queerfeministisk strategi, där femininiteten tas tillbaka från heteronormativiteten.
65

 I övrigt 

förkastar ofta Ella femininitet men möjligen ser hon denna som väsenskild den hon gör inför 

pojkar. Nagellacket är till för hennes egen skull, eller kanske för Niki?; ett görande som går 

på tvären mot den normativa femininiteten på ett diskret sätt.  

 Att använda eller inte använda smink handlar om olika strategier för Ella. Efter att ha 

tröttnat på sin ojämnställda klass ignorerar hon sitt utseende och skruvar upp sitt beteende: 

”Jag struntar i läppstift och dricker extra stark öl till pizzan. [– – –] Och jag fnissar inte, jag 

garvar. Sen skruvar jag upp volymen på stereon och vrålar högst av alla [...].” (s. 120) Hon 

verkar härma det maskulina beteende hon ser hon sina klasskamrater, kanske för att poäng-

tera att också flickor kan. Att inte använda läppstift är här ett slags protest mot att behandlas 

annorlunda bara för att hon är flicka. Genom att agera maskulinitet kan Ella också få mer plats 
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i gruppen som i mycket styrs av killarna. I detta sammanhang är det inte ett problem att inte 

koppla rätt beteende till sitt genus eftersom maskulinitet här värderas högre. 

 Efter att impulsivt ha hållit Nikis hand, alltså bästa vännen Charlies flickvän, och gillat 

det tycks Ella däremot vilja kompensera: ”I hissen spärrar jag upp ögonen för att mota bort 

tårarna, säger ’skärp dig!’ högt tre gånger till min egen spegelbild och lägger på läppglans. 

Knäpper upp en extra knapp i klänningen.” (s. 133) Ella gör här femininitet för att göra sig 

attraktiv inför Svante som hon då är tillsammans med. Detta till synes i ett försök att förtränga 

känslorna för Niki, som varken passar in i den heterosexuella matrisen eller Ellas idé om sig 

själv. Det är också ett svek mot Charlie. Ella pendlar mellan olika genusuttryck, något jag 

tolkar som att hon har möjlighet att göra på grund av sin respektabilitet. 

 Magda varierar mellan feminina uttryck. En av KG:s viktigaste aktiviteter är det årliga 

jungfruoffret. Som nyinitierad ska Magda spela rollen. Hon ska kläs upp, eller kanske ut, och 

överlämnas till den manliga varianten av föreningen tillsammans med årets dikthäfte. 

 Nilson ser den feminina omvandlingen, en make-over, som en gemensam faktor i de 

texter hon studerar i ”Flicka sig”. Hon menar att en make-over är ett tillfälle att lära sig att 

flicka sig på rätt sätt. Att flicka sig handlar inte bara om beteende, utan också om kropp.
66

 En 

förvandling kan ses som en plats för inlärning.  

 I Mina smala axlars längtan ställs förvandlingen på sin spets. Intensiteten i den kan anas 

redan av hur rummet ser ut när Magda anländer: 

 

 Hela lokalen har förvandlats till en puder- och rökelsedoftande walk-in-closet. Klänningar på galgar, 

 klänningar över stolsryggar. En fjäderboa runt lysröret och ovanpå en stol vrider sig Nelly i en slingrig 

 magdans. Hon är supermodell, iklädd enbart tunnstrumpbyxor, KG-smycke och en hudfärgad behå. Handen 

 lyfter ett vinglas, hon flörtblinkar, dricker. (s. 305–306) 

Magda ska förberedas inför överlämningen till den manliga föreningen; hon ska göras vacker 

och begärlig. Hon sminkas, håret fixas. De andra drar en klänning över huvudet på henne, en 

lång blekrosa i tyll. När Magda påpekar att hennes bröst är för små fiskar Ida upp några av 

silikon ur väskan. Det hela avslutas med en guldfärgad mask (s. 304–311). 

 Magda låter sig svepas med: ”[D]et är skönt att släppa taget, låta någon annan föra.” (s. 

306) Att ge sig hän åt normen upplevs som befriande. Samtidigt känner sig Magda förting-

ligad, som en ”sminkdocka” (s. 307). Hon får svårt att känna igen sig själv, femininitets-

maskeraden är förfrämligande: ”Det höga håret är någon annans och kroppen är en smal kvin-

                                                 
66

 Nilson 2013, s. 202. 



17 

 

nas med alldeles för stora bröst. En silikonpumpad barbiedocka. Ingen kan se att det är jag. 

Och det är inte jag.” (s. 311) Förvandlingen är lyckad enligt de andra flickorna. Men Magda 

är obekväm. Den femininitet som sminkats fram är inte hennes. Den är överdriven, och så 

uppenbart till för den manliga blicken att situationen snarare framstår som en parodi på det 

kunskapsgivande förvandlandet. Magda kan inte känna igen sig själv; hon är inte feminin, 

och detta görande av femininiteten är alltför avlägsen det hon har inom sig.  

 Skeggs betonar hur arbetarklassen inte vill kopplas till sexualitet, utan att den efter-

strävansvärda femininiteten bör vara fri från det sexuella.
67

 Kanske är detta del av anled-

ningen till Magdas olust. Hon upplever att hennes respektabilitet blir hotad, något som de 

andra flickorna möjligen inte behöver oroa sig för. Dessutom är de andra flickorna äldre, och 

det verkar som att Magda upplever att denna typ av femininitet är henne för vuxen; ”kroppen 

är en smal kvinnas”. 

