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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka femininiteter de kvinnliga huvudkaraktärerna i 

Kittyböckerna uppvisar och om dessa skiljer sig åt mellan böckerna från 1960-talet och de 

från 2000-talet. Metoden som används är diskursteori och jag valde ut sex Kittyböcker som 

analyseras genom att identifiera viktiga tecken som diskurserna består av. Resultatet visar att 

fyra femininiteter formas tydligt i böckerna: Den Duktiga Flickan, Flicknormen, Hjältinnan 

och Pojkflickan. Den Duktiga Flickan utmärks bland annat genom nodalpunkten duktig, 

Flicknormen genom sin romantiska sida, Hjältinnan genom sitt ledarskap och Pojkflickan 

framträder genom sin pojkaktighet. Femininiteterna skiljer sig bara marginellt åt mellan 1960-

talet och 2000-talet.  
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Inledning 

Många är vi som vuxit upp med Kittyböcker. Kitty Drew är en klassisk hjältinna i 

ungdomsromaner och har hängt med i Sverige från tidigt 1950-tal ända tills idag. Hon är en 

ung detektiv som äventyr efter äventyr, mysterium efter mysterium fortsätter att jaga bovar, 

bli bunden i en garderob och rädda människor från deras nästan säkra död. 

Den första Kittyboken som översattes till svenska var Kitty som detektiv (1952) och den 

senaste Kitty kidnappad (2010). Däremellan har 160 titlar släppts på svenska och Kitty har 

länge varit en av de allra mest populära serierna i B Wahlströms ungdomsböcker (Lindell, 

2005). Carolyn Keene står som författare till Kittyböckerna, från de första som publicerades 

på svenska på 1950-talet till de senaste som kommit ut 2010-talet. Keene är dock en 

pseudonym för olika författare. De första 20-tal böckerna skrevs av Mildred Wirt Benson och 

idén till Kitty föddes hos Edward Stratemeyer, grundaren till det amerikanska förlaget 

Stratemeyer Syndicate (NE). 

Det finns kvinnor som berättar att de läst Kitty som ung och sett ett alternativ till den 

konventionella kvinnan som stannar i hemmet och sköter barnen. Kitty har kvalitéer som 

inspirerat kvinnor till deras karriärer som advokater, forskare och detektiver och många fler 

(Stewart Dyer, 1995, s.6). Exempelvis så har den svenska deckarförfattaren Liza Marklund 

berättat i intervjuer att Kitty varit en stor inspirationskälla för henne (Kjersén Edman, 2002, s. 

74).  

Det jag vill undersöka i den här uppsatsen är hur femininiteter porträtteras i Kittyböckerna. 

Eftersom Kitty varit en hjältinna i ungdomsböcker så länge anser jag att det är intressant att 

undersöka vilka diskurser kring genus som dyker upp när ett urval av böckerna gås igenom.  

Jag kommer först att ta upp bakgrunden till den här uppsatsen. Vilken forskning kring 

könsroller i skönlitteratur för barn och ungdomar finns sedan tidigare? Sedan kommer jag 

förtydliga mitt syfte med uppsatsen och ställa mina frågeställningar. I teoriavsnittet behandlar 

jag teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp så som, vad är genus? Under rubriken 

metod och material räknar jag upp vilka böcker jag valt ut och berättar om den analysmetod 

jag använt mig av. I resultatet går jag sedan igenom det material jag läst och som analyseras. 

Diskussionen handlar om de femininiteter som huvudkaraktärerna visar upp och vilka 

slutsatser som kan dras. Jag rundar sedan av uppsatsen med en avslutning.  

Bakgrund och tidigare forskning 

Under 1970-talet debatterades det om manligt och kvinnligt och även de könsroller som 

konserverades i litteraturen. Sedan dess har forskningen visat att samhällets syn på 

könsrollerna ger avtryck, bland annat som stereotypa skildringar i skönlitteratur. 

Könsstereotyper innebär att flickor och pojkar, kvinnor och män skildras som de förväntas 

göra utifrån rådande normer: flickor är snälla, väluppfostrade och duktiga, medan pojkar är 

busiga och äventyrliga (Nikolajeva, 2017, s.191–192). Milles berättar att ett av de vanligaste 

orden för att beskriva en flicka i ungdomsböcker är ”snäll” men en pojke var istället ”lång” 

och ”stor” (Milles, 2008, s.22).  

Angerd Eilard har skrivit en avhandling som heter Modern, svensk och jämställd - Om barn, 

familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962 – 2007. I den tar hon upp hur genus och 
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etnicitet synliggörs i läseböcker i svenska skolan under de årtalen. Resultatet visar att 

genusrepresentationen i läseböckerna både har förändrats och inte. På 1960-talet är flickorna 

lydiga och väluppfostrade och strukturen är tydlig med hemmafruar och arbetande män. På 

2000-talet har de kvinnliga karaktärerna flyttat ut från hemmens lugna vrå och har starkare 

personligheter än förr, medan männen har blivit känsligare. Kvinnorna är dock oftast inte 

självständiga karaktärer utan hör ihop med en man. Heteronormen är fortfarande stark, precis 

som på 1960-talet. I läseböckerna finns det nästan inga tjocka flickor och de få som finns 

framställs, precis som pojkflickan, som oattraktiva (jfr Eilard, 2008, s.443–450). 

Lena Kåreland (2005) skriver i sin antologi Modig och Stark eller ligga lågt att genus 

konstrueras normativt i skönlitteratur. I sin litteraturstudie som hon har gjort på barnböcker 

visar resultaten på att kvinnliga huvudkaraktärer i högre utsträckning skildras som små, 

ängsliga och rädda medan pojkarna oftare är starka och utåtagerande (Kåreland, 2005, s.150). 

Dock betonade Kåreland att litteraturen också kan utmana normer.  

Litteraturvetaren Maria Nilson (2010) redogör för sin forskning i boken Från Gossip Girl till 

Harry Potter. I forskningen framkommer många olika slutsatser om genus i barn och 

ungdomslitteratur, bland annat att det är vanligt att den förnuftiga och smarta birollsfiguren 

inte sällan är en flicka medan den agerande huvudrollsinnehavaren mer ofta är pojke (Nilson, 

2010, s.100). I exempelvis Harry Potterböckerna som Nilson analyserat finns just den 

konstellationen. Nilson (2010, s.98) menar dock att Hermoine, som är den stöttande kvinnliga 

birollen, också kan ses som en typisk feministisk hjältinna som är stark, modig och går sina 

egna vägar. 

Fanny Ambjörnsson (2004) är socialantropolog och genusforskare och i sin avhandling En 

klass för sig berättar Ambjörnsson att flickorna har en gräns inom vilken man bör hålla sig 

som tjej. Fenomenet omnämner Ambjörnsson som normativ femininitet. Enligt henne så drivs 

fenomenet på av heteronormativa begär. Att anses vara okvinnlig och oattraktiv är oönskade 

ytterligheter inom den normativa femininiteten. Det anses vara en katastrof (Ambjörnsson, 

2004, s.106–117). Ambjörnsson har i en annan studie undersökt föräldrars attityder till rosa 

och vad föräldrar anser att kläder har för betydelse för deras barn. Resultatet presenteras i 

Rosa den farliga färgen (2011). Föräldrarna är ytterst tveksamma till att klä sina pojkar i 

flickiga kläder, medan det anses vara en mindre risk att klä sina flickor i mer könsneutrala 

plagg. Detta menar Ambjörnsson (2011, s.16–23) beror på att det manliga ses med högre 

status eftersom det manliga är överordnat det kvinnliga.  

Maria Österlund (2005) har skrivit avhandlingen Förklädda flickor – Könsöverskridning i 

1980-talets svenska ungdomsroman där hon undersöker elva ungdomsromaner från åren 

1977–1988. Gemensamt för dessa romaner är att de alla innehåller flickor som tillfälligt låtsas 

vara pojkar. Österlund presenterar i sin avhandling två analysredskap för att visa hur flickorna 

i böckerna framställs. Redskapen har tagits fram genom granskning av tidigare forskning om 

skönlitteratur och består av två matriser, en för flickor och en för pojkar (Österlund, 2005, 

s.66). Här visas den för flickor: 
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(Figur 1. Österlund, 2005, s. 66) 

Den anpassade flickan beskrivs ofta som duktig, ordentlig, vänlig och måttlig. Pojkflickan rör 

sig i utkanten av flickrollen och är ett exempel på feminin maskulinitet. Duktig flicka och 

dåliga flicka utgör ytterligheterna på en skala och de står i motsatsförhållande till varandra 

(Österlund, 2005, s.66–68).  

En annan bild hur duktiga flickor kan vara har terapeuterna Claudia Bepko och Jo-Ann 

Krestan (1990) skrivit om i deras bok Duktiga Flicka – om konsten att räcka till även för sig 

själv. De har utformat fem regler som de kallar för kvinnolag som är något kvinnor behöver 

förhålla sig till (1990, s.18): 

Vara tilldragande: En kvinnas inre skönhet ska avspeglas i hennes yttre. 

Uppträda oklanderligt: En kvinna tappar aldrig behärskningen. 

Vara osjälvisk och hjälpa andra: En kvinna lever för att ge. 

Få relationer att fungera: En kvinna hyser obegränsad kärlek. 

Klara av allting utan att klaga: En kvinna uträttar allting men visar aldrig något tecken på 

trötthet. 

