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1. Inledning 

Vikten av läskunnighet och läsfrämjande hos barn och ungdomar har varit en 

högaktuell fråga under de senaste åren och anledningen är inte svår att förstå när en stor 

del av vårt samhälle bygger på förmågan att kunna läsa, tolka och vidarebefordra 

information. Samtidigt har det rapporterats om en minskad läsning hos denna grupp. I ett 

steg för att motverka den minskade läsningen och följaktligen främja läskunnighet kom 

det 2013 en ny Bibliotekslag (Bibliotekslag 2013:801), i vilken det framgår att vissa 

grupper skall prioriteras, däribland barn och ungdomar. Folkbiblioteken har alltså ett 

lagstadgat ansvar att både främja språkutveckling och att stimulera till läsning. 1 Parallellt 

med detta finns en debatt beträffande kvalitén på barn- och ungdomslitteraturen, där 

exempelvis Kulturrådet finns för att bland annat2 arbeta med att understödja både kvalitet 

och ge bidrag till läsfrämjande aktiviteter.  

I boken Becoming a Reader: The Experience of Fiction from Childhood to Adulthood 

beskriver Joseph A. Appleyard en teori som identifierar fem stadier som är representativa 

för människans läsutveckling. Bland dessa fem stadier finner vi ungdomsläsaren som 

tänkare. Detta stadium innebär enligt Appleyard att läsaren använder 

litteraturen/läsningen som ett verktyg för att skapa insikter rörande värderingar, tro och 

livets mening samt att läsningen även kan ge ungdomarna förebilder som sedan 

efterhärmas.3  

Ett synsätt som är ytterst intressant i relation till Appleyards teori om 

identitetsskapande är Yvonne Hirdmans ”genussystem”, vilken kortfattat går ut på att det 

i vårt samhälle finns en ’könsordningsstruktur’ eller ’genussystem’. Detta genussystem 

finns införlivat i samhällets ekonomiska, sociala och kulturella ordningar. Vidare skriver 

Hirdman att genussystemet bärs upp av två centrala faktorer, som kan sägas fungerar som 

systemets stöttepelare, eller logiker, nämligen: 1.  ”Isärhållandets logik”, med vilket 

menas isärhållandet av kvinnligt och manligt. I denna logik återfinns det vedertagna om 

vad som är manligt och vad som är kvinnligt som till exempel kvinnliga och manliga 

arbetsuppgifter/sysslor. 2. ”Hierarkins logik”, innebär enligt Hirdman innebär att det är 

mannen som utgör samhällets norm.4 

                                                 
1 SFS 2013:801, Bibliotekslag. Stockholm: Kulturdepartementet, s. 25 
2 Kulturrådet. Om kulturrådet. 2014. Tillgänglig via http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/   
3 Appleyard, Joseph A. Becoming a Reader: The Experience of Fiction from Childhood to Adulthood,1990, s. 14ff 
4 Hirdman, Yvonne. ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”. Ingår Svedjedal, Johan 

(red.). Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle. 2:a uppl. Studentlitteratur: Lund. 2012, s. 458-460 

http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/
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Om en godtar de två teorierna ovan, alltså att ungdomar enligt Appleyard är tänkande 

läsare och att det, enligt Hirdman, i samhället finns ett genussystem, kan man dra 

slutsatsen att ungdomar skall ges möjligheten att tillgodogöra sig litteratur som både 

bekräftar och ifrågasätter den gängse normen gällande traditionellt kvinnliga och manliga 

könsroller. Dessa teorier, sammanslaget med Bibliotekslagens lagstadgade prioritering av 

barn och ungdomar, öppnar upp en rad möjligheter för bibliotekens roll i synliggörande 

av genus. 

De läsfrämjande aktiviteter som kan anordnas inom biblioteksverksamheten är 

otaliga. Här är det främst ekonomi, fantasi och personalens kunskap/engagemang som 

sätter gränserna. Skrivverkstäder, workshops och författarbesök är en del aktiviteter som 

är vanliga verktyg till läsfrämjande. När det gäller att ta upp specifika teman, vare sig det 

rör genus, kärleksrelationer, självmord, kroppsideal eller utanförskap finns det 

möjligheter till att anordna exempelvis bokprat, högläsningstillfällen eller att skylta 

böcker efter olika teman i ett bokställ. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande syfte är att utveckla generella och titelspecifika 

diskussionsfrågor för hur biblioteksverksamhetens läsfrämjande arbete med 

ungdomslitteratur kan införliva genus- och könsrollsrelaterade diskussionsfrågor. För ett 

teoretiskt och empiriskt underlag till dessa diskussionsfrågor kommer uppsatsen 

analysera hur bärande karaktärer i populär ungdomslitteratur tillskrivs könade identiteter, 

och hur dessa identiteter ställs i relation till varandra, med utgångspunkt i Hirdmans teori 

om genussystemet. Dessutom kommer dessa förhållanden analyseras gentemot 

Appleyards teori om identitetsanskaffade genom läsning 

Det material som använts är titlar hämtade från Svensk bokhandels årstopplistor för 

barn- och ungdomslitteratur under perioden 2009-2013, samt en titel från Svensk 

bokhandels barn- och ungdomslitteraturstopplista för augusti 2014.  

För att kunna uppfylla uppsatsen övergripande syfte kommer denna frågeställning 

besvaras:  

 Hur kan de mönster och förhållanden vad gäller könade identiteter och 

relationer som återfinns i det analyserade materialet ligga till grund för 

diskussionsfrågor för biblioteksverksamhetens läsfrämjande aktiviteter? 

Då analysen ligger till grund för den mer centrala frågeställningen, kommer dessa 

frågeställningar utgöra utgångspunkter i genomförandet av analysen: 
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 Hur gestaltas karaktärerna i den utvalda litteraturen med avseende på både 

deras inre och yttre egenskaper? 

 Vilka primära sexuella och romantiska relationer omgärdar protagonisterna 

i den utvalda litteraturen? 

 Enligt Hirdman reproduceras genussystemet bland annat genom logiken om 

”isärhållande" I vilken utsträckning kan denna logik spåras i det analyserade 

materialet när det gäller de bärande karaktärerna och deras sociala 

relationer? 

