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Abstract 

This study aimed to find out whether or not gender related theories regarding the division 

between men and women can be applied to three novels written by Katrina von Bredow, 

Syskonkärlek (1991), Som jag vill vara (2007) and Flyga högt (2011). The theories used in 

this research were Yvonne Hirdman’s theory and R.W Connell’s theory. Hirdman claims that 

there are differences between men and women at different levels in the society while Connell 

believes that this is a myth because, according to the writer, men and women are 

psychologically similar. The intent with this research was to provide a gender analysis of 

Bredows novels, because these novels have not been studied previously. There was a 

deliberated focus on teenagers and these three novels were selected because they, for several 

years, were on Halmstad City Library’s top ten lists of most borrowed books. Another major 

reason why these novels were chosen is because Katarina von Bredow has received 

Children’s Novel Prize 2012 for her book Flyga högt and also because Bredow often visits 

schools to lecture which means that she is a part of today’s school community. In this study, a 

qualitative text analytic method was used to achieve the best results. The results 

corresponded, mostly, with the theories cited in this essay’s literature review on how men and 

women in teenage novels are narrated and how relationships between genders are formed. For 

instance, all characters go against the norm of what is considered typically male or female and 

no one possesses only male or female characteristics, this means that Connell’s theory can be 

applied on this result. However, one can also find out that there exists an implicit gender 

contract in all of the studied relationships between boys and girls in these three novels. One 

example, that is recurrent in all the novels, is the male character is expected to be the initiator 

which means that the man has the power over the relationship. Hirdman claims, that this 

phenomenon always occurs in relationships between men and women.  
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1. Inledning 

Under en längre tid har det pågått ett flertal debatter om ungdomars läsning, gällande bland 

annat hur mycket de läser samt vilken läsning som bör förekomma i skolundervisningen. Då 

vi är blivande högstadie- och gymnasielärare, i bland annat svenskämnet, innebär det att vi 

kommer att arbeta med ungdomar och en del av vår undervisning kommer beröra läsning av 

olika slag. Skönlitteratur är något särskilt omdiskuterat i vårt samhälle eftersom allmänheten 

har olika åsikter om sådan litteratur bör läsas i skolan och särskilt ur vilket syfte. Eftersom vi 

under vår högskoletid har arbetat i stor omfattning med skönlitteratur innebär det att det är en 

viktig del av svenskundervisningen. Anledningen till att skönlitteratur bör vara en del av 

undervisningen diskuteras i Magnus Perssons Varför läsa litteratur? (2007). Han menar att 

skönlitterär läsning bidrar till kreativ läsning hos elever eftersom de reflekterar över sin 

läsning samt problematiserar den. Vidare menar han att elever kan öva sig på att byta 

perspektiv med utgångspunkt i olika kulturer samt att leva sig in andras sätt att leva, känna 

och tänka. Meningen är dessutom att studenter ska kunna diskutera olika typer av ämnen 

genom bland annat deliberativa samtal, med andra ord ska litteraturläsning även fungera som 

en demokratifråga.
1
 

 

Ett tema som skulle kunna diskuteras utifrån litteraturläsning är könsöverskridande identiteter, 

särskilt under tonårsperioden eftersom ungdomarna då vanligtvis reflekterar särskilt mycket 

över sitt egna kön samt könsroller. Genom att läsa om genusskildringar i skönlitteratur kan 

ungdomar känna igen sig själva och andra i sin omgivning och därmed få möjlighet att 

reflektera. Svenskundervisningen gör det möjligt att lyfta fram olika demokratifrågor eftersom 

språket, som det nämns i kursplanen för svenska i grundskolan: 

[…] är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att 

ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där 

kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.
2 

Det visar på hur viktig språkundervisningen är. Enligt kursplanen ska skönlitterära texter 

förekomma i svenskämnet på grundskolan och i slutet av årskurs nio ska varje student kunna 

läsa sådana texter.
3
 Sammanfattningsvis kan man således konstatera att skönlitteratur bör 

                                                           
1
 Persson, Magnus. (2007) Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen.  

s. 219, 223, 254, 255-257, 263-264. 
2
 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 222. 

3
 Skolverket (2011) s. 226, 230. 
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användas i svenskundervisningen och då vi kommer arbeta med sådana texter är vi 

intresserade av att analysera några sådana. Vi har valt att studera tre ungdomsromaner ur ett 

genusperspektiv då vi båda tidigare har utfört genusstudier, men även eftersom det omnämns i 

den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Där står det nämligen 

att man genom aktiva insatser, kunskap och öppen diskussion är tvungen att bemöta 

främlingsfientlighet och intolerans. Det är således vår uppgift som blivande lärare att i 

framtiden kontinuerligt arbeta för alla elevers lika värde.
4
 Det kan vi bland annat göra genom 

att diskutera könsöverskridande identiteter med exempel i skönlitterära texter. För som det 

tydligt står i läroplanen ska skolan 

[…] främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 

välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön […] könsöverskridande identitet eller uttryck […] eller för annan 

kränkande behandling.
5 

1.1 Syfte och frågeställning 

Avsikten med vår studie är att lyfta fram hur könsroller skildras i tre ungdomsromaner
6
 

skrivna av Katarina von Bredow. Uppsatsens främsta syfte är att undersöka hur flickor och 

pojkar samt kärleksrelationer mellan könen framställs eftersom det är ett budskap till dagens 

ungdomar, vilka är hennes målgrupp. Med andra ord är uppsatsen huvudfråga: hur skildras 

pojkar och flickor samt kärleksrelationer mellan könen ur ett genusperspektiv i Katarina von 

Bredows ungdomsböcker? För att få svar på huvudproblemet ska vi analysera hur respektive 

kön beskrivs samt hur relationen mellan könen definieras i varje verk, för att sedan jämföra 

resultaten och dra en slutsats. Tanken är att analysens resultat ska kunna användas i litteratur-

undervisningen då genus är ett viktigt ämne som bör diskuteras och genom litteraturläsning 

går det att genomföra intressanta diskussioner som annars är svåra att skapa. Vår avsikt med 

uppsatsen är dessutom att den ska bidra till forskningen om genusskildringar i ungdoms-

romaner eftersom det främst existerar studier om genus i barnböcker och de undersökningar 

som existerar om genus i ungdomslitteratur är inte särskilt nya och aktualiserade. Vår uppsats 

                                                           
4
 Skolverket (2011) s. 7. 

5
 Skolverket (2011) s. 7. 

6
 Ungdomslitteratur började utges i mitten av 1800-talet och var vid den tiden karaktäriserad av pojk- samt 

flickböcker. Först efter andra världskriget uppkom könsneutraliserad litteratur riktad till ungdomar eftersom 

synen på tonåringar förändrades då man förstod att de hade en egen kultur som man gav plats åt.  Typiskt för 

ungdomslitteratur är skildringar av tonåringar samt deras samspel med omgivningen. 

http://www.ne.se/ungdomslitteratur 2012-12-19. 

http://www.ne.se/ungdomslitteratur
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är relativt liten och därmed går det inte att generalisera, men den kan säkerligen bidra som en 

del av en större studie.  

1.2 Metod och material 

Vårt val av ungdomsromaner har givetvis påverkats av vårt framtida läraryrke då vi kommer 

att arbeta med ungdomar i olika åldrar. Därmed är vi intresserade av att analysera skön-

litteratur som dagens ungdomar föredrar att läsa. För att få reda på vilken författare unga 

anser vara intresseväckande tog vi hjälp av vår handledare, som är verksam som 

gymnasielärare, som i sin tur kontaktade skolbibliotekarien på sin arbetsplats. Därmed fick vi 

förslag på ett antal svenska författare som är populära bland tonåringar och där Katarina von 

Bredow fångade vår uppmärksamhet då vi tycktes känna igen hennes namn. Det slog oss att 

författaren fanns med på listan över de tio mest utlånade ungdomsromanerna på 

Stadsbiblioteket i Halmstad mellan 2008-2011.
7
 Vidare har Bredow år 2012 blivit tilldelad 

Barnens Romanpris, Sveriges Radions och Utbildningsradions pris för bästa barn- och 

ungdomsbok, som valdes av en jurygrupp bestående av fem unga läsare.
8
 Man kan dessutom 

läsa på författarens hemsida att hon föreläser på skolor runt om i Sverige och således är 

närvarande i svensk skolundervisning.
9
 Med andra ord föredrar unga läsare Bredows romaner. 

Ytterligare en aspekt som valet av författare baserades på var att ingen tidigare har studerat 

Katarina von Bredows verk. Alltså har vi valt att enbart analysera hennes verk för att ta reda 

på om en och samma författare skildrar genus på olika sätt eller om det finns likheter i hur 

genus framställs. 

 

Då Katarina von Bredow har skrivit ett stort antal ungdomsromaner innebar det att vi behövde 

göra ett urval. Det mest självklara för oss var att välja författarens debutroman Syskonkärlek 

samt hennes senaste verk Flyga högt. För att eventuellt få en relativt tydlig bild av 

genusbeskrivning i hennes verk genom åren valde vi dessutom en bok däremellan, Som jag 

vill vara. Alltså analyserar vi genus i Bredows romaner under en tjugoårsperiod. Som tidigare 

                                                           
7
Tidigare i år var vi i kontakt med Anna Rymdfors, anställd på Stadsbiblioteket i Halmstad, och kom tack vare 

hennes hjälp över statistiken över de mest utlånade ungdomsböckerna de fyra senaste åren. Bredow fanns med på 

topp tio-listan varje år mellan 2008-2011 med minst en roman. År 2008 fanns Som jag vill vara, Räcker det om 

jag älskar dig? samt Expert på att rodna med på listan. Följande år var samtliga romaner också med på listan 

men även Syskonkärlek. Även år 2010 fanns fyra av Bredow romaner med på topplistan, dock inte exakt samma 

utan. Räcker det om jag älskar dig? och Som jag vill vara fanns kvar tillsammans med Knappt lovlig och Hur 

kär får man bli?. Däremot var enbart en av hennes romaner med på listan år 2011, nämligen Räcker det om jag 

älskar dig. Se Bilaga.  
8
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3631&artikel=5169429, 2012-12-19. 

9
 http://www.katarinavonbredow.se/vanliga.html, 2012-11-21. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3631&artikel=5169429
http://www.katarinavonbredow.se/vanliga.html
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nämndes är vi intresserade av romaner som läses av ungdomar och därför har vi valt att enbart 

studera ungdomarna i verken, en kategori som dessutom har en central roll i Bredows böcker. 

Analysen av källmaterialet gjordes utifrån en kvalitativ metod, närmare bestämt en textanalys 

grundad på närläsning med fokus på gestaltningen av verkens olika karaktärer. Vi läste en 

roman i taget på var sitt håll och markerade samt strök under allt vi fann som berörde 

ungdomarnas genusskildring. Under tiden skrev vi dessutom ner sidnummer och stödord. 

Sedan diskuterade vi materialet och skrev ned respektive verks resultat. Slutligen jämförde vi 

resultaten och våra tolkningar. Då vi var två personer som läste verken och antecknade på två 

olika sätt är risken oerhört liten att vi har förbisett väsentliga delar, tvärtom har det möjlig-

gjort tolkning från två olika perspektiv eftersom vi människor tolkar saker olika. 