Författarna menar att de allra flesta kvinnor omedvetet anser att dessa lagar är etiska normer 

för deras beteende. Vissa kvinnor har svårare med några av lagarna, men Bepko och Krestan 

hävdar att alla kvinnor påverkas av dessa påbud på olika sätt vid olika tidpunkter (1990, s.18–

19). Dessa lagar kan beskrivas som hegemoniska diskurser. En hegemonisk diskurs är en 

diskurs där rådande samhällsuppfattningar inte utmanas (Bergström & Boréus, 2012, s.372–

373). 

Maria Nikolajeva (2004) har gjort flera studier som hon redovisar i boken Barnbokens 

byggklossar. Nikolajeva menar att den maskulina normen som dominerar i samhället även gör 

sig gällande i barnlitteraturen. Hon skriver också att handlingsförloppen har maskulina eller 

feminina mönster som innebär att pojkar i skönlitteraturen växer medan flickor krymper och 

förminskas (Nikolajeva, 2017, s.192). Nikolajeva skriver att eftersom kvinnliga och manliga 

egenskaper bygger på motsatser så kan man konstruera ett schema för dessa: 
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Pojkar              Flickor 

Starka 

Våldsamma 

Känslokalla/ hårda 

Aggressiva 

Tävlande 

Rovgiriga 

Skyddande 

Självständiga 

Aktiva 

Analyserande 

Tänker kvantitativt 

Rationella 

Vackra 

Aggressionshämmade 

Emotionella, milda 

Lydiga 

Självuppoffrande 

Omtänksamma/omsorgsfulla 

Sårbara 

Beroende 

Passiva 

Syntetiserande 

Tänker kvalitativt 

Intuitiva 

 

(Figur 2. Nikolajeva, 2017, s.193) 

Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka vilka femininiteter de kvinnliga 

huvudkaraktärerna uppvisar och om dessa skiljer sig åt mellan böckerna från 1960-talet och 

de från 2000-talet. Jag har en hypotes om att det kommer att finnas ganska stora skillnader 

mellan de olika årtalen eftersom normerna borde ha utvecklats mellan dessa år. Jag har valt ut 

två frågeställningar som ska hjälpa mig att uppnå syftet med uppsatsen. 

Frågeställningar 

• I vilka diskurser formas de femininiteter som huvudkaraktärerna Kitty, Bess och 

George uppvisar? 

• Förändras dessa diskurser mellan böckerna från 1960-talet och de från 2000-talet? 

Teori 

Socialkonstruktivism och språkhandlingar 

Språket är något dynamiskt och med hjälp av vårt språk strukturerar och organiserar vi 

världen så den blir oss begriplig. Att använda sitt språk är ett sätt att skapa. Vi kan fortsätta att 

reproducera de fördomar, attityder och föreställningar som vi socialiserats in i eller så kan vi 

bryta mot mönster för möjligheten att få vara oss själva (jfr Edlund, Erson & Milles, 2007, s. 

19). Edlund, Erson och Milles (2007, s. 19) beskriver språkhandling som språklig samverkan 

människor emellan. Språkhandlingar hör till språknivån pragmatiken där man undersöker ords 

och meningars betydelse i sin kontext (Edlund, Erson & Milles, 2007, s.27). Med aktiva 

språkhandlingar förändrar vi eller befäster vi insikter om händelser och företeelser i vår 

omgivning. Samma sak händer med synen på genus, olika religioner, på barn och unga och så 
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vidare. Utifrån en konstruktivistisk syn på språk så tänker man alltså att det som uppfattas 

som en gruppidentitet delvis skapas av de maktstrukturer som existerar i det språkliga mötet 

(Edlund, Erson & Milles, 2007, s.20–21). Angela Eilard skriver i sin avhandling att: 

om vi från olika håll regelbundet matas med likartade diskurser, kan en viss livsstil, 

social position eller samhällsordning, komma att uppfattas som normal och socialt 

eftersträvansvärd, medan andra identiteter och levnadssätt framstår som avvikande och i 

mindre grad önskvärda eller begärliga (Eilard, 2008, s.20).  

Genus 

I feministisk forskning betraktas kön som en grundläggande utgångspunkt för den 

organisation som finns i varje samhälle. Uppfattningar som vad kön ”är” skapas i samspelet 

mellan människor. Ordet genus brukar inom feministisk forskning användas när man talar om 

kön som en historisk, social och kulturell konstruktion (Molloy, 2003, s.63). Könstillhörighet 

står istället för den biologiska uppdelningen i kategorier. Det måste dock påpekas det inte att 

bara finns kvinnor och män, forskare uppskattar att ett av hundra barn föds med en kropp som 

på något sätt skiljer sig från den tvåkönade standarden. Skillnaden kan sitta i 

kromosomuppsättning, hormonavvikelser eller olika kombinationer av genitalier och 

reproduktiva organ (Edlund, Erson & Milles, 2007, s.30). Begreppen femininitet och 

maskulinitet används för att förstå skillnaden mellan genus och könstillhörighet genom att 

dessa begrepp skapas socialt och kulturellt i motsats till det biologiska könet (Nationella 

sekretariatet för genusforskning, 2016). Redan som nyfött barn så har forskningen visat på 

enkla men tydligt könsformande mönster i vuxnas bemötande och antaganden om barnet. Från 

första stund så får pojkar veta att de är arga om de gråter medan flickor är ledsna (jfr Edlund, 

Erson & Milles, 2007, s.37). Genus riktar blicken mot en strukturell ordning mellan könen, ett 

så kallat genussystem, där män på en övergripande nivå har mer makt än kvinnor (Edlund, 

Erson & Milles, 2007, s.29).  

Metod och material 

Tre böcker har valts ut från 1960-talet. Kitty och ruinens hemlighet (1960), Kitty och den 

försvunna skattsökarkartan (1966) och Kitty och häxans tecken (1969). Även tre böcker från 

2000-talet ska analyseras: Kitty och mysteriet med de stulna böckerna (2010), Kitty Prinsen 

och målningen (2009) och Kitty Kidnappad (2010). Urvalet har gjorts till största del utifrån 

begränsningar i tid. Det skulle vara en lämplig mängd böcker som ändå tillsammans skulle 

kunna säga någonting på ett lite mer generellt plan än vad endast en bok skulle göra. Jag valde 

de tidigaste skrivna böckerna som fanns att få tag på i svensk översättning och även så sent 

skrivna för att lättare upptäcka eventuella skillnader.  

Diskursanalys 

Metoden jag har valt för att analysera ovanstående material är diskursanalys. Om man vill 

veta hur vår kunskap om det som ”är” konstrueras socialt och språkligt, då är diskursanalys ett 

bra sätt att ta sig an texten (Wreder, 2007, s.50). Analysmetoden används i denna uppsats för 

att hitta föreställningar och dimensioner i texten som tas för givet och som döljs i diskurser 

(jfr Börjesson & Palmblad, 2007, s.12). Diskursanalys är ett sätt att studera samhällsfenomen 

med hjälp av språket. Det är ett speciellt sätt att se på språk där språket inte återger 

verkligheten utan hjälper till att forma den (Bergström & Boréus, 2012, s.254). 
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Utgångspunkten är att det material som studeras har något att säga om verkligheten som vi 

skapar (Börjesson & Palmblad, 2007, s.17). Norman Fairclough (2001) har skrivit om hur 

språk används för att upprätthålla och ändra maktrelationer och hur man analyserar språket för 

att avslöja dessa maktstrukturer. Fairclough (2001, s. 61) argumenterar att makt utövas i 

diskurser men att det också är makt som ligger bakom diskurser. Det finns flera olika 

inriktningar inom diskursanalys. Diskursteori heter den inriktning som jag har valt för det här 

arbetet.  

Diskursteori 

Kittyböckerna som jag har valt att arbeta med har alla lästs igenom och anteckningar har 

gjorts där adjektiven eller språkhandlingarna berättat något om Kitty, George eller Bess. Ur 

det materialet framträdde en rad teman som förtjänar mer analys. Jag har valt att arbeta utifrån 

den analysmodell som Malin Wreder beskriver i boken Diskursanalys i praktiken. Hon utgår 

ifrån något som Laclau och Mouffe (se Wreder, 2007, s.34–36) kallar för diskursteori. Wreder 

har dock lätt modifierat och förenklat teorin till en metod vars beskrivning här följer. Först, 

identifiera de tecken i utsagorna som verkar viktiga. Dessa tecken är det diskurser består av. 

Wreder (2007, s.35) skriver att tecken ”får sin betydelse i relation till varandra”. Utsagor är 

enligt Wreder ”ett objekt bland andra som människor producerar, använder, förvandlar och 

utbyter” (2007, s.34). Flera utsagor som rör samma område kan man säga utgör en diskurs. De 

innefattar en slags praktik som skapar ett visst kunskapsobjekt och utestänger ett annat. En 

fråga som ska ställas är: vad sägs inte? Nästa steg är att samla dessa delar i återkommande 

teman och skriva frågeställningar utifrån dem. Slutligen ska materialet kategoriseras in i 

lämpliga diskurser och fokus ska där riktas mot hur diskurserna beskrivs och definieras. Vilka 

utsagor kan länkas till diskurserna och vilka exkluderas? 

Alla tecken i diskursen är moment, vars betydelse fixeras (till viss del) av distinktionen 

mellan dem. Nodalpunkter kallas de extra viktiga momenten som de andra tecknen ordnas 

runt. De tecken som inte kunnat fixeras i en viss diskurs kallas element och de element som är 

centrala för antingen en specifik diskurs eller för det diskursiva fältet kallas för flytande 

signifikanter. Bergström och Boréus (2012, s.365) beskriver flytande signifikanter som de 

element ”som är särskilt öppna för olika betydelser”. Wreder (2007, s.35) skriver att ”alla de 

alternativa betydelser som ett tecken skulle kunna ha, men som inte ryms i en viss diskurs 

utgör det diskursiva fältet”.  

Fördelar och nackdelar med diskursteori som teori och metod 

Det finns många fördelar med diskursteori, bland annat att perspektivet innebär ett distanserat 

förhållningssätt till materialet som analyseras vilket gör det möjligt att upptäcka andra saker 

än man kan göra med andra metoder (Wreder, 2007, s.44). Om jag bara läser de sex 

Kittyböckerna från pärm till pärm så kanske jag inte upptäcker de strukturerna som 

diskursanalysen gör framträdande. Som tidigare nämnts så söker inte diskursanalytikern 

förklaringarna utanför diskursen. Det är alltså inte relevant till exempel vem som skrivit 

boken. I diskursteori är det inte den som säger något, människan bakom utsagan, utan 

utsagorna i sig som är det viktiga och som ska studeras (Wreder, 2007, s.45). Att böckerna i 

studien har olika författare utgör därmed inget problem. Det är alltså inte författarnas 

förändrade bild som är det viktiga utan vad texterna säger oss om hur vi uppfattar världen 

Dock finns det alltid kritik mot olika metoder. Inom forskningen försöker man ofta hitta den 

bakomliggande orsaken, den förklarande faktorn som styr vad människor gör och säger i en 
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viss situation. Diskursteorin har inte för avsikt att undersöka hur något är. Däremot passar 

metoden utmärkt om man vill veta om hur något som är konstrueras socialt eller språkligt 

(Wreder, 2007, s.50).  

 

Det är de svenska översättningarna som jag har valt att analysera, inte originalböckerna på 

engelska och där har också översättarna ett finger med i spelet. Eftersom det är utsagorna och 

inte författarna som är i fokus så blir det inte något problem i den här analysen.  

Resultat och analys 

Nedan följer en redovisning av de viktiga tecken som identifierats. Några är nodalpunkter, 

alltså viktiga tecken som andra tecken ordnas runt. Nodalpunkterna är valda utifrån att de är 

centrala för den diskurs de ingår i.  Alla tecken som kan fixeras i en diskurs kallas även 

moment, medan de som inte kan fixeras kallas element. De mest centrala elementen heter 

också flytande signifikanter. Tecknen är ordnade utifrån de diskurser de ingår i som kan ses i 

en översikt i figur 3 där nodalpunkt är förkortat till NP: 

 

 

Duktig  

Duktig är en nodalpunkt i diskursen Den Duktiga Flickan (som berättas om på sida 24). Kitty 

beskrivs ofta som en duktig detektiv (jfr Keene, 1966, s.13). Hon är den som löser gåtan och 

levererar svaren till polisen. I Kitty och häxans tecken (1969, s.120) anser en konstapel att hon 
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är en både noggrann och skarpsinnig deckare. Kitty är inte sällan den som hittar den sista 

ledtråden eller hemligheten. I Kitty och den försvunna skattsökarkartan (1966, s.91) 

upptäcker hon ett hemligt gömställe och kvinnan som är med henne utbrister: -Jag har aldrig 

sett maken till duktig flicka! Kittys talanger sträcker sig dock ännu längre. Hon verkar kunna 

det mesta. Kitty lämnar signalement på en inbrottstjuv och ritar även en snabbskiss av hur han 

såg ut (Keene, 1966, s.40): 

-Ni är minsann en riktig konstnär, sa Holmes beundrande. Och en bra iakttagare!  

Golf verkar vara en av Kittys specialiteter och hon är inte bara bra på det. I Kitty och ruinens 

hemlighet (1960, s.48) så är hennes resultat: ett av de bästa som hade lämnats in. I slutet av 

boken vinner Kitty pokalen och får fortsatta med beröm (Keene, 1960, s.177): 

-Vi visste att du skulle vinna! Utropade Bess förtjust. Du var fullkomligt enastående! 

-Du använde bara åttisju slag, berättade George stolt. Det var ett nytt rekord för damer 

på den här banan. Och dessutom var du yngst i hela tävlingen. 

I samma bok hittar ungdomarna en äldre man som är ensam och sjuk. De hjälper honom tills 

de får fatt på en läkare som i följande utsaga just kommit dit (Keene, 1960, s.112): 

-Har ni gått igenom någon sjuksköterskekurs? Frågade han.  

-Nej, inte annat än första hjälpen. 

- I så fall tycks ni ha svikit ert kall, sade doktor Aikerman leende. Ni har en naturlig 

fallenhet för yrket. 

I de nyare böckerna av Kitty är tecknet duktig inte lika framträdande, förutom när det kommer 

till Kittys detektivförmågor. Kitty berättar själv att hon älskar att använda sina 

detektivtalangar och beskrivs som en erfaren detektiv (Keene, 2010, s.8 & s.13). I Kitty 

Prinsen och målningen (2009, s.8–9) är Kitty tämligen känd och trots att det mesta talar emot 

henne så får hon assistera FBI i ett fall. Tecknet duktig är bland de tydligaste nodalpunkter 

som framträder. Bess och George visar även upp detta tecken men mest i samband med 

momentet teknisk vilket jag återkommer till (se sid 22).  

Förnuftig 

 I boken Kitty och häxans tecken (1969, s.45) finns följande utsaga:  

Den skäggige tittade envetet ner i golvet. Det dröjde ett tag innan han svarade. Så tittade han 

upp rakt i ögonen på Kitty: 

- Ni är en mycket ovanlig flicka och klok för er ålder. Ni har verkligen sunt förnuft. 

Förnuft är ett viktigt tecken som återkommer i böckerna och ett moment som kan fixeras i 

diskursen Den Duktiga Flickan. Att förnuft framstår som ovanligt för, i den här utsagan, 

Kittys ålder (och kön) är även något som är värt att nämna. Utsagan skapar en distinktion 

mellan hur flickor i Kittys ålder brukar vara och hur Kitty är. Kitty får ofta beröm just för 

hennes kloka kommentarer som i Kitty och den försvunna skattkammarkartan (1966, s. 27) då 

mr Smith påpekar att hon ställer en klok fråga.  

Intelligent 

Redan på sida 7 i Kitty och häxans tecken (1969) så beskrivs Kitty som intelligent och det är 

ett moment som tydligt framträder. När Kitty överlistar skurkarna i Kitty och den försvunna 
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skattkammarkartan (1966, s.46) så belönas hennes list med ett: duktig flicka av pojkvännen 

Ned. I den tredje boken från 1960-talet, Kitty och ruinens hemlighet (1960, s.19) skriver 

författaren att Kitty förvånat alla genom sin talang och intelligens då hon löst ett mysterium 

som gällde en gammal klocka. Det blir även här en tydlig distinktion när verbet ”förvånat” 

används i utsagan. De runt henne är inte bara imponerade av hennes intelligens utan de är 

också förvånade vilket innebär att de inte förväntar sig att en flicka som Kitty borde vara så 

smart.  

Även de nya böckerna ger uppfattningen om Kitty som en smart flicka. I slutet av boken Kitty 

och mysteriet med de stulna böckerna (2010, s.148) är det Kitty som utarbetar planen för hur 

tjuvarna ska fångas. Poliserna lyssnar och tittar till Kitty för att få hjälp. Det finns ingen som 

ifrågasätter Kittys idé eftersom poliserna verkar lita fullständigt på henne. Här verkar inte 

människorna runt Kitty visa upp samma förvåning över hennes intelligens.  

Även om det ofta är Kitty som man kan sammankoppla med momentet intelligent så finns det 

exempel på när andra karaktärer gör det. I Kitty Kidnappad är det Bess som visar prov på 

intelligens i följande utsaga (Keene, 2010, s.106): 

-Nu vet jag! Utbrast Bess och ryckte åt sig två svarta kjolar, två rosa linnen och två par 

flip-flops ur en av lådorna. Kommer du ihåg att några av Julias kompisar hade kläder i 

den här stilen på familjen Capulets fest? Om vi tar på oss det här kommer vi smälta in 

bland de riktiga skådespelarna. 

-Smart! Hoppas bara att de inte plötsligt kommer hit och ska ha kostymerna. 

Ödmjuk 

Ödmjuk är också ett tecken som befinner sig i diskursen Den Duktiga Flickan. Kitty visar upp 

detta tecken flertalet gånger. Kittys framgångar skulle inte vara lika lätt att unna henne om 

hon inte också vore så ödmjuk. Hon beskriver sig som en amatör och ingen expert (Keene, 

1969, s.89). När vännerna översköljer Kitty med beröm på sista sidan i Kitty och den 

försvunna skattsökarkartan (1966) så lugnar hon ner den livliga stämningen: 

-Nej, stopp nu! Skrek Kitty och rodnade djupt. Jag hade inte kunnat göra ett dugg om 

inte alla ni andra hade hjälpt mig. 

Det var typiskt för Kitty! Hur mycket beröm hon än fick, förblev hon lika blygsam och 

hygglig. 

När Kitty slår ett golfslag på 200 meter och de andra berömmer henne påpekar Kitty 

återhållsamt att: man vinner inte en golfmatch bara genom att slå långt (Keene, 1960, s.7). 

Det är inte alltid att Kitty besvarar komplimangerna, men ofta rodnar hon klädsamt till svar 

(jfr Keene, 1960, s.112).  

Åtråvärd 

Kitty har en pojkvän som heter Ned och han är ett obestritt faktum i de böcker jag analyserat. 

Att Kitty uppvisar tecknet åtråvärd finns starka bevis för. I Kitty och den försvunna 

skattkammarkartan (1962, s.48) säger Ned till en generad Kitty att: Ditt dansprogram är 

fulltecknat och grabbarna har hotat med att dansa tjuvdans också. Kitty behöver inte heller 

vara utan danskavaljer i Kitty och ruinens hemlighet (1960, s.23) för när varje dans var slut 

blir hon genast uppbjuden på nytt.  
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I Kitty: Prinsen och målningen (2009) är Kittys popularitet en återkommande fråga. Kitty 

betonas som upptagen (Keene, 2009, s.49) och andra tjejer uppvisar oro och svartsjuka när 

hon umgås med deras pojkvänner (Keene, 2009, s.131). Det finns flera antydningar om att 

båda de två manliga karaktärerna som dyker upp i ovan nämnda bok hyser attraktion för 

Kitty. Hon blir generad men hänvisar till sin relation med Ned (jfr Keene, 2009 s.35).  

Bess attraktionskraft nämns också i de senare böckerna från 2000-talet. I Kitty Prinsen och 

målningen får man läsa följande utsaga (Keene, 2009, s.34): 

Prinsen nickade och vände sig sedan mot Bess, som han tycktes hålla fast blicken vid 

lite extra. Killar blir alltid attraherade av Bess, och det verkade inte som om 

kungligheter var något undantag.  

Killar blir alltså alltid attraherade av Bess, till och med prinsar.  

Väluppfostrad 

Väluppfostrad är också ett tecken som återkommer i utsagorna. Kitty och hennes vänner 

träffar en inställsam man som de egentligen inte vill umgås med, men Kitty är artig och låter 

honom följa med (Keene, 1960, s.12). Kitty är även en artig motspelare i golf då hon 

berömmer medspelarens framgångar (Keene, 1960, s.132). Kitty ber skamset om ursäkt till 

hushållerskan när Kitty låtit henne vänta vid telefonen (Keene, 2009, s.6). Kitty vill inte heller 

vara oärlig och fuska. I citatet som följer är Kitty och hennes vänner och golfar och en av 

hennes medspelare hjälper henne att fuska (Keene, 1960, s.14: 

Mortimer Bartescue började genast hoppa upp och ner, vilket gjorde att bollen trillade 

ner i hålet tack vare markens vibrationer.  

-Så där, miss Drew, Fem slag! 

-Det där var inte riktigt ärligt, sade Kitty allvarsamt. Jag räknar det som ett extra slag 

och får alltså en sexa. 

Senare i Kitty och ruinens hemlighet (Keene, 1960, s.87) få läsaren veta från George att: Kitty 

har aldrig fuskat i hela sitt liv. De utsagor som jag tagit upp ger alla en bild av Kitty som en 

person med moral som är artig och generellt väluppfostrad. 

Vänlig 

Kitty beskrivs som vänlig som aldrig är missunnsam. När Kitty löser mysteriet med de stulna 

böckerna så hittar hon ett sätt att reparera Bess sårade självförtroende. Hon tackar sin vän för 

hennes fantasi och säger att: Och om du inte hade pratat om Dark Lady så ofta hade jag 

aldrig tänkt på att använda det som lösenord till bankvalvet (Keene, 2010, s.157). I Kitty och 

ruinens hemlighet (1960, s.20) sammanfattas osjälviskhet bäst så här: 

Kitty var enda barnet, men det hade inte gjort henne bortskämd eller självisk. Hon var 

nästan överdrivet vänlig och generös mot alla och en av de mest omtyckta ungdomarna i 

River Heights.  

Man kan även koppla samman Bess med tecknet vänlig. När Kitty erövras av panikkänslor i 

Kitty Kidnappad är Bess den som lägger armen om hennes axlar:  

-Det löser sig, Kitty, sa hon tröstande. Vi kommer att hitta honom, han kan inte vara 

långt borta. Ta det lugnt bara. (Keene, 2010, s.37).  
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Söt  

Söt är också ett tecken som återkommer, som inte bara finns i diskursen Den Duktiga Flickan 

utan även i diskursen Flicknormen som jag beskriver mer utförligt på sida 25. Söt är alltså 

både ett moment och en flytande signifikant. Fokus på utseendet är starkt. I Kitty och den 

försvunna skattsökarkartan (1962, s.52) blir Kitty vald till drottning på dansen och en ur 

publiken hörs säga att det: är alltid den sötaste och populäraste flickan som väljs. Innan 

dansen nämner Kitty att hon inte vill gå på dans utan sin puderdosa varav Ned svarar att: 

Äsch, du är hur snygg som helst, även med blank näsa (Keene, 1962, s.48). När Kitty sedan 

bytt om till sin aftonklänning samma afton framträder också hennes skönhet: 

Kittys nya vita aftonklänning framhävde med enkla snitt hur söt hon var. Hon såg Neds 

ansikte lysa upp av beundran då hon kom nerför trapporna (Keene, 1950, s.50). 

I Kitty och ruinens hemlighet (1960, s.7) får läsaren redan på första sidan veta att Kitty är: en 

söt flicka. Även i Kitty och häxans tecken (1969, s.5) kommer snabbt en beskrivning av Kittys 

utseende i inledningen. Här kan man läsa att hon är slank och tjusig. Att Kitty är smal, blond 

och blåögd är också något som läsaren inte kan missa i de äldre böckerna (jfr Keene, 1969, 

s.6). Bess utseende kommenteras också väldigt frekvent och här följer några sådana exempel:  

-Bess - blond, blåögd och söt fastän lite trind - stod på förstukvisten och väntade. 

(Keene, 1969, s.24).  

Viktigt att nämna är att hon är söt trots hennes trindhet. Att ha lite extra kilon på kroppen ska 

alltså betraktas som något som inte hör samman med tecknet söt. Det finns ett antal utsagor i 

de tre äldre böckerna som jag läst som handlar om Bess vikt. Det är oftast hennes kusin 

George som påpekar Bess kropp som exempelvis när George utbrister: Min kära Bess Marvin 

– nu har du ökat två och ett halvt kilo sen du for hemifrån! (Keene, 1969, s.83). I Kitty och 

den försvunna skattsökarkartan (Keene, 1966, s.28) finns också utsagor som kretsar kring 

Bess, mat och vikt: 

Sen bjöd mrs Smith på förfriskningar, något som genast framkallade protester från den 

knubbiga Bess.  

-Åh, vad ska jag göra? En sån härlig kaka, och jag som håller diet!  

-Äsch, varför oroa sig för ett par kilo? retades George.  

-Det skulle jag inte heller om jag var så benig som du, slängde Bess tillbaka. Nåja, jag 

tar en liten bit, även om jag blir hemskt tjock av den. 

Bess går på diet men kämpar mot lusten att äta kakan. Hon förlorar kampen och tar sig en bit 

även om Bess vet att hon kommer längre från den smala idealbilden. George retas med henne 

och slänger ur sig en fråga om varför hon ska oroa sig för ett par kilo och därmed 

underförstått att hon verkligen borde oroa sig. Bess hugger dock tillbaka och menar att det 

inte är svårt att ha åsikter om vikt när man är smal själv. George hinner retas med Bess en 

gång till i samma bok. Denna gång är det när Bess känner sig ängslig efter att bilen stannat 

och de behöver gå en längre sträcka. George försöker då skämta med Bess (Keene, 1966, 

s.140): -Äsch en liten promenad blir du bara smalare av. Tendensen att retas med Bess om 

hennes vikt fortsätter dock inte i böckerna från 2000-talet som analyserats. Den enda 

hänvisningen till mat eller ätande är när Kitty skojar med Bess om att choklad är Bess största 

passion (Keene, 2010, s.14).  
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De nyare böckerna har också färre moment som handlar om skönhet. Av de tre böckerna som 

analyserats är det endast Kitty och mysteriet med de stulna böckerna (2010, s.5) som tar upp 

Kittys utseende. På första sidan skriver författaren att: Kitty var lång och smal med rödblont 

hår. De andra två böckerna 2000-talet är, till skillnad från ovan nämnda bok, skrivna ur Kittys 

synvinkel och det är inte lika lätt att beskriva sig själv som en skönhet eftersom Kitty är 

ödmjuk också. Det finns dock fler sätt att få fram en beskrivning av någons utseende. Ett sätt 

är att berätta i vilken grad andra attraheras av en som när jag beskriver tecknet åtråvärd (se sid 

13). 

Romantisk 

Romantisk är en nodalpunkt i diskursen Flicknormen och är alltså ett tecken som andra tecken 

ordnas runt. Ordet romantisk definieras som ”kännetecknad av längtan bort från vardagen och 

ofta av (orealistiska) kärleksdrömmar” (NE). I Kitty och mysteriet med de stulna böckerna 

(Keene, 2010, s.5) står följande utsaga: 

-Det här nya kaféet lär vara det rätta stället att träffa snygga killar, förklarade Bess. Och 

jag har ju inte haft en dejt på två veckor.  

Bess går inte på poesikaféet mest för att lyssna på poesi, utan för att träffa killar. Meningen 

om att Bess inte haft en dejt på två veckor ger intrycket av att det är ovanligt och att hon i 

vanliga fall dejtar oftare än så. När Bess sedan har en idé om vem som är boven i boken så 

avfärdas hon (Keene, 2010, s.39): 

-Men Bess! Skrattade Kitty. Vi vet ju nästan ingenting om den här kvinnan. Borde du 

inte ha lite mer fakta innan du drar förhastade slutsatser? 

-De är inte förhastade! Sa Bess indignerat. Jag går bara efter min intuition. Du är 

faktiskt inte den enda detektiven här, Kitty… Kärleksdetektiven, det är jag det!  

Bess blir utskrattad när hon använder sin intuition. En annan gång när Bess låter sina känslor 

ta över är i bokens slutskede då antagonisten är efter dem (Keene, 2010, s.137): 

Ut härifrån! Skrek Kitty och tog ett språng mot den öppna dörren.  

Men Bess stod som fastvuxen i golvet. 

-Bryr sig Richard inte om mig? Sa hon med frånvarande, entonig röst. Läste han aldrig 

mina dikter? Skrev han inte till mig?  

-Bess! Skrek George. Vi får prata om det sedan. Kom nu! 

De andra två tjejerna ber henne att springa eftersom skurken kommer, men Bess kan inte röra 

sig ur fläcken. I nästa sekvens så fångar antagonisten henne och lägger en kniv mot hennes 

strupe. Bess sårade känslor sätter bokstavligen hennes liv på spel. I Kitty Prinsen och 

målningen berättar Bess vad hon tyckte om prinsen de träffat (Keene, 2009, s.35):  

-Han är ju hur snygg som helst! Sa Bess så fort vi var utom hörhåll…  

- Jag skulle i alla fall inte ha något emot att kallas prinsessan Bess. 

När de träffat prinsen har Bess direkt ett romantiskt fokus. Kitty och George är mer 

intresserad av själv mysteriet, medan Bess istället tänker tanken om ett giftermål med prinsen. 

Kitty har dock en pojkvän som heter Ned. Ned är med i alla sex böcker jag har läst, men både 

i de äldre böckerna från 1960-talet och de från 2000-talet finns det en brist på kroppskontakt 
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mellan Kitty och Ned. I Kitty och den försvunna skattsökarkartan (Keene, 1966, s.46) får 

Kitty en enkel handtryckning när de träffas och i Kitty och mysteriet med del stulna böckerna 

får man läsa att de går arm i arm över gräsmattan (Keene, 2010, s. 20). Det är dock de enda 

utsagor som beskriver parets kroppskontakt.  

Klädintresserad  

Ett annat tecken som ofta återkommer är klädintresserad. Bess har ett stort klädintresse vilket 

många utsagor vittnar om. I Kitty och den försvunna skattsökarkartan (Keene, 1966, s.21) 

kommenterar Bess en Mrs Chathams kläder: 

-Jag hoppas att du kan göra nåt åt hennes sätt att klä sig, fnittrade Bess. Det hon hade på 

sig var då inte särskilt klädsamt!  

I utsagan kan jag utläsa att Bess anser att hon har koll på vad man bör och inte bör ha på sig. 

Bess fortsätter att ha kläderna i åtanke genom boken exempelvis då en liten valp dyker upp 

(Keene, 1966, s.124):  

Valpen skällde glatt och hoppade förtjust upp mot henne.  

-Nej men titta, så du bär dig åt! Skrek Bess förargat. Nu har du smutsat ner min vita 

klänning! 

Medan Kitty och George otåligt väntade i bilen, sprang hon in för att byta.  

I Kitty och ruinens hemlighet (Keene, 1960, s.70) far Bess kläder illa igen och hon utbrister: -

Jag har förstört min snygga klänning. De tre nyare böckerna jag läst innefattar också utsagor 

om Bess och kläder. I Kitty och mysteriet med de stulna böckerna (Keene, 2010, s.6) 

presenteras Bess med följande mening: Bess hade blont hår och blåa ögon och var betydligt 

mer intresserad av killar och kläder än vad hennes kusin var. Det är alltså något som skiljer 

kusinerna åt. Senare i boken (Keene, 2010, s.120) ska George och Bess gå och shoppa och där 

antyds också klädintresse genom följande utsaga: 

Nu blev Kitty verkligen rädd. 

-Det är inte likt Bess att missa en shoppingtur, anmärkte hon.  

Vännerna är alltså helt övertygade om att något hänt Bess eftersom hon inte skulle missa en 

shoppingtur i vanliga fall. I Kitty Prinsen och målningen (Keene, 2009, s.7) åker vännerna till 

flygplatsen och Bess utbrister: Det kanske står ett jetplan och väntar på oss! Synd att jag inte 

hann åka hem och hämta lite snygga kläder. Bess gillar inte vilka kläder som helst heller, 

vilket läsaren får veta när de landar i Milano och Bess säger att (Keene, 2009, s.94):  

-Jag ska gå och fräscha till mig lite och byta om innan vi landar. Milano är en av 

världens största modestäder, och jag vill inte att det ska se ut som om jag kommer direkt 

från en second hand-butik.  

-Det är väl inget fel med det? Sa George. Du skulle se fynden jag gjorde förra veckan på 

det där stället mitt emot… 

Bess låter i jämförelse med George som en klädsnobb som bryr sig (för mycket?) om vilka 

kläder och vilken bild hon ger av sig själv. George däremot, hon kan handla kläder på second 

hand och ser inget konstigt i det. Utsagan ger snarare läsaren en känsla av att Bess anstränger 
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sig i onödan. På allra sista sidan i boken (Keene, 2009, s.144) pratar Kitty och Bess om det 

kungliga bröllopet de ska på och Bess börjar direkt fundera: 

-Om vi ska på ett sådant bröllop måste vi börja planera vad vi ska ha på oss, Kitty. Jag 

tänker inte följa med dig till Italien om du inte gör ditt bästa för att se riktigt elegant ut.  

-Då får jag väl stanna hemma då, skojade jag. 

Men jag hade faktiskt ingenting emot att ha på mig en obekväm klänning några timmar, 

inte om det var priset jag var tvungen att betala för att få gå på ett kungligt bröllop.  

Det finns flera slutsatser man kan dra om den här utsagan. Det första är att Bess inte bara bryr 

sig om sitt eget utseende, utan även om Kittys, om de skulle åka med varandra på bröllopet. 

Det andra är att kläder är vad Bess först tänker på när bröllopet kommer på tals, det är något 

hon prioriterar. I Kitty Prinsen och målningen söker vännerna efter bevis uppe på en vind då 

de hittar några klänningar (Keene, 2009, s.110): 

-De här har vi ingen nytta av, sa jag besviket. 

-Men åh, vad fina de är! Utbrast Bess och lyfte ur ett par av dem. 

-Vi har inte tid med någon modeshow nu, Bess, sa jag.  

Kitty verkar tycka att Bess kommentar om att klänningarna var fina var helt onödig. Hennes 

svar till Bess blir nedlåtande eftersom Bess knappast hade tänkt ställa till en modeshow där 

uppe på vinden.  

Dum  

Tecknet dum är ett återkommande moment i diskursen Flicknormen. Bess är inte den av 

vännerna som löser brotten eller klurar över ledtrådar. I Kitty och ruinens hemlighet (Keene, 

1960, s.39) finns följande utsaga: 

-Vi borde inte gå dit ensamma, mumlade Bess lite ängsligt. Om våra caddyer är rädda… 

-Du är dum som en gås! Avbröt George henne. Det vet du väl att det inte finns några 

spöken.  

George är väldigt tydlig i sin kommentar. Hon avbryter också Bess och liknar henne vid en 

gås. Det finns fler utsagor där Bess intellekt nedvärderas. Här ur Kitty Prinsen och målningen 

är det Bess själv som uttalar sig (Keene, 2009, s.83–84): 

-Tror ni att det kan vara konstnären som har sett till så att ni har hamnat i den där 

situationen, prins Carlo? 

-Nej, det tror jag inte. Om det var så skulle jag få hotbrev, inte vackra skisser.  

-Det har ni rätt i, sa Bess och vände sig sedan mot mig med ett leende. Inte konstigt att 

jag inte är detektiv! 

Här är det alltså Bess själv som antyder att hon är dum. Hon anser att det behövs någon som 

Kitty för att vara detektiv. Det är inte heller någon som går till Bess försvar efteråt eller 

försöker övertyga henne att hon inte alls är dum. Kitty beskriver också sig själv som dum i en 

utsaga i samma bok: 

-Åh vad dum jag är! Utbrast jag så fort de var utom synhåll. 
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Kitty blir även dumförklarad av en skurk i boken Kitty och den försvunna skattsökarkartan 

när skurkarna klätt ut sig och fångat Kitty i en fälla: 

-Klyftiga miss Drew var visst inte så klyftig den här gången! Sa mannen spefullt och tog 

fram en hopknycklad näsduk ur fickan. 

-Hon nappade på kroken hur snällt som helst, flinade Irene Brown. Misstänkte aldrig att 

lilla jag var gamla mormor.  

Trots att skurkarna hånar Kitty om att hon var dum som gick på deras trick så antyder de ändå 

att hon i vanliga fall är klyftig.  

Rädd 

Det finns otaliga utsagor där tecknet rädd framhålls, bland annat i Kitty och den försvunna 

skattsökarkartan när Kitty modigt kör efter en misstänkts bil (Keene, 1966, s.29):  

-Kitty, var försiktig! Bad Bess ängsligt och höll i sig i sätet.  

Bess är genomgående den ängsliga bland vännerna. I Kitty och ruinens hemlighet ber Bess att 

de ska vända när de närmar sig en så kallad spökbro (Keene, 1960, s.40). På sida 42 i samma 

bok bönfaller hon vännerna att inte bry sig om bron. För att inte bli lämnad kvar ensam följer 

hon ändå motvilligt med dem. Senare i boken står följande utsaga (Keene, 1960, s.68): 

-Fågelskrämman vinkar som vanligt, anmärkte Bess nervöst, då de såg den skymta 

mellan trädstammarna. Jag undrar om vi kommer att få höra det där ruskiga ljudet igen. 

Om vi gör det tror jag att jag vänder helt om och springer hem till hotellet. 

-Fegis, retades George. 

Bess farhågor blir direkt tystade av George som än en gång använder sig av ett skämtsamt sätt 

att förlöjliga Bess känslor. Kitty fortsätter sedan med att förebrå Bess när hon skriker till 

(Keene, 1960, s.69): Nu får du verkligen behärska dig, Bess. Det låter som om Kitty talar till 

ett barn som inte kan lugna sig själv. Bess rädsla blir både tröttsamt för Kitty, och även 

löjeväckande, som i nästa utsaga: 

När Kitty kom in var hon genomblöt och andfådd. 

-Vad står på Bess? Flämtade hon oroligt och grep tag i väninnans arm. Är han sämre? 

-Nej, han är som förut. 

-Men vad är det då? 

-Jag blev rädd. Jag hörde det där hemska ljudet igen. Jag vågar inte släppa ut dig ensam 

i skogen. Du kan ju råka ut för vad som helst. 

Kitty blev så lättad av väninnans ord, att hon nästan hade svårt att hålla sig allvarlig. 

(Keene, 1960, s.109).  

Bess omtanke och rädsla tas inte på allvar utan Kitty måste anstränga sig för att inte skratta. 

Detta påminner ännu en gång om hur man bemöter barn när de kommer med påståenden som 

man inte får skratta åt. Även i de nyare böckerna finns utsagor som ger analysen att Bess är 

den ängsliga ibland dem. Bess är nästan alltid den som uttrycker sin rädsla som i Kitty Prinsen 

och målningen (Keene, 2009, s.113) när hon oroligt viskar: Tänk om han slår in dörren. Det 

är alltså inte bara i de situationer då de andra tycker att hon är fånig, utan även när alla är 
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överens om att faktiskt fara finns. Är det någon som skriker ut, viskar skrämt eller upplyser 

om fara så är det oftast Bess. Det finns dock undantag. Kitty beskrivs som skräckslagen när 

hon blir bortrövad av ett par skurkar i Kitty och den försvunna skattsökarkartan (Keene, 1966, 

s.55) och Georges mod började sina vid ett tillfälle i Kitty och ruinens hemlighet (Keene, 

1960, s.40). 

Ledare 

Ledare är en nodalpunkt i diskursen Hjältinnan som jag beskriver på sida 25. I Kitty och 

Häxans tecken (Keene, 1969, s.114) är Kitty bokstavligen den som håller i tyglarna när hon 

och pojkvännen Ned rider en häst och letar efter bovarna. När de sedan hoppat ner från hästen 

ger Ned henne en order om att stanna kvar, men Kitty lyder inte utan tar över kommandot 

igen (om än på ett trevligt sätt): 

- Ned, viskade hon, vill du vakta medan jag undersöker vilka möbler som finns i 

vagnen. Jag vill vara säker på att det verkligen är fråga om en del av Follett-samlingen! 

(Keene, 1969, s.116) 

När de ska ge sig därifrån är Kitty tydligare den som bestämmer (Keene, 1969, s.117): 

-Då får vi väl ta häst och vagn med oss. Du rider vår häst och jag kör vagnen med den 

svarta hästen.  

I Kitty och den försvunna skattsökarkartan (1966, s.66) finns också flera utsagor om Kitty 

som ledare, nedan följer ett exempel:  

Vet du vad, Trixie, ta med dig Bess och spring hem till villan så går jag och George och 

jag till lusthuset och ser efter vad det kan ha varit där inne som skrämde dig.  

Det finns ingen som Kitty inte kan kommendera. Hon befaller pojkvännen, vännerna och även 

andra auktoriteter. Utsagan som följer visade både upp nodalpunkten intelligent (se sid 12) 

och ledare (Keene, 2010, s.148): 

George nickade, och poliserna och Laws lyssnade medan Kitty förklarade: 

-Han kan inte gärna hålla en kniv mot Bess mitt framför Gould. 

Nu förstod poliserna vitsen med Kittys idé, och de hade snart utarbetat detaljerna i 

planen.  

En annan som uppvisar ledarskap är Bess. Fastän Kitty är detektiven och den naturliga 

ledaren så finns det tillfällen när Bess tar över rodret. Exemplet nedan visar att Bess också kan 

befalla Kitty, även om det inträffar i mindre omfattning. I Kitty Kidnappad instruerar hon 

Kitty hur hon ska klättra upp i de höga fönstren: 

-Här, väste Bess och kupade händerna vid mina fötter. Sätt foten här. (Keene, 2010, 

s.29). 

Modig och handlingskraftig 

Modig och handlingskraftig är två moment som är så lika varandra i utsagorna att jag har valt 

att skriva dem under samma rubrik. Mod är verkligen ingen bristvara hos Kitty. I Kitty och 

häxans tecken (Keene, 1969, s. 7) skriver författaren att den nya grannen hade hört talas om 

att Kitty var en både modig och intelligent privatdetektiv. När Kitty är hemma hos en äldre 

dam visar Kitty prov på just detta mod (Keene, 1969, s.10):  
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Då hördes plötsligt smygande lätta fotsteg över deras huvuden. Någon befann sig i övre 

våningen. O fasa! Mrs Tenney stod blickstilla och färgen vek från hennes ansikte. Men 

Kitty störtade utan att tveka ut i hallen och uppför trappan. 

I Kitty och den försvunna skattsökarkartan (Keene, 1966, s.28) är Kitty handlingskraftig när 

hon börjar förfölja en misstänkt bil. Den andra bilen for iväg som en blixt men Kitty är lika 

snabb och håller sig tätt bakom honom. I samma bok (Keene, 1966, s.36) håller Kitty fast en 

inbrottstjuv trots att han ryter ilsket åt henne och hotar att ta till våld. De brottas vilt men Kitty 

försäkrar ändå: Jag släpper er inte! Efter händelsen får Kitty beröm (Keene, 1966, s.39):  

Hon blev nästan generad då han framhöll henne som en riktig hjältinna för grannarna 

som samlats vid förstutrappan. 

I slutet av samma bok ska Kitty och pojkvännen Ned leta upp en misstänkt (Keene, 1966, 

s,150): 

Kitty sade adressen där Spike Doty hyrde rum. 

-Men det är ju den skummaste delen av stan! protesterade han.  

-Jag vet, sa Kitty, men jag är på jakt efter Spike Doty.  

Ett sämre område skrämmer inte Kitty, eller hon låter det i alla fall inte stoppa henne. Detta 

trots att hennes pojkvän protesterar mot att de ska åka dit. George visar också upp sitt mod i 

flera av böckerna. I Kitty och den försvunna skattsökarkartan finns följande utsaga (Keene, 

1966, s.67): 

-Jag har nog tänkt en del på det. Innan Ellen går med på att ta platsen här, måste vi 

undersöka stället grundligt. Är du rädd? 

-Dit du går, går jag! Sa George modigt. 

Kitty har en plan och George är modig och följer med. Här följer en annan utsaga då Kitty 

frågar George om hon vågar (Keene, 1960, s.105): 

-Är du inte rädd för att gå över spökbron ensam? Frågade Kitty.  

George tvekade ett ögonblick men ruskade sedan på huvudet. Med ett oväder i 

annalkande skulle det vara otäckt i skogen. Visst skulle hon vara rädd, men det fick hon 

inte tänka på, när en människas liv stod på spel.  

I utsagan betonas att det finns en riktigt fara som George ska utsätta sig för, men att hon gör 

det ändå. Hon trotsar faran och tänker rationellt på människan hon ska rädda.  

I de nyare böckerna finns också många exempel på utsagor som visar Kittys mod. Kitty 

springer efter och griper misstänka boktjuvar i Kitty och mysteriet med de stulna böckerna 

(Keene, 2010, s.26) och befriar sin vän Bess från kidnapparen (Keene, 2010, s.133). I Kitty 

kidnappad (2010, s.129) är Kitty den som ordnar att en av bovarna tas fast: 

-Nu! väste jag. 

Vi kastade oss fram och gav honom en rejäl tackling. Chocken gjorde honom helt 

oförmögen att agera och han föll handlöst till marken.  

Modig är också en flytande signifikant eftersom det även är ett moment i diskursen 

Pojkflickan.  
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Pojkaktig 

Pojkaktig är en nodalpunkt i diskursen Pojkflickan som andra tecken ordnas runt (se sid 25). I 

alla sex böcker jag läst tas Georges pojkaktighet upp, ofta direkt när hon presenteras som i 

Kitty och Häxans tecken (Keene, 1969, s.19):  

-När startar vi? Undrade George som lät lika pojkaktig som hennes namn antydde. 

Eftersom Georges ord inte avslöjar något i semantiken som antyder om pojkaktighet får jag 

anta att hennes röst låter på ett sätt som kopplas samman med pojkar. Det är alltså inte bara 

namnet som ger denna pojkaktighet. Framtoningen påpekas flera gånger i samma bok 

(Keene,1969, s.25): 

Nu for Kitty och Bess för att hämta George Fayne, som hade satt på sig en vit skjortblus 

och en klädsam snygg kilt. På armen bar hon en rutig jacka i stil med kilten. Hon såg 

ganska pojkaktig ut när hon slängde in sin rutiga resväska så den hamnade bakerst bland 

alla prylarna. Så trängde hon också in sig i framsätet med ett ”tjänare” och smockade in 

bildörren om sig.  

Här finns flera punkter som ger George denna pojkaktighet. Hon har på sig en kilt som 

traditionellt män bär. George slänger in sin väska, tränger sig in i framsätet och smockar igen 

bildörren, vilket inte ger läsaren en mild och försiktig bild av henne. Hälsningsfrasen 

”tjänare” ger också en känsla av pojkaktig stil.  

Oromantisk 

Genomgående i de böcker som jag läst så exkluderas George från något slags romantiskt 

intresse. Det kan både iakttas utifrån att George inte nämns i de sammanhangen men också 

när hon explicit säger ifrån som i Kitty Prinsen och målningen (Keene, 2009, s.35): 

-Ni kan ha era kungliga titlar för er själva, sa George. Bara jag får en hamburgare och 

lite pommes så är jag nöjd.  

George tycker att de andra två tjejerna är fåniga som fnittrar om prinsar. Hon vill hellre ha ett 

mål mat än en prins. Följande utsaga talar också specifikt om Georges ointresse av romantik 

(Keene, 2010, s.14): 

-Det bevisar väl ingenting, sa George. 

-Du är jämt så negativ, klagade Bess. Problemet med dig är att du är så oromantisk. Om 

du hade en diktarsjäl, som jag har, då skulle du förstå det här.  

I jämförelse med Bess så är George negativ och oromantisk. Bess hävdar att de inte har 

samma slags inställning eftersom Bess är mer känslosam och tänker utifrån det. George 

argumenterar utifrån logiken istället.  

Teknisk 

I utsagorna från 2000-talet framträder momentet teknisk. I Kitty Prinsen och målningen sitter 

vännerna nära några FBI-agenter och Bess sitter och pratar med den ena medan George visar 

något på sin dator för den andra. Kitty tänker att (Keene, 2009, s.28): Jag vet inte någon som 

kan så mycket om datorer som George. I samma bok får man läsa följande utsaga (Keene, 

2009, s.39–40): 



23 

-Vad sa prins Carlo om sin jet, Kitty? Frågade George. Jag vill veta allt, speciellt om 

datorsystemet.  

-Datorer är nog en av de sista sakerna han har i huvudet just nu, George, sa jag.  

-Hur kan datorer vara det sista någon har i huvudet? 

-Men George, du är helt otrolig! Utbrast Bess. Här har vi en prins i stan, och allt du vill 

veta är hur datorerna i hans plan fungerar! 

George är så intresserad av datorer att det verkar överskugga hennes empati för prinsens 

situation. Det viktigaste i stunden är enligt henne hur datasystemet på prinsens jet fungerar. 

De andra tjejerna kan inte förstå Georges fascination för datorer. Bess tycker att George borde 

fokusera mer på att det faktiskt finns en prins i stan. I Kitty Kidnappad är det dock Bess som 

är den tekniska: 

Bess är otroligt duktig på allt som har med teknik att göra, från att byta förgasare på 

bilar till att få bukt med krånglande lås. (Keene, 2010, s.20) 

Det påpekas även senare i samma bok att Bess är teknisk. När de sitter i ett pariserhjul så blir 

det plötsligt strömavbrott och då får man läsa följande utsaga: 

-Ta det lugnt, sa Bess. Om det skulle vara något sådant så har de säkert en tekniker som 

fixar det snabbt. Det kanske bara har blivit kortslutning. Eller så har ett drivhjul gått 

sönder. Hur som helst är vagnarna ventilerade så egentligen gör det inget att 

luftkonditioneringen strejkar. Vi kommer att bli svettiga, men det är ingen risk att vi 

kvävs.  

Jag log mot henne. Det är så typiskt Bess att börja grubbla över det tekniska så fort 

något händer. (Keene, 2010, s.63)  

Det går att utläsa att det inte är en engångsföreteelse att Bess grubblar över det tekniska. Kitty 

tänker att det är typiskt Bess. Bess verkar inte heller bara vara intresserad av teknik utan hon 

verkar också kunnig. I föregående exempel räknar hon upp flera olika möjligheter till vad som 

är trasigt. Skillnaden mellan utsagorna i de olika böckerna är att George intresse verkar vara 

kopplat till specifikt datorer medan Bess nämns som mer allmänt tekniskt intresserad. 

Vältränad 

I Kitty och mysteriet med de stulna böckerna (Keene, 2010, s. 5) beskrivs George som slank 

och vältränad och senare i samma bok är George försenad till vännernas träff eftersom hon 

hade glömt att hon hade ett aerobicspass (Keene, 2010, s.28). När George hamnar i en 

bokhandel i samma bok så är det idrottsböckerna det hon vill titta på (Keene, 2010, s.10).  I 

Kitty Kidnappad (Keene, 2010, s.10) följer inte George med på resan till London eftersom 

hon ska vara med i ett maratonlopp.  

Skämtsam  

När det rymt en elefant från cirkusen tar George tillfället i akt att skämta med Bess:  

-Bess, hoppa ur och jaga bort den! Sa George retsamt.  

-Du kanske tycker att det här är lustigt, va? Men det tycker inte jag, sa Bess till kusinen. 

Tänk om den anfaller oss! 
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George använder sig ofta av ett retsamt sätt att skämta på. Det kan även ses i flera av 

utsagorna under tecknet söt (se sid 15) där hon skämtar nedlåtande om Bess vikt. Kitty 

använder sig också av ett skämtsamt sätt för att komma med kritik som i den sista utsagan 

under tecknet klädintresserad (se sid 17). Det är förstås lättare att kritisera om man gör det 

med en skämtsam ton, vilket gör att den utsatta har svårt att opponera sig. Det finns även 

exempel på när Bess skämtar: 

-Jag menade inte hela dagarna, Kitty, sa Bess. Men några timmar borde vi väl få över? 

Du har väl inte tänkt att vi ska jobba dygnet runt, eller hur? 

Hon såg på mig och log för att jag skulle förstå att hon skämtade. (Keene, 2010, s.98) 

Bess skämtar inte på samma nedlåtande sätt som de andra, men det finns en retsam ton i det. 

Det är generellt många utsagor med retsamt skämtande i de sex böcker jag läst. Ett annat 

exempel är en utsaga med George:  

-Tror du att ha har mr Tomlins låda där också? Inföll Bess. Varför, i så fall? 

-Därför att han känner till historien om skatten och kartan! 

-Visst! Du vet väl vad han heter också, kan jag tro, retades George. Nej, det där kan du 

inte få i oss! 

Kitty sa skrattande och med glimten i ögat: 

-Jag kan väl gissa. Jag törs slå vad om att han heter Spike Doty! (Keene, 1966, s.87) 

Alla tre vännerna skämtar alltså retsamt. Dock verkar inte Kitty ta illa upp i det här exemplet, 

utan hon skrattar bara. Eftersom utsagorna med samma slags retsamma skämt upprepar sig 

genom alla sex böcker så kan man anta att vännerna har den jargongen med varandra.  

Fyra diskurser  

Efter att ha gått igenom materialet så har jag identifierat fyra diskurser: Den Duktiga flickan, 

Hjältinnan, Flicknormen och Pojkflickan. Jag inledde arbetet med att samla ihop och 

analysera utsagor där språkhandlingarna sa något om Kitty, Bess och George karaktärer. Då 

framträdde olika femininiteter som utgör de fyra diskurserna jag nämnt ovan. Dessa 

femininiteter finns det omfattande forskning om sedan tidigare vilket jag såg som ett slags 

bekräftelse på att de diskurser jag identifierat var centrala och viktiga. Det är främst en och 

samma karaktär som utgör en femininitet genom böckerna, men som man kan utläsa från 

analysen av tecknen så är det inte något statiskt. Alla tre huvudkaraktärerna uppvisar de flesta 

av de viktiga tecknen, även om det framträder tydligt att några är vanligare för exempelvis 

Kitty.  

Den Duktiga Flickan 

Den duktiga flickan är den diskursen som snabbast synliggjordes när tecknen lades samman. 

Det är Kitty som främst personifierar diskursen genom att uppvisa de tecken som ingår. Dessa 

är duktig, förnuftig, intelligent, söt, ödmjuk, artig, åtråvärd och vänlig. Intelligens och förnuft 

skulle kunna hamna under samma rubrik, men jag anser att det finns nyansskillnader i 

begreppen. Förnuftig betyder vettig, välbetänkt medan intelligent å andra sidan kan förklaras 

smart, klartänkt och begåvad (NE). Kitty uppvisar alla egenskaper nämnda ovan, men det 

finns även tillfällen då Bess och George gör det. Själva ordet som namngett diskursen, duktig, 



25 

är i sig ett element. Elementet är särskilt öppet för olika betydelser och därmed en flytande 

signifikant. Duktig kan betyda skicklig, talangfull eller intelligent och gälla inom alla 

områden.  

Hjältinnan 

En annan diskurs som framträder ur materialet är den som jag döpt till Hjältinnan. Det är även 

här Kitty som oftast ingår i diskursen. De nodalpunkter som utgör denna diskurs är ledarskap, 

mod och handlingskraft. En hjältinna är den som leder trupperna, tar kommando och uppvisar 

mod när det gäller. Bess och George kan även de ibland ingå i diskursen som hjältinnan, men 

överlag är det Kitty som agerar hjältinna.  

Flicknormen  

Diskursen som jag döpt till Flicknormen innefattar tecknen romantisk, söt, dum och rädd. 

Bess är oftast den som ingår i diskursen och uppvisar dessa tecken, men som i de andra fallen 

finns det även utsagor då George och Kitty gör det. I diskursen Flicknormen är känslolivet i 

fokus. Rädslan styr mycket och även den romantiska sidan spelar en viktig roll. Momentet 

klädintresserad innefattar inte bara just det, ett intresse för kläder utan också en uppfattning 

om att kläder har betydelse. Det finns även ett starkt fokus på utseende och söt är en flytande 

signifikant som finns i flera diskurser.  

Pojkflickan 

Diskursen som jag har valt att kalla Pojkflickan skiljer sig mest från Flicknormen vad gäller 

utmärkande tecken, men har några gemensamma med Hjältinnan. De moment jag hittat är 

pojkaktig, modig, vältränad, oromantisk och teknisk. Pojkflickan, som namnet antyder, är 

pojklik, modig och tar inte beslut baserat på känslor. George, som främst ingår i diskursen, är 

atletisk och teknisk, i alla fall vad gäller datorer. Bess verkar istället vara mer allmänt tekniskt 

lagd, åtminstone i en av böckerna.  

Diskussion 

De fyra femininiteter som framträder i böckerna jag har läst visar upp olika femininiteter och 

normer, även om dessa också kan utmanas och förändras med tiden. Dock är det intressant att 

alla fyra femininiteter känns så välbekanta. Dessa normer är något som kvinnor genom tiderna 

ska ta i beaktning när de formar sina identiteter (jfr Nilsson, 2010, s.15–16). Hur kommer det 

sig då att jag valde just dessa fyra diskurser? Varför är det inte bara två eller tre? Jag 

motiverar mina val både utifrån vilka moment som hänger ihop, men också vilka som inte hör 

ihop. Exempelvis så anser jag att några punkter som skiljer Hjältinnan och Pojkflickan åt är 

att den förstnämnda diskursen inte innefattas av pojklikheten till utseende, röst och 

uppträdande, det tekniska intresset eller avsaknaden av romantiskt intresse. Däremot har de 

modet gemensamt, men de andra tecknen har skapat en distinktion mellan de olika 

diskurserna. Samma sak framträder när man jämför Den Duktiga Flickan och Flicknormen. 

Skulle de kunna vara samma diskurs? Den stora skillnaden jag anser finns mellan de två är att 

Den Duktiga Flickan uppvisar allt som den perfekta flickan eller kvinnan bör vara. Hon är en 

varelse nästan för bra för att vara sann. Detta medan Flicknormen ses på med mer kritiska 

ögon som en slags motsats till en pojknorm (jfr Nikolajeva, 2017, 192). Kittys duktighet är 

bland det första som slår mig när jag läser igenom de sex böckerna. Hon är inte heller bara 

medelmåttigt bra på det hon gör, utan hon är oftast bäst. Ett exempel på det är när Kitty i Kitty 
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och ruinens hemlighet spelar golf. Kitty är den yngsta spelaren någonsin som medverkar och 

slår rekord med resultatet. Handlar det om fenomenet att kvinnor behöver vara bättre än män 

för att uppfattas lika bra? Tecknen i diskursen Den Duktiga Flickan påminner mycket om de 

fem kvinnolagar som Bepko och Krestan (1990, s.18) skrivit om och jag behandlat under 

bakgrunden på uppsatsen. Den Duktiga Flickan lever upp till alla fem lagar genom tecknen: 

söt, väluppfostrad, vänlig och duktig.  

Femininiteten Den Duktiga Flickan innefattas också av momentet åtråvärd och Kitty har en 

pojkvän som porträtteras i alla sex böcker. Anmärkningsvärt är dock hur kyskt förhållandet 

beskrivs. Jag kan bara hitta en handtryckning (Keene, 1966, s.46) och en armkrok (se Keene, 

2010, s.20) paret emellan, men inte en enda kyss. Kanske kan man dra slutsatsen att en kysk 

heteronorm råder för duktiga flickor i Kittyböckerna. Jag anser att Ned är en karaktär som till 

stor del existerar för att ge Den Duktiga Flickan en kysk heteronorm. 

Diskursen Flicknormen präglas av ett starkt klädintresse. Det är en distinktion som görs till de 

andra diskurserna. De andra tycker inte att det är viktigt att bry sig om kläder, men samtidigt 

beskrivs det upprepade gånger hur söta de är. Det är motstridiga budskap som också kan ses i 

samhället i stort. Feminina intressen nedvärderas, speciellt det som handlar om utseendet (jfr 

Ambjörnsson, 2003, s.22–23). Ändå finns det en oskriven regel om att flickor och kvinnor ska 

vara vackra. Man ska alltså vara vacker men inte ägna tid och energi på sitt utseende. 

Bess och Georges femininiteter, Flicknormen och Pojkflickan, är till stor del varandras 

motsatser. Bess är rädd, romantisk, söt och fin medan George är modig, oromantisk och stark 

och tuff. Det går att dra paralleller till den tidigare forskning av Nikolajeva (2017, 192) där 

hon gjort en tabell på motsatspar mellan flickor och pojkar i litteraturen. I detta fall gäller det 

ju istället Pojkflickan, men själva definitionen av en pojkflicka är just en flicka med 

pojkaktiga egenskaper (NE). Pojkar är också oftast de som förknippas med teknik och därför 

blir Bess normbrytande när hon trots sina starka band till diskursen Flicknormen beskrivs som 

teknikintresserad i boken Kitty Kidnappad. Diskursen Pojkflickan är i sig normbrytande 

genom att uppvisa tecken som blir en motsats till Flicknormen. Utöver Bess kliv in i 

diskursen Pojkflickan så håller sig karaktärerna dock till största del inom samma diskurser.  

En annan iakttagelse som jag gör är att Kitty använder sig av härskarteknik när hon försöker 

skämta med Bess om en modeshow. Det blir på Bess bekostnad eftersom hon automatiskt blir 

förminskad. Härskartekniken kallas förlöjligande (Ås 1978 se Umeå Regionen). Det går att 

argumentera att Kitty där tar ett steg utanför diskursen Den Duktiga Flickan, eftersom detta 

förlöjligande starkt går emot tecknet vänlig som ingår i nämnda diskurs. Theander (2006, 

s.305–306) skriver i Älskad och förnekad – Flickboken i Sverige 1945–65 att även om 

flickböcker inte utmärks av hjärtlösa spratt så är dess humor inte snäll och menlös. 

Elakheterna ligger på ett subtilare plan, bland annat genom detta förlöjligande som jag gett 

exempel på ovan.  

Skillnader mellan 1960-talet och 2000-talet 

Karaktärerna och de diskursiva femininiteterna är relativt stabila mellan 1960-talet och 2000-

talet. Det finns dock olikheter och en skillnad mellan diskurserna finns i Flicknormen.  I 

1960-talet exkluderas mullighet från tecknet söt. Bess är söt trots hennes trindhet. I böckerna 

från 2000-talet nämns inte överhuvudtaget Bess kroppsfigur. Kanske betyder det att det inte 
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skulle vara acceptabelt för läsare idag att en bok innehöll nedlåtande utsagor om rundare 

personer eller så har tidens gång påverkat Bess karaktär så hon helt enkelt inte är trind längre.  

En annan skillnad är att det ofta betonas att människor runt Kitty är förvånade över hur 

duktig, smart och modig hon är. De har aldrig sett något liknande. Den chockerande känslan 

finns inte i de nyare böckerna. Det går att tolka på ett positivt sätt att det inte längre är lika 

förvånande att flickor och kvinnor är imponerande. Det bör finnas fler starka förebilder för 

flickor idag än på 1960-talet. Jag är överlag förvånad över att diskurserna som framträder i 

böckerna från 1960-talet överensstämmer så bra med de senare böckerna. Mina förväntningar 

var att jag skulle hitta många fler skillnader. Nilson (2010, s.16) skriver dock att även om det 

är viktigt att komma ihåg att genus inte är fastlåst, är det också betydelsefullt att komma ihåg 

att genus är trögföränderligt.  

Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att göra ett annat, bredare urval av Kittyböcker och se hur de olika 

diskurserna formas då. Händer det något annat med diskurserna eller uppträder de på samma 

sätt? Kommer Kitty, George och Bess ingå i samma diskurser som jag hittat? En annan 

fördjupning som man skulle kunna göra är att undersöka andra ungdomsserier som pågår 

under en längre tid och se om man hittar belägg för liknande femininiteter. Jag har under 

diskussionen nämnt att jag undrar om det finns en heteronorm för duktiga flickor. Det är en 

annan forskningsvinkel som skulle vara intressant att följa.  

Avslutning 
Sammanfattningsvis så har jag hittat fyra femininiteter som de kvinnliga huvudkaraktärerna i 

Kittyböckerna uppvisar. Kitty ingår oftast i diskursen Den Duktiga Flickan, som visar så 

många positiva egenskaper så att hon verkar för bra för att vara sann. Den andra diskursen 

som Kitty inte sällan tar plats i är Hjältinnan, där hon är ledaren som vågar och handlar. Bess 

däremot ingår oftare i diskursen Flicknormen som får symbolisera den mer kritiska 

kvinnobilden av en flicka som är utseendefokuserad, rädd och romantisk. Slutligen så 

befinner sig George mest i diskursen Pojkflickan, den femininiteten där flickan kan vara 

modig, teknisk och oromantisk. Min önskan är (om böckerna ska fortsätta skrivas) att 

författarna kan utveckla mer normbrytande femininiteter eller att karaktärerna får fler 

möjligheter att ingå i olika diskurser. Det skulle vara uppfriskande för framtida generationer.  
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