 I vilken utsträckning kan de könade identiteter och relationer som återfinns 

i litteraturen sägas representera traditionella normer och föreställningar, och 

i vilken utsträckning kan de sägas vara utmanande? 

1.2 Disposition 

I Kapitel 2 kommer en kort redogörelse av det litteratursociologiska forskningsfältet 

samt en kort genomgång av ungdomslitteraturens uppkomst och utveckling. Kapitel 3 

presenterar denna uppsats analytiska ramverk. I Kapitel 4 redogörs det för uppsatsens 

metod, tillvägagångssätt och hur urvalet gått till. 

Kapitel 5 innehåller den litterära analysen och i Kapitel 6 behandlas hur läsfrämjande 

verksamhet kan arbeta med att öka läslusten samt införliva en diskussion om könsroller. 

I detta kapitel ger även förslag på generella och titelspecifika diskussionsfrågor som kan 

användas i sådana aktiviteter. Kapitel 7 består av ett sammanfattande slutord.  



4 

 

 

2. Bakgrund 

För att undersöka hur genus och könskonstruktioner gestaltas i litteratur har det 

litteratursociologiska forskningsperspektivet använts i denna uppsats. I det här avsnittet 

ges en överblick i vad litteratursociologi är och därefter följer en kort redogörelse av 

ungdomsromanen. 

2.1 Litteratursociologi 
Detta forskningsperspektiv kan definieras som ett: ”systematiskt studium av 

litteraturen som socialt fenomen och som system och institution i samhället.”5 Denna 

definition indikerar en bredd som bäst beskrivs av Wendy Griswold, professor i 

humaniora och sociologi: ”Litteratursociologin är som en amöba. Den saknar fast struktur 

men har ändå flutit i vissa riktningar.”6 Johan Svedjedal skriver i boken 

Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle att syftet med litteratursociologisk 

forskning är att analysera förhållandena mellan samhället och litteraturen, vilket han delar 

upp i tre stycken underområden7:   

Litteraturen i samhället. Områdets huvudsakliga fokus ligger i analyserandet av hur 

skönlitteratur kan verka som en politisk eller opinionsbildande kraft i samhället, såsom 

antikrigspropaganda, kampen för kvinnlig rösträtt eller åldringsvårdsfrågor. 

Litteratursamhället. Detta område undersöker främst de yttre villkoren hos litteraturen, 

med andra ord hamnar bland annat biblioteks- och förlagshistoria, författarnas 

försörjning, bokmarknadens utveckling och läsarundersökningar under detta område. 

Samhället i litteraturen. Samhället i skönlitteraturen anses här spegla de verkliga 

förhållanden som finns i vårt samhälle. Ofta sker också en analys av olika 

gruppkategorier, såsom genus, etnicitet eller klass.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Furuland, Lars. Ljus över landet och andra litteratursociologiska uppsatser. Hedemora: Gidlund. 1991, s. 264 
6 Griswold, Wendy. ”Aktuella tendenser inom litteratursociologin”. Ingår Svedjedal, Johan (red.). 

Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 2012, s. 53 
7 Svedjedal, Johan (red.). Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle. 2:a uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 2012, s. 78-82 
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2.2 Ungdomslitteratur 

Det är ofta föreliggande att ungdomslitteraturen buntas ihop med barnlitteraturen, 

och hamnar därmed i skymundan. Ofta har handböcker som behandlar barn- och 

ungdomslitteratur ett större utrymme för barnlitteratur, medan ungdomslitteraturen enbart 

får ett eller ett par kapitel. I Förenta nationernas definition av barn, framgår det dock att 

”barn” omfattar alla människor mellan 0-18 år,8 vilket innebär att termen ”barnlitteratur” 

per automatik inte behöver utesluta litteratur som är skriven för ungdomar. Syftet med 

denna uppsats är förvisso inte att reda ut de olika begreppen, utan att genomföra en analys 

av ett utvalt material. Däremot kan det vara relevant att tillskansas en viss inblick i 

begreppet och dess avgränsning. 

Nikolajeva har följande definition: ”Med barnlitteratur menar jag litteratur skriven, 

publicerad, marknadsförd och behandlad av experter med barn som dess huvudsakliga 

publik.”9. För denna uppsats är titlarna utvalda från den litteratur som bokaffärer och 

biblioteken har klassificerat som ungdomslitteratur (uHc och uHce). 

Gällande ungdomsromanens historia kom genren att växa fram i USA och 

västerlandet under efterdyningarna från andra världskriget. I samband med att 

rockmusiken utvecklades under 1950- och 60-talen, uppkom även bland annat ett speciellt 

och utpräglat mode för ungdomar, vilket i förlängningen även innebar en förändring och 

utveckling av litteraturen för ungdomar. Genren är alltså tätt sammanbunden med den 

framväxande ungdomskulturen. Under 1960–70-talet kom ungdomsromanen i Sverige att 

främst domineras av problemorienterade samhällskritiska teman. Dock förekom andra 

viktiga genomgående ämnen som rörde ungdomarnas liv, och hur det var att vara ung, 

som exempelvis vänskap, kvinnligt-manligt, kärlek, sex, skolans tvång, föräldrauppror, 

men även mer politiska teman, samhällsfrågor såsom miljöförstöring och kvinnofrågor 

var aktuella. 10 Under senare år har ungdomsromanen dock genomgått en förändring då 

den, genom en växande komplexitet, kommer närmare och närmare vuxenlitteraturen. 

Dock finns det teman som består, som exempelvis hur det är att vara ung och på jakt efter 

sin identitet.11
 

  

                                                 
8 UNICEF Sverige. Barnkonventionen : FN:s Konvention Om Barnets Rättigheter, 2009. 
9 Nikolajeva, s. 15  
10 Boglind, Ann & Nordenstam, Anna. Från fabler till manga. Malmö, Gleerups, 2010, s. 232-34 
11 Ibid., s. 245  
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3. Analytiskt ramverk 

Nedan kommer det redogöras för denna uppsats analytiska ramverk. För en bättre 

översikt har kapitlet delats in under de olika rubrikerna 3.1 Genus i ungdomslitteratur, 

3.2 Tidigare forskning om ungdomars läsning, 3.3 Genusteoretiska ramverk samt 3.4 

Könskonstruktioner och identitetsskapande.  