1.3 Genusteorier – R.W. Connell och Yvonne Hirdman 

Hur kan vi undersöka sådant som genus och genusordning i vår kultur? Vilka teorier och 

modeller finns det? Diskussionen är omfattande och det finns ett flertal metoder och teorier 

som man kan använda sig av, och vi vill här lyfta fram två delvis motsatta positioner. Det är 

R.W. Connells
10

 och Yvonne Hirdmans
11

 teorier som kommer användas i uppsatsen. Connell 

menar att det är ett oupphörligt arbete att vara kvinna eller man vilket innebär att det inte är 

något beständigt, vilket omnämns i författarens verk Om genus (2002). Connell refererar till 

Simone de Beauvoir när han talar om att man inte föds till kvinna eller man utan att det är 

något som man utvecklas till. Människan har ett eget val när det gäller skapandet av könet 

samt placeringen i genusordningen via vårt sätt att agera i samhället. Connell kritiserar den 

traditionella definitionen av begreppet genus som syftar på en uppdelning mellan könen 

eftersom det bland annat innebär att vi inte ser genus bland individer som avviker från 

normen, exempelvis homosexuella. Då definitionen av genus framställs som en dikotomi 

utelämnas mönster av åtskillnader mellan män och mellan kvinnor, med andra ord kan man 

vara man eller kvinna på olika sätt. Vidare påpekar Connell att genus är en social struktur som 

både påverkas av och har en koppling till det biologiska könet man har. Han nämner dessutom 

att män och kvinnor tros ha olika uppsättningar av karaktärsdrag. Kvinnor förväntas vara 

sexuellt lojala, intuitiva, känslosamma, pratsamma, lättpåverkade och omvårdande medan 

män bör vara promiskuösa, analytiska, rationella, tystlåtna, envisa, aggressiva och åsiktsfulla. 

                                                           
10

 Har forskat inom genusproblematiken samt har publicerat ett antal böcker med anknytning till ämnet. Se 

baksidan av Connell, R.W. (2002) Om genus. 
11

 Hirdman är historiker och sedan 1996 är hon adjungerande professor vid Stockholms universitet. Mellan 1989 

och 1992 arbetade Hirdman på Göteborgs universitet som professor i kvinnohistoria. http://www.ne.se/yvonne-

hirdman, 2012-12-19.  

http://www.ne.se/yvonne-hirdman
http://www.ne.se/yvonne-hirdman
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Författaren menar emellertid att forskning har visat att skilda egenskaper mellan könen enbart 

är myter, eftersom kvinnor och män är psykologiskt ganska lika.
12

  

 

Hirdman beskriver i artikeln ”Genussystem”, ett kapitel i boken Genushistoria (2004), genus 

som stereotyper av vad som anses vara manligt och kvinnligt och konstaterar att det är 

föränderligt. Hon håller isär det kulturella och det biologiska och menar att kvinnor och män 

ges olika villkor eftersom de biologiskt sett föds med olika kön. Detta kallar Hirdman för 

genusordning eller genussystem och menar att det innebär att det finns två logiker eller 

principer. Genusordningen är en förutsättning för olika sociala ordning, bland annat 

ekonomiska, sociala och politiska ordningar. Den första logiken, som hon benämner som 

”isärhållandets tabu” eller dikotomin, innebär att allt kvinnligt och manligt hålls isär, alltså bör 

hållas åtskilda. Den andra logiken kallas för hierarkin och betyder att männen fungerar som 

normen för det genomsnittliga och generella medan kvinnor inte har lyckats nå upp till 

normen och därmed är lägre ner i rangordningen.
13 Ytterligare ett begrepp som Hirdman har 

präglat är genuskontrakt vars syfte är att göra analysen av genussystemet i samhället lättare. 

Detta begrepp syftar på uppgörelser som är dolda eller ej nämnda och som existerar mellan 

kvinnor och män i vårt samhälle. I sådana kontrakt är män och kvinnor inte likställda enligt 

Hirdman då det ena könet avgör kontraktet och som fastställer motparten. Genuskontraktet 

kan förekomma på tre olika plan; den kulturella, individuella eller sociala nivån. Alltså styr 

detta kontrakt vår syn på vad som förväntas vara kvinnligt och manligt och kan förekomma i 

situationer såsom arbetslivet eller relationer.14 Vi har valt att använda oss av Hirdmans och 

Connells teorier i vår uppsats eftersom de är relevanta att tillämpa på vårt material. 

 

Det finns både skillnader och likheter i Connell och Yvonne Hirdmans sätt att se på genus. De 

menar båda att genus är något föränderligt. Connell talar om individer och menar att det finns 

olika sätt vara man eller kvinna på samt att män och kvinnor är lika, medan Hirdman talar om 

kategorierna män respektive kvinnor och därmed ställer dem emot varandra. Vid analysen av 

hur respektive kön beskrivs i ungdomsromanerna kommer vi att lyfta fram båda teorierna för 

att ta reda på om Bredow skildrar individer eller grupper. När det gäller relationerna står dock 

enbart Hirdmans genusteori i centrum, eftersom hon även fokuserar på detta i sin teori. 

 

                                                           
12

 Connell, R.W. (2002) s. 15, 20-21, 49, 58-60. 
13

 Hirdman, Yvonne. (2004) ”Genussystemet; reflektioner kring kvinnors sociala underordning” i Genushistoria; 

en historiografisk exposé. Red. Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna.  s. 115-117, 120-121.   
14

 Hirdman, Y. (2004) s. 115-117, 120-121.   
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1.4 Presentation av författaren samt källor 

I följande avsnitt kommer en närmare presentation av den valda författaren samt de ungdoms-

romaner som analyseras i uppsatsen. 

1.4.1 Vem är Katarina von Bredow 

Katarina von Bredow föddes den 16 februari 1967 i Aneby, Småland. När hon var åtta år 

gammal skildes hennes föräldrar och några år sedan flyttade hon med modern till Jönköping. 

Under sin högstadietid träffade Katarina den 36 år äldre Einar von Bredow som hon efter 

grundskolan flyttade ihop med och sedan även gifte sig med. Katarina fortsatte att skola sig 

och tog studenten vid SSHL
15

 år 1986. Därefter gick hon en ettårig utbildning på konstskola 

för att senare flytta med maken till Spanien. Där började hon bearbeta en text om förbjuden 

kärlek mellan två syskon, som hon började skriva redan som femtonåring. Denna text 

utvecklades till att bli hennes debutroman, Syskonkärlek, som utgavs år 1991. Samma år hade 

Katarina sin första egna utställning av kolteckningar samt oljemålningar. Året därpå flyttade 

paret tillbaka till en by i Småland var de bodde fram till de skiljdes, efter sjutton år till-

sammans. Kort därpå träffade hon sin nuvarande make Kjell som hon fick två söner med. Idag 

bor familjen i lilla samhället Hjortsberga, utanför Alvesta, där de har köpt sig en gård och har 

hand om en del djur. Det är ute på landet Katarina trivs då hon sedan barnsben mestadels har 

bott i mindre byar.
16

 Sedan 1991 har Katarina publicerat tolv böcker, varav tio är ungdoms-

romaner.
17

 Idag kan hon försörja sig på författarskapet som yrke och gör en del författarbesök 

på bibliotek och skolor runt om i landet.
18

 

 

1.4.2 Presentation av ungdomsromanerna 

Här nedan återges en kortare sammanfattning av romanernas handling samt en diskussion 

angående berättarperspektiv. 

1.4.2.1 Syskonkärlek (1991) 

Debutromanen handlar om syskonen Amanda och Ludvig som utvecklar ett kärleks-

förhållande, vilket enligt normen anses vara förbjudet. Berättelsen är berättad ur Amandas 

perspektiv, en jagberättare som i vuxen ålder väljer att skriva ned alla detaljer hon minns från 

denna ovanliga relation. En sådan berättare kan med andra ord kallas för extra-homodiegetisk. 

Vidare är det en retrospektiv-jagberättare då en av karaktärerna omnämns som ”jag” i boken 

                                                           
15

 Sigtunaskolan Humanistiska Läroverk 
16

 http://www.katarinavonbredow.se/biografi.html, 2012-11-21. 
17

 http://www.katarinavonbredow.se/bocker.html, 2012-11-21. 
18

 http://www.katarinavonbredow.se/vanliga.html, 2012-11-21. 

http://www.katarinavonbredow.se/biografi.html
http://www.katarinavonbredow.se/bocker.html
http://www.katarinavonbredow.se/vanliga.html
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samtidigt som detta jag återberättare en historia.
19

 Med hjälp av sina gamla dagböcker blir 

hennes minne tydligare samtidigt som hon genom utdrag ur de personliga texterna för läsaren 

närmare berättaren. Därmed får de som läser romanen till en början främst ta del av Amandas 

känslor och lust för brodern och det är först när Ludvig besvarar hennes känslor som 

relationen tar fart på riktigt. Redan sedan barnsben har de haft en ovanlig relation för att vara 

syskon, då de exempelvis var oerhört svartsjuka. Med åren utvecklas en vanlig syskonrelation 

stegvis till en sexuell kärleksrelation som de båda försöker förtränga stundvis. Lusten tar dock 

över ibland och de kan inte motstå varandra. När de bli upptäckta tvingas de avsluta sitt 

förhållande då modern skickar iväg Ludvig till släktingar. Amanda utvecklar frustration och 

ilska mot sin mor och flyttar hemifrån. Stegvis kommer hon mer eller mindre över Ludvig och 

inleder ett seriöst förhållande med en äldre gift man som hon sedan gifter sig och får barn 

med. Ludvig försöker också kommer över deras relation men lyckas däremot inte lika bra, då 

han trots tre förlovningar står ensam kvar. Som vuxna försöker syskonen ändå ha en sund 

relation till varandra ända fram tills Ludvig ligger för döden och deras kärlek kommer på tal 

igen. Då ber han Amanda skriva ned deras berättelse, vilket hon gör. 

 

1.4.2.2 Som jag vill vara (2007) 

I denna roman möter man en intra-heterodiegetisk berättare. Alltså befinner sig berättaren på 

en annan nivå och likställer sig inte med någon karaktär i romanen. Dock är berättelsen 

konsekvent berättad ur huvudkaraktären Jessicas synvinkel och allt eftersom händelserna sker. 

Med andra ord vet berättaren enbart vad hon gör, känner, tänker och vet samtidigt som alla 

karaktärer omtalas som ”hon” eller ”han”. Alltså är hon den enda som fokaliseras internt. En 

sådan berättare kallas även för introspektiv-tredjepersonberättare.
20

 Romanen handlar om 15-

åriga Jessica som är hemligt förälskad i jämnåriga Arvid. När han tar initiativet på en fest 

leder deras relation till en sexuell akt, då båda förlorar sin oskuld. Sedan utvecklar de även ett 

känslomässigt förhållande som dock förändras några veckor senare när Jessica inser att hon är 

gravid. Under en period försöker hon förtränga det faktum att hon är med barn men efter att 

graviditetstestet visat positivt inser hon allvaret och bestämmer sig för att berätta för sin 

omgivning. Till en början vänder hon sig enbart till bästa kompisen Louise för att senare 

berätta för sin mamma, som i sin tur uppmanar Jessica att på egen hand tala om det för Arvid 

och hans föräldrar. Omvärlden reagerar starkt och försöker övertala henne att göra abort, men 
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20
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Jessica tvekar eftersom hon ständigt tänker på att det är ett liv hon dödar. Hon tänker noga 

genom alla sina alternativ och besluter sig för att behålla barnet, trots omgivningen protester, 

eftersom det är det mest rätta alternativet för henne. Arvid reagerar oerhört stark och börjar ta 

avstånd från Jessica och barnet mestadels av tiden. Även hennes mamma och bästa kompis 

reagerar på liknande sätt och den enda hon finner en förståelse hos är Louises mamma Carin, 

som dessutom också är gravid. De två utvecklar ett speciellt band. Med tiden inser även de 

andra att hon verkligen har bestämt sig för detta och att de helt enkelt får leva med hennes 

beslut, även Arvid. 

1.4.2.3 Flyga högt (2011) 

Berättaren i denna roman befinner sig på samma nivå som själva berättandet, det vill säga är 

identisk med en karaktär i historien. Samtidigt berättas händelseförloppet parallellt som det 

sker. Alltså är detta en intra-homodiegetisk berättare. Det är även en simultan-jagberättare, 

vilket innebär att en av personerna omtalas som ”jag” och därmed är personlig.
21

 Romanen 

Flyga högt handlar om 15-åriga Vendela som precis har börjat nian. Hon håller på att inleda 

ett förhållande med klasskompisen Nils, som hon länge har varit kär i, samtidigt som bästa 

kompisen Tove gör detsamma med Nils kompis Loke. Vendela och Tove har länge varit bästa 

kompisar och har en väldigt nära relation som förändras när den nya tjejen Silja börjar i deras 

klass. Hon kommer till klassen i början av terminsstarten och går emot skolans egentliga 

normer genom att uppträda på ett sätt som hon inte förväntas göra. Detta leder till att Silja får 

en del klasskamrater emot sig, men även blir vän med personer från olika grupperingar i 

klassen. Hon blir bland annat vän med klassens tönt Line samtidigt som hon utvecklar en 

vänskap med skolan tuffaste kille Sven. Siljas ovanliga beteende och personlighet innebär att 

rollerna blir ombytta. Vendela reagerar på Siljas sätt att vara och blir nyfiken på vem hon är. 

När Vendela så småningom börjar umgås med Silja påverkas hon av henne vilket leder till att 

Vendela förändrar sitt sätt att vara och tänker över sina val i livet. Hon blir mer äventyrlig och 

vågar ta mer plats än tidigare. Vilket gör att bästa kompisen Tove tar avstånd från henne. 

Vendela ifrågasätter dessutom sina känslor för Nils när Sven får upp ögonen för henne. Alltså 

får man i romanen ta del av problematiken i både vänskapsrelationer samt kärleksrelationer. 
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1.5 Tidigare forskning om genusmönster i ungdomsroman 

När det gäller analyser av genusperspektivet i skönlitterära ungdomsböcker kan man inte 

finna en stor mängd tidigare forskningar. De vi kommer presentera i detta avsnitt är några 

viktiga studier inom detta område och är relevanta för vår undersökning. En av dessa är Helen 

Schmidl som utifrån ett genusperspektiv tolkar Per Nilssons Hjärtats Fröjd, och presenterar 

resultatet i artikeln ”»It takes two to tango» (2005). Författaren har valt att studera Nilssons 

roman eftersom hon själv har läst den med högstadieelever samt på grund av att den genom 

åren har varit omtyckt av båda könen. Romanen har dessutom blivit prisbelönad. Hon 

intresserar sig för bokens form samt karaktärer. Författaren kommer bland annat fram till att 

romanens manliga samt kvinnliga karaktär är normbrytande då flickan är utlevande och 

självsäker medan pojken är känslig och avvaktande. Vidare menar hon att den manliga 

huvudkaraktärens självbild har påverkats av hans syn på fadern. Även ungdomarnas relation 

går emot vad som anses vara rätt enligt normen då flickan är äldre än honom och den som har 

sexuell erfarenhet medan han förklaras som naiv och upplever sin första förälskelse.
22

 Det är 

författarens resultat som berör hur könen återges som är särskilt intressant för vår studie. 

 

Ytterligare en undersökning som är nämnvärd är Lena Kårelands studie ”Kön och klass i Mats 

Wahls Vinterviken” (2005), där hon bland annat analyserar romanen ur ett genusperspektiv. 

Valet av romanen baseras på dess popularitet främst bland unga läsare samt att den har fått 

stor uppmärksamhet och därmed även blivit filmatiserad. Det som främst är relevant för vår 

studie är den del där hon studerar hur huvudkaraktären John-John utformar sin manlighet. 

Författaren kommer fram till att han främst följer normen för det som anses vara manligt 

eftersom han bland annat är stark, tuff, intresserad av idrott, har ett stökigt beteende samt har 

ett komplicerat familjeförhållande. Dock kan man även se att han har vissa drag som enligt 

normen inte skulle uppfattas som manliga utan snarare som kvinnliga eftersom han bland 

annat intresserar sig både för litteratur och teater samt ibland även visar känslor i form av 

tårar. När det gäller hans relation till den kvinnliga karaktären känner han sig i underläge 

vilket författaren menar kan bero på hans socialt låga placering i samhället.
23

 

 

Vidare är delar ur Maria Nikolajevas verk Barnbokens byggklossar (2004) intressanta för vår 

undersökning. Författaren granskar ett flertal barn- och ungdomsböckers uppbyggnad och har 
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gjort sitt urval utifrån högskoleundervisningens kurslitteratur. Fokus ligger på verkens 

berättarteknik, personskildringar, tidsrelationer, berättarperspektivet samt hur handlingen är 

upplagd.  Nikolajeva är den första som har undersökt barnlitteraturen utifrån narratologin. 

Den del som vi främst kommer ha användning av är då hon diskuterar genusperspektivet i 

persongestaltningen. Hon har nämligen konstruerat ett schema över vilka egenskaper som 

enligt normen kopplas samman med manlighet respektive kvinnlighet och det är detta schema 

som är väsentligt för vår uppsats. Nikolajeva menar att manligt och kvinnligt är baserat på 

motsatser och på ett sådant konkret sätt är hennes schema konstruerat. Män/pojkar förväntas 

enligt normen vara starka, aggressiva, våldsamma, hårda, tävlande, känslokalla, skyddande, 

självständiga, rovgiriga, analyserande, aktiva, rationella, kvantitativt tänkande och så vidare. 

Kvinnor/flickor förväntas däremot vara vackra, milda, aggressionshämmade, emotionella, 

självuppoffrande, lydiga, sårbara, omtänksamma, passiva, beroende, intuitiva syntetiserande 

omsorgsfulla, samt tänka kvalitativt.
24

  

 

Ytterligare en nämnvärd undersökning är Från Gossip Girl till Harry Potter (2010) i vilken 

Maria Nilson undersöker genusperspektivet i ett antal ungdomsromaner med fokus på några 

genrer; chick lit jr, samtidsrealistiska skildringar, fantasy och science fiction samt skräck. 

Nilson analyserar även föreställningar om kvinnlighet och vrede. Författaren gjorde ett 

personligt urval av källor med hjälp av bland annat boktipsböcker, bokkataloger samt 

tidningsartiklar och det framgår att fokus låg på populära ungdomsromaner. Nilson kommer 

fram till att det både förekommer karaktärer som följer normer samt de som bryter mot det 

som förväntas passa in på deras kön enligt samhällets normer. Kapitlet som handlar om 

vardagsrealistiska skildringar är det vi främst har användning av eftersom Bredows romaner 

återger berättelser ur samtiden som kan tänkas vara realistiska. Nilson menar att sådana 

romaner främst handlar om skolan, kompisar, den första kärleken samt relationer till 

föräldrarna. I detta kapitel analyserar författaren främst kärleksrelationer, hur relationen 

mellan manliga och kvinnliga karaktärer samt deras föräldrar skildras, hur etnicitet och genus 

kopplas samman samt hur skolan och lärare skildras.
25
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2. Iakttagelser kring genusframställning i tre ungdomsromaner av Bredow 

I kommande kapitel återges observationer av genusperspektiv kopplat till några utvalda 

centrala karaktärer samt analyser av hur relationer mellan kön skildras. Vidare presenteras en 

jämförande analys av resultatet som diskuteras utifrån tidigare forskning samt genusteorier.  

2.1 Syskonkärlek (1991) 

I detta avsnitt beskrivs hur Amanda, Ludvig och Johan skildras utifrån deras könstillhörighet, 

men även hur relationen mellan Amanda och de båda killarna beskrivs. 
 

2.1.1 Beskrivning av Amanda 

Amanda föddes år 1967 av Berit Bergström, men det är oklart om Berits make Rolf eller 

semesterflört Giovanni är flickans far. Amanda beskrivs som en flicka med ljusbrunt hår, 

bruna ögon och mörka ögonbryn. Då modern inte kunde avgöra vem av männen hon liknade 

mest beslöt Berit att flickan var hennes egen dotter. Amanda är yngst av tre syskon och ser 

blint upp till storebrodern, vilket man tydligt kan se i följande citat:
26

 

För det mesta var det jag som frågade om saker och han som förklarade. Mamma brukade säga att 

han ljög mig full med dumheter, men det är inte sant. Han gav mig SIN sanning och hans sanning 

blev också min sanning.
27

   

Hon beskriver sig själv som hel enbart med Ludvigs närvaro och är samtidigt äcklad av sig 

själv, då hon genom hela romanen beskriver sig själv som bland annat pervers och sned-

vriden. Hon skildras dessutom som en elak person, både av sig själv och andra, och inte 

särskilt ordningsam. Amandas rum beskrivs vara stökigt. Hon är även en spontan person som 

inte är rädd för att ta egna initiativ samt ta plats. Detta kan man bland annat se då det är hon 

som tar initiativet till första kyssen med samtliga killar, Ludvig, Johan samt David, samt ber 

även om att få avbilda sin broder naken. Ytterligare ett personlighetsdrag hos Amanda är 

oärlighet för egen vinnings skull, exempelvis ljuger hon för Davids hustru om vem hon 

egentligen är men hon undanhåller även vad hon egentligen känner för Johan. Med andra ord 

kan det tolkas som att hon är egoistisk, vilket även visar sig då hon struntar i att modern måste 

försörja henne och hennes eventuella dyra konstutbildning. Vidare kan det uppfattas som att 

hon är oerhört beroende av andra, inte enbart av moderns ekonomi utan även för att få 

bekräftelse och olika lösningar på sina problem. Amanda gifter sig exempelvis med David för 

att förtränga sin lust och sina känslor för Ludvig. Under hela deras äktenskap är David 
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försörjaren medan Amanda är hemmafrun vars hobby är måleri. Även detta tyder på att hon 

inte är självständig. Genom hela romanen är Amandas konstnärliga sida i fokus, då hon via 

skrivande samt måleri uttrycker sina känslor. Det är tack vare sin dagbok och målningsarbetet 

som hon behåller sitt förnuft och får ur sig alla känslor och tankar som hon inte kan tala med 

någon om. Dagboken speglar hennes allra djupaste inre som hon är rädd ska läcka ut då hon 

enbart skriver om sin förbjudna kärlek till brodern. Trots denna tillflykt känner hon ett behov 

av att berätta hur det ligger till för någon i sin omgivning. Den hon anförtror sig åt blir 

väninnan Eva som under flera år har läst psykologi. Anledningen till att Amanda med tiden 

öppnar upp sig för Eva är att hon vill få bekräftat om hon är psykiskt frisk eller inte efter att 

syskonen har varit intima med varandra. Som tidigare nämndes har syskonen en avvikande 

relation vilket någorlunda även syns i resten av familjekonstellationen, exempelvis beter sig 

deras storesyster Ylva mer som en mor än en storasyster och kritiserar modern en hel del. 

Trots deras ovanliga familjestruktur är Amanda väldigt beskyddande mot familjen och hur 

hon har blivit uppfostrad.
28

  

2.1.2 Skildring av Ludvig och Johan 

I Syskonkärlek är det två tonårskillar, Ludvig och Johan, som står i fokus mestadels av boken. 

Ludvig är Amandas ett år äldre bror, vars föräldrar är Berit och Rolf Bergström. Han sägs 

vara omkring 185 cm lång och har tjockt, lockigt och sandfärgat hår som oftast ser ovårdat ut. 

Han har mörkblå ögon och fylliga läppar samt en bred mun. Inte enbart Amanda anser att han 

är attraktiv utan det återges dessutom att han tycks dra till sig fler av det motsatta könet, med 

andra ord beskrivs han som snygg.
29

 Hans personlighetsdrag framställs på följande sätt: 

Ludvig kunde ha ett fruktansvärt humör. Han kunde bli så rasande arg att man blir riktigt rädd för 

honom. Men det varade aldrig länge. Han blev alldeles svart i ögonen och fick ett utbrott och sen 

var det över. Över huvud taget hade han lätt för att visa vad han kände. Han skrattade eller grät, 

var öm, rar och varm eller fruktansvärt arg. Han var sällan grinig eller småirriterad […] Han var 

den bästa kamrat man kunde ha. Han var bra på att prata med, att tiga med, att skratta eller gråta 

med. Och han hade massor av humor.
30

 

Alltså kan det tolkas som att han inte har något mellanläge, utan antingen är på botten eller 

toppen. Ludvig är mammans favorit men även mostrarnas på grund av hans charm och sätt att 

underhålla. Däremot är han emellanåt kall mot sina familjemedlemmar och visar inte på 
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någon särskild vilja till familjerelation, speciellt när modern får redan på syskonens 

förhållande och han är på gränsen till att drämma till modern. Ett annat exempel som visar på 

detta är då han efter ett års tid kommer tillbaka till hemorten utan att besöka eller kontakta sin 

mor. Det framgår även att Ludvig tycker om att läsa böcker och att han spenderar sina kvällar 

i fåtöljen med en bok i handen, med andra ord läser Ludvig mycket. Läsningen framhävs 

genomgående i romanen.
31

 Han läser olika verk. ”allt från Kalle Anka och Asterix till Kafka 

och Kant”.
32

 Till skillnad från Amanda beskrivs Ludvig som den ordningsamma storebrodern 

som lär lillasystern massor med saker. Samtidigt är han spontan av sig, både i tal och i 

handlingar. Sedan barnsben har han varit svag för Amanda, exempelvis ger han hennes sitt 

barnbidrag. Han känner sig ensam utan Amandas närvaro och saknar i sådana stunder sin 

andra halva. Ludvig dras till henne och kan inte neka till Amandas initiativtagande. Han 

uttrycker ofta sina känslor i ord och är inte rädd för att ge kärleksförklaringar, han talar ofta 

om att han älskar Amanda. Ludvig har ett flertal relationer med tjejer, främst på ett sexuellt 

plan, men känslomässigt dras han alltid tillbaka till Amanda. De kvinnorna som han dras till 

är oftast äldre, som till exempel moderns gifta väninna AnnHelene som han gör gravid. 

Ludvig slutar träffa de här tjejerna eftersom han känner att han utnyttjar dem, alltså är han 

empatisk och ansvarsfull. Ytterligare ett exempel på detta personlighetsdrag är då han låter 

AnnHelene och hennes make leva ett familjeliv med hans barn eftersom maken själv inte kan 

få barn. Ludvig beskrivs även vara oegoistisk då han bland annat låter Amanda leva sitt liv 

med David trots att han själv aldrig kommer över henne och är olyckligt förälskad till 

döden.
33

  

 

Johan Sjöwall, som är lika gammal som Ludvig, beskrivs som smal, lång, mörkhårig och har 

stora bruna ögon. Hans utseende påminner om feminina drag, enligt berättaren. Vidare är han 

hövlig, ordningsam samt väluppfostrad. Eftersom Johan är frireligiös är han på kärleksplanet 

tillbaka-dragen, exempelvis tror han inte på sexuella relationer före äktenskapet. Det framgår i 

texten att Johan inte har någon erfarenhet när det gäller intimitet med det motsatta könet. 

Hans tro har även påverkan på hans syn på omvärlden när det gäller vad som är rätt eller fel, 

då han anser att man inte bör bryta mot normer. Han har starka åsikter när det gäller vad som 

är typiskt manligt respektive kvinnligt samt hur en familjekonstruktion bör se ut. Johan kan 
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även tolkas som omtänksam, vilket man kan se genom att han bryr sig oerhört mycket om 

Amanda.
34

 Tills skillnad från Ludvig är Johan förutsägbar. 

Det var kanske just det som var så tråkigt med Johan, att han alltid bara sa sådant som han 

förväntades säga. Det kändes som om man skulle kunna slå upp hans nästa replik i en handbok i 

artig konversation.
35

  

När det gäller familjeförhållandet har Johan en nära relation till sina föräldrar, som han 

respekterar och lyder, och som kontinuerligt kommer på tal. Dock får man intryck av att han 

inte är lika öppen med sina känslor och åsikter gentemot sina föräldrar som exempelvis mot 

Amanda. Han vågar bland annat uttrycka för henne att han är förälskad samt vågar uttrycka 

sina åsikter om hennes språkbruk och klädstil.
36

 

 

2.1.3 Relationerna mellan Amanda och killarna 

I romanen Syskonkärlek skildras främst två olika relationer mellan ungdomar. Den ena är den 

mellan Amanda och Ludvig och präglas oerhört mycket av svartsjuka. Det beror främst på att 

det är en förbjuden kärlek som omnämns. Trots att det är en svår situation som syskonen är i 

går det att ta del av deras sexuella relation genomgående i boken, alltså är den biten väldigt 

viktig för deras relation. Som tidigare nämndes är det oftast Amanda som tar initiativ till deras 

intima stunder, vilket Ludvig dock inte nekar till. Det kan tolkas som att det är äkta kärlek 

mellan de två och om de inte vore syskon skulle deras förhållande vara självklart. Det faktum 

att Amanda och Ludvig är syskon innebär att de inte kan vara öppna med sin kärlek och 

därmed inte heller ha en relation kontinuerligt, eftersom de försöker göra det ”rätta” och låt 

bli varandra.
37

 

 

Den andra relationen som skildras är den mellan Amanda och Johan. Till skillnad från den 

ovannämnda relationen är det Johan som är initiativtagaren i förhållandet, förutom den enda 

gång de är intima då Amanda kysser honom. Deras känslor är inte ömsesidiga eftersom Johan 

har starka och seriösa känslor för henne, medan Amanda enbart är tillsammans med honom 

för att föra över de förbjudna känslor hon har för Ludvig till Johan. Med andra ord är Amanda 

ständigt otrogen i deras relation då hon både har en känslomässig och sexuell relation med 

Ludvig. Under deras relation försöker Johan ständigt att förändra Amanda eftersom han inte 
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är nöjd med henne då hon inte beter sig tillräckligt kvinnligt. Däremot träffas de två relativt 

ofta. 
38

  

 

2.2 Som jag vill vara (2007) 

I följande avsnitt återges skildringar av Jessica, Louise och Arvid och en presentation ges av 

Jessicas och Arvids förhållande. 

2.2.1 Beskrivning av Jessica och Louise 

Huvudkaraktären i romanen Som jag vill vara är den femtonåriga Jessica som beskrivs vara 

traditionell utseendemässigt, då hon ser ut som en vanlig tonårstjej. Vidare sägs hon vara 

jordnära och duktig i skolan. Jessica beskrivs även som sexuellt oerfaren då hon blir gravid 

vid samma tillfälle som hon blir av med oskulden och dessutom enbart har samlag vid ett 

tillfälle efter det. Man kan se en tydlig utveckling när gäller Jessicas personlighet då hon i 

början av romanen kan tolkas som lättpåverkad, omogen och strävar efter att vara cool. 

Stegvis mognar hon dock och prioriterar barnet istället för sig själv, struntar i vad 

omgivningen tycker och är inte rädd för att fatta egna beslut samt gå sin egen väg. Vid ett 

flertal tillfällen understryks det att Jessica har utvecklats och har blivit mogen för sin ålder, 

således vuxen. Hon är genomgående omtänksam, ansvarsfull i sina handlingar och pålitlig, 

exempelvis hjälper hon bästa kompisen Louise hem när hon blir full och kommer alltid hem i 

tid. Däremot är Jessica en ganska osäker tjej fast osäkerheten skiftar från att gälla saker som 

utseende och på Arvid till att vara osäker på sin roll som mamma. Vid några tillfällen är det 

tolkningsbart att hon är elak mot personer i sin omgivning, exempelvis då hon skickar en elak 

lapp till Louise samt skriker på sin mamma, men det ses som en försvarsmekanism då hon för 

övrigt är en relativt snäll person.
39

 

 

När det gäller Jessicas familjesituation går det att konstatera att hon och mamman har en 

ganska öppen relation samtidigt som Jessica skäms över sin mammas sätt att vara. Till 

skillnad från Siv skäms hon inte för sin pappa John vilket man kan se i följande citat:
40

 

Ibland tänker hon på sin pappa […] det gick väl rätt långa perioder utan att de hördes av innan 

också. John har inte på länge haft någon riktigt aktiv roll i hennes liv, men han fanns åtminstone 

där. Som en klippa av ordning och trygghet. Och som en motpol till Siv […] Det är klart att han 
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fortfarande finns. Fast att finnas i Taiwan, istället för på Vetegatan några kvarter bort, är nästan 

liktydligt med att inte finnas alls. Åtminstone känns det så.
41

 

Trots att pappan är frånvarande tänker hon på vilken bra pappa han var när hon var liten. 

Jessicas tillvaro blir många gånger påfrestande med tanke på allt som pågår runt omkring 

henne och hon flyr då från verkligheten in i musikens värld och lugnar sina nerver genom att 

lägga pussel. Som tidigare nämndes är Jessica oerhört förälskad i Arvid men vågar inte ta 

initiativ utan väntar på att han ska ta första steget. I romanen är utseende ett ganska omtalat 

ämne, främst bland tjejerna, då Jessica och vännen Louise ofta påpekar sitt egna och andras 

yttre. Även när Jessica beskrivs som vuxen kan man se att utseendet är viktigt för henne, då 

hon känner att graviditeten har gjort henne oattraktiv.
42

  

 

Utöver Jessica har alltså hennes bästa kompis Louise också en central roll. Hon skildras som 

en smal, lång tjej med nötbrunt, kraftigt hår som har koll på hur man ska klä sig samt vad 

killar gillar. Hennes livsinställning går bland annat ut på att ett misslyckande inte är ett 

alternativ. Louise framställs som en ganska modig tjej som inte är rädd för att ta plats, 

exempelvis drar hon med sig alla när hon ska dansa och vågar gå fram till killarna. Vidare är 

hon mestadels en väldigt god vän som står vid Jessicas sida, exempelvis försvarar hon Jessica 

när klasskamraterna gör narr av henne. Dock reagerar hon starkt när vännen väljer att behålla 

barnet och ibland uttrycker sig på ett elakt sätt. Till skillnad från Jessica beskrivs Louise dock 

inte som särskilt intresserad av skolan och därmed inte heller duktig. Hon struntar många 

gånger i att göra läxan. Vilket kan tolkas som att Louise är ganska omogen men också 

oansvarig, då hon inte kan hantera sitt alkoholintag. Detta framgår även då hon uttrycker en 

skillnad mellan henne och Jessica, som hon påstår har blivit vuxen. Liksom Jessica har Louise 

inte heller någon särskild sexuell erfarenhet. Till skillnad från Jessicas familj bor Louise med 

bägge föräldrar och har alltså en relativt trygg familjesituation. Dock skäms hon, liksom 

Jessica, för sin mamma.
43

 

 

2.2.2 Skildring av Arvid 

I romanen kan man läsa om Arvid, den enda killen som har en central roll, som är en sportig 

kille. Han tränar fotboll och missar oerhört sällan en träning, och när han gör det är det för 

Jessicas skull. Arvids utseende omnämns enbart då hans mörkblå ögon nämns, utöver detta 
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kan man bara läsa om hans klädval ett flertal gånger, exempelvis då han är festklädd kvällen 

då han och Jessica är intima. Vidare skildras han som initiativtagaren då han är den som först 

uttrycker sina känslor, inleder de sexuella akterna och bjuder ut henne.
44

 Arvid är dessutom 

stökig av sig. 

[…] hon och försvinner snabbt genom hallen och in i Arvids rum. Där är det rätt stökigt. Kläder på 

den obäddade sängen och golvet, skolböcker och tidningar på och omkring datorbordet, en 

gråsmutsig fotboll framför garderoben och många tidningsbilder av fotbollsspelare på väggarna. 

Ett mer typiskt pojkrum skulle man få leta efter. En elvaåring skulle kunna bo där.
45

 

Det går även att tolka detta som att han är omogen för sin ålder. Ett annat omoget beteende är 

när han lämnar över ansvaret på Jessica när han talar om för henne att han inte vill ha något 

med barnet att göra. I slutet av romanen får man dock läsa att han faktiskt dyker upp på sjuk-

huset, men det är oklart om han tar sitt ansvar efter detta besök. Liksom Jessica beskrivs även 

Arvid som sexuellt oerfaren och omtänksam, men mer känslomässig offentligt och avspänd än 

vad hon är. Han ger henne jämt och ständigt komplimanger, talar om att han älskar henne 

samt hjälper henne hem när hon är berusad.
46

 

2.2.3 Relationen mellan Jessica och Arvid 

I romanen Som jag vill vara får vi enbart ta del av en kärleksrelation, den mellan Jessica och 

Arvid. Deras relation präglas av sann kärlek vilket man under hela romanens gång får ta del 

av. De två umgås en hel del i början av romanen. Arvid uttrycker sina känslor direkt medan 

Jessica uttrycker sina känslor mer direkt, man får reda på dem via berättaren. I relationen är 

det han som har kontrollen då han är initiativtagaren, som ovan nämndes, medan hon har ett 

slags underläge då hon är osäker, nervös samt väntar på att killen ska ta första steget. Jessicas 

osäkerhet i samband med deras korta relation leder till att hon döljer graviditeten från Arvid. 

När Arvid får reda på graviditeten och att Jessica funderar på att behålla barnet tar de bägge 

avstånd från varandra och slutar därmed att umgås. Däremot får man fortfarande ta del av 

hennes känslor då romanen är berättad ur hennes perspektiv. Efter några månaders paus 

återupptar Arvid kontakten och de börjar smått umgås igen, dock inte i samma utsträckning 

som tidigare.
47

 Fast deras relation är den enda centrala kärleksrelationen i romanen får den 

inte särskilt utrymme ändå. 
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2.3 Flyga högt (2011) 

I detta avsnitt beskrivs Vendela, Tove, Silja, Nils och Sven. Dessutom återges skildringar av 

relationen mellan Vendela och Nils samt Vendela och Sven. 

2.3.1 Beskrivning av Vendela, Tove samt Silja 

Redan i början av ungdomsromanen Flyga högt beskriver huvudkaraktären Vendela sig själv 

tydligt då hon reflekterar kring hur hon skulle agera som ny i klassen.  

Jag skulle leta upp salen i god tid och sedan hålla mig på avstånd medan klassen samlades utanför. 

Försöka pejla läget, se hur de betedde sig och möjligen invänta lärarens ankomst innan jag gick 

fram. Sedan skulle jag fråga någon jag utsett i förväg om det var rätt klass, inte för tyst men inte 

heller för högljutt, och därefter glida med in i klassrummet bland de sista så att jag kan se var jag 

borde sätta mig. Kanske skulle jag hoppas att lärare anvisade mig en plats så jag inte kunde 

anklagas för att ha tagit någon annans. Jag skulle också hoppas att läraren inte tvingade mig att stå 

framme vid whiteboarden först och kanske skriva mitt namn på den eller på annat sätt dra 

uppmärksamhet till mig. Allt skulle handla om att inte märkas för mycket, men inte heller vara för 

osynlig. Att vara lagom. Glida in och smälta ihop med de andra.
48

 

Med andra ord är Vendela, innan Silja börjar i klassen, en person som tar lagom mycket plats 

och som överanalyserar helt vanliga vardagssituationer, exempelvis roller i klassen och 

relationen med Tove och killarna. Vidare kan man tolka Vendela som en person som bryr sig 

om det yttre då hon ständigt tänker samt kommenterar sitt eget och andras utseende. Samtidigt 

är hon oerhört osäker på sitt utseende eftersom hon jämför sig med andra tjejer och bland 

annat vill ha större bröst som Tove och Silja. Vendela är dessutom också osäker i sina 

relationer till kompisar och killar. Detta kan bland annat ses då hon jämt och ständigt gör det 

Tove tycker är rätt och inte vågar ta egna beslut utan att rådfråga Tove. Ytterligare ett 

personlighetsdrag hon har är feghet som återkommer vid ett flertal situationer i romanen. 

Vendela vågar bland annat inte förändra sin hårfrisyr särskilt mycket eller tala om sanningen 

för Tove, att hon har börjar umgås med Silja. Vidare är hon även blyg, lydig, omtänksam, 

duktig i skolan, förtjust i matlagning men ogillar idrott. Hon beskrivs även som stökig då 

hennes rum är ganska kaotiskt men även barnsligt. Dessutom är Vendela både kärleksmässigt 

och sexuellt oerfaren. Vissa personlighetsdrag förändras dock när Vendela börjar umgås med 

den nya tjejen i klassen, Silja. Med tiden blir hon alltmer självständig, vågar ta initiativ och 

pussa Nils och vågar stå för sina åsikter och handlingar. Därutöver kan man konstatera att 

Vendelas familjesituation är stabil då hon bor med båda sina föräldrar. Dock är familjen lite 
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dysfunktionell på grund av att hennes lillebror Anton gått bort då han var tre år gammal. Detta 

har påverkat alla i familjen vilket har lett till att de har svårt att kommunicera med varandra 

om känslor samt att de inte har gått vidare utan fortfarande sörjer. Vendelas sorg för lille-

brodern är en stor del av henne och hon tänker mycket på honom, dock håller hon denna sorg 

för sig själv förutom då hon talar med Silja. Vendela kan dessutom tolkas som mentalt instabil 

eftersom hon uttrycker att hon kan se sin bror närvara samt göra olika saker. I hennes syner 

åldras han dessutom, vilket innebär att han är äldre än då han dog.
49

  

 

Utöver huvudkaraktären Vendela har även hennes bästa kompis Tove en central roll eftersom 

de två har en speciell vänskapsrelation, då de umgås oerhört mycket tillsammans och berättar 

oftast allt för varandra. Tove beskrivs som kurvig, kvinnlig, vuxen och har blont, mjuklockigt, 

kortklippt hår. Personlighetsmässigt skildras hon som ärlig, modig, sexuellt oerfaren, utåt-

riktad, duktig i skolan, mogen samt hjälpsam hemma. Hon gillar liksom Vendela matlagning 

men till skillnad från kompisen tycker Tove om idrott. Ytterligare drag man kan urskilja är 

hennes svartsjuka, mot Vendelas relation med Silja, och elakhet som hon indirekt riktar mot 

Silja. Exempelvis talar Tove elakt om Siljas moders död samt uttrycker att hon önskade att 

Silja var den skyldiga för stölderna i skolan. Hennes elaka sida kommer även fram mot 

Vendela då hon undviker vännen efter att hon har fått reda på att Vendela har svikit henne och 

umgåtts med Silja. Vidare beskrivs Tove även, enligt berättaren, som rättvis i romanen, även 

om hennes handlingar ofta visar på motsatsen. Exempelvis visar hennes beteende mot Silja på 

detta. Orättvisan kan även ses i hennes egoism, som syns i beskrivningen av henne. Hon 

pratar bland annat mest om sig själv med Vendela men blir också arg då Vendela vill umgås 

med någon annan medan hon kan umgås med Loke på egen hand. I likhet med Vendela har 

även Tove en trygg familjesituation, vilken däremot inte omnämns särskilt mycket.
50

 

 

Ytterligare en kvinnlig karaktär står i fokus i Flyga högt och det är Silja, den nya tjejen i 

klassen. Hennes utseende beskrivs på ett flertal ställen i romanen. Hon är lång, mörkhårig, ser 

äldre ut, kurvig, har lockigt hår, fyllig mun, sned näsa, är vacker, tatuerad och har en mörk, 

hes röst. Även hennes kläder står i fokus då det återges ofta att hon bär mörka kläder samt är 

ganska utmanande klädd. Personlighetsmässigt skildras Silja som rättvis, tuff, öppen, 

äventyrlig, spontan, modig, oförutsägbar, sexuellt erfaren, medvetet elak och inte rädd för att 
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ta plats. Trots att Silja oftast beskrivs som en tuff tjej så får man även emellanåt ta del av 

hennes känslomässiga sida. Exempelvis då hon kramar Vendela som har ställt upp för henne 

samt då Silja har gråtit efter att ha blivit anklagad för stölden i skolan. Samtidigt påverkas hon 

inte av klasskamraternas elaka kommentarer. Eftersom Silja beskrivs som en person som står 

utanför de typiska rollerna som finns i skolan uppfattas hon som en person som genom 

handlingar och ord går emot normen. Som tidigare nämndes umgås hon exempelvis med både 

klassens tuffing samt nörd. Vidare skildras Silja även som initiativtagare, både i 

vänskapsrelationer då hon är den som vänder sig till Vendela men även i kärleksrelationer 

eftersom det är hon som förför lärarstudenten Emil.
51

  

Kolla vem som är här! Säger hon i mitt öra […] ett bekant ansikte urskiljer sig ändå tydligt bland 

de andra. Emil, lärarkandidaten! – Oj, tänk om han ser oss! utbrister jag. Men Siljas tankar har gått 

i helt motsatt riktning. – Nog ska han få se mig alltid! Han är så jävla sexig… Men bäst att vänta 

tills han har fått lite i sig. Säg inte att han står och dricker mineralvatten, bara. Hon snirklar sig 

fram så att hon kommer ganska nära utan att bli upptäckt, och när hon vänder tillbaka ler hon 

belåtet.
52

 

I citatet kan dessutom urskiljas att Silja är flirtig och självsäker, vilket hon är genomgående i 

romanen. När det gäller hennes familjesituation kan man konstatera att den har en betydelse i 

hennes liv. Hon är nämligen ett fosterbarn hos familjen Sundström eftersom hennes mor 

begick självmord då hon var enbart tre år gammal. På grund av detta kunde hennes far inte ta 

hand om henne själv. Silja trivs dock i fosterfamiljen även om hon tidigare har bott i en annan 

fosterfamilj där hon inte fann sig väl tillrätta.
53

 

 

2.3.2 Skildring av Nils och Sven 

I första delen av ungdomsromanen Flyga högt står den manliga karaktären Nils, killen 

Vendela länge har varit kär i, i fokus. Utseendemässigt omnämns det att han under sommaren 

har vuxit till sig, är brunbränd, har mörkbruna ögon, långa ögonfransar, fin ansiktsform och 

att han oftast luktar vitlök. Hans klädstil omnämns sällan vilket kan tolkas som att det inte är 

något viktigt att påpeka. Vidare beskrivs Nils vara tystlåten, blyg, analytisk, iakttagande, 

oerfaren både relationsmässigt och sexuellt samt inte särskilt självständig. Hans blyghet kan 

märkas på det faktum att han aldrig tar initiativ på egen hand förutom då han blir tillsagd att 
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göra det av en klasskamrat. Det är först då han närmar sig Vendela på riktigt och vill utveckla 

en relation. Detta är något han själv dessutom uttrycker att han har svårt med. Vidare visar 

Nils sällan känslor offentligt förutom den enda gång då han blir arg när Vendela avslutar 

deras relation. När det gäller Nils familjesituation kan man konstatera att det inte framgår hur 

den är, men det nämns att hans far var frånvarande under hans barndom eftersom han arbetade 

mycket. Det framgår däremot att hans far är grek, vilket innebär att familjen semestrar i 

Grekland om somrarna, och att hans mor är svensk. Hans etniska bakgrund präglar inte 

honom särskilt mycket i skolan troligtvis på grund av hans svenska namn. Det är något som 

uttrycks i romanen genom att hans etnicitet ofta omnämns genom berättaren.
54

 

 

I den andra delen av romanen står klassens tuffing Sven i fokus när det gäller manliga 

karaktärer. Hans utseende beskrivs ytterst lite och man får enbart reda på att han är blond, 

solbränd, har blå ögon och oftast klär sig i ljusa kläder. Däremot beskrivs hans personlighet 

betydligt mer. Han beskrivs först och främst som coolast i klassen och därmed kan han välja 

vilka han umgås med. Dock döljer han sitt egenliga intresse, dans, för klasskamrater och 

ljuger istället om att han tränar taekwondo för att hans tuffhet ska bestå. Dessutom beskrivs 

han också som omtänksam, snäll, väluppfostrad, trevlig, rolig, öppen och självsäker. Vidare 

framställs Sven som vuxen för sin ålder då han exempelvis är inbjuden på fester med betydligt 

äldre deltagare. Han skildras även som en person som inte är rädd för att uttrycka sina känslor 

och tankar öppet. Många gånger säger han till Vendela att han tycker om henne samt vad han 

tycker om andra. Han uppvaktar även henne, vilket kan tolkas som att han är romantisk. Med 

andra ord tar han initiativ. Vidare beskrivs Svens familjesituation som trygg samt han att 

kommer från en familj som har det gott ställt, då hans far är en välkänd advokat.
55

 

 

2.3.3 Relationen mellan Vendela och killarna 

I romanen Flyga högt får man främst ta del av två kärleksrelationer, som skiljer sig en del från 

varandra. I början får man ta del av inledningen till en relation mellan Vendela och Nils. Hon 

har länge varit förälskad i hemlighet i honom, men eftersom hon inte har sett några tecken på 

ömsesidig förälskelse har hon hållit det inom sig. I stora delar av romanen får man alltså 

enbart ta del av deras relation genom Vendelas tankar. Dessa två umgås sällan på tu man hand 

men eftersom deras bästa vänner blir ett par börjar de alla umgås i grupp. Det leder till att 
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Vendelas känslor för Nils utvecklas och blir starkare samtidigt som hon är fortsatt osäker på 

var han står. Nils är nervös i deras relation vilket innebär att Vendela är den som oftast måste 

ta initiativ. Tidvis börjar de alltså umgås ensamma och först då visar Nils också att han är 

intresserad. Dock framgår det inte vad som äger rum i Nils tankar eftersom berättelsen återges 

ur Vendelas perspektiv. Efter att hon gång på gång har försökt visa att hon tycker om honom 

får hon nog när hon känner att han avvisar henne vid ett tillfälle och de två börjar undvika 

varandra. Under den här tiden utvecklar Vendela en vänskapsrelation, till en början, med 

klasskompisen Sven som hjälper henne med Nils och därmed uppmanar honom till att vara 

ärlig om sina känslor för henne. Först då tar han initiativ och besvarar Vendelas känslor, 

vilket leder till att de två påbörjar en riktig kärleksrelation och blir tillsammans. Det blir ett 

kortvarigt förhållande och det enda intima de gör är att kyssa varandra samt hålla hand. 

Samtidigt utvecklas Vendelas känslor för Sven vilket är anledningen till att hon avslutar 

relationen med Nils.
56

 

 

Som ovan nämndes utvecklades Vendelas relation med Sven först senare i romanen. Det hela 

började med att de två började umgås som vänner för att sedan finna saker hos varandra som 

de tycker om. Anledningen till att de börjar umgås är att Sven ringer till henne och vill ha med 

henne på en fest och det är där de börjar lära känna varandra genom att han bjuder upp henne. 

Redan då börjar Sven och Vendela umgås på tu man hand och även i fortsättningen då Sven är 

initiativtagaren. Det är alltid han som ringer henne, vill umgås och uttrycker känslor öppet. 

Precis som i relationen med Nils är hon osäker och man får ta del av hennes känslor för Sven i 

hennes tankar.
57

 Samtidigt uttrycker hon att deras relation är öppen och lättsam. 

Jag glömmer alldeles bort att känna mig blyg och underlägsen, det går så lätt allting, orden bara 

trillar fram och tillbaka mellan oss hur enkelt och självklart som helst […] Det är så märkligt lätt 

att prata med Sven. Det är så lätt att jag då och då glömmer omgivningen och hela situationen 

omkring oss […].
58

 

Trots deras ömsesidiga kärlek förnekar Vendela känslorna på grund av sin relation med Nils 

men även på grund av sin osäkerhet på Sven och hans roll i klassrummet. Först när hon inser 

att han verkligen hyser känslor för henne och att hon känner så pass starkt för honom måste 
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hon avsluta sin relation med Nils för att hon och Sven ska kunna bli ett par.
59

 Här slutar 

berättelsen och därmed förblir läsaren ovetande om hur deras relation utvecklas. 

 

2.4 Jämförande analys 

Efter att ha återgett skildringarna i respektive ungdomsroman kommer följande del innehålla 

en jämförande analys i syfte att se vilka likheter samt skillnader det förekommer i Bredows 

verk. Vidare kommer resultatet diskuteras utifrån Connell respektive Hirdmans genusteorier, 

men resultatet ställs även mot tidigare studier inom området. 

2.4.1 Hur framställs de kvinnliga karaktärerna? 

I Syskonkärlek från år 1991 är det huvudkaraktären Amanda som har en central roll och 

därmed är den enda tjej som vi har studerat i den boken. Som tidigare nämndes är hon 

lillasystern i familjen vilket har påverkat hennes sätt att vara då hon bland annat lär sig saker 

av äldre personer i hennes omgivning, exempelvis brodern Ludvig. Det kan tolkas som att 

Amanda inte är en särskilt självständig tjej då hon kontinuerligt är beroende av andra. Till 

skillnad från Amanda är Jessica i Som jag vill vara, från år 2007, en självständig tjej som 

vågar ta egna beslut även då hon har alla emot sig. I romanen Flyga högt, som utgavs år 2011, 

skildras tre tjejer som är olika varandra. Huvudkaraktären Vendela, ur vars perspektiv 

berättelsen är skriven, beskrivs till en början i likhet med Amanda som ganska osjälvständig 

men utvecklas under romanens gång till att bli alltmer självständig då hon vågar uttrycka vad 

hon tycker och tänker samt vågar ta initiativ. Med andra ord blir hon senare i romanen lik 

Jessica i Som jag vill vara. I motsats till Vendela är de två andra kvinnliga karaktärerna i 

samma roman självständiga under hela romanens gång, eftersom de inte är beroende av 

andras känslor och tankar utan gör som de själva vill. Nikolajeva har i sin bok konstruerat ett 

schema över vilka egenskaper normen anser vara manliga respektive kvinnliga. En egenskap 

som omnämns är självständighet vilket hon syftar på är manligt medan kvinnor förväntas vara 

beroende. Med andra ord följer alltså Amanda normen, men även Vendela till en början, då de 

är beroende av andra. Dock får man i Bredows romaner även följa kvinnliga karaktärer som är 

självständiga och därmed bryter normen när det gäller denna egenskap, exempelvis Silja, 

Tove och Jessica.
60

  

 

Jessica i Som jag vill vara är inte särskilt beskyddande mot sin familj eftersom hon har en 

frånvarande pappa, som hon förknippar med trygghet, och en annorlunda mamma som hon 
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skäms för.  Jessicas bästa kompis Louise har däremot en ganska trygg familjesituation, då 

föräldrarna bor tillsammans. Det framgår dock att Louise också skäms för sin mamma. Den 

trygga familjesituationen kan man även finna hos karaktärerna Vendela och Tove i Flyga 

högt. Dock har Vendela ingen öppen relation till sina föräldrar utan deras kommunikationer i 

familjen är ganska ytlig. Amanda i Syskonkärlek är däremot beskyddande mot sin familj, dock 

nämns fadern aldrig eftersom hon inte ens vet vem som är hennes far, med andra ord är hon 

faderslös. Det faktum att hon är familjekär visar på ett feminint drag då detta förväntas av en 

kvinna enligt normen. Det är tolkningsbart att faderns frånvaro har påverkat hennes val av 

kärlekspartner, då hon dras till äldre män vilket skulle kunna vara ett slags faderskomplex då 

hon söker sig till någon som kan ta hand om henne på samma sätt som en far skulle. Även 

Silja i ungdomsromanen Flyga högt dras till äldre killar vilket skulle kunna bero på att även 

hon, liksom Amanda, söker efter en partner med en faders roll då även hon har haft en 

frånvarande far sedan tidig ålder. Man kan konstatera att det i Bredows romaner förekommer 

ett antal olika familjeskildringar. Två av tre huvudkaraktärer har frånvarande fäder och 

relationen till modern skildras huvudsakligen. Nilson konstaterar i sin studie att det i 

vardagsrealistiska romaner oftast är mödrar som skildras och sällan står en far i fokus.
61

 Detta 

stämmer delvis in på vårt resultat eftersom Bredow även skildrar en huvudkaraktär vars båda 

föräldrar står i fokus. Nilson har dock enbart fokuserat på huvudkaraktärerna i ett flertal 

romaner medan vi även har studerat några bikaraktärer. Därmed har vi funnit att de kvinnliga 

bikaraktärerna i samtliga fall har båda föräldrarna närvarande, dock nämns de enbart ett fåtal 

gånger och står inte i fokus. 

 

Amanda i Syskonkärlek har främst manliga sidor eftersom hon beskrivs som elak, spontan, 

slarvig, initiativtagande, oärlig, egoistisk, känslokall och sexuellt aktiv och erfaren. Däremot 

har Jessica i Som jag vill vara framför allt kvinnliga sidor då hon beskrivs som jordnära, 

duktig i skolan, sexuellt oerfaren, omtänksam, ansvarsfull, pålitlig, osäker, mogen, är inte 

initiativtagande samt att utseendet spelar en stor roll för henne. Hon beskrivs dessutom som 

en typisk tonårstjej utseendemässigt. Hon har även ett fåtal manliga egenskaper, som dåliga 

familjerelationer som nämndes ovan men hon beskrivs även ibland som elak. Dock är Louise 

mer lik Amanda eftersom hon också har fler manliga egenskaper än kvinnliga. Hon är 

nämligen självsäker, modig, elak, omogen, oansvarig, samt varken intresserad eller duktig i 

skolan. De enda kvinnliga drag man tydligt kan se är att hon är en god vän, sexuellt oerfaren 
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samt att utseendet är viktigt för henne, liksom för Jessica. I likhet med Amanda och Louise 

har även Silja i Flyga högt främst manliga egenskaper. Hon är nämligen tuff, öppen, 

äventyrlig, spontan, modig, oförutsägbar, sexuellt erfaren, elak, självsäker, initiativtagande, 

flirtig samt tar plats. De få kvinnliga drag man kan se är att hon har ett kvinnligt utseende, 

kläderna står i fokus samt att hon vid ett enstaka gånger är känslosam. Vendela, ur samma 

roman, beskrivs däremot som oerhört kvinnlig i likhet med Jessica, fast de har delvis olika 

typer av kvinnliga drag. Vendela beskrivs vara feg, blyg, omtänksam, lydig, sexuellt oerfaren, 

osäker, tar lagom mycket plats, duktig i skolan, förtjust i matlagning, ogillar sport samt att 

hon sätter det yttre i fokus. De enda manliga drag hon beskrivs ha är stökigheten men också 

hennes förmåga att överanalysera saker och ting.
62

  

 

När det gäller Tove kan man däremot säga att hennes karaktär både omfattar manliga och 

kvinnliga drag. Exempelvis är hon både hjälpsam, sexuellt oerfaren men också utåtriktad och 

egoistisk.  När det gäller de kvinnliga karaktärerna som vi har analyserat kan man konstatera 

att tre av dem bryter mot normen då de främst har manliga egenskaper, två är främst kvinnliga 

och en tjej har en blandning av manliga och kvinnliga drag. Om man däremot enbart 

fokuserar på huvudkaraktärerna i romanerna, vilka samtliga är tjejer, kan man fastställa att två 

av tre är kvinnliga av sig. Några saker som majoriteten av de kvinnliga karaktärerna har 

gemensamt är att de är sexuellt lojala samt att det yttre har stor betydelse för dem. Connell 

nämner att det i den västerländska kulturen under en oerhört lång tid har förväntas av kvinnor 

att de ska vara sexuellt lojala och denna norm har alltså Bredow oftast valt att följa.
63

 De enda 

tjejerna som är sexuellt erfarna skildras främst med manliga egenskaper. Även Schmidl lyfter 

fram i sin studie en kvinnlig karaktär som inte agerar som en tonårstjej bör på det sexuella 

planet då hon är den som har erfarenhet, är förföraren samt är ute efter en sexuell relation.
64

 

När det däremot gäller kvinnors yttre menar Nikolajeva att kvinnor enligt normen förväntas 

vara vackra vilket alltså även Bredow lyfter fram i de två senaste verken som har studerats i 

denna uppsats.
65

  

 

Nikolajeva använder sig av begreppen dynamisk respektive statisk karaktär då hon talar om 

personernas förändring under historiens gång, gällande både huvud- samt bikaraktärer. En 
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dynamisk karaktär förändras under berättandets gång medan en statisk inte gör det. Om man 

generellt ser på de kvinnliga karaktärerna i de av Bredows romaner som har analyserats här 

kan man konstatera att det förekommer både statiska samt dynamiska personer. Amanda, Silja 

och Tove är statiska medan Vendela, Jessica och Louise är dynamiska.
66

 

2.4.2 Hur beskrivs de manliga karaktärerna? 

I romanen Syskonkärlek står två manliga karaktärer i fokus, Ludvig respektive Johan. De är 

varandras motsatser mestadels då Johan främst har feminina personlighetsdrag medan Ludvig 

främst är manlig av sig. Bland annat är Ludvig aggressiv, charmig, underhållande, känslokall 

mot familjen, spontan, beskyddande, omtyckt av tjejer samt sexuellt aktiv medan Johans 

manlighet enbart syns i hans starka åsikter som han gärna delar med sig av. Däremot är han 

väldigt kvinnlig, både i utseende och i sätt att vara, och är väluppfostrad, har ingen sexuell 

erfarenhet, hövlig, ordningsam, omtänksam, familjekär, känslomässig och förutsägbar. Det 

finns dock några likheter mellan killarna då Ludvig också visar på enstaka kvinnliga sidor 

som att vara ordningsam och visa känslor för den han är kär i. Utöver likheterna är Ludvig 

dessutom svag på kärleksfronten, empatisk, oegoistisk, ansvarsfull och läser också mycket 

vilket anses vara en kvinnlig syssla. Liksom Ludvig har Arvid i Som jag vill vara främst 

manliga drag. Skillnaden är dock att de har olika egenskaper som kopplas till manlighet 

respektive kvinnlighet. Arvid är stökig, omogen, avslappnad, sportig samt att hans yttre inte 

omnämns. En stor likhet man kan se mellan honom och Johan är att de bägge är initiativ-

tagare. Andra likheter mellan dessa killar är att Arvid liksom Johan är känslomässig, sexuellt 

oerfaren men också omtänksam.
67

  

 

Ytterligare en manlig karaktär som beskrivs främst som manlig är Sven i Flyga högt. Han 

beskrivs som tuff, rolig, öppen, självsäker, initiativtagare, ljuger vid enstaka fall samt att hans 

utseende inte beskrivs ingående vilket kan tolkas vara manligt enligt normen. Denna 

självsäkerhet kan tolkas bero på att han kommer från en trygg familjesituation men även att 

han har en framgångsrik fadersgestalt. De kvinnliga drag man får ta del av är att Sven är 

omtänksam, väluppfostrad, trevlig, snäll och känslomässig. Till skillnad från Sven är Nils, ur 

samma roman, i likhet med Johan ur Syskonkärlek väldigt kvinnlig enligt normen. Han är 

nämligen blyg, iakttagande, oerfaren sexuellt, osjälvständig, icke initiativtagande samt att 

hans utseende är återkommande i berättandet. De enda manliga drag man kan finna är att han 
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sällan visar känslor öppet, är analytisk samt tystlåten. I romanen framgår det att Nils far var 

ständigt frånvarande, på grund av arbetet, under hans barndom. Detta kan kopplas till hans 

kvinnliga personlighetsdrag då han har saknat en fadersgestalt i sitt liv. Detta kan dock 

ifrågasättas då Ludvig också har haft en frånvarande far och trots det har han främst manliga 

egenskaper.
68

 De övriga killarna har blivit uppfostrade med båda föräldrarna närvarande. Som 

tidigare nämndes menar Nilson att det är få fäder som beskrivs i vardagsrealistiska romaner. 

Hennes resultat bygger dock på enbart analysen av huvud-karaktärer. Bredow inkluderar båda 

föräldrarna hos majoriteten av de manliga bikaraktärer som har studerats.
69

  

 

Som tidigare har nämnts menar Nikolajeva att kvinnor förväntas vara vackra vilket vi även 

kan finna hos de manliga karaktärer som främst beskrivs ha kvinnliga egenskaper då deras 

utseende är omnämnt till skillnad från de manliga karaktärerna som mestadels följer 

normen.
70

 Med andra ord kan man konstatera att Bredow i detta fall har valt att förstärka 

vilket kön som kopplas samman till ett vackert yttre genom att enbart beskriva utseendet 

ordentligt på de manliga karaktärer som enligt normen skulle uppfattas som kännetecknande 

av kvinnliga egenskaper. Som redan har nämnts uttrycker majoriteten av de manliga 

karaktärerna i ungdomsromanerna sina känslor öppet. Tidigare forskningar har också funnit 

att det förekommer manliga karaktärer som bryter mot normen när det gäller att visa känslor. 

Schmidl kommer bland annat fram till att huvudkaraktären i Hjärtans fröjd är normbrytande 

då han beskrivs vara känslomässig.
71

 Vidare har även Kåreland konstaterat att John-John i 

Vinterviken ibland är känslosam.
72

 

 

Till skillnad från de kvinnliga karaktärerna är de manliga främst statiska, med andra ord är de 

oföränderliga. Det är enbart Arvid som är en dynamisk karaktär, snarare sagt beroende på den 

etiska problematiken som uppstår i hans liv då han tvingas ta ett beslut angående sitt barn. 

Nikolajeva nämner även den kronologiska dynamiken vilket innebär att karaktärer förändras 

med åldern. En manlig karaktär som man får följa till vuxen ålder är Ludvig som dock inte 

förändras trots att han blir äldre. De övriga karaktärerna får man enbart följa under en kort 

period och därmed går det inte att finna några förändringar i deras personligheter.
73
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2.4.3 Kan man dela upp egenskaper utifrån könstillhörighet? 

Nikolajevas schema, för könens olika egenskaper, som går hand i hand med Hirdmans teori 

har i uppsatsen används för att pröva om Connells eller Hirdmans teori om genussystem kan 

appliceras på Bredows romaner. Som tidigare nämndes anser Connell att människan inte föds 

till man eller kvinna utan att detta är någon som man själv väljer att utveckla, alltså finns det 

olika sätt att vara man eller kvinna på. Med andra ord förekommer det feminina män och 

maskulina kvinnor. Denna analys har kommit fram till att alla karaktärer bryter någorlunda 

mot normen då samtliga har egenskaper som av vissa forskare förknippas med manlighet och 

kvinnlighet. Connell menar vidare att denna uppdelning mellan karaktärsdrag hos könen är en 

myt eftersom kvinnor och män är psykologiskt lika enligt ett flertal studier, vilket även denna 

analys ger belägg för då det inte har gått att finna en manlig eller kvinnlig karaktär som enbart 

har egenskaper förknippade med ett kön. Alltså förekommer det ingen dikotomi som Hirdman 

talar om när det gäller karaktärsdrag hos de olika könen. När det gäller det yttre samt den 

sexuella lojaliteten som förväntas av kvinnor kan man emellantid uppfatta det som ett dolt 

genuskontrakt mellan könen, som Hirdman förespråkar, detta kan tolkas som att den manliga 

parten är makthavare då samma sak inte förväntas av det manliga könet. 

 

2.4.4 Hur skildras relationen mellan könen? 

I Syskonkärlek står två helt olika kärleksrelationer i fokus, Amanda och Ludvigs respektive 

Johan och Amandas. Ludvig och Amanda har jämlika positioner i sin relation då båda är 

sexuellt aktiva, lika svartsjuka men också ömsesidigt kära. Däremot har tjejen stundtals 

övertaget, speciellt på sexuella planet, då hon är initiativtagaren. Den enda likhet man kan se 

mellan de två skildrade relationerna är då Amanda återigen är initiativtagaren den enda gång 

hon och Johan är intima. Även Schmidl konstaterar att det i Hjärtans fröjd förekommer en 

kvinnlig karaktär som på det sexuella planet är stark, självsäker och är den som tar initiativ.
74

 

Dock är Amanda för övrigt inte den som tar första steget eftersom Johan oftast är den som 

uppvaktar henne och därmed har övertaget. I motsats till hennes relation med Ludvig är hon 

inte alls förälskad i Johan, som däremot uttrycker att han hyser starka känslor för henne. Ett 

annat tecken på att Johan är överlägsen i relationen är då han vill förändra henne, med andra 

ord anser han att det är fel på henne då hon inte följer normen för ett typiskt kvinnligt 

beteende.  
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Detta övertag hos det manliga könet får man även ta del av i de båda relationerna i Flyga 

högt. Där är det nämligen både Nils och Sven som mestadels har makten i relationerna. 

Däremot förändras detta då Vendela, i båda relationerna, övertar makten då hon står inför 

valet att välja vem hon ska avsluta respektive inleda en relation med. Vidare är dessa två 

relationer lika då det finns ömsesidig kärlek, tjejen är osäker i relationerna, de är inte sexuellt 

intima samt att känslorna utvecklas med tiden. Detta beror säkerligen på att det är samma tjej 

som ingår i de två relationerna. Däremot beskrivs Vendela och Svens relation som mer 

lättsam och öppen än hennes relation med Nils. Vilket kan bero på att Nils själv påpekar att 

han är oerfaren och därmed nervös. En annan skillnad är att Sven självmant ger henne 

komplimanger och uppvaktar henne medan Nils först gör det när han blir uppmanad till det. 

 

Relationen mellan Jessica och Arvid i romanen Som jag vill vara påminner en del om 

relationen mellan Amanda och Johan. Liksom Johan, Nils och Sven är det Arvid som har 

övertaget då han ständigt uppvaktar och tar första steget i förhållandet. Johan uttrycker liksom 

Arvid sina känslor öppet medan tjejerna uttrycker känslorna mer indirekt, alltså för sig själva.  

Vidare är även Jessica och Amanda de som undanhåller saker i relationen, då Jessica döljer 

sin graviditet och Amanda sina riktiga känslor för Johan. Däremot är kärleken mellan Arvid 

och Jessica ömsesidig, precis som kärleken mellan Amanda och Ludvig. Vidare är båda 

killarna svaga för tjejerna då de trots allt viker sig, då exempelvis Ludvig inte värjer sig mot 

Amanda och Arvid i slutändan återupptar relationen. Även Schmidl har identifierat en manlig 

karaktär som visar svaghet för en kvinna eftersom han inte kan leva utan henne och ständigt 

söker hennes uppmärksamhet.
75

 

 

I samtliga romaner får man ta del av hur de kvinnliga karaktärerna ständigt söker efter en 

manlig partner som de kan utveckla en sund och ömsesidig relation till, vilket de förväntas 

göra enligt normen. Amanda brottas nämligen med att sluta älska sin bror eftersom det enligt 

samhället anses vara fel medan Vendela som inte är lika högt upp i skolans hierarkiska system 

som den coola Sven kämpar med sina känslor för honom. Jessica däremot förväntas vara 

tillsammans med barnets far men eftersom han drar sig undan försöker hon förtränga sina 

känslor för honom. Många av de ungdomar som har varit i fokus har varit i minst en kärleks-

relation som dessutom alla har varit problematiska och svåra. Detta lyfter även Nilson fram i 

sin studie då hon påpekar att det är typiskt för Bredows romaner men även i andra vardags-
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realistiska verk. Författaren menar dessutom att brådska, rädsla och osäkerhet är 

återkommande element i kärleksrelationer.
76

 Det är oklart vad som menas med brådskande, 

men resultatet i denna uppsats visar också på att det i de flesta relationerna förekommer rädsla 

och osäkerhet både hos tjejerna och killarna. Ytterligare en tidigare studie som kommer fram 

till att osäkerhet är vanligt förekommande i kärleksrelationer är Schmidls. Hon menar dock att 

det enbart är killen i romanen Hjärtans fröjd som är osäker.
77

 Samma resultat kommer även 

Kåreland fram till när det gäller den manliga huvudkaraktären i Vinterviken som också är 

osäker i kärleksrelationen.
78

  

 

Ytterligare en viktig sak att diskutera är det faktum att det i flesta av fallen är killen i 

relationen som har övertaget och därmed makten. De gånger några av tjejerna har övertaget är 

det enbart tillfälligt, exempelvis Amanda samt Vendela. Dock skildrar också Bredow en 

relativt jämlik relation mellan syskonen i Syskonkärlek. Schmidl refererar till Gunilla Molloy 

då hon nämner att det vanligtvis är tjejen i relationen som är den passiva väntaren.
79

 

Resultatet i denna uppsats bekräftar detta. Hirdman uttrycker att det i samhället förekommer 

dolda genuskontrakt som reglerar olika överenskommelser mellan könen. De kärleksrelationer 

som har analyserats i uppsatsen skulle kunna ses som exempel på sådana genuskontrakt 

eftersom det tydligt framgår i romanerna att killen i relationen förväntas vara den som tar 

initiativ och som har makten. Alltså kan man också tolka det som att det förekommer en 

hierarki när det gäller sådana relationer då kvinnor inte anses vara lika kapabla till att ha 

makten eller delad makt. Ett annat exempel på genuskontrakt mellan dessa kärlekspar är att 

det i varje relation förekommer osäkerhet av någon part. Dock får man se sådan osäkerhet 

både hos kvinnliga samt manliga personer. Men även att det i de allra flesta relationerna är 

självklart att kärleken ska vara ömsesidig för att en relation ska kunna inledas och fungera. 
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3. Slutdiskussion  

I denna studie har vi undersökt hur tjejer och killar skildras samt hur relationen mellan könen 

framställs i Katarina von Bredows ungdomsromaner, Syskonkärlek (1991), Som jag vill vara 

(2007) samt Flyga högt (2011). Till en början redogjorde vi resultaten ur varje roman för att 

sedan visa på vilken genusteori man kan applicera på dessa verk. Fokus låg på några centrala 

manliga och kvinnliga karaktärer. Här nedan följer en sammanfattning av resultatet i denna 

studie. 

 

Samtliga karaktärer i romanerna, manliga och kvinnliga, är normbrytande då ingen av dem 

enbart kännetecknas av egenskaper typiska för det kön de tillhör. Tidigare studier visar på att 

särskilda egenskaper under många år har förknippas med respektive kön samt att dessa 

egenskaper är varandras motsatser vilket också innebär att könen har ställts mot varandra. Vi 

har bland annat använt oss av Nikolajevas schema över egenskaper som av vissa genus-

forskare anses förknippas med manlighet eller kvinnlighet. För att pröva om dessa motsatser 

mellan könen existerar i Bredows ungdomsromaner har vi försökt applicera två olika 

genusteorier, Connells samt Hirdmans. Som ovan nämndes kom vi fram till att det inte finns 

något särskilt sätt att vara tjej eller kille på i de utvalda källorna vilket styrker Connells åsikt 

då han hävdar att det är en myt att könens egenskaper kan se olika ut eftersom män och 

kvinnor är lika varandra psykologiskt sett. Med andra ord har vi inte kunnat applicera 

Hirdmans teori på de enskilda karaktärerna, baserat på deras könstillhörighet, då vi inte har 

kunnat finna något isärhållande som hon vill se när det gäller skildrandet av respektive kön. 

Det enda vi har funnit som skulle kunna förknippas med det kvinnliga könet är det faktum att 

majoriteten av de kvinnliga karaktärerna är sexuellt lojala och bryr sig om det yttre. Däremot 

har vi inte funnit något gemensamt personlighetsdrag hos de manliga karaktärerna som kan 

förknippas med deras manlighet. Dock är det viktigt att påpeka att man inte kan generalisera 

eftersom det inte är samtliga tjejer som har de nämnda egenskaperna.  

 

När det däremot gäller relationer mellan könen ser det ut på motsatt vis. Det vill säga att det 

inte har varit möjligt att tillämpa Connells teori men däremot har vi kunnat se spår av det 

genuskontrakt Hirdman beskriver. Vi har exempelvis funnit att det förekommer ett dolt 

kontrakt när det gäller initiativtagandet i relationerna då det förväntas vara killarna som ska ta 

första steget och uppvakta tjejerna, även då det stundtals är tjejen som tar initiativ. Det är den 

del av relationerna som framhävs mest. Med andra ord kan man också finna en hierarkisk 

maktstruktur eftersom tjejerna inte anses vara kompetenta nog att ha delad makt eller ensam 
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makt i kärleksrelationer. Vårt resultat när det gäller skildringar av karaktärer samt relationer 

mellan könen har förstärks med några relevanta tidigare studier som också har visat på 

liknande resultat fast i andra ungdomsromaner, det vill säga att det förekommer normbrytande 

karaktärer.  

 

Anledningen till att vi har valt att analysera tre ungdomsromaner av Katarina von Bredow är 

att hennes verk är omtyckta av unga läsare, vilket vi inledningsvis har kommit fram till, men 

även eftersom skönlitteratur under en längre tid har varit något omdebatterat. Såväl forskare 

som läroplan betonar vikten av skönlitteratur i skolundervisning. Eftersom den svenska skolan 

står för elevers lika värde bör vi vara intresserade av att analysera hur genus framställs i 

ungdomsromaner som faktiskt läses av ungdomar. Främst eftersom detta bör diskuteras i 

svenskundervisningen för att uppnå en jämlikhet på skolorna. Vi hoppas att vi genom vår 

studie ska inspirera andra till att problematisera litterära genusperspektiv i svensk-

undervisningen för att på det sättet lyfta fram viktiga demokratifrågor som annars inte 

diskuteras. Alltså hade det varit intressant att utföra en större undersökning för att se hur 

pedagoger arbetar med genusperspektiv med hjälp av litteratur i undervisningen samt hur 

elever uppfattar dessa beskrivningar av manliga och kvinnliga karaktärer. Vi hoppas på att få 

se någon sådan studie i framtiden, om vi själva inte utför den.  
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