 Gemensamt för romanerna är bilden av femininitet som sammankopplad med manligt 

begär. Om denna syn på femininitet uttrycker sig Dahl: ”I en kultur vars grund är en kapita-

listisk logik, där alla kroppar [...] i allt högre utsträckning varufieras, där hierarki uppmuntras 

och där konkurrens aldrig egentligen ifrågasätts, återstår alltså bara en sak: fortsätt förakta fe-

mininitet och se det som en återvändsgränd.”
68

 Att romanerna uttrycker en motvilja mot den-

na femininitet är alltså inte underligt, men jag vill poängtera att den inte är den enda sorts fe-

mininitet som finns tillgänglig. Österholm betonar hur ”framför allt den överdrivna, den obek-

väma [femininiteten] – kan ha en stark subversiv potential”.
69

 En aning av detta syntes i Ellas 

nagellack.   

 Utseende spelar olika stor roll i Magdas och Ellas flickskap. För Magda blir femininiteten 

en väg till respektabilitet och uppskattning. Ella befattar sig däremot inte med sitt utseende 

lika mycket utan ignorerar det oftast. Deras missnöje kulminerar i avlägsnandet av håret. 

 Nästa avsnitt rör sig kring hur flickorna agerar. Vad får en flicka göra? 

 

2.2 Flickskapet – agerande, feminism och ålder 

2.2.1 Agens 

Ella och Magda intresserar sig för olika saker. Magda är en konstnärssjäl; hon skriver dikter 

och spelar tvärflöjt. Ella är också konstnärlig – hon ritar sporadiskt – men hon är framför allt 

social. Hon umgås främst med bästa vännen Charlie. 
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 Ingen normal inleds med ett nakenbad. Det är Charlies idé och Ella är först tveksam. Se-

dan störtar hon ändå i vattnet på ett rätt karaktäristiskt sätt: ”Sisten i är en gubbkruka [...].”  

(s. 7) Ella framstår från början som energisk, självsäker och driven: 

 

 Jag är bra på att flyta, jag behöver inte röra mig alls. Det är en av mina superkrafter, en helt onödig su-

 perkraft men om jag flyter tillräckligt länge så kommer säkert resten av krafterna att uppenbara sig. Och då 

 jävlar. Då jävlar, då jävlar! 

  Charlie rycker mig i tårna och undrar vad jag mumlar om. 

  – Då jävlar vadå? säger han. 

  – Då jävlar räddar vi världen förstås, säger jag. (s. 7). 

 

Samtidigt är självsäkerheten ofta något av en lek, och det är inte helt klart hur den egentligen 

ser ut. I vilket fall verkar Ella på ett plan högst medveten om genusförväntningarna; hon de-

finierar exempelvis sig själv som ”tvärtom”: 

 

 Jag vet inte hur det började, eller när. Jag vet bara att det var jag som slog tillbaka och Charlie som sprang 

 hem när vi bråkade med grannungarna, det var Charlie som ville lägga pärlplattor när jag ville klättra i träd, 

 det var Charlie som var grymmast på dubbelhopprep och det var jag som tjatade till mig barnförbjudna tv-

 spel. Det är Charlie som bakar den bästa kladdkakan och det är jag som har skruvat ihop hans stora 

 bokhylla. (s. 15) 

 

Både Ella och Charlie gör tvärt emot vad som förväntas av dem. Charlie har genom upp-

växten sysslat med feminint kodade intressen, medan Ella spelat barnförbjudna spel och skru-

vat ihop bokhyllor. I många ungdomsböcker tycks pojkar och flickor bli tillsammans per auto-

matik, men här är så inte fallet. Ella och Charlie rubbar den heterosexuella matrisen genom att 

dels inte koppla rätt beteenden till sina genus, och dels genom att inte begära varandra.  

 Magda är inte utåtriktad i samma utsträckning som Ella. Det första läsaren får veta om 

Magda är hennes besatthet av pojken Jens. Hon kysser marken där han går: ”Bokstavligen. 

Fick gräsfläckar på knäna.” (s. 8) Hon är också trött på sin gamla klasskompis Petra, som hon 

upplever som barnslig. Det är ”som att Petra fortfarande står med ena foten i något slags kle-

tigt ospännande barndom och hela tiden desperat måste hala upp allt från förr” (s. 75). 

 Innan Magdas uppror i slutet på romanen framstår hon som förhållandevis undergiven. 

Hon vill vara till lags och hon jämför sig själv med andra: ”Hur mycket skulle jag inte vilja 

vara hon. Svart, bestämt hår, nästan perukrakt. Röda, modiga läppar och nyckelben som 

skymtar under linnet.” (s. 87–88) Vad som här verkar vara ett fokus på utseende handlar 
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också om något annat. Magda kopplar tydligen ihop en viss sorts hår med bestämdhet, och 

röda läppar med mod. Kanske längtar hon efter en annan sorts femininitet; en som också in-

bjuder till styrka och normbrott.
70

 Men denna sorts femininitet ligger utom räckhåll; hon kan 

inte laborera med den så som Ella gör med sina nagellack.  