3.1. Genus i ungdomslitteratur 

Uppsatsen Bilden av tjejen i svensk ungdomslitteratur: En litteraturanalys av nio 

ungdomsböcker ur ett genusperspektiv, skriven av Emma-Ida Andersson och Emma 

Sundström, fokuserar på hur flickor framställs i ungdomslitteraturen ur ett närhistoriskt 

perspektiv, alltså i ungdomsböcker från 1980-talet, 1990-talet samt 2000-talet.  

Resultatet av studien visar att de kvinnliga karaktärerna i den utvalda skönlitteraturen 

från 1980-talet innehar en traditionell kvinnlig könsroll, men att karaktärerna också 

försöker bryta sig lös från traditionella tankar om hur flickor ska vara och bete sig. Denna 

”revolt” återfinns inte hos de kvinnliga karaktärerna i skönlitteraturen från 1990-talet, 

som enligt Andersson och Sundström inte motsätter sig den kvinnliga könsrollen. 2000-

talets skönlitterära verk presenterar en konflikt mellan tjejerna, den svenska kvinnosynen 

och hur kvinnosynen ser ut i deras familjers hemland. Så istället för att upproret sker mot 

samhällets tankar om hur tjejer skall se ut och uppföra sig, flyttas nu fokus istället till hur 

kulturkrockar kan påverka tjejer.12 Anledningen till att detta arbete är medtaget i denna 

uppsats är att få insikt i hur genusframställningen skriftat under en närhistorisk tidsperiod, 

samt att kunna jämföra denna uppsats analysresultat mot Anderssons och Sundströms 

resultat. 

Annan relevant forskning är Från Gossip Girl till Harry Potter skriven av genus- och 

litteraturvetaren Maria Nilson. Här tas genus i ungdomslitteratur upp. Inledningsvis 

diskuterar Nilson huruvida genreindelning och litteraturindelningar är nödvändiga och i 

sådana fall vilka fördelar de ger. Vidare ger hon en översikt om genusbegreppet – och 

varför det är viktigt att lyfta fram de maktförhållanden som pågår i ett genusperspektiv. 

Efter detta gör Nilson genusanalyser av en rad olika titlar, från fyra olika populära och 

aktuella genrer: chick-lit jr, vardagsberättelser, fantasy/science fiction samt skräck. 

Speciellt genusanalyserna av en rad olika titlar inom genrerna fantasy och science fiction 

är intressanta. Anledningen till detta är att alla analysobjekt i denna uppsats faller inom 

någon av dessa genrer.  

                                                 
12 Andersson, Emma-Ida & Sundström, Emma. Bilden av tjejen i svensk ungdomslitteratur: En litteraturanalys 

av nio ungdomsböcker ur ett genusperspektiv. Examensarbete. 2004, s. 60 
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3.2 Tidigare forskning om ungdomars läsning 

I Catrin Tengvalls examensarbete JAG – vem är det? En studie om bilden av 

identitetssökande hos unga flickor och pojkar i 2010 års barn- och ungdomslitteratur 

redogörs det för hur litteraturen och dess gestaltning av könsrelaterade mönster kan bidra 

till att forma könsidentitetsmönster hos läsarna.  

Här appliceras bland annat Appleyards teori om identitetsskapande vid läsning, men 

Tengvall fokuserar enbart, som indikerar, på (svensk) barn- och ungdomslitteratur som 

gavs ut under 2010. Tengvall jämför resultatet i denna uppsats med ett annat arbete hon 

författat: Identitetssökande hos unga flickor i 2010 års barn- och ungdomslitteratur. 

Jämförelsen visar att det i sammanlagt sex utvalda verk från 2010 är i majoritet att både 

de kvinnliga och manliga huvudkaraktärerna söker efter sin identitet och plats i tillvaron. 

Den visar även att det var de unga killarna som var på jakt efter kärlek, medan det inte 

var relevant för flickorna. En gemensam nämnare var dock att både böcker med flickor 

och pojkar som protagonister tog upp utanförskap och mobbing.13 

Litteraturforskaren och läraren Maria Ulfgard skriver i sin avhandling För att bli 

kvinna – och av lust om vad flickor läser på sin fritid och undersöker även om det finns 

paralleller att dra mellan litteraturvalet och det egna livet. Avhandlingen har tre 

huvudsyften, där det första handlar om att undersöka 15–16-åriga flickors läsvanor på 

fritiden; om de läser, vad de läser och vilken betydelse läsningen har för dem. Ett andra 

syfte var att kartlägga huruvida det finns samband mellan litteraturvalet, skolans 

svenskaundervisning och sociala, kulturella, geografiska och religiösa bakgrundsfaktorer.  

När det gäller frågan varför tjejerna vill läsa kom Ulfgard i undersökningen fram till 

att den största anledningen till att tjejerna valde att läsa var att det tillfredsställde läslusten 

och sekundärt att läsningen gav kunskap och lärdomar. Alltså kan det urskiljas två olika 

teman med läsningen, ett ”nyttotema” och ett ”lusttema”.14 Ulfgard skriver: ”Både 

lustläsningen och nyttoläsningen kan betraktas som stärkande och utvecklande för den 

enskilda individen och kopplade till identitetsutvecklingen.”15 Nackdelen är att detta 

arbete enbart behandlar tjejers läsning. Ulfgards studie kommer främst användas i Kapitel 

6. Läsfrämjande för att återknyta till studiens resultat om varför flickor läser. 

  

                                                 
13 Tengvall, Catrin. JAG – vem är det? En studie om bilden av identitetssökande hos unga flickor och pojkar 

i 2010 års barn- och ungdomslitteratur. 2011, s. 41ff 
14 Ulfgard, Maria. För att bli kvinna – och av lust: En studie i tonårsflickors läsning. Stockholm: B. 

Wahlströms. 2002, s. 135-139 
15 Ibid., s. 140  
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3.3 Genusteoretiska utgångspunkter 

Kvinnoforskaren och historieprofessorn Yvonne Hirdman diskuterar i uppsatsen 

Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning begreppet ”genus” och 

hur det skapas. Istället för att använda det gamla uttrycket ”socialt kön” eller ”könsroll”, 

anser Hirdman att ordet ”genus” skall ersätta dessa. Med andra ord, innebär 

genusbegreppet föreställningarna vi har om ”manligt” och ”kvinnligt”, de biologiska 

skillnaderna och, till följd av dessa olikheter, även de skapade föreställningar och de 

sociala praktiker som samhällets genussystem består av.16 Hirdman skriver om tre 

(förenklade) formler som representerar det genusstereotypa tänkandet som kan 

komprimeras till: 1. A- icke A där ”A” representerar mannen och kvinnan är icke 

existerande. 2. A-a, där a (kvinnan) är en ofullgången man, eller ett felaktigt exemplar av 

mannen, och 3. A-B, där Mannen och Kvinnan är dikotomier, eller motsatspar; Manligt 

och Kvinnligt.17 

Genussystemet, som nämns redan i inledningen, består av två logiker: isärhållandet 

och hierarkin. Det är dessa två logiker som vidmakthåller könsskillnaderna i samhället: 

isärhållandet dikterar reglerna för hur kvinnor och män skall bete sig och se ut, medan 

hierarkin innebär att kvinnan underordnas, då det är mannen som utgör normen.18 

Hirdmans begreppsapparat kommer appliceras i analysen av det insamlade materialet 

genom att ligga till grund för att se hur skillnader mellan manliga och kvinnliga identiteter 

konstrueras i förhållande till varandra. Ett särskilt fokus kommer även ligga på hur 

Hirdmans logik om isärhållandet skapas i de skönlitterära titlarna.  

3.4 Könskonstruktioner och identitetsskapande 

Ylva Elvin-Nowak & Heléne Thomson, båda filosofie doktorer i psykologi med 

könsteori som specialitet, lägger i boken Om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor 

och män fram en tankeväckande idé om att kön är något vi gör. Med andra ord påpekar 

författarna att ”kön” i det svenska språket är ett substantiv men att det egentligen borde 

vara ett verb. Elvin-Nowak och Thomson anser att det i det svenska språket inte finns 

några andra betydelser av ordet som inte beskriver det kön som sitter på kroppen 

(könsorganen) eller det som sitter i kroppen (manlig- och kvinnligheten). Elvin-Nowak 

och Thomsson menar att ordet ”kön” skulle kunna analyseras från ett verbperspektiv och 

därmed fokuseras på de aktiva handlingar som det omgärdar.  De skriver: 

                                                 
16 Hirdman, Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning. 1997, s. 458 
17 Hirdman, Yvonne. Genus: om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber. 2001, s. 26-37 
18 Hirdman. 1997, s. 459 
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… de betydelser vi tillskriver kvinnlighet och manlighet bär vi med 

oss antingen vi vill det eller inte. Vi bär alla kulturens, historiens 

och det sociala sammanhangets könglasögon. De går inte att ta av, 

men de går att få syn på.19 

Kön, eller manliga/kvinnliga inre och yttre egenskaper är ingenting vi föds med, utan 

något som istället formas i relationer, traditioner och de samhälleliga normer som 

återfinns. Vissa aktiviteter och yttre attribut anses vara kvinnliga och andra anses manliga. 

Från födseln blir barnen utsatta för könade leksaker, kläder, förhållningssätt och 

aktiviteter och genom detta upphör aldrig den könade cirkeln. Elvin-Nowak och 

Thomsson menar att kategorierna ”manligt” och ”kvinnligt” är skapade abstraktioner eller 

produkter, och ingenting som vare sig är biologiskt inbyggt eller naturligt.20 

I boken Becoming a Reader: The Experience of Fiction from Childhood to Adulthood 

redogör Joseph A. Appleyard för de undersökningar han utfört och vars resultat kom att 

visa ett samband mellan läsarens ålder och deras läsning, eller med andra ord, ett mönster 

mellan hur läsarna reagerade på litteraturen och den psykologiska utvecklingen de 

genomgick. Oavsett bakgrund och individuella skillnader som fanns hos läsarna framgick 

olika stadier som läsarna genomgår i takt med att de mognar, dessa stadier påverkar även 

hur läsarna upplever berättelserna.21  

Genom undersökningarna identifierade Appleyard fem stadier, eller roller, som han 

anser vara representativa för människans läsutveckling: den lekande läsaren, läsaren som 

hjältinna/hjälte, den tänkande läsaren, den tolkande läsaren och slutligen, den 

pragmatiska läsaren. 22 Av utrymmesskäl kommer det i denna uppsats enbart redogöras 

för ”den tänkande läsaren”, då det är det här stadiet som behandlar den aktuella 

åldersgruppen. Detta stadie, som sträcker sig genom ungdomsåren, nämndes kort redan i 

inledningen. Det åldersmässiga spannet sträcker sig mellan cirka 13-19 år och innebär 

enligt Appleyard att läsningen används som ett sätt att skapa insikter och förståelse för 

livets mening, tro och värderingar, och kan även fungera som ett sätt för läsarna att samla 

intryck rörande identitetsskapande aspekter som sedan efterhärmas i verkligheten.23  

Både Elvin-Nowaks och Thomsons teori om hur genus görs samt Appleyards teori 

om identitetsskapande genom läsning kommer fungera som vägledande källor i framför 

allt Kapitel 6. Läsfrämjande verksamhet och i utformandet av genusorienterade 

diskussionsfrågor. 

                                                 
19 Elvin-Nowak, Ylva & Thomson, Heléne. Att göra kön. Stockholm: Albert Bonniers förlag. 2003, s. 11ff 
20 Ibid., s. 21-23  
21 Appleyard, s. 2 
22 Ibid., s. 14ff 
23 Appleyard., s. 14ff  
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4. Metod 

Nedan skall jag redogöra för metoden som använts i uppsatsen och beskriva 

urvalsprocessen.  

4.1 Tillvägagångssätt  

Detta arbete är en litteratursociologisk studie. Som ovan nämnt finns det enligt Johan 

Svedjedal tre underområden inom litteratursociologin; 1. Litteraturen i samhället, 2. 

Litteratursamhället och 3. Samhället i litteraturen.24 Fokus för denna uppsats är det sista 

området; samhället i litteraturen. Lars Furuland, professor i litteraturvetenskap och 

grundare av den litteratursociologiska avdelningen vid Uppsala universitet, skriver att:  

Litteratursociologins uppgift bör främst vara att studera växelverkan 

mellan samhälle och dikt och sätta in diktverken i deras 

receptionssammanhang, men även (vilket är lika angeläget) 

analysera själva diktverken med särskild hänsyn till hur 

samhällsstrukturerna framträder.25 

Då syftet för denna uppsats är att via analys av populära ungdomsböcker formulera 

diskussionsfrågor som kan användas som underlag vid läsfrämjande verksamheter. Och 

genom att kombinera dessa diskussionsfrågor med populär ungdomslitteratur försöka 

skapa läslust och aktualisera en genusdiskussion, kan det konstateras att den 

litteratursociologiska studien väl matchar uppsatsens fokus.  

Den litterära analysen kommer således att genomföras genom en kvalitativ textanalys 

som fokuserar på de bärande karaktärernas inre och yttre egenskaper och deras sexuella 

och romantiska relationer, i ett urval av skönlitterära ungdomsböcker. Som ett 

komplement till min egen läsning har jag även tagit del av andra tidigare genomförda 

genusorienterade analyser av det insamlade materialet. Referenser till sådan tidigare 

forskning, och hur den står i relation till de resultat som presenteras i det här arbetet, 

återges i anslutning till att materialet diskuteras i kapitel 5. 

Författarna till boken Textens mening och makt, Göran Bergström och Kristina 

Boréus (red.), skriver att begreppet innehållsanalys kan användas till analyser som 

systematiskt beskriver textinnehåll. Denna uppsats kommer alltså bestå av texttolkning 

och analys vilket krävs för att uppfylla uppsatsens övergripande syfte.  

Den analysmodell som använts är baserad på Maria Nikolajevas bok Barnbokens 

byggklossar. Denna bok innehåller analysmodeller som bland annat tar upp dikotomin 

manligt/kvinnligt beträffande karaktärers egenskaper med särskilt fokus just på barn- och 

                                                 
24 Svedjedal, s. 78-82 
25 Furuland, Lars. ”Litteratur och samhälle: Om litteratursociologin och dess forskningsfält”. Ingår 

Svedjedal, Johan (red.). Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle. 2:a uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 2012, s. 18 
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ungdomslitteratur. Nikolajeva skriver att de motsatspar, eller dikotomier, som kvinnliga 

och manliga egenskaper i schemat utgörs av, baseras på att det i den västerländska 

kulturen, finns underförstådda antaganden om att det är de manliga normerna som är 

överlägsna, medan de kvinnliga egenskaperna utgör motsatsen till det manliga.26 

 Kvinnor/flickor: Vackra, aggressionshämmande, emotionella/milda, lydiga, 

självuppoffrande, omtänksamma/omsorgsfulla, sårbara, beroende, 

syntetiserande, tänker kvalitativt, intuitiva och så vidare.  

 Män/pojkar: Starka, våldsamma, känslokalla/hårda, aggressiva, tävlande, 

rovgiriga, skyddande, självständiga, aktiva, analyserande, tänker kvantitativt, 

rationella och så vidare. 

I analysens första steg har Nikolajevas modell använts för att utröna hur karaktärerna 

i det analyserade materialet konstrueras gällande könade egenskaper. Med andra ord har 

jag jämfört de analyserade karaktärernas inre och yttre egenskaper mot Nikolajevas 

schema för att utröna huruvida de kvinnliga eller manliga egenskaperna är mest 

framträdande i analysobjektet. Därefter har jag applicerat Hirdmans teori om 

genussystemet och logiken om isärhållandet efter varje analyserad titel.  Den inledande 

analysen ligger sedan som till grund för denna uppsats övergripande syfte; att utforma 

genusinriktade diskussionsfrågor som kan användas i läsfrämjande verksamheter. 

Konstruktionen av diskussionsfrågorna utgår för det första av den litterära analysens 

resultat gällande hur de bärande karaktärerna gestaltas ur ett genusperspektiv och för det 

andra baseras uppbyggnaden av diskussionsfrågorna på Hirdmans begreppsapparat och 

logik om isärhållande samt Appleyards teori om identitetsskapande genom läsning samt 

Elvin-Nowaks och Thomsons tankar om hur genus görs. 

4.2 Urval  
Urvalet är framtaget genom Svensk bokhandels årstopplistor för barn- och 

ungdomslitteratur från 2009-2013 samt genom en titel från Svensk bokhandels topplista 

för barn- och ungdomslitteratur för augusti 2014.27 Då det i dessa topplistor både ingår 

barnlitteratur och ungdomslitteratur var jag tvungen att välja ut de titlar som kvalificerade 

sig för den här uppsatsens syfte, alltså de titlar som tillhör ”ungdomslitteratur” eller ”ung 

vuxen” samt att biblioteksverksamheten klassificerat titlarna som ”uHc” eller ”uHce”. 

När detta första urval var gjort, och enbart de titlar som matchade ovanstående krav 

kvarstod, valde jag ut de titlar som var mest förekommande under de aktuella årtalen. 

                                                 
26 Nikolajeva, s. 129ff 
27 Dessa topplistor återfinns i sin helhet i Bilaga 1. 
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Den primära anledningen till just detta urval är att analysera titlar som varit populära 

över en femårsperiod, och därigenom utröna huruvida genusframställningen hos 

karaktärerna är konstanta eller föränderliga. De titlar som analyserats är: 

2009/2010: Twilight-tetralogin av Stephenie Meyer. Denna serie består av fyra böcker 

och kom ut i Sverige mellan 2006-2009. Förutom att de enligt årstopplistorna 2009-2010 

är allmänt omtyckta, så har de blivit synnerligen populära.28 

2011: Engelfors-trilogin skrivna av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren. Serien 

kom ut 2011-2013. De innehar bra platser på årstopplistorna dessa år. 

2012/13: Hungerspels-trilogin författade av Suzanne Collins. Utkom i Sverige 2012. 

Återfinns på femte plats på topplistorna 2012 och på tolfte plats 2013. 

Dagsaktuell titel: Divergent-trilogin av Veronica Roth. I Sverige utkomna 2012-2014. 

Denna serie innehar förstaplats på Svensk bokhandels topplista för barn- och 

ungdomslitteratur för augusti 2014.29 

Det bör noteras att alla ovanstående titlar helt, eller delvis, är skrivna av kvinnliga 

författare, vilket kan ge en förklaring till att fem av de sammanlagt åtta analysobjekten är 

av kvinnligt kön. Detta med anledning av Nikolajevas teori om ”homofokalisering”, alltså 

när författarens (fokalisatorns) kön, och den som fokaliseras (karaktären) könstillhörighet 

är densamma.30 

Ytterligare en sak som bör noteras är att samtliga titlar tillhör genren sci-fi/fantasy. 

Då de utvalda titlarna speglar de mest populära ungdomsböckerna mellan åren 2009-2014 

vilket indikerar att det är ungdomsböcker inom denna genre som under denna tidsperiod 

varit mest populär. 

  

                                                 
28 Sköld, Matilde. Vampyrer, kärlek och världssuccé. Dagens Nyheter. Uppdaterad 2010-03-31. Publicerad  

2009-11-14. http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/vampyrer-karlek-och-varldssucce/ (Hämtad 2014-11-21) 
 

30 Nikolajeva, s. 172 

http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/vampyrer-karlek-och-varldssucce/
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5. Analys 

Under detta kapitel kommer det ges en kort sammanfattning av titlarna och därefter 

följer en analys av de utvalda karaktärernas inre och yttre egenskaper samt sexuella och 

romantiska relationer. 

5.1 Twilight-tetralogin  

Kort sammanfattning av serien: Denna bokserie består av böckerna Om jag kunde 

drömma (2006), När jag hör din röst (2007), Ljudet av ditt hjärta (2008), Så länge vi 

båda andas (2009), och handlar om den 17-åriga Isabella ”Bella” Swan och hennes 

självpåtvingade flytt från Phoenix till det lilla samhället Forks, där hon ska bo hos sin 

pappa Charlie. Jakten efter att finna sin plats i tillvaron börjar för Bella på riktigt när hon 

för första gången får syn på vampyren Edward Cullen – underskön men, av någon 

anledning, avogt inställt till Bella. Genom de fyra böckerna följer vi med på Bella och 

Edwards kärleksresa, kantad av illvilliga vampyrer, dödliga överhuvuden och svartsjuka 

– men även av vänskap, tillit och odödlig kärlek. 

5.1.1 Isabella ”Bella” Swan 

Bellas yttre egenskaper är: mörkhårig med bruna ögon, smal men inte atletisk och 

klumpig. De inre egenskaperna hon tillskrivs är omvårdande, uppoffrande och vänlig, 

men med dåligt självförtroende. Hon har alltid känt sig ur fas med andra personer i hennes 

egen ålder. Bella beskrivs även som smart och är ointresserad av kläder, smink och andra 

materiella saker. När hon flyttat till Charlie blir det Bella som sköter städning, disk och 

matlagning.31 

5.1.2 Edward Cullen 

Den manliga huvudkaraktären Edward beskrivs, som i princip allt annat, genom 

Bellas ögon. Hans yttre beskrivs som perfekt, modellsnygg, vältränad och gudalik. Att 

boken är skriven ur en 17-årings perspektiv kan måhända göra så att adjektiven snubblar 

över varandra, men kort och koncist framstår i alla fall Edwards yttre egenskaper beskriva 

en perfekt och underskön kille. De inre egenskaperna som är mest framträdande är 

självkontrollen, en gammeldags gentlemannamässighet (vilket måhända inte är så 

konstigt, då han föddes 1901), och Edwards kontrollbehov. Vissa av vampyrerna har 

speciella gåvor, och Edward är en av dem – han kan läsa allas tankar förutom Bellas.32 

                                                 
31 Meyer, Stephenie. Om jag kunde drömma. Stockholm: B. Wahlström. 2009 
32 Meyer. Om jag kunde drömma. 
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5.1.3 Sexuella och romantiska relationer33 

När det gäller den sexuella och romantiska relationen mellan Bella och Edward i 

tetralogin, kan det konstateras att böckerna först och främst är en kärlekssaga. 

Motsättningarna för kärleksparet är många, men påverkas inledningsvis av Edwards 

längtan efter Bellas blod, vampyrhemligheten, rovgiriga vampyrer och kinkiga varulvar.  

Jag upplever de tre första böckerna och ungefär halva fjärde boken i serien kan ses 

som ett (väldigt) långt förspel, då Bella var mer än redo att ha sexuellt umgänge väldigt 

tidigt i första boken, men hejdades av Edwards misstro till sin förmåga att kontrollera sin 

blodtörst och övermänskliga styrka. En annan viktig detalj innan sexakten kunde 

fullbordas var dock giftermålet; ett av kraven från viktorianska Edward var att de skulle 

vara gifta innan. 

Smekmånaden kommer så småningom, även om själva sexscenen inte sker explicit, 

utan istället får läsaren veta att när Bella vaknar, är hon glad, men täckt med blåmärken. 

Efter detta får hon återigen, med alla metoder, försöka förföra sin nya make, då han i 

början vägrar riskera att göra henne illa igen. Smekmånaden avbryts plötsligt när Bella 

blir gravid, och födelsen av barnet blir slutet på Bellas gamla liv som människa och början 

på hennes nya liv som vampyr. Som simpel människa upplever sig Bella vara mindre värd 

än den starka, perfekta och gudomligt vackra vampyren, och denna obalans i relationen 

håller i sig tills Bella väljer att trotsa Edwards önskan att ”göra sig av med” barnet. Efter 

Bellas omvandling till vampyr blir, på vissa sätt, rollerna ombytta och hon får vara varsam 

för att inte skada honom.34 

5.1.4 Fjantiga fruntimmer och moralkonservativa män. 

Ställt mot Nikolajevas egenskapsschema kan det konstateras att Bellas egenskaper 

generellt tillhör de kvinnliga egenskaperna som exempelvis självuppoffrande, sårbar, 

aggressionshämmande och lydig, medan Edwards är manliga: som bland annat våldsam, 

rovgirig, skyddande och stark.35 När Bella flyttar till Charlie tar hon över 

hushållssysslorna – inte för att hon måste, utan för att Charlie är inkompetent gällande 

matlagning. Bella framstår som den svaga kvinnan, vilken Edward måste beskydda. Men 

det räcker inte med beskydd, utan han är den i förhållandet som pekar med hela handen 

och allt som oftast bortser från Bellas önskemål. När det gäller Edwards kontrollbehov 

                                                 
33 Detta avsnitt baseras på alla böcker i Stephenie Meyers Twilight-tetralogi. 
34 Liknande resonemang och fördjupad information står att finna i Maria Nilsons bok Från Gossip Girl till 

Harry Potter. 2010. 
35 Nikolajeva, s. 129ff 
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och dominans samt Bellas framställning står det att läsa i Nils Ahnlands bok Odöd, blek 

och hungrig – vampyren i bok och film att Edward mest framstår som en:  

[…] moralkonservativ patriark med medeltida värderingar; en 

överbeskyddande, dominerande och manipulativ psykopat som fattar alla 

beslut rörande Bella över hennes huvud. […] Bella å sin sida hemfaller mer 

och mer åt ren enfald och naivitet. Hon är karaktärslös och oansvarig och 

ointresserad av allt utom Edward. Hon är extremt självupptagen i sin 

självuppoffring.36 

Vid läsningen av Twilight-tetralogin upplever jag att det finns vissa aspekter i Bellas 

och Edwards relation som kan anses vara svåra att försvara, speciellt sett ur ett 

genusperspektiv; till exempel förlorar Bella alla andra intressen och tar avstånd från i 

princip alla andra relationer i och med att hon börjar umgås med Edward. Ännu en 

framställning som väcker frågor är om det långt ifrån jämställda förhållandet och om det 

faktum att Bella om och om igen utsätts för livsfara kan anses som försvarbara budskap 

att sända till läsarna av böckerna.37 

Dessa två karaktärer kan, ställda mot Hirdmans genusteori om isärhållande, vilken 

baseras på skillnaderna mellan könen och som ”föser in oss i kvinnofållor och 

mansfållor”38, konstateras upprätthålla de normativa genusmönstren som Hirdman 

skriver om; Bella är den som sköter hem och hushåll: städar, lagar mat och tvättar och 

senare, föder hans barn, medan Edward istället har rollen som den dominanta patriarken. 

Baserat på de analyserade karaktärernas inre och yttre egenskaper förefaller de vara ett 

klassiskt exempel på Hirdmans formel A-B, vilken innebär att Mannen och Kvinnan utgör 

en dikotomi. Hirdman skriver i Genus – det stabilas föränderliga former att det är de 

biologiska skillnaderna mellan könen som ligger bakom de stereotypa genusformlerna 

och utgör således en del av genuskontraktet. Förmågan att föda barn verkar rättfärdiga 

kvinnans sociala plats; i hemmet, underordnad, underbetald och underrepresenterad. 39  

 

 

 

                                                 
36 Ahnland, Nils. Odöd, blek och hungrig – vampyren i bok och film. Lund: BTJ Förlag. 2009, s. 213 
37 Dessa resonemang går även att finna i Lydia Kokkolas Fictions of adolescent carnality samt Anna Silvers 

"Twilight" is Not Good for Maidens: Gender, Sexuality, and the Family in Stephenie Meyer's "Twilight" 

Series. 
38 Hirdman, Yvonne. Gösta och genusordningen: feministiska betraktelser. Stockholm: Ordfront. 2007, s. 12 
39 Hirdman. Genus – det stabilas föränderliga former. 2001, s. 81ff 
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5.2 Engelfors-trilogin  

Kort sammanfattning av serien: En helt vanligt svensk småstad; nedgången och 

utan hopp. Sex tjejer som precis börjat gymnasiet, och som inte har något gemensamt 

förutom hemstaden och en ofattbar ondska. Detta är premissen i Engelfors-trilogin som 

består av böckerna Cirkeln (2011), Eld (2012) och Nyckeln (2013). Här får läsarna 

bekanta sig med Minoo, Ida, Rebecka, Anna-Karin, Vanessa och Linnéa, sex stycken 

tjejer som kommer från helt olika bakgrunder, har helt olika liv och livsvillkor och har 

helt olika upplevelser av skollivet. En månbelyst natt vaknar de sex tjejerna upp, stående 

vid den övergivna folkparken. Här börjar det som skall komma att bli en kamp mellan 

gott och ont, vilket förändrar tjejernas liv för evigt. De får magiska krafter och allt 

eftersom serien fortlöper utsätts de utvalda för tragedier, både personliga och kollektiva; 

de vet inte vilka personer som går att lita på, eller om det ens är möjligt att besegra den 

kommande ondskan.  Av utrymmesskäl kommer enbart två av karaktärerna analyseras, 

nämligen Minoo och Vanessa. 

5.2.1 Minoo Falk Karimi 

De yttre egenskaperna som beskrivs är sparsmakade. Läsarna får veta att hon känner 

sig tråkig och önskade att hon hade en mer utpräglad stil. Det antyds även att hon har 

utländsk härkomst genom att modern heter Karimi i efternamn. Det framgår också att 

Minoo inte anser sig vara snygg och lider av akne. Förutom det finns det mycket få 

beskrivningar av Minoos yttre. De inre egenskaper som är mest framträdande är att Minoo 

är en ambitiös tjej som är mogen för sin ålder. Hon är smart, duktig i skolan och upplevs 

som snäll men lite präktig. Hon har en nära relation med föräldrarna, och i den första 

boken får läsaren reda på att mamman är Minoos bästa vän. Det framkommer även att 

hon känner sig mognare än hennes skolkamrater.40  

5.2.2 Vanessa Dahl 

Vanessas yttre beskrivs i första boken av Minoo: ”Vanessa. Minoos raka motsats: 

snygg högljudd, blonderad, högst upp på skolans sexigaste-lista i nian. […] Spetsen på 

hennes push up-behå sticker upp i linnets urringning.”41 Hon anses alltså vara sexig, men 

är även sexuell, och har ett rykte om sig att vara lössläppt. Vanessa inre egenskaper kan 

tolkas vara fåfänga, kroppsmedvetenhet och promiskuitet.42 

                                                 
40 Strandberg, Mats & Bergmark Elfgren, Sara. Cirkeln. Stockholm: Rabén & Sjögren. 2011 
41 Ibid., s. 28 
42 Strandberg & Bergmark Elfgren. Cirkeln. 
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5.2.3 Sexuella och romantiska relationer 

Initialt beskrivs Minoos romantiska- och, följaktligen, sexuella erfarenheter som 

obefintliga, men det framgår även att hon hyser varma känslor för Max, en av skolans 

lärare. Det kommer senare fram att dessa känslor är besvarade och att Max ska vänta på 

att hon fyller 18, vilket han lovar att göra. En förändring i Minoos beteende visas efter 

det att hon och Max kysstes för första gången. Istället för att ha samma kläder och samma 

sminkning som tidigare, väljer hon tajtare kläder och sminkar sig mer.43 Det visar sig 

dock i slutet av första boken att han är en mördare och romansen dör. I de två andra 

delarna av trilogin börjar sakteligen en romans spira mellan Minoo och en av romanernas 

sekundära karaktärer; Gustav.44 

Vanessa har, i första boken, sedan en tid en äldre pojkvän vid namn Wille, som 

förvisso uppskattar hennes sexuella aptit, men ändå känner sig tvungen att skydda henne 

från sina kompisar. Och trots att det ges sken av att Vanessas starka sexualitet är 

accepterad, är det något som uppmärksammas i serien. Till exempel vet Vanessa att Wille 

älskar hennes sexuella aptit.45 Relationen med Wille avslutas dock under seriens 

fortskridande, och en romans mellan Vanessa och Linnéa, en annan protagonist som ej är 

inkluderad i denna analys, uppstår.46 

5.2.4 Oskulden och slampan 

Om Minoos och Vanessas yttre och inre egenskaper jämförs mot Nikolajevas schema 

kan det konstateras att båda karaktärerna till större delen har kvinnliga egenskaper. Till 

exempel beskrivs de båda karaktärerna som vackra (även om Minoo inte själv anser det), 

emotionella och då både Vanessa och Minoo tar på sig ansvaret att försöka rädda världen, 

anser jag att de även kan beskrivas som självuppoffrande.47  

Vanessa agerar som en traditionell kvinna skall agera; hon är snygg, åtrår män och 

sminkar sig, men det framstår enligt mig som om att kvinnligheten överdrivs och detta 

får som konsekvens att Vanessa får ett rykte om sig. Detta gäller även Vanessas sexuella 

aptit, som i Cirkeln understryks vara större än hennes partners (som blir beskyddande och 

något nedlåtande), via lättkläddheten och den överdrivna sexigheten.48  

Som framgår i analysen finns det paralleller att dras till Hirdmans teori om 

isärhållandets logik. Minoo är den ambitiösa oskulden och passar på många sätt in i den 

traditionella bilden av hur kvinnor skall vara och agera.  

                                                 
43 Strandberg & Bergmark Elfgren. Cirkeln, s. 279 
44 Strandberg, Mats & Bergmark Elfgren, Sara. Nyckeln. Stockholm: Rabén & Sjögren. 2013, s. 61 
45 Strandberg, & Bergmark Elfgren. Cirkeln, s. 81-83 
46 Strandberg & Bergmark Elfgren. Nyckeln, s. 61 
47 Nikolajeva, s. 129ff 
48 Strandberg, & Bergmark Elfgren. Cirkeln 
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När det gäller huruvida Vanessa bryter mot den traditionella bilden av kvinnors 

utseende och beteende, vilket får som konsekvens att hon får ett rykte bland skolans andra 

elever, skriver Hirdman om ”hor- och mor-ifiering”, där idealkvinnan ställs mot kvinnans 

framställning i media.49  Den bild som lanseras av kvinnor i tidningar, filmer, reklam och 

tv-program är, enligt Hirdman helt reducerade till sin sexualitet. Hon skriver: ”På ett 

tidigare okänt sätt ser vi dem exponerade överallt. Vart vi än vänder blicken, nog är Hon 

där, förföriskt ser Hon oss i ögonen och ler sitt viagraleende.”50 

Således kan det konstateras att de båda analyserade karaktärerna faller inom ramen 

för bilden av den traditionella kvinnan, skillnaden består av att Minoo framstår som en 

”mor-ifiering” medan Vanessa istället framstår som en ”hor-ifiering”, som enligt 

Hirdman är olika varianter av kvinnan som ”B” i formeln A-B (Mannen och Kvinnan). 

5.3 Hungerspels-trilogin 

Kort sammanfattning av serien: Ett sönderkrigat och naturkatastrofdrabbat 

Nordamerika, numera kallat Panem, består av sammanlagt tretton distrikt, där vart och ett 

av dessa distrikt är specialiserat på en näring, såsom exempelvis skogs- eller jordbruk. 

Landet Panem och dess innevånare styrs med hjärnhand av regimen, med President Snow 

i spetsen.  I ett historiskt försök till befrielse gjorde distrikten uppror mot centralmakten, 

vilket slogs ned och fick som följd att Distrikt 13 utplånades och återstående distrikt hålls 

i schack genom ett årligt evenemang kallat ”Hungerspelen”. Detta går ut på att totalt 24 

stycken ungdomar i åldrarna 12-18 år, ett av vardera kön från var och ett av de tolv 

distrikten, skickas till en arena där en direktsänd strid på liv och död äger rum. Vinnaren 

är den som överlever de faror som uppstår i arenan och överlever sina konkurrenters 

mordförsök.  

I boken möter läsaren den 16-åriga Katniss Everdeen, en flicka från det fattiga, 

kolproducerande 12:e distriktet som, genom tjuvjakt, försörjer sin familj, bestående av 

moder och lillasyster. I bokserien får vi följa Katniss och hennes distriktsmotspelare, 

Peeta Mellarks, kamp för överlevnad, deras känslor när deras medtävlande mördas en 

efter en, och sedan deras strid mot förtryck och för individens frihet. De tre böckerna i 

serien består av titlarna Hungerspelen (2012), Fatta eld (2013) och Revolt (2014). 

 

                                                 
49 Hirdman. Genus: om det stabilas föränderliga former. 2001, s. 187ff 
50 Ibid., s. 185 
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5.3.1 Katniss Everdeen 

Katniss yttre egenskaper beskrivs kortfattat: mörkt långt hår, grå ögon och mager på 

ett senigt sätt. Sedan fadern avled är det hon som agerat familjeförsörjare åt hennes 

lillasyster Prim och åt deras mor, som blev djupt deprimerad och apatisk efter dödsfallet, 

genom att tjuvjaga och samla växter. Hon inre egenskaper gör att hon beskrivs som en 

självständig ung kvinna som inget hellre vill än att få leva sitt liv, undan regimens 

vakande öga. Hon är asