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Kapitel 1 

Inledning 

När jag var tonåring var det väldigt viktigt för mig och mina kompisar att passa in. Det var en 

känslig period, då vi gick ifrån att vara flickor till unga kvinnor (eller tjejer, som jag kommer 

kalla det). Vi tyckte att vi experimenterade med kläder och stack ut, men ser jag tillbaka på 

den tiden kan jag konstatera att vi oftast höll oss inom normens ramar för hur tjejer ska se ut. 

Vi anpassade även vårt beteende och vår världsbild efter de rådande normerna; ibland 

medvetet men ofta omedvetet. Det fanns en rädsla att inte vara ”rätt” och anses som 

avvikande från det kvinnliga idealet. Avvek någon från mängden var vi snabba att konstatera 

detta inom vårt gäng. Det behövde inte alltid vara något negativt att sticka ut, utan lika ofta 

kunde vi avundas personens mod att våga vara annorlunda.  

     För att hitta sin identitet är genusnormerna viktiga för tonåringar att följa för att passa in 

eller för att medvetet bryta mot dess konventioner. Under tonåren genomgår tjejer en process 

där de tvingas hantera de rådande normerna och anpassa sig till en viss kvinnoroll.
1
 Genom 

denna process sker det en reproduktion av genus som tonårstjejerna gör. 

     Efter att ha läst ungdomslitteratur som tonåring och identifierat mig med de kvinnliga 

karaktärerna i böckerna blev jag nyfiken på hur konstruktionen av genus ser ut i dagens 

ungdomsromaner. När jag sedan läser Kan vi inte bara låtsas som om ingenting har hänt 

(2011)
2
 av Anette Eggert, Amandas bok (2011)

3
 av Katerina Janouch och Flyga högt (2011)

4
 

av Katarina von Bredow slås jag av hur många likheter jag finner mellan de kvinnliga 

protagonisterna och mig själv som tonåring. 

     Genus är någonting man gör menar Fanny Ambjörnsson i I en klass för sig: genus, klass 

och sexualitet bland gymnasietjejer (2004). Vi skapar och återskapar genusnormer.
5
 Man 

konstruerar alltså ”kvinnlighet” i förhållande till de normer som existerar. I romanerna 

                                                           
1
Eva Lundgren & Renita Sörensdotter, Ungdomar och genusnormer på skolans arena, Dalarnas forskningsråd, 

Falun, 2004, s. 26. 

2
 Anette Eggert, Kan vi inte bara låtsas som om ingenting har hänt?, Opal, Bromma, 2011. 

3
 Katerina Janouch, Amandas bok, Bonnier Carlsen, Stockholm, 2011. 

4
 Katarina von Bredow, Flyga högt, Rabén & Sjögren, Stockholm, 2011. 

5
 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, Ordfront, Diss. 

Stockholm: Univ., 2004,Stockholm, 2004.  
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förekommer genusnormer som protagonisterna måste förhålla sig till och väljer att antingen 

reproducera konstruktionen av kvinnligt genus eller att bryta mot den. 

 

Syfte 

Syftet i den här uppsatsen är att utforska hur de kvinnliga protagonisterna konstruerar genus i 

tre ungdomsböcker
6
. För att undersöka detta närmare utgår jag från följande frågeställningar: 

Är protagonisterna medvetna om de normer som förekommer? Hur visas deras medvetenhet i 

texterna i så fall? Vilken roll spelar kompisrelationerna i konstruktionen av genus? På vilket 

sätt är kroppen betydelsefull i konstruktionen av genus? 

 

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

I Rött eller grönt?: flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 

1914-1944 (2001) skriver Marika Andræ om flickbokens historia. Hon analyserar B. 

Wahlströms flick- och pojkböcker och visar på dess skillnader och hur protagonisten 

framställs av författaren. Genom att belysa skillanderna berör Andræ
 
 genus och hur 

samhällets normer har präglat böckerna.
7
 Litteraturen speglar den tid som böckerna författats 

i. Om flickor för flickor: den svenska flickboken (1994) är en antologi som skildrar hur den 

svenska flickboken har utvecklats genom tiderna. Westin och Toijer-Nilsson med flera skriver 

om hur samhället speglas i böckerna och de kvinnliga protagonisterna har förändrats med 

samhällets förändringar.
8
 Både Andræ och och Westin och Toijer-Nilsson pekar på att 

litteratur, samhälle, genus och normer har med varandra att göra. 

     I Mia Francks avhandling, Frigjord oskuld: heterosexuellt mognadsimperativ i svensk 

ungdomsroman (2009) analyseras hur tjejers sexualitet skildras i olika ungdomsromaner. Hon 

                                                           
6
 Bokhandlar och bibliotek definierar dessa tre romaner som ungdomsböcker. Jag använder mig därför av 

begreppet ”ungdomsböcker”. 

7
 Marika Andræ, Rött eller grönt?: flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914-

1944, B. Wahlström, Diss. Uppsala : Univ., 2001,Stockholm, 2001. 

8
 Ying Toijer-Nilsson, Boel Westin & Ulf Boëthius (red.), Om flickor för flickor: den svenska flickboken, Rabén 

& Sjögren, Stockholm, 1994. 
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diskuterar huruvida de följer den heterosexuella normen eller bryter mot den.
9
 Denna 

avhandling har hjälpt mig att kunna synliggöra den heterosexuella normen i 

ungdomsromanerna som analyseras i uppsatsen. 

     Av annan litteratur som också undersöker genus vill jag visa på två undersökningar. Att 

göra kön: om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män (2003) beskriver Ylva 

Elvin-Nowak och Heléne Thomsson hur vi i det svenska samhället konstruerar genus. De 

menar att boken är ämnad för så väl som kurslitteratur till nöjesläsning eller uppslagsbok för 

de som vill lära sig om hur vi ”gör” kön.
10

 Även denna undersökning har fått mig att kunna 

upptäcka de heterosexuella normerna som förekommer i romanerna. Bronwyn Davies’ Hur 

flickor och pojkar gör kön (2003) är en studie som inriktar sig på hur barn konstruerar 

genus.
11

 Han har studerat barnen och gjort flera intervjuer. Davies gör sin undersökning på 

yngre barn där han visar hur de konstruerar genus. Denna undersökning har gett mig en större 

förståelse för hur barn redan i tidig skolålder konstruerar genus. Barnen isärhåller bland annat 

mannen och kvinnan och undersökningen visar att barn vid redan ung ålder är medvetna om 

normer som rör genus. 

     Yvonne Hirdman förklarar i Genus: om det stabilas föränderliga former (2003) hur genus 

har skapats genom vår historia och ger flera exempel på texter som har bidragit till det 

genussystem som har skapats.
12

 I Hirdmans artikel ”Genussystemet: reflektioner kring 

kvinnors sociala underordning” (1993)
13

 presenterar och förklarar hon sin syn på 

genussystemet. Denna tankemodell kommer jag att använda i min analys. Hirdman förklarar 

”genussystemets logiker” och visar på två fundament: dikotomi och hierarki. Dikotomi är 

isärhållandet mellan mannen och kvinnan. Man tilldelas till exempel olika egenskaper, platser 

och förehavanden som är normativa för vad som anses manligt och kvinnligt. Hierarkin 

betyder att det är mannen som är norm och då alltså det ”normala”. Det är han som har 

makten och är överordnad. I detta genussystem innefattas även genuskontraktet. Detta 

                                                           
9
 Mia Franck, Frigjord oskuld: heterosexuellt mognadsimperativ i svensk ungdomsroman, Åbo akademi, Åbo, 

2009. 

10
 Ylva Elvin-Nowak & Heléne Thomsson, Att göra kön: om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och 

män, Bonnier, Stockholm, 2003. 

11
 Bronwyn Davies, Hur flickor och pojkar gör kön, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2003. 

12
 Yvonne Hirdman, Genus: om det stabilas föränderliga former, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2003. 

13
 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Genus i historisk 

forskning / Christina Ericsson (red)., s. 146-161, 1993. 
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kontrakt är en osynlig överenskommelse mellan mannen och kvinnan som bestämmer hur de 

ska vara mot varandra. Genom vår ständiga reproduktion av genusnormer fortsätter det att 

förekomma.
14

 De kursiverade orden dikotomi, hierarki och genuskontrakt är begrepp som jag 

använder mig av i uppsatsen. Genussystemet visar sig i alla tre ungdomsromanerna.  

     I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (2004) är en studie som 

bland annat undersöker  hur svenska ungdomstjejer konstruerar genus. Ambjörnsson menar 

att genom att använda genus som ett begrepp istället för kön understryker man den sociala 

konstruktionen. Genus är något som skapas och återskapas genom sociala handlingar menar 

Ambjörnsson.
15

 Denna syn på genus är en utgångspunkt i min uppsats. Ambjörnsson gör sin 

undersökning på tjejer från Samhällsprogrammet och från Barn- och fritidsprogrammet. 

Samhällstjejerna beter sig enligt normen medan BF-tjejerna tar avstånd från den. I uppsatsen 

refererar jag till Ambjörnssons undersökning och intervjuer med samhällstjejerna, då deras 

konstruktion av genus är mest belysande för att förstå protagonisternas konstruktion av genus, 

i de romaner jag undersöker. 

     Kroppen spelar en stor roll i konstruktionen av genus och ägnas ett särskilt kapitel hos 

Ambjörnsson. Hon menar att genom olika ritualer som att sminka sig rätt, klä sig rätt och raka 

bort hår på rätt ställen på kroppen konstruerar tjejerna genus. De anpassar sig till det som är 

acceptabelt enligt normen. Tjejerna har lärt sig att deras kroppar bedöms, och konstruerar 

tjejerna genus på fel sätt riskerar de sin kvinnliga status.
16

   

     Det finns en medvetenhet om de normer som förekommer i det svenska samhället idag. En 

medvetenhet som också förekommer bland tjejerna i Ambjörnssons undersökning. När 

Ambjörnsson till exempel frågar vad som är kvinnligt respektive okvinnligt har tjejerna inga 

problem med att svara. De hävdar att de väljer medvetet hur de ska bete sig i olika 

sammanhang utifrån olika förväntningar på hur de ska bete sig.
17

 Om denna medvetenhet är 

synlig i romanerna och hur den visar sig, är en del av min undersökning av i de tre romanerna. 

Att passa in och vara ”normal” strävar tjejerna efter i både Ambjörnssons undersökning och i 

ungdomsromanerna. De vill vara kvinnor men inte sticka ut eller vara ”fel”. Därför anpassar 

                                                           
14

 Hirdman 1993, s. 146- 161. 

15
 Ambjörnsson 2004, s. 11 ff. 

16
 Ibid, kapitel 4. 

17
 Ibid, s. 66 f. 
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de sig både medvetet och omedvetet efter normerna. De måste ha kontroll och gränserna är 

hårfina. 

     Ambjörnsson tar också upp den rådande heteronormativitet som förekommer bland tjejerna 

där det homosociala är viktigt för tjejers konstruktion av genus, då de identifierar sig med 

varandra. I min analys kommer jag att använda mig av begreppet homosocial. Begreppet visar 

tydligt protagonisternas umgängesformer där tjejkompisen är väldigt viktig för deras 

konstruerande av genus.  

     I Ungdomar och genusnormer på skolans arena (2004) har Eva Lundgren och Renita 

Sörensdotter gjort en studie som undersöker hur tjejer och killar konstruerar genus i skolan. 

De undersöker bland annat heteronormativitet och kroppslighet,
 18

 som jag använder i min 

analys. Till skillnad från Ambjörnsson som bara gör sin undersökning på tjejer görs den här 

undersökningen på både tjejer och killar. Den är inte heller lika djupgående som 

Ambjörnsson, men den är ändå relevant för min analys.  

 

Metod  

Jag har valt att avgränsa mig till att undersöka hur de kvinnliga protagonisterna konstruerar 

genus i tre ungdomsromaner från 2011. En större undersökning av fler kvinnliga karaktärer i 

romanerna är fullt möjlig, men kommer inte att göras i denna uppsats. Jag har valt att fokusera 

på huvudpersonerna då böckerna skildrar både deras tankar och handlingar, och visar hur 

tjejerna förhåller sig till de rådande normerna. 

     De tre ungdomsromanerna, Kan vi inte bara låtsas som om ingenting har hänt, Amandas 

bok och Flyga högt analyseras med fokus på genus. Jag undersöker de skönlitterära texterna 

ur ett litteratursociologiskt perspektiv där samhället speglas i litteraturen.  Detta för att visa på 

hur samhällets normer avspeglas i de tre ungdomsböckerna.  

 

                                                           
18

 Lundgren och Sörensdotter 2004. 
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Disposition 

Inledningsvis i kapitel 1 presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar samt tidigare 

forskning och metod. I kapitel 2, 3 och 4 analyseras tre olika ungdomsromaner. I varje 

analyskapitel förekommer ett handlingsreferat av den ungdomsroman som analyseras. 

Kapitlen följer samma struktur där homosocialitet analyseras först följt av analyser av hur 

tjejerna förhåller sig till rådande normer , killars makt, heteronormativitet och kroppen. I 

kapitel 5 hålls en avslutande diskussion av det som har analyserats och därefter en 

sammanfattning. 
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Kapitel 2  

Kan vi inte bara låtsas som om ingenting har hänt av Anette Eggert 

Romanen handlar om Millie och hennes sista månader i nian. Genom tillbakablickar från 

fyran och framåt får man följa hennes liv. Millie umgås med de populära tjejerna i klassen 

men tillbakablickarna visar att det inte alltid har varit så. Emma och Millie har  varit bästa 

kompisar sedan Millie kom nyinflyttad. Emma är den som Millie umgås med i skolan och på 

fritiden. Det är bara de två som håller ihop mot alla andra. De första veckorna i sexan är 

Emma sjuk och Millie blir ensam och börjar umgås med Madde och Louise. Madde är den 

tuffa och erfarna tjejen och Louise den snygga och rika. Båda har hög status i klassen och 

bland killarna. De är tjejer som Millie ser upp till och vill umgås med för att vara någon 

samtidigt som hon längtar tillbaka till Emma och deras vänskap.  

 

Emma vs. Madde och Louise 

Emma är Millies bästa kompis mellan fjärde och sjätte klass. De gör allting tillsammans och 

håller varandra om ryggen när det behövs. Efter att ha blivit bjuden på fest till Henke som är 

kompis med de populära i klassen börjar Millie umgås med Madde och Louise. Hon ser upp 

till Louise, som hon tycker är snygg och smart. Millie vill ha en nära kompisrelation som hon 

hade med Emma. De homosociala vänskapsrelationerna är viktigt för Millie och det är tydligt 

att hon söker efter tjejkompisar när hon tänker på Louise, ”[t]änk om hon kan bli min nya 

Emma?”.
19

 Med Emma kan Millie känna sig trygg, men med Louise och Madde kan hon inte 

det på samma sätt. Med Madde och Louise finns en osäkerhet som gör att Millie inte kan lita 

på att de alltid kommer vara hennes kompisar. Men, en slags identifikation finns ändå. Millie 

anpassar sig efter deras sätt att konstruera genus. Med Emma var det ridning som gällde, men 

med Louise och Madde är ridning töntigt, och då slutar Millie att rida.
20

 Detta påminner om 

den centrala betydelse som det homosociala sammanhanget har hos Ambjörnsson där 

samhällstjejerna skapar en trygghet och sin identitet med varandra.
21

  

 

                                                           
19

 Eggert 2011, s.13; 102; 183; 187. 

20
 Ibid, s. 182. 

21
 Ambjörnsson 2004, s. 127 f. 
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Genuskontraktet 

Millie har ingen medvetenhet om de rådande normerna i romanen när hon reproducerar genus. 

Hon följer normerna utan att ifrågasätta dem eller synliggöra dem. Hon växer upp i en familj 

där mamman tar hand om hushållet och pappan kommer hem sent från arbetet utan att hjälpa 

till hemma. Denna struktur hemma påverkar hur Millie ser på genus och normer. Millie är van 

vid att mamman lagar maten och när hon är bortrest känner Millie att hon måste ta på sig detta 

ansvar hemma eftersom pappan inte gör det. Millie tänker på vad hennes mamma skulle göra 

och plockar bort disk från bordet och ställer in mjölken när hon och hennes pappa ätit middag. 

Han lämnar bara bordet utan att göra någonting.
22

 Denna händelse upprepar sig i olika 

skepnader där Millie får ta på sig mammans ansvar i hemmet. Det som händer här är ett 

genuskontrakt mellan mannen och kvinnan där de har bestämda sysslor. Millie rättar sig efter 

kontraktet och faller in i den traditionella kvinnorollen. 

    I resultat av Millies omedvetenhet skriver hon genuskontrakt. Ett genuskontrakt är 

återskapandet av de föreställningar om hur kvinnor och män ska förhålla sig till varandra.
23

 

Genuskontraktet bygger på en dikotomi när Millie delar upp egenskaper och sysslor efter kön. 

Mamman har till exempel en ”mammablick”
24

 som är både mjuk och hård och när Millie är 

hemma hos en kille som hon gillar beskriver hon ljudet från diskningen som 

”mammaslammer”
25

.  

     Millie hyser stor besvikelse gentemot sin pappa som är alkoholist och inte är speciellt 

närvarande i hennes liv. Det är Millies mamma som har koll på vilka Millie umgås med, på 

skolaktiviteter och så vidare. Ändå tycker Millie att hennes mamma tjatar på pappan när han 

kommer hem sent och inte är delaktig. Det är alltså mamman som ska sluta tjata och inte 

pappan som ska ta sitt ansvar. Här visar sig den rådande hierarkin. Hans handlingar 

avdramatiseras av Millie och istället skyller hon bråket på mammans tjat.
26

 Millie följer 

normerna som sätts i familjen och härmar mamman. Dikotomin bestämmer föräldrarnas 

positioner. Exemplen från boken ovan visar på hur familjens normsystem placerar mannen 

och kvinnan i olika världar. Denna sociala konvention överförs på Millie och hennes 

världsbild och påverkar Millie när hon konstruerar genus. 

                                                           
22

 Eggert 2011, s. 87. 

23
 Hirdman 1993, s. 153. 

24
 Eggert 2011, s. 15. 

25
 Ibid, s. 228. 

26
 Ibid, s. 37. 
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Killarnas makt  

Killarna i Millies klass har makt. De har makten att bestämma om en tjej duger eller ej. De 

bestämmer vem som är attraktiv eller inte är det. Är tjejen attraktiv för det motsatta könet ger 

det henne status bland tjejkompisarna.
27

 När Millie är på fritidsgården med Madde och Louise 

sitter killarna från klassen och bedömer med höga röster tjejernas kroppar. Millie tycker att 

det känns jobbigt och drar sig för att gå till toaletten. När hon går till toaletten hör hon killarna 

bedöma henne efter en skala från ett till tio. Millie får en sjua och hör dem säga att hon har 

fina bröst men tjock mage. Millie blir ledsen och det enda hon fokuserar på är att de tycker att 

hon har tjock mage.
28

 

     Det är killen som har makt över tjejen genom att han kan bestämma vem som räknas eller 

inte. Han är även den som tar initiativ och det ger honom makt. Han har då makten att 

bestämma om kärlek mellan honom och en tjej kommer att utvecklas. Millie vågar inte att ta 

initiativet med de två killar i romanen som hon gillar. Denna maktrelation mellan tjejer och 

killar visar även Lundgren och Sörensdotter med sin undersökning. I deras undersökning 

säger tjejerna att man får ta initiativ som tjej men att det inte brukar vara så. Därför väntar de 

oftast på att killen ska göra det. Lundgren och Sörensdotter menar att det begränsar tjejerna.
 29

 

Hirdman visar på samma funktion i genussystemet där kvinnans handlingsutrymme är 

begränsat. Hon hänvisar till att i historien har forskare sett kvinnan som ”varandet” och 

mannen ”görandet”.
30

 Tjejen väntar alltså på att killen ska ta initiativ för att det är han som 

har fördelats handlingskraften, ”görandet” och detta menar jag, lever kvar hos tjejerna hos 

Lundgren och Sörensdotter och i Eggerts roman. 

 

Heteronormativitet 

Ambjörnsson menar att tjejerna får social status om hon har en pojkvän som blir ett slags 

kvitto på att hon är heterosexuellt attraktiv för det andra könet.
31

 Genom killen får tjejen alltså 

en ”kvinnlig” status. Millie blir först accepterad av Madde och Louise och blir deras kompis 

                                                           
27

 Ambjörnsson 2004, s. 110. 

28
 Eggert 2011, s. 98 ff. 

29
 Lundgren och Sörensdotter 2004, s. 146 ff. 

30
 Hirdman 1993, s. 161. 

31
 Ambjörnsson 2004, s. 110. 
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när hon blir bekräftad av killar. Millie hejar på Henke eftersom deras mammor känner 

varandra. Henke är en kille som alla gillar och som umgås med de populära i klassen och 

Millie får status genom att hälsa på honom inför de populära i klassen. När han sedan bjuder 

henne på fest och en kille på festen stöter på Millie får hon ännu mer status och blir 

accepterad av Madde och Louise.
32

  

     Millie gör inga anspråk på att bryta den heterosexuella normen i romanen, utan 

heteronormativiteten har här tolkningsföreträde. När Millie onanerar tänker hon på en kille 

som hon gillar och tycker är snygg. Den killen som hon tänker på är den senaste killen som 

hon har kysst. Det var i sexan och nu går hon i nian. Eftersom hon tycker att det är jättelänge 

sedan betraktar hon sig själv som konstig: ”Känner mig som en utomjording, ett äckligt 

ufo”.
33

 Som jag har nämnt ovan får tjejen sin kvinnliga status genom att vara attraktiv för det 

motsatta könet. Millie menar att hon inte är det då hon tycker att det var länge sedan någon 

kille visat intresse för henne. Ett normsystem visar sig här och bestämmer hur hon definierar 

sig själv utifrån det heterosexuella normsystemet. 

     Senare i romanen leker Millie med tanken att gå hem med någon eller att kyssa någon.
34

 

”Någon” som hon refererar till är inte utskrivet en person av manligt kön men det är 

underförstått. Under berättelsens gång fantiserar Millie om killar och det i sig ger en antydan 

om att det är någon av motsatt kön hon vill bli kysst av, men egentligen skulle denna någon 

även kunna vara en person av samma kön. Utifrån det heterosexuella normsystem som 

förekommer i romanen är det alltså underförstått att det är en kille som Millie refererar till. 

Detta heteronormativa begär faller inom ramarna för Millies strävan efter att få en kvinnlig 

identitet och hennes konstruktion av genus. 

  

Kroppen  

För att kunna passa in anpassar sig Millie efter heteronormen och konstruerar kvinnlighet 

genom den. Kroppen är en viktig del i konstruktionen av genus och fungerar som en spegel 

som ska reflektera hennes kvinnlighet. Millie har ofta smink på sig. Hon använder det för att 

framhäva sin kvinnlighet. När hon ska på fest sminkar hon sig innan festen för då är det extra 

                                                           
32

 Eggert 2011, s. 45; 172 ff. 

33
 Ibid, s. 29. 

34
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viktigt att passa in och vara ”rätt”.
35

 Millie, Madde och Louise blir inlåsta i skolans källare 

innan de ska på fest. De får sitta där länge med gråten i halsen och när de till slut kommer till 

festen går de direkt in på toaletten för att sminka om sig. Louise har med sig smink som Millie 

får låna och Millie tänker ”[ö]verlevare”.
36

 Louise är en överlevare för att hon har med sig 

sminket som de behöver för att passa in på festen. Ordet överlevare, menar jag markerar hur 

hård miljön är som de lever i i romanen och understryker hur omedvetna de är om 

normsystemet som förekommer i romanen. Sminket fungerar som en sköld där skölden 

skyddar tjejerna från den hårda världen. Millie tycker att Louise är snygg och vill gärna se ut 

som hon. Innan Millie ska på en fest klär hon sig i kläder som hon tror att Louise skulle ta på 

sig och beundrar Louises snygga läppar målade med läppglans. Hon tar även på sig en 

spetsbehå som syns under hennes linne.
37

 För Millie understryker det hennes kvinnlighet. 

     Att vara ”rätt” handlar om att hålla sig inom vissa bestämda ramar som tjejerna måste 

känna till, menar Ambjörnsson. Madde kommenterar en tjej på skolan som är överviktig och 

gör sig lustig på hennes bekostnad. Millie skrattar och ser hennes fetma som något 

avvikande.
38

 Den överviktiga tjejen är alltså inte ”rätt” kvinnlig. Tjejerna i Ambjörnssons 

undersökning menar att de aldrig blir nöjda med sina kroppar, att de har bantat och tänker på 

vad de äter. Det finns ett smalt ideal bland tjejerna.
39

 Nora, den mobbade tjejen i klassen 

håller inte heller måttet enligt Millie, trots att hon på skolavslutningen klär sig kvinnligt i vitt 

med en blomma i håret.
40

 Det här är exempel på kroppen som projekt och att det är en ständig 

process att bli kvinna. 

 

  

                                                           
35

 Eggert 2011, s. 166. 

36
 Ibid, s. 208 f. 

37
 Ibid, s. 167; 170 f. 

38
 Ibid, s. 144. 

39
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40
 Eggert 2011, s. 187. 
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Kapitel 3 

Amandas bok av Katerina Janouch 

I den här ungdomsromanen får man följa Amanda som både vill passa in som kvinna och följa 

genusnormen som gestaltas i boken, men samtidigt stå upp för det hon tror på och bryta mot 

genusnormerna. Det finns alltså en stor spänning mellan Amandas inre identitetsskapande och 

hennes yttre. En spänning mellan att passa in och att stå upp för det hon tycker och tror på.  

 

Normer: spelets regler 

Amanda är en tjej som har stor medvetenhet om de genusnormer som finns i hennes 

omgivning och problematiserar dem ofta för sig själv i sina tankar. Detta kallar jag för hennes 

”inre identitet”. Hennes inre identitet för en kamp mot samhällets normer i romanen. 

Amandas yttre identitet är det hon visar utåt i könsblandade grupper och den identiteten är 

oftast anpassad till de rådande normerna i samhället. Den inre identiteten kämpar ständigt för 

att komma upp till ytan och visa sig. Vid några tillfällen i romanen är så fallet men den trycks 

sedan ner igen och Amandas yttre kvinnliga identitet tar över. I hennes tankar vill hon inte 

följa den kvinnliga normens regler. Hon vill vara fri. Inte låsa sig vid någon kille som hon tror 

kommer att styra förhållandet, men hon menar också att det är spelets regler som hon måste 

följa.
41

  

     Reglerna, det vill säga normerna, är Amanda väl medveten om och följer dem. Hon är även 

väl medveten om hierarkin som förekommer där mannen är normen. Amanda menar att 

killarna har ”rätt” att göra tjejerna till åtlöje och att det är mannen som styr.
42

 När Amanda 

menar att killarna har rätten, skriver hon genuskontrakt och reproducerar genus. 

 

Killarnas makt 

Amandas klasskamrat Saga har kallats hora och har ett rykte om sig att vara ”lösaktig” bland 

eleverna på skolan de går i. Under ett grupparbete mellan Saga, Amanda och hennes bästa 

kompis Jonna tar Amanda  mod till sig och föreslår att hon och de andra ska slåss för att ta 
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tillbaka makten från killarna som ofta skriker glåpord efter Saga.
43

 Här vågar Amanda i ett 

enkönat sammanhang kritisera killarna och säga vad hon tycker. Enligt Ambjörnsson är 

tjejerna  mycket medvetna om normen och hur de ska bete sig för att på bästa sätt passa in.  

De har en föreställning om vad kvinnlighet är och hur man bör vara som tjej. När de umgås 

med bara tjejer vågar de vara sig själva och inte rätta sig efter de normer som finns i 

könsblandade grupper.
44

 Efter Amandas och tjejernas samtal om krig mot killarna bryter hon 

tillsammans med de andra två mot normen och säger ifrån till killarna. Hon tycker i och för 

sig att det är jobbigt och vill inte vara den ”störiga” tjejen, men hon vill också säga ifrån.
45

  

     Amanda problematiserar tjejers och killars sexualitet då hon menar att rykten om tjejer 

som haft sex med många är horor eller ”madrasser” medan killar som legat med många blir 

hyllade och kallade för hjältar. Hon tycker att det är föråldrigat men att det fortfarande ser ut 

så.
46

 Tjejerna resonerar under en intrevju på samma sätt i Ambjörnssons undersökning; att om 

killen skulle bli kallad för hora skulle han bli glad eftersom han då är någon som får ha sex 

med tjejer.
47

 I studien förklaras också dilemmat som tjejerna står inför då man som tjej inte 

heller ska vara helt otillgänglig men heller inte för tillgänglig.
48

 Denna balans problematiserar 

Amanda när hon förklarar att det inte heller är okej att vara oskuld.
49

 Amanda funderar också 

kring onani. Hon onanerar och har surfat på porrsidor på internet, men hon raderar allt på 

datorn för att hon inte vill framstå som ”översexuell”.
50

 Amanda balanserar ständigt på 

gränsen för normens ramar för att passa in och inte uppfattas som avvikande. Denna kontroll 

som både tjejerna hos Ambjörnsson och Amanda i Janouchs roman måste utöva kan också 

kopplas till tjejers lust. Att visa lust kan också vara att kliva över gränsen och tjejerna kan ses 

som ”översexuella”.  I boken menar Amanda att en tjej inte ska uttrycka lust. Bara när tjejen 

har ett stadigt förhållande ska hon vara villig till sex på killens initiativ.
51
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     Amanda berättar att det aldrig är någon vuxen som berättat för henne om klitorisen och hur 

man gör med den.
52

 Hon får då på eget initiativ och med sin nyfikenhet utforska sin kvinnliga 

lust. Amanda är lämnad ensam åt det rådande normsystemet utan vuxnas vägledning och 

information.
53

  

 

Heteronormativitet 

Läsandet har stor betydelse för Amandas skapande av genus i boken. Amanda kommer i 

kontakt med romanen Crème Fraiche av Suzanne Brøgger genom sin bästa kompis Jonna som 

lånar ut den till henne. Amanda skulle adrig vågat fråga om hon fick låna boken av Jonna, 

erkänner hon.
54

 Crème Fraiche handlar om Suzanne Brøggers sexdebut och hennes sexuella 

erfarenheter. Brøggers sexdebut är enligt Amanda inte på ”rätt” sätt som mellan en man och 

en kvinna som har ett stadigt förhållande, utan under gruppsex. Amanda känner att det inte 

räcker med den här boken utan går till biblioteket och lånar två andra böcker, Rädd att flyga 

av Erica Jong och Jag minns alla mina älskare och hur de brukade ta på mig av Kerstin 

Thorvall, som handlar om sex och om hur kvinnorna lever ut sina lustar. Tjejtidningen Vecko-

Revyn har också en påverkan på hur Amanda ser på sex. När hon läser en artikel om 

”knullkompisar” resonerar Amanda vidare kring att man egentligen inte behöver vara kär för 

att ha sex. I tidningen finns det tydliga normer om hur tjejer bör vara och se ut, som påverkar 

tjejer som läser den.
55

  

     Brøggers, Jongs och Thorvalls okonventionella syn på sex biter sig fast i Amandas 

identitetsskapande och har stor inverkan på hennes sexualitet. Amanda bryter flera 

genusnormer i sin relation med Axel, som till exempel när de har sex då hon känner sig säker 

efter att ha läst om sex. Hon tar initiativ flera gånger under samlaget, visar vad hon vill och 

visar lust.
56

 Amandas inre identitet som många gånger aldrig syns utåt i boken kommer fram 

här.  

                                                           
52

 Janouch 2011, s. 50. 
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54
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     Tonåringar strävar mot att bli vuxna och sedda som mogna. Att vara heterosexuellt 

åtråvärd för en tjej och att vara heterosexuellt aktiv är ett medel som bidrar till att kunna ta ett 

steg närmare vuxenlivet.
57

 Amanda resonerar att man inte är en ”äkta” kvinna om man inte 

har haft sex med en kille som tjej: 

 

En äkta Kvinna. Det krävs visst en del för att man ska bli det. Om man är oskuld är man med 

andra ord oäkta, man är fusk och fejk och på låtsas. Men när man går över gränsen, när man 

släpper in nån annan i sin kropp, då förvandlas man. Fast det duger inte med vad som helst. För 

att man ska bli äkta kvinna måste saken vara en killes penis. Inget mindre än så.
58

 

 

Amanda känner dock att vara kär och ha sex inte behöver vara det enda alternativet. Med det 

bryter hon mot normen om att tjejen måste vara ihop med någon för att kunna ha sex på ett 

”rätt” sätt. Men paradoxalt nog är det bara heterosexuellt sex som räknas för att bli en äkta 

kvinna i Janouchs roman. Detta visar hur fångad Amanda är i genussystemet. Hennes inre 

identitet menar att hon inte behöver vara tillsammans med en kille för att ha sex, men att det 

måste vara en kille för att hennes yttre identitet ska kunna anpassa sig till normen. 

 

Kropp och kontroll 

Amandas yttre identitet är en identitet som främst följer normen för hur tjejer bör vara. Det 

skildras tydligt i hennes handlingar i sociala sammanhang och i hur hon framställer sig som 

kvinna i umgänget med andra. 

     Det är en process att bli kvinna och med hjälp av kroppen konstruerar tjejer sin kvinnliga 

identitet. Att sminka sig är en del av den processen.
59

 Skönhet kommer inte inifrån menar 

Amanda. Om en tjej ska kunna få en kille måste hon vara snygg och det är alltså utsidan som 

räknas.
60

Amanda sminkar sig när hon vill känna sig fin och kvinnlig och träffar kompisar. När 

hon ska på fest eller träffa Axel är det extra viktigt för henne att vara fräsch och snygg. Smink 
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måste hon ha på sig eftersom osminkad tycker hon att hon ser ut som en gris.
61

 Det blir som 

pricken över i i hennes konstruktion av kvinnlighet. Amanda tycker inte att hon ser bra ut utan 

smink och tycker att hennes tjejkompisar är mycket snyggare än hon. Saga ses som den 

snyggaste tjejen i skolan, enligt Amanda. Jonna och Amanda diskuterar med varandra att Saga 

får dem att känna sig fula ibland när de kommer till skolan.
62

 Att inte vara nöjd med sin kropp 

och sitt utseende anses som normalt. Tjejerna i Ambjörnssons undersökning menar att det är 

en del av deras vardag att de försöker sträva efter det kvinnliga idealet. Tjejerna har ett 

förhållningssätt till utseende där de menar att om man tycker att man är fin ska man inte säga 

det högt för det anses som ”kaxigt”.
63

 Det handlar alltså om måttfullhet och att ha kontroll så 

att man inte går över gränsen och blir utstött för att man är annorlunda. 

     I sina egna tankar kan hon resonera kring sexualitet, samlag och onani, men hon skulle 

aldrig våga prata om det med sina kompisar. Som jag nämnt ovan skulle hon aldrig våga fråga 

Jonna om hon kunde låna Crème Fraiche eller berätta för någon att hon har varit inne på 

porrsidor på nätet. Hon, i likhet tjejerna från samhällsklassen i Ambjörnssons undersökning 

vill inte klassas som översexuella. För tjejer ska vara måttfulla. När Amanda och hennes två 

tjejkompisar sitter inne på en chat-sida på internet skriker hon högt med de andra när de får se 

ett manligt könsorgan. Egentligen tycker hon inte att det är äckligt utan intressant, men hon 

skriker ändå för att de andra gör det.
64

  

     I skolan och i andra heterosociala sammanhang är Amanda osäker. Med killar pratar hon 

inte alls om hon inte blivit tilltalad först. Det är alltså killen som får ta initiativ tills Amanda 

känner sig trygg och hon börjar också att ta initiativ själv. Amanda känner sig väldigt osäker 

när  hon för första gången i nian är ensam med Axel och förvånas över hur lätt det är att prata 

med honom. Men på festen där kompisar finns blir hon osäker och blyg inför Axel.
65

 Hon blir 

mån om sin yttre identitet. Med tjejkompisarna pratar hon däremot obehindrat och tar för 

sig.
66

 Denna uppdelning av tjejer och killar är en följd av det dikotoma genussystemet, där ett 

vi och de har skapats. På grund av fördomar och föreställningar om personer av det andra 
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könet har man svårt att närma sig dem.
67

 I denna uppdelning finns det en föreställning i vårt 

samhälle om att tjejer är blyga och killar är utåtriktade och dessa referensramar påverkar hur 

tjejer och killar konstruerar genus.
68
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Kapitel 4  

Flyga högt av Katarina von Bredow 

Flyga högt handlar om Vendela som går i nian på högstadiet. Första dagen i skolan efter 

sommarlovet får hon och de andra eleverna en ny tjej i klassen, som heter Silja. När Silja 

kommer ny till klassen och struntar i att bete sig enligt den rådande normen, synliggörs 

normerna för Vendela. Hon får ett helt nytt perspektiv på hur ordningen ser ut mellan tjejer 

och killar. Tove är Vendelas bästa kompis som hon alltid har umgåtts med i skolan och på 

fritiden, men hon börjar även umgås med Silja.Under hela romanen slits Vendela mellan 

Tove, den trygga som följer de rådande normerna, och Silja, den farliga som inte följer dem.   

 

Vänskap och identifikation 

Vendela är en tjej som är mycket osäker. Genom sin bästa kompis Tove, som hon ser upp till, 

formar hon sin identitet. En identitet som rättar sig efter de normer som råder i skolan de går i 

och den värld som de känner till. När Silja kommer som ny till klassen och hon och Vendela 

börjar umgås, börjar Vendelas världsbild att förändras och hon börjar se upp till Silja istället. 

Hon ersätter Tove med Silja och formar sin identitet genom att ta efter en del av Siljas syn på 

hur man ”ska” bete sig. Genom att Vendela ser hur Silja beter sig, vidgas inte bara hennes 

världsbild utan det ger henne dessutom en frihet att våga vara annorlunda. Det ger henne en 

inspiration att våga följa sin egen röst, fatta egna beslut och göra det hon vill. 

     I början av romanen finns ett tydligt ”vi”, Vendela och Tove, där Tove är normen. 

Exempel på ett vi är när Vendela berättar att hon och Tove tycker att det egentligen är fånigt 

att sminka sig till stranden.  Vendela uttrycker inte vad hon själv tycker och skulle hon det 

trycker Tove ner henne och berättar hur det ska vara.
69

 Under berättelsens gång försvinner 

detta vi och ett ”jag” träder fram. Jaget träder fram när Tove får en pojkvän och Vendela inte 

prioriteras först längre. Hon börjar  lyssna till sin egen inre röst. Trots det värderar Vendela 

sin relation med Tove mycket högt. De har lovat att inte välja killen före varandra och när 

Tove gör det blir Vendela besviken, men inte förvånad.
70

 Den homosociala relationen 

värderas mycket högt mellan tjejer. Om en tjej valt killen framför tjejkompisen anses hon vara 
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en svikare. Däremot anses det som något naturligt, när tjejerna blir äldre, att de väljer 

pojkvännen före tjejkompisen. Det blir ett tecken på mognad och visar också hur skör 

vänskapen egentligen är.
71

 Dessa starka band mellan tjejer behandlas också av Ambjörnsson 

där de plötsligt upphöra när någon av tjejerna till exempel brutit ett löfte eller inte talat 

sanning.
72

 Detta förekommer i romanen när Vendela har ljugit för Tove och de slutar åka till 

skolan tillsammans och slutar helt att umgås med varandra under en period.
73

  

 

Silja och normerna 

Tove reagerar starkt och negativt på hur Silja klär sig och beter sig i klassen eftersom hennes 

stil skiljer sig från hur man ”ska” klä sig  och vara enligt normerna i romanen. Vendela 

reagerar inte negativt utan tycker istället att Silja är spännande och vacker. Att hon tycker så 

skulle hon aldrig våga berätta för Tove, och Vendela tycker det att det är jobbigt att berätta för 

Tove att de umgås. Silja har till exempel en del annorlunda och utmanande kläder och visar 

till och med brösten när hon blir provocerad till det.
74

 Att klä sig utmanande ska inte en tjej 

göra för då anses tjejen vara lössläppt, men för vissa tjejer kan kläder som visar tjejens former 

vara bevis på styrka.
75

 Vendela tolkar det som som en styrka i Silja. 

     Samhällstjejerna hos Ambjörnsson reproducerar de kvinnliga normerna; de är lättsamma 

och inga starka ljud som till exempel skrik förekommer. Fniss är ett av de ljud som hörs och 

som passar in i deras måttfulla gestalt.
76

 När Vendela umgås med Tove som följer normen 

slaviskt eller i heterosociala sammanhang förekommer fnissandet. Vendela fnissar till 

exempel när hon är ensam med killen som hon är attraherad av och som hon vill ska attraheras 

av henne.
77

 Fnisset är ett uttryck för måttfullheten, då hon väljer att fnissa istället för att till 

exempel gapskratta. 
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Killen som överordnad 

Att passa in är viktigt för Vendela. När hon börjar bli kompis med den populäraste killen i 

klassen, Sven, njuter hon av alla klasskamraters blickar på henne och Sven tillsammans. Ofta 

förklarar hon hur konstigt hon tycker det är att Sven vill umgås med henne. Vendela är 

osäker. Hon är inte bara osäker på sig själv som person utan också på om hon duger som tjej. 

Hon jämför sig med sina tjejkompisar som hon tycker är mycket snyggare än hon själv. 

”Kantig” beskriver hon sig själv som och tvivlar på att någon kille skulle drömma om hennes 

små bröst.
78

 Att ha en negativ inställning till sin kropp finner Ambjörnsson frekvent i sin 

undersökning bland tjejer. Kvinnan bedöms offentligt utifrån hennes kropp och därför finns 

denna fixering vid kroppen.
79

 Killar och sex har Vendela ingen stor erfarenhet av och det 

tycker hon är tragiskt. Silja har däremot stor erfarenhet enligt Vendela och hon ser upp till 

Silja på grund av detta.
80

   

     Det finns en längtan efter att bli sexuellt erfaren. Enligt Ambjörnssons studie kan tjejer 

känna sig utanför om kompisarna har sexuella erfarenheter och de själva inte har det. 

Erfarenheterna speglar även en viss mognad som tonårstjejer normalt strävar efter.
81

 Genom 

pojkvännen blir tjejen synlig.
82

 Killen ser tjejen och vill vara med henne; allmänheten ser 

detta och hon får kvinnlig status. 

     I Flyga högt är det Sven som väljer Vendela. De blir kära i varandra genom att Sven ser 

henne. Detta framgår tydligt när Vendela beskriver sin kärlek för Sven: ”‒ Jag trodde att jag 

var kär i Nils, mumlar jag. Jag trodde det förut, jag var nästan säker, för jag visste inte att… 

att det kunde vara såhär. Kännas såhär. Inte förrän du… Plötsligt såg att jag fanns…”.
83

 Sven 

definierar Vendela och hon passiviseras eftersom han väljer henne. De blir ihop på grund av 

att Sven erkänner hennes existens. 

     Vendela problematiserar sällan genusnormerna som förekommer i romanen, men vid ett 

tillfälle gör hon det. När killarna som hon och Tove umgås med ska bjuda dem på fika vill 

Vendela bjuda tillbaka nästa gång. Hon undrar varför det är så att killen ska bjuda tjejen och 
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menar att hon då blir skyldig honom något.
84

 Killen får alltså en makt över tjejen när han 

bjuder och tjejen står automatiskt i skuld till honom. Det Vendela uppmärksammar är 

hierarkin som förekommer genom socialisering där i detta fall normen är att killen bjuder 

tjejen. Vendela bryter vid detta tillfälle mot ett genuskontrakt som Hirdman beskriver och 

som har skapats i romanen.
85

 

     Istället för att ifrågasätta och problematisera genusnormerna anpassar sig Vendela till 

rådande genussystem. Hon undrar om killar pratar om kärlek och känslor, hon reagerar inte 

när Loke, Toves pojkvän, förlöjligar tjejer som bråkar och hon menar att dans i trikåer inte går 

bra ihop med populäraste killen i klassen.
86

 När Vendela ska beskriva Sven som hon är kär i 

tycker hon att han är vacker, men på ett maskulint sätt. Hon berättar att hon vet att man inte 

säger vacker om killar men använder det ändå. Hon bryter mot normen för en sekund, men 

när hon lägger till: ”[p]å ett maskulint sätt”, rättar hon sig efter den igen.
87

 

     ”Vendela Vankelmod” kallar Vendela sig när hon inte vågar ta initiativ och fråga Nils, en 

kille i klassen som hon gillar, om han gillar henne. Hennes inre identitet vill fråga det rakt ut 

men hennes yttre identitet tillåter det inte. Det blir istället en slags kompromiss där hon 

försöker ge Nils tecken på att hon är intresserad. Hon frågar till exempel om de ska ses och 

om de ska göra geografiläxan ihop.
88

 Att ta initiativ är killens uppgift. Det är tillåtet för tjejen 

att ta initiativ men eftersom det mest förekommande är att killen gör det väntar tjejerna på 

killen. Detta begränsar tjejerna.
89

 Hade Vendela frågat rakt ut vad Nils känner för henne hade 

hon sluppit all vånda. Vendelas yttre kvinnliga identitet rättar sig efter genusnormerna på 

grund av sin osäkerhet och strävan efter att passa in. Sven, den populäre killen, tar Vendela 

inte initiativet till att prata med. Hon alldeles för osäker för att göra det. Vendela tycker att 

Sven och Silja skulle passa bra ihop då de båda är populära och snygga. Att Sven skulle vara 

kär i henne tycker hon låter helt befängt.
90

 För att killen ska vilja vara ihop med en tjej ska 

hon vara snygg och populär, hävdar tjejerna hos Lundgren och Sörensdotter. Om man är 
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snygg blir man lättare populär och får status.
91

 Vendela är inte en av de populära tjejerna i 

klassen. Hennes ”naturliga” val blir då att vara ihop med Nils som har samma status som hon. 

Att Sven väljer senare i romanen väljer Vendela understryker att killen har makten. 

 

Kroppen som redskap 

När Vendela konstruerar genus är sminket och kroppen i fokus. Till följd av Vendelas dåliga 

självförtroende och negativa syn på sin kropp, försöker hon rätta till ”felen”. Hon tycker att 

hennes bröst är för små och använder en push-up-behå för att få dem att se större ut. Ju större 

bröst desto kvinnligare, tycker Vendela.
92

  

     Varje gång Vendela ska göra sig fin och ska träffa kompisar sminkar hon sig. Sminket är 

det verktyg som hon använder mest för att konstruera genus; det är en stor del av hennes yttre 

identitet. När hennes smink runnit bort när hon spytt utanför en fest vill hon inte gå in till 

festen igen för att hon tycker att hon ser ful ut. Som jag nämnt tidigare är det viktigt att tjejen 

ser bra ut och en del av den kvinnliga identiteten är att sträva mot att alltid se bättre ut och 

mot idealet. Silja är bra på att sminka tycker Vendela och låter Silja sminka henne. Siljas 

sminkning blir en slags symbol av konstruerandet av kvinnlighet för Vendela. 

      Valet av kläder är också en del av Vendelas  konstruktion av genus i romanen. När 

Vendela och Silja är på Myrorna och provar kläder tycker Silja att det är en fördel att Vendela 

är smal. Hon säger att eftersom Vendela har så smal kropp passar hon i alla kläder. Silja tar 

fram en klänning som Vendela provar. Den har urringning och skiljer sig mycket från det 

Vendela brukar ha på sig. Vendela köper sedan klänningen då hon känner sig fin och kvinnlig 

i den och använder den när hon ska träffa Nils och Sven.
93

 Den här homosociala gemenskapen 

mellan Vendela och Silja, där de tillsammans konstruerar genus i ritualer, förekommer även 

hos Ambjörnsson. I hennes undersökning gör samhällstjejerna om henne; de sminkar, noppar 

ögonbryn och klär Fanny Ambjörnsson i ”rätt” kläder. I dessa ritualer blir hon en av tjejerna 

och i deras ögon en förbättring av henne. Tjejerna tror att Ambjörnsson pojkvän kommer att 

bli tacksam över hennes förvandling.
94
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Kapitel 5 

Avslutande diskussion 

Många genusnormer som förekommer i samhället idag bland tonårstjejer finner jag även  i 

ungdomsromanerna som undersöks i denna uppsats. Protagonisterna i ungdomsromanerna 

konstruerar genus på samma sätt som tjejerna i Fanny Ambjörnssons och Eva Lundgren och 

Renita Sörensdotters undersökningar.  

     I Janouchs roman finns en medvetenhet om de normer som förekommer i romanerna, 

medan protagonisten i Eggerts roman inte har det och protagonisten i von Bredows roman har 

det vid ett tillfälle. Millie lever i en familj där mamman tar allt ansvar och pappan inte något 

alls. Dessa positioner som föräldrarna har, har färgat hur Millie konstruerar genus. Hon ser 

upp till mamman och reproducerar det genus hon är uppväxt med. Hela Millies världssyn är 

präglad av hur hon konstruerar genus och blir flera gånger förvånad över andra mäns och 

kvinnors positioneringar. Trots det förändrar det inte hennes konstruktion av genus. Även 

Vendela ser normen när Nils vill bjuda henne på fika och hon vill bjuda tillbaka för att hon 

inte ska känna att hon är skyldig honom något. Hon ser den outtalade makten som killen får 

genom att bjuda, men istället för att betala för sig säger hon att hon vill bjuda tillbaka. I den 

resterande delen av romanen skriver Vendela liksom Millie genuskontrakt och rättar sig efter 

de existerande normerna. Vendela tycker visserligen att kompisen Silja är häftig och vacker 

som bryter mot normerna, men hon skulle aldrig våga bryta mot dem själv. Hon klär sig i 

annorlunda kläder jämfört med vad hon normalt skulle ha på sig vid några få tillfällen, men 

det är allt. Amanda, protagonisten i Janouchs roman, är den som ser genusnormerna mest. 

Hon ser den förekommande hierarkin och killarna som har makten då hon och hennes 

kompisar försöker ta tillbaka den. Amanda har en medvetenhet som gör att hon vet när hon 

ska följa normerna och när hon inte behöver det. Tjejerna söker ständigt efter sin könsidentitet 

i romanerna och får ingen hjälp eller vägledning av någon vuxen. De bygger sina identiteter 

på normerna och för att vara ”rätt” reproducerar de dem. De fångas alltså in i 

föreställningarna om hur killar och tjejer ”ska” vara, då normerna blir allmängiltiga. 

     Hos Janouch har tjejkompisen inte speciellt stor plats om man jämför med de andra två 

böckerna. Visserligen är tjejkompisen Jonna en del av Amandas liv, men hon är inte lika 

viktigt för Amandas konstruktion av genus som tjejkompisen är för Millie och Vendela i deras 

konstruktion. Både Millie och Vendela ser upp till sina tjejkompisar och anpassar sig till de 
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normer som deras tjejkompisar följer. Det finns en trygghet i att kunna identifiera sig med 

andra tjejkompisar, menar Ambjörnsson. Det finns hela tiden en rädsla att sticka ut och då inte 

bli accepterad av kompisar och inte få vara med. Det syns tydligt när Millie byter 

umgängeskrets när Emma är sjuk och hon slutar rida för att Madde och Louise tycker att det 

är töntigt. Vendela anpassar sig också till hennes bästa kompis Toves genusnormer, men när 

de är osams anpassar hon sig efter Silja och slits samtidigt mellan båda. Tjejerna är alldeles 

för osäkra för att på egen hand trotsa normerna öppet i sociala sammanhang, utan tar stöd av 

andra tjejer eller håller sina åsikter för sig själva. Den homosociala relationen har alltså en 

mycket stark påverkan på konstruktionen av genus i dessa tre romaner. 

     Killarna har en annan slags påverkan på hur protagonisterna konstruerar genus. De har 

makten. I alla tre romaner har killarna makten att bestämma om de vill vara tillsammans med 

tjejerna eller inte. Mille, Amanda och Vendela försöker skicka ut signaler som visar att de är 

intresserade men skulle aldrig våga ta första initiativet. På så sätt förlorar tjejerna makten och 

blir begränsade. De blir begränsade för att killen är den som definierar dem. I Amandas bok 

och Kan vi inte bara låtsas som om ingenting har hänt har killarna som grupp makten. I 

Millies klass utövar de makten genom att betygsätta tjejerna så att de kan höra det. Millie får 

först sin status och blir en del av gänget när Madde och Louise ser att hon är accepterad bland 

killarna och att en kille är attraherad av henne. I Amandas klass har killarna makten att säga 

vad de vill om tjejer och deras handlingar godkänns på grund av att de är killar. En tjej som 

har ”för mycket” sex kallas för hora samtidigt som den kille som har lika mycket sex blir 

hjälteförklarad. I Flyga högt är det inte ett helt gäng killar som har makten utan det är enstaka 

killar som har det. Det är Sven, den populäraste killen i klassen. Romanen skildrar en värld 

med ett genussystem som Hirdman belyser där killen är norm och har därmed automatiskt 

makten. Det är främst Sven som har makten eftersom han är populärast. När Sven ser Vendela 

och de umgås inför de andra i klassen får Vendela högre status, men eftersom hon inte är 

populär tror hon inte att Sven någonsin skulle vara intresserad av henne. Hon har därför en 

underordnad position medan Sven har en överordnad position och det blir en ojämlik 

maktrelation mellan dem, som påminner om den maktrelation som finns mellan killarna som 

grupp och enskilda tjejer i de andra romanerna. 

     Heterosexualitet är den rådande normen i alla tre ungdomsromanerna, där protagonisterna 

blir kära i killar och ingen annan sexuell läggning nämns. När Millie leker med tanken om att 

hon kanske skulle kyssa någon på festen, syftar hon underförstått på en kille. Enligt 

Ambjörnssons undersökning råder det en heterosexuell norm i tjejernas genuskonstruktion.     
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Att romanerna också uppvisar samma normsystem visar på hur nära verkligheten författarna 

verkar vilja skildra sina romaner. Den fiktiva textens närhet till ”verkliga” tjejer får sin 

förklaring i att de riktar sig mot ungdomar. Precis som Amanda använder sig av böcker för att 

konstruera genus och forma sin identitet skulle även dessa ungdomsromaner kunna användas 

som manualer i vuxenblivandet då identitet är en central fråga för ungdomar. 

     Gapet mellan killen och tjejen är fortfarande stort i romanerna på grund av att Amanda, 

Vendela och Millie gör en skillnad mellan mannens och kvinnans platser i samhället. De ger 

killar och tjejer olika sysslor som leder till att killar och tjejer får olika maktpositioner. I 

genussystemet blir tjejerna underordnade genom deras reproduktion av genus och fastnar 

samtidigt i sysslor och i olika processer som ska leda fram till att de blir kvinnor. Men 

reproducerandet och processerna kräver att tjejerna kan utöva en viss kontroll. De ska till 

exempel inte säga emot och höras för mycket för då kan de anses som ”störiga”. Fnissa är det 

ljud som är godtagbart. De får inte vara för utmanande för då kan de klassas som 

”översexuella”. Amanda resonerar till exempel kring lust. Lust får tjejen bara visa om hon har 

ett förhållande med en kille, och de vuxna har aldrig berättat för Amanda om lust. Lundgren 

och Sörensdotter menar att i sexualkunskapen i skolan talar man inte alls om lust. Vuxnas 

tystnad om lust menar jag, leder till att det inte blir accepterat för tjejer att känna lust. Det blir 

inte accepterat för att genom tystnaden blir det inte ”normalt” att tjejer och killar kan prata om 

det. Lusten får aldrig synliggöras och diskuteras. Tjejernas sexualitet blir förtryckt i alla tre 

romaner på grund av att tjejerna inte vågar prata om den med andra, kompisar som vuxna.  

     Den mest synliga processen med att skapa kvinnlighet som finns i romanerna är 

protagonisternas fokus på kroppen. Att konstant sträva mot den perfekta kvinnliga kroppen 

anser jag leder till att tjejerna aldrig blir nöjda med sina kroppar och sitt utseende. Kroppen 

duger aldrig och tjejkompisen är alltid snyggare, tycker Amanda, Vendela och Millie. 

Antingen har de för små bröst eller så har de för tjock mage, i förhållande till det rådande 

idealet. Eller så pekar de på andra tjejer som skiljer sig från idealet. Som till exempel när 

Vendela skrattar åt tjejen i skolan som är ”överviktig” enligt idealet och när den mobbade 

tjejen aldrig blir ”rätt”.  

     Sminkningen är en ritual som förekommer i alla tre romaner. Millie, Amanda och Vendela 

sminkar sig för att de ska bli accepterade som kvinnor och för att passa in i normen. Sminket 

fungerar som ett skal för att upprätthålla sin kvinnliga status. Men smink är lätt att tvätta bort 



29 
 

och har tjejen gjort det är hon fortfarande en riktig kvinna då? Nej, inte enligt romanernas 

normsystem eftersom sminket definierar protagonistens kvinnliga identitet. 

     Slutsatsen i uppsatsen är att det är väldigt viktigt för protagonisterna att passa in, då de 

skriver genuskontrakt både medvetet och omedvetet. Tjejerna i romanerna konstruerar genus 

utifrån normer de ser runt omkring sig och genom deras reproduktion fortsätter normerna att 

existera. För tjejerna är det viktigt att vara rätt för att kunna passa in i det kvinnliga idealet. 

Det handlar om att kunna ha kontroll och balans så att de håller sig inom normernas ramar och 

inte går utanför dem. Det är ett samspel mellan de olika delarna av tjejernas 

genuskonstruktion, homosocialitet, killarnas makt, heteronormativitet och kroppen som 

verktyg, som synliggörs i analysen. Dessa fyra delar blir tillsammans ett kvitto på hur tjejerna 

konstruerar sina kvinnliga identiteter.  

     Avslutningsvis vill jag belysa fiktionens betydelse för tjejers konstruktion av genus och 

tjejers sökande efter att vara rätt. I ungdomsromanerna som har analyserats är det tydligt hur 

nära författarna har skildrat tonårstjejers konstruktion av genus från vår tid. Det är en 

konventionell syn på genus där protagonisterna i de flesta fall följer de normer som 

förekommer. Frågan är om det är bra för tonårstjejer som läser romanerna. Om man som jag 

har på sig genusglasögon när man läser tror jag att man kan få en bra förståelse för det 

genussystem som vi har i vårt samhälle idag. Genom att känna igen sig i protagonisternas 

tankar och agerande kan man kanske se sig själv i ett annat ljus och få en förståelse för varför 

man som tjej ser på sig själv och förhåller sig till andra på ett visst sätt när romanerna 

synliggör konstruktionen. Har man däremot inga genusglasögon på sig när man läser, kan det 

bli svårare att se och kunna reflektera över det man har läst. Jag menar, att det är viktigt att 

ungdomsromaner också kan visa att det går att bryta mot normer och fortfarande bli 

accepterad av andra; så att man som tjej vågar vara den man är och inte konstant rätta sig efter 

normerna för att passa in. Det finns alltså en risk att tonårstjejer istället ser romanerna som en 

övergripande sanning om hur en tjej ska vara och inte vara medveten om de val de gör, så att 

de efter sin personlighet kan bestämma hur de vill vara som person. Men det kan också vara 

positivt att läsa konventionella ungdomsromaner med stereotypa karaktärer för tonåringar. De 

kan få en slags trygghet i att karaktärerna följer de normer som förekommer i romanerna och i 

samhället idag och få en trygghet i att kunna identifiera sig med karaktärerna, som följer 

normernas konventioner. En trygghet som rotar sig i viljan att passa in och viljan att lära sig 

konsten att vara ”rätt”. 
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Sammanfattning 

I den här uppsatsen analyseras hur kvinnliga protagonister i tre ungdomsböcker, Kan vi inte 

bara låtsas som om ingenting har hänt av Anette Eggert, Amandas bok av Katerina Janouch 

och Flyga högt av Katarina von Bredow konstruerar genus. I analysen delas protagonisternas 

konstruktion in i olika delar, homosocialitet, killarnas makt, heteronormativitet och kroppen 

som verktyg. I delarna analyseras tjejernas medvetenhet om rådande normer som förekommer 

i romanerna, hur de använder kroppen när de konstruerar genus och vilken roll kompisen har i 

konstruktionen. Tjejerna är både medvetna och omedvetna om normerna som förekommer i 

romanerna och rättar sig efter dem i de flesta fall för att passa in. Genom att de anpassar sig 

reproducerar de genusnormerna och normerna fortsätter att existera. Tjejerna är rädda för att 

inte vara ”rätt” och använder kroppen för att konstruera sin kvinnliga identitet. De blir aldrig 

nöjda med sina kroppar och andra tjejer är alltid snyggare än dem själva, de sminkar sig och 

klär sig på ett visst sätt för att framhäva sin kvinnlighet. Det är en ständig balansgång och 

process för tjejerna att konstruera genus. De måste kunna ha en kontroll över sig själva och 

sina kroppar och inte gå över gränsen. Deras kvinnliga identitet skapar de också genom sina 

homosociala relationer där de får trygghet i att identifiera sig med tjejkompisar. Det är så 

viktigt med en tjejkompis att mister de sin bästa kompis ersätter de henne kvickt. För 

protagonisterna är även killen en viktig del i deras konstruktion av genus. Killarna är 

överordnade tjejerna och deras åsikter påverkar hur tjejerna ser på sig själva. Det är också 

killarna som tar initiativ i relationer och en kille som har sex med flera blir hyllad medan 

tjejen blir kallad för hora. Mannen är alltså normen i romanerna. Romanerna är 

heteronormativa där inga andra sexuella läggningar än den heterosexuella nämns. Tjejerna får 

också sin status genom killen när hon anses vara attraktiv av det motsatta könet.  

     I ungdomsromanerna är det tydligt hur nära de ligger verkliga tonårstjejers konstruktion av 

genus, vilket kan vara både negativt och positivt. Romanerna är i de flesta fall konventionella 

med stereotypa karaktärer och det kan vara negativt för läsaren då hon kan uppfatta 

romanerna som en sanning om hur tjejer ska vara. Det blir alltså kanske ingen plats för 

reflektion över hur genus konstrueras och konstruktion av genus efter personlighet. Däremot 

kan det vara en trygghet i att karaktärerna följer de konventioner som finns i verkligheten och 

i romanerna samt attt ungdomar kan få en trygghet i att kunna identifiera sig med en karaktär. 
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