 Att vara tvärtom är något Ella har på sin att göra-lista inför hösten vilket antyder att det 

inte faller sig helt naturligt. Hon uppfyller inte genusförväntningarna, åtminstone inte när det 

kommer till hur hon agerar. Framför allt verkar Ella inte ha samma behov av att hålla god ton 

eller trevlig stämning som Magda. Detta kan ha med respektabiliteten att göra: Ella behöver 

inte agera respektabelt eller vara behaglig i och med sin medelklasstatus. Ett exempel på detta 

är när Svante tillsammans med en annan kille börjar skämta och Ella vägrar agera verbalt 

smörjningsmedel: ”Jag orkar inte låtsas att det är roligt, jag orkar inte säga något alls, jag or-

kar inte att sommaren redan är slut. Jag orkar inte vara här.” (s. 17)  

 Maria Österlund tar i sin bok Förklädda flickor. Könsöverskridning i 1980-talets svenska 

ungdomsroman (2005) upp en intressant metod för att studera flickor. Hon delar in flickorna i 

olika typer utifrån spektrumet duktig flicka – pojkflicka – dålig flicka. Denna indelning kallar 

hon flickmatris.
71

 Den duktiga flickan karaktäriseras av anpassning till samhället, och hon kan 

även kallas ”flätflicka”.
72

 Pojkflickan är svårläst och ”kan inte omedelbart sorteras in i mot-

polerna maskulinitet och femininitet”.
73

 Den dåliga flickan vill å sin sida inte anpassa sig till 

samhällets normer och porträtteras ofta som sexuellt utlevande.
74

 Magda gör för det mesta vad 

som förväntas av henne och hon är ”inte en sådan som ljuger” (s. 16). Hon är anpassningsbar, 

beskedlig och snäll. Hennes flickskap faller i mångt och mycket in i duktig flicka-kategorin, 

en kategori som hon i slutet av romanen spränger. Begreppet flätflicka är också slående i och 

med fokuset på Magdas hår. Ella är svårare att placera. Hon är förvisso normbrytande på 

många sätt, även sexuellt, men hon definieras också av sina genusbrott. Ella har ofta agerat 

likt en pojkflicka. Samtidigt betonar Österlund att rollerna inte är bestämda, utan att det går att 

pendla mellan dem.
75

 Denna indelning placerar karaktärerna i Mina smala axlars längtan och 

Ingen normal i dialog med äldre litteratur och forskning. Visserligen är det inte helt träffsäkra 

kategorier, vilket belyser det faktum att ungdomslitteraturen och flickskildringarna är i stän-
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dig förändring, men det är anmärkningsvärt hur enkelt det fortfarande är att placera in 

karaktärerna i dessa kategorier. Framför allt illustreras Ellas pendling mellan olika genusut-

tryck. 

 

2.2.2 Ålder 

Ella är äldre än Magda, och åldersskillnaden dem emellan påverkar jämförelsen av deras 

flickskap. Ellas sociala liv är betydligt mer stabilt; hon har trots allt haft två år mer på sin sko-

la. Hon skaffar sig ett jobb, och går på flera fester (ett sammanhang som tycks främmande för 

Magda som dyker upp på den enda festen i Mina smala axlars längtan med korv och kakor på 

s. 146). Men Ella är fortfarande en flicka. Vid ett tillfälle, när hon nog egentligen är tveksam 

över sitt förhållande med Svante, vill Ella bara ”ligga på golvet och rita med stora pennor på 

stora papper” (s. 125). En handling som för tankarna till barndomen snarare än till ett vuxet 

sätt att hantera konflikter. I Magdas fall skapar vuxenblivandet problem med relationerna, 

både med vännen Petra och med mamman. Allteftersom Magda lär känna andra elever på sko-

lan tar hon avstånd från sin gamla vän, och de splittras för en tid efter att Petra ifrågasatt Jens 

känslor för Magda (s. 132–134). För Magda framstår Petra och modern som hinder för vuxen-

blivandet. 

 Queerforskaren Judith Halberstam har skrivit om tid och mognad. Hon konstaterar att det 

i västerländsk kultur görs en skarp åtskillnad mellan ungdom och vuxenliv. Vägen där-

emellan, till mognad, är heteronormativ och går via äktenskap och reproduktion.
76

 Vuxen-

blivandet framställs alltså som en mognadsprocess. Denna heteronormativa livslinje är dock 

inte något alla kan känna igen sig i. Så kallad queer temporalitet kan vara ett sätt att störa ”the 

normative narratives of time”.
77

 Genom att frånsäga sig den normativa temporaliteten kan 

eventuellt ”girl and boy partial identities [...] be carried forward into adulthood in terms of a 

politics of refusal – the refusal to grow up and enter the heteronormative adulthoods implied 

by these concepts of progress and maturity”.
78

  

 Ella och Magda har alltså ett slags livsmanus att förhålla sig till. Det finns en utstakad väg 

att vandra. Magda verkar ha bråttom in i detta och dagdrömmer också om bröllop (s. 98). 

Vännen Petra och modern med sitt klemande står i vägen för detta. Samtidigt slår hon sig 

också lös från denna heteronormativa temporalitet när hon i slutet av romanen tar avstånd från 
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Jens och väljer det homosociala sammanhanget över den heterosexuella kärleken. Ella verkar 

däremot längta tillbaka: ”Tänker att det var lättare när vi var små och inte behövde prata så 

mycket alls, när vi kunde vara Ronja och Birk en hel dag.” (s. 161) Hon är inte intresserad av 

den normativa temporaliteten, även om hon med förhållandet med Svante ger det ett försök. I 

stället lever Ella en queer temporalitet, som för henne innebär ett lesbiskt förhållande samt nå-

gonting annat än den mognad som heteronormativiteten tycks prioritera. 

 

2.2.3 Feminism 

En annan skillnad karaktärerna emellan är förhållandet till feministiska tankar. Hårklipp-

ningen kan ses som en feministisk handling men det är inte det enda exemplet. I Ingen normal 

rör sig Ella mot en sorts feministisk mikroaktivism. Det gäller dels tankarna och målen an-

gående hår som diskuterats ovan, men även annat. Ella ifrågasätter könsstereotyper: ”Du 

menar att fin handstil är medfött? Tillsammans med äggstockarna?” (s. 26). Hon vill också 

motverka tabun: ”Jag lovar att hantera Den stora mensskammen med tvärtomattityd.” (s. 32). 

Detta gör hon genom att hon ”kastar bindan direkt i vanliga papperskorgen utan att fippla med 

påsar eller toapapper som ska täcka” och genom att skämta om den mensfläck hon lämnat på 

bibliotekets fåtölj (s. 33). 

 I sin bok Feminism (2017 [2002]) försöker Lena Gemzöe att definiera vad feminism är. 

Egentligen går det att tala om feminismer, eftersom tanketraditionen är så bred.
79

 Feminism 

som begrepp har inte förmågan att täcka allt det som ”feminismen” kan stå för. Gemzöe ger 

en arbetsdefinition för vad en feminist gör: ”En feminist är en person som anser 1) att kvinnor 

är underordnade män och 2) att detta förhållande bör ändras.”
80

 Ella protesterar mot de orätt-

visor hon ser, hur små de än må vara. Men det räcker inte att kalla Ella för feminist; det är all-

deles för vagt. Visserligen läste jag in Ellas hårklippning i förra avsnittet som radikal-

feministiskt, men överlag skulle nog Ellas feminism snarare kallas queerfeminism.  

 Queerteoretikern Tiina Rosenberg, som hon skriver i Queerfeministisk agenda (2002), 

finner i queerfeminismen en möjlighet att ”undslippa radikalfeminismens separatism och den 

mer allmänna feminismens heterocentrism”.
81

 Även om Ella beslutar att klippa håret efter fle-

ra otrevliga möten med killar bryter hon inte med dem efteråt som Magda gör. Tvärtom blir 

Ella strax därpå tillsammans med Svante. Hon behåller kontakten med det motsatta könet, 

men hon reflekterar hela tiden över det heterosexuella förhållandet. Inom queerteori finns 
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också ett anti-identitetsdrag.
82

 Detta menar jag spelar in i Ellas motvilja till att bli stämplad 

som något hon själv inte benämnt, vare sig det handlar om hennes handstil eller hennes 

sexualitet. Ett fokus på att alla bara borde få vara sig själva syntes också i första delen när Ella 

uppmanade sin klass att inte bry sig om det yttre. Att precisera en karaktärs feminism på detta 

sättet blir oavlåtligt en förenkling, men jag menar ändå att det ger större insikt i hur hennes 

flickskap fungerar.
83

  

 För Ella innebär alltså flickskapet ett feministiskt ställningstagande. Att det är Ella och 

inte Magda som engagerar sig på detta vis beror, återigen, sannolikt på skillnader i klass och 

ålder. Ella har enkelt uttryckt en större verktygslåda för att kunna hantera denna typ av idéer 

och riskerar inte bestraffning på samma sätt som Magda. Skeggs menar också att inves-

teringar i femininitet motverkar möjligheterna att engagera sig i feminism.
84

 Femininitet ses 

som ett mer effektivt alternativ för att få trygghet, och feminismen leder inte till respekta-

bilitet.
85

 Feminismen är en otrygg väg att gå för Magda; en väg hon inte klarar av att slå in på 

förrän hon avsäger sig både femininitet och den heterosexuella parbildning som håller henne 

nere. Vidare tycks feminismen göra Ella starkare och mer benägen att stå upp för sig själv. 

 Magda gör sig för det mesta begriplig inom den heterosexuella matrisen, medan Ella ofta 

antar maskulina beteenden. Detta förstår jag som symptom på framför allt skillnader i klass, 

men också åldersglappet dem emellan. Ella, å ena sidan, ges större utrymme för normbrott i 

och med sin respektabilitet. Magda har å andra sidan varken förmåga eller medel att stå upp 

mot det heteronormativa samhället. Det är för henne enklare att göra sitt bästa för att passa in, 

och med det agera femininitet. Att passa in är dock en omöjlig uppgift, och att ge sig in i det 

tycks vara både ansträngt och ångestframkallande.  

 I nästa del kommer Ella anpassa sig trots allt och Magda vika sig dubbel av an-

strängning. Analysens sista del behandlar flickskapets sexualitet. Hur gestaltas den i relation 

till flickskapet?  
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2.3 Flickskapet och sexualitet 

Att upptäcka och utforska sin sexualitet hör ungdomen till. Plötsligt finns en ny aspekt av 

livet att förhålla sig till. Det är därför också naturligt att sexualitet är ett vanligt tema i ung-

domslitteraturen, så även i dessa romaner. 

 När jag i detta avsnitt diskuterar sexualitet handlar det inte endast om direkta sexuella 

handlingar, eller ens om lust. Eftersom Magda är både oskuld och inte heller verkar fundera så 

mycket på sex räknar jag också in mindre handlingar samt hela det spel som tycks föregå ro-

mantiska parbildningar och/eller sex. 

 

2.3.1 Mognad, underordning och initiativ 

Återigen är det stor skillnad mellan Magda och Ella. Låt oss börja med Ella. 

 Ingen normal börjar som sagt med ett nakenbad, men inte med ett romantiskt eller sexua-

liserat sådant. Charlie är Ellas ”ett år äldre nästanbrorsa” (s. 8), så något annat är för henne o-

tänkbart. De befinner sig i början av romanen på en roadtrip i Danmark: ”Vi borde gå ut, 

säger jag. Vi borde bli fulla på Tuborg och hångla med folk som heter typ Preben och Mette.” 

(s. 9) Redan från början tycks det klart att Ella inte är okunnig när det kommer till sex. Att 

hångla med en dansk är del av upplevelsen av att resa. Det framstår nästan som en lek: ”Det 

låter som en sång, säger jag. Pre-ben, Tor-ben, Mor-ten, Maaads!” (s.10) Även om Ella inte är 

helt ovan vid detta har det sexuella spelet också något barnsligt över sig. Deras rabblande av 

danska namn liknar barnsånger eller småbarnsjoller. Kanske kan detta vara ytterligare ett 

tecken på att Ella lever i en queer temporalitet där mognad inte är nödvändig. 

 En kort historik av Ellas tidigare relationer ges på sidan 18. De är tre stycken, men hon 

konstaterar att vara ihop är något hon ”aldrig gillat”: ”Jag gillar killar, och jag gillar att hång-

la, ganska ofta gillar jag att ligga också. Det är inte det. Det är mer att när vi har hånglat ett 

tag och jag vill prata så säger de nästan alltid helt tråkiga och meningslösa saker och då vill 

jag hellre prata med Charlie.” (s. 18) Ella attraheras av killar, men verkar inte ha romantiska 

känslor för dem. Det emotionella stödet får hon i stället från sin bästa vän. Deras förhållande 

tycks befinna sig i en bubbla, ostörd av heteronormativiteten. Romanen ger en bild av man-

lig/kvinnlig vänskap där det faktum att de är av motsatt kön inte utgör ett problem. 

 Magda är däremot oerfaren. Till skillnad från Ella längtar hon snarare efter närhet än 

sexuell njutning. Ella har förmodligen inte samma behov av närhet på grund av sin relation till 

Charlie, medan Magdas förhållande med bästa vännen Petra är skört och otillräckligt. 
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 Objektet för Magdas längtan är pojken Jens. Romanen börjar med en beskrivning av Jens 

genom Magdas ögon. Den första raden lyder: ”Han står under en ljus björk och skjuter fast en 

affisch mot stammen med en häftpistol.” (s. 7) En bit ned blir Magdas fascination tydlig: ”Jag 

slukar hans rygg och hans hår, men rumpan döljs av jackan.” (s. 7) Här finns visserligen 

sexuell längtan, men det är inte huvudsaken: ”Och ändå är det inte det jag vill ha. Inte för-

packningen, fodralet, ytskiktet eller kalla det vad du vill. Jag vill ha innehållet. Inkråmet. Es-

sensen av honom, den han är.” (s.8)  

 Magdas kärlek är intensiv och distraherande. Jens har makt över henne redan från början; 

romanen börjar med pronomenet han. Magdas relation till Jens betonas också framför allt av 

passivitet från hennes sida. Till en början känner de inte varandra, men hon kan hans schema 

utantill. Hon väntar och hoppas att han ska passera: ”Jag sitter mitt i solen, i en ljusstråle.  

[– – –] Och om Jens går förbi nu kommer jag att lysa.” (s. 14) 

 Deras första faktiska interaktion sker i affären där Magda gör en manöver så att Jens ska 

tro att han sett henne först (s. 28–29). Det är som att hon försöker undgå föreställningar om att 

det är killen som ska första steget, men inte så mycket att hon själv skulle våga ta kontakt. I 

stället får hon mötet att se ut som en slump. Det kan återigen handla om att iscensätta en 

respektabilitet som inte går att koppla till sexualitet. Genom att låta Jens ta första steget blir 

inte Magda den aktiva parten. 

 Francks avhandling centreras kring tre modeller för hur förhållanden rör sig kring hetero-

sexualitet och mognad: bruten romans, våldsam norm och heteronormativt (av)brott.
86

 För 

Magdas del kan den första kategorin säga en hel del om hennes förhållande till Jens. Franck 

skriver: ”Flickan i ungdomsromanen ställs i kategorin bruten romans inför frågor om hur fe-

mininitet [...] förhåller sig till heterosexualitet. Hon måste utföra sitt flickskap så att det är be-

gripligt i den omgivning hon befinner sig.”
87

 Magda förhandlar hela tiden med sin fe-

mininitet och anpassar den efter den heterosexuella matrisen. För att passa in viker sig Magda 

dubbel i hopp om att fånga sin prins. Det har blivit tydligt hur viktigt det är för henne att växa 

upp och Franck betonar också att det visar på omognad ”[a]tt bryta mot heteronor-

mativiteten”.
88

 Men det ingår också i den brutna romansen att förhållandet avbryts. Flickan 

”ifrågasätter sin underordning och tar avstånd från det som förväntas av henne”.
89

 Detta är 

också fallet med Magda som tar avstånd från ett förhållande som egentligen aldrig börjat och 
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som gjort henne illa. Magdas progression genom romanen följer alltså ett mönster som Franck 

lyft fram redan 2009. Värt att notera är dock att Magdas uppror genom att klippa av sig håret 

är rätt dramatiskt och att det hos Mina smala axlars längtan också finns en betoning av vikten 

av det systerskap hon väljer över Jens. Hon skapar en ny förening med Siri från föreningen, 

efter att de båda lämnat KG, som de kallar Fuck all bastards eller FAB. Hon återförenas 

också med Petra. 

 Ella gör det hon känner för när det kommer till sex. Hon hånglar exempelvis med en kille 

utanför toaletterna på en bar, något hon inte riktigt tycks kunna låta bli men också skäms för, 

därför att ”folk stirrar så mycket att jag blir generad trots att jag inte bryr mig. Trots att jag 

egentligen är tuff och oberörd så skäms jag så mycket att jag får hjärtklappning” (s. 22). Dahl 

frågar sig om det går att skilja på känslan av att vara ”dålig” från skammen.
90

 Hon menar att 

skam är något som främst ”tillskrivs och upplevs i feminina kroppar, men också att skammen 

i sig feminiserar, det vill säga underordnar”.
91

  

 Ella verkar vilja stå upp för sin sexualitet, men andras dömande blickar gör det svårt. 

Dahl menar också att skam är ett tecken på att någon bryr sig.
92

 I den här situationen bryter 

Ella konventionerna för det respektabla till en gräns där även hon blir påverkad. Fastän hon 

begär korrekt inom den heterosexuella matrisen bör hon uppenbarligen inte göra det inför 

öppen ridå. Genom sin skam blir hon medveten om att hon bryter mot reglerna. Ändå är 

skammen inte tillräcklig för henne att sluta med det hon gör. Skammen placerar Ella i ”dålig 

flicka”-kategorin, men i slutändan underordnas hon inte så mycket som att hon accepterar 

skammen.
93

 

 När Ella kysser Svante för första gången är det hon som lägger armarna runt honom. 

Denna händelse beskrivs mer utförligt än de liknande interaktioner som förekommit tidigare: 

”Och han hånglar så konstigt. Nästan som att han inte hånglar alls, han bara härmas. Som en 

hångelspegel; min tunga till höger, hans tunga till vänster.” (s. 40) Märkligt nog återfinns här 

spegeln, om än i form av en liknelse. Möjligen går detta att tolka som att Ellas tendens att 

vara ”tvärtom” gör henne lik motsatta könet. Hon är både pojkflicka och dålig flicka. I 

huvudet tänker hon visserligen att de är en ”perfect match i hångel” (s. 40), men jag tolkar det 

snarare som en föraning till att de egentligen inte passar tillsammans. Denna tolkning styrks 

                                                 
90

 Dahl 2014, s. 322. 
91

 Ibid., s. 328. 
92

 Ibid., s. 344. 
93

 Dahl betonar modet hos ”femmefigurationen, de som inte bara försöker komma bortom skammen eller 

omvandla den till stolthet, utan som försöker bebo den”. Dahl 2014, s. 330. 



26 

 

av Ellas känslor när de blir avbrutna: ”Och jag känner något annat nu – kanske äckel eller 

medlidande eller förakt. Jag hatar inte, men jag gillar inte heller och jag är definitiv inte kåt.” 

(s. 41)  

 Många av mötena med pojkar framstår som otrygga och oangenäma. Till exempel kan 

hångel, som diskuterats ovan, framkalla skamkänslor hos Ella. Vid ett tillfälle har Ella sex 

med en kille hon just träffat men han gör henne obekväm genom att ta fram glidmedel och 

han ”känner inte ens efter om jag är våt först” (s. 71). Situationen upplevs som otrygg och det 

är oklart hur mycket samtycke som finns från Ellas sida, även om hon därefter själv tar kom-

mandot över sexet.  

  För Magdas del låter mycket av språket kring Jens våldsamt. Magda själv tycks inte sär-

skilt medveten om att Jens inte innebär trygghet, men läsaren kan ana att han inte är bra för 

henne: ”Det som strålar ut från honom när jag passerar. Glöden. Det som får mitt hjärta att 

dunk-smack-dunka mig försvarslös och lämna mig blödande på marken.” (s. 8) Att bli lämnad 

blödande på marken låter knappast romantiskt, ändå kan Magda inte sluta tänka på Jens. Hon 

reflekterar visserligen över det: ”[H]an både söndrar och lagar, får mig både hel och helt ur 

balans. Hans ögon som sliter och botar och skakar och lugnar. Det gudomliga kaoset i vart-

enda ögonkast, den knarkiga kicken från varje blick.” (s. 95) Det finns en viss ambivalens i 

hennes känslor. Ändå återkommer det närmast dyrkande inslaget och hon verkar egentligen 

inte ha så mycket emot Jens negativa effekt på henne utan verkar uppleva det som normalt. 

Hon kallar Jens ”fulländad” (s. 124), och sin egen handflata ”helig” efter att ha gjort en high-

five med honom (s. 269). Deras positioner i relationen tycks hierarkiskt, med Magda som för-

hållandevis maktlös i botten av pyramiden. Pojkarnas maktpositioner betonas genom flick-

ornas oro och fungerar som bränsle för de uppror som ska komma senare. 

 

2.3.2 Att hitta rätt 

På grund av den heterosexuella matrisen förväntas människor begära det andra könet. Att vara 

något annat än heterosexuell är då inte önskvärt i ett samhälle organiserat efter hetero-

sexualitet. Det är då heller inte underligt att det kan vara svårt att erkänna för sig själv att ens 

sexualitet inte faller innanför ramarna. I Ingen normal uttrycker Ella sin sexualitet till en bör-

jan, för att inte misstas gilla klasskamraten Niki, såhär: ”Fast inte så. Jag gillar killar [...].”  

(s. 41) Detta precis efter att Ella för första gången hånglat med Svante. Samtidigt börjar också 

Ella att tänka allt mer på just Niki. Det är visserligen inte alldeles underligt då Niki också bör-
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jar dejta Charlie vid samma tidpunkt. Ella blir svartsjuk: ”[Jag] fokuserar på att rita Charlie 

lycklig bredvid Niki. Jag ritar fult, mest med mening.” (s. 47) 

 Charlies förhållande med Niki tycks trigga en rad saker. Ella ”inser att jag vill att hon 

[Niki] ska tycka att jag är smart” (s. 51), och när Charlie och Niki är på dejt lägger Ella till 

”skaffa kille” på sin höstlista (s. 56). När Charlie, som liksom hon är ”tvärtom”, ändå skaffar 

sig en partner tänker hon att hon bör göra samma sak. Med stöd från Charlie har Ella till viss 

del kunnat ignorera de förväntningar som ställs på henne som äldre tonåring, men när han 

följer normen känner hon sig tvingad att göra detsamma. Ensam känner Ella av trycket av he-

teronormativiteten och den normativa temporaliteten. Det är ”dags” för henne att bli tillsam-

mans med någon. 

 Ella träffar några killar efter kyssen med Svante, och klipper som sagt av sig håret. Ett tag 

senare promenerar hon hem med Svante (s. 83). De inleder ett förhållande, och Ella verkar 

förhållandevis lycklig. I Svante finner Ella mer än bara attraktion, ändå tycks förhållandet 

mest vara ett sätt för Ella att bevisa för sig själv att hon är heterosexuell. Hon kämpar med att 

”vara ihop” och de förväntningar hon upplever finns i ett heterosexuellt förhållande. I skolan 

anmärker hon på att hon ”just kysst honom [Svante] eftersom jag antar att det är det man för-

väntas göra när man träffar sin kille” (s. 100). Jag tolkar förhållandet med Svante som en an-

passning till den heterosexuella matrisen och som förnekelse. På en fest anmärker Ella 

exempelvis att Svante ”kommer på festen så det blir enklast att jag väljer honom” (s. 109). Att 

vara tillsammans med Svante är Ella som ger efter och gör det som är enklast. Med detta me-

nar jag inte att Ella inte skulle vara attraherad av Svante: det är trots allt tydligt att hon at-

traheras av killar. Snarare är det själva förhållandet som är ansträngt; Ella verkar egentligen 

inte vilja vara med Svante mer än för att dölja känslorna för Niki för sig själv. 

 Det blir svårare och svårare för Ella att förneka sin sexualitet. Hon och Niki sover en natt 

i samma säng (s. 122), och Ella drömmer att Niki kysser henne (s. 128). Som för att kompen-

sera har Ella oralsex med Svante på en fest, men ”[n]är han säger att jag är helt otrolig slutar 

jag” (s. 133). Niki gör slut med Charlie, som Ella då måste trösta. Förhållandet med Svante tar 

slut men Ella kan fortfarande inte vara med Niki, som ju också är Charlies ex. Romanen slutar 

med att de ändå blir tillsammans, men att Ellas och Charlies vänskap skadas.  

 Francks tredje kategori är det heteronormativa (av)brottet. Här betonas flickans med-

vetenhet om det performativa i flickskapet och ”som sådant ett sätt att dölja det hetero-
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normativa (av)brottet”.
94

 En viktig ingrediens är tystnaden.
95

 Detta är också vad som händer 

för Ella. Hon agerar ut en heterosexualitet för att dölja sin, förmodade, bi- eller pansexualitet. 

Här finns dock en avgörande skillnad mot den tystnad Franck lyfter, som framför allt tycks 

vara en tystnad med syfte att hemlighålla en sexualitet.
96

 Dessutom menar Franck att det är 

ovanligt för homosexualitet att skildras som oproblematisk.
97

 Detta tycks ha ändrats sedan 

avhandlingen skrevs. För Ella är inte sexualiteten problemet i sig, endast internt, utan att den 

hon är kär i är hennes bästa kompis flickvän. Berättelsen handlar inte så mycket om att kom-

ma ut som huruvida vänskap eller kärlek bör prioriteras. Denna typ av historia tycks också ha 

blivit allt vanligare de senaste åren.
98

 

 För att sammanfatta finns inom Magdas och Ellas flickskap olika uttryck för sexualitet. 

Magda som duktig flicka och för det mesta normföljande är försiktigare. Magdas önskan om 

att vara normal är dock så stark att hon bortser från alla tecken på att Jens inte känner som 

hon. Detta tycks begränsa Magdas handlingsutrymme och det vidgas inte förrän hon klipper 

av håret och stänger ute Jens. Ellas sexualitet är mer uttrycksfull. Ändå verkar hon inte vilja 

erkänna den för sig själv utan blir i stället tillsammans med Svante. Att ”låtsas” håller dock 

inte för Ella i längden. Tack vare tillgångar i respektabilitet, feminism och en queer tempora-

litet kan Ella vara sig själv. 

 Gemensamt för de bägge är dock det slutliga avståndstagandet från romantiska/sexuella 

relationer med män, som faktiskt är mer dramatiskt i Magdas fall. I slutet bryter hon inte bara 

med Jens utan hon: ”Måttar upp honom. [– – –] Han får plats mellan tummen och pekfingret 

och jag pressar ihop, klämmer honom platt, krossar honom till grus och det gör inte särskilt 

ont, faktiskt.” (s. 376).  
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3 Sammanfattning och diskussion 

Ämnet för denna uppsats har varit hur flickorna konstrueras i romanerna Ingen normal står i 

regnet och sjunger och Mina smala axlars längtan av Sara Ohlsson respektive Maria Frens-

borg. Jag har utgått ifrån en konstruktivistisk syn på genus och använt mig av framför allt Ju-

dith Butlers teorier för att göra en hermeneutisk och komparativ tolkning av materialet. 

 I uppsatsen har jag visat hur kroppar och utseende spelar in i deras flickskap. Magda vi-

sade sig vara beroende av att göra femininitet för att både uppnå respektabilitet och för att 

locka till sig pojken Jens. Detta görande av femininitet och strävandet efter respektabilitet var 

också mycket krävande för henne. Den var orsak till mycket oro och bidrog till att Magda 

tvivlade på sig själv. Ella hade inte samma behov av att göra femininitet, mycket tack vare 

den respektabilitet hon har som medelklassflicka, och en del av den yttre femininitet hon gör 

kan ses som en queerfeministiskt handling. Tillsammans uppvisar dock båda romanerna en 

förhållandevis negativ bild av femininitet sammankopplad med förtryck. Att klippa av sig hå-

ret, som är båda Ellas och Magdas tydligaste feminina markör, blir då ett sätt att slå sig fria 

från den begränsning som femininiteten för dem utgör. 

 I analysens andra del studerade jag flickornas agerande. Även här skilde sig flickorna åt 

på ett liknande sätt. Magda har inte samma möjligheter som Ella att bryta normer, utan ser sig 

själv i stället som underlägsen dem har hon har kring sig. Däremot har Ella goda möjligheter 

att bryta normer, och hon antar de genusbeteenden hon anser passande för situationen. Hon 

manipulerar sin position med hjälp av genusuttryck och kan kallas pojkflicka. Detta verkar 

dessutom ge henne mer makt, vilket också tar sig uttryck i ett bättre självförtroende. Magda 

jämför sig i stället med andra och är inte riktigt nöjd med sig själv. 

 Även när det kommer till sexualitet upprepar sig samma mönster; Ella som normbrytande 

och Magda som normföljande. Det finns dock ett brott här mot det tidigare: Ella ställer sig 

plötsligt i heteronormativitetens led och blir tillsammans med pojken Svante. Detta ser jag 

som en följd av dels Charlies plötsliga kärlek, som skapar honom mer i enlighet med den he-

terosexuella matrisen, dels av Ellas pyrande känslor för Niki. Även om Ellas sexualitet inte är 

ett problem för andra är den svår för henne att erkänna för sig själv. Detta hör dock också 

samman med att Niki samtidigt är Charlies flickvän. Ella passar heller inte in i det hetero-

normativa förhållandet; hon ifrågasätter det ständigt och det tar sedan slut. I stället lever Ella 

en queer temporalitet där lesbisk kärlek och en lägre grad av mognad krävs. 

 Magdas undergivenhet multipliceras i hennes förhållande till Jens. Hon följer hans minsta 

vink och vågar inte ta några initiativ. Han har makt över henne och hon är så inställd på att 
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passa in att hon inte ser att han egentligen inte är intresserad. Heteronormen är så kon-

trollerande att Magdas sexualitet tycks bli ännu en begränsning som hindrar henne från att 

leva ut till fullo. Det är också på grund av Jens som hon tappar kontakten med sin bästa vän. 

Inte förrän hon bryter med Jens och väljer systerskapet kan hennes flickvärld vidgas. 

  I arbetet med den här uppsatsen förvånade det mig vilken stor betydelse håret visade sig 

ha. Speciellt för Magda är det en stor händelse som till synes förändrar hela hennes tillvaro. I 

bägge romanerna ses håret som en nackdel; en del av dem som är lätt för andra att gripa tag i 

för att sedan användas mot dem. Att klippa håret är en radikalfeministisk handling som fö-

rändrar allt. Det har också blivit tydligt hur identitetskategorierna förstärker varandra. För 

Magda tycks strävan efter respektabilitet leda till att hon vill göra rätt när det kommer till 

sexualitet, genus och ålder. Det hela fjättrar henne allt hårdare tills det knappt finns något 

handlingsutrymme kvar. Samtidigt betonar romanen hur motstånd är möjligt. För Ella har 

kategorierna i stället gjort henne starkare. Respektabiliteten gör det möjligt för henne att en-

gagera sig i feminism, som i sin tur stärker henne. Det tycks också lättare att bryta normer 

som medelklass, och när en norm väl är bruten verkar det lättare att bryta fler.  

 Jag vill också nämna vad romanerna lyfter som helhet. Både Ingen normal och Mina 

smala axlars längtan ser jag som feministiska romaner som skriver fram de svårigheter det 

kan innebära att vara flicka. Som en van läsare av ungdomslitteratur har jag också sett hur 

snabbt detta tema utvecklas, och hur mycket vanligare det börjar bli. I Mina smala axlars 

längtan och Ingen normal ifrågasätts normer kring genus och de kräver också större utrymme 

för flickor. Att båda romanerna skriver fram alternativ för flickor; ett rum där de kan ta den 

plats de förtjänar och utvecklas är också anmärkningsvärt. I Ellas fall fanns en viss skillnad 

mot Ambjörnssons studerade flickor, vilket kanske antyder att mycket förändras och att det 

förändras snabbt. Detta motiverar min forskning desto mer; i ett snabbt växande fält och i en 

litteratur i snabb utveckling finns det mycket att utforska. Förändringens fart syntes också i 

hur Franck diskuterar homosexualitet, där ämnet idag allt oftare verkar porträtteras utan större 

yttre svårigheter. Samtidigt har romanerna en negativ syn på femininitet. Som jag nämnt har 

detta varit vanligt inom feminismen men kanske är det dags att ta den på allvar likt Ulrika 

Dahl och Maria Margareta Österholm. Att göra femininitet måste inte vara negativt. 

 Med den här uppsatsen hoppas jag ha visat hur flickan konstrueras i relation till hetero-

normativitet och traditionella genuskonstruktioner samt bidragit till den kunskapsmassa om 

flickskapande som börjat växa de sista decennierna. Förhoppningsvis kan den också inspirera 

vidare forskning.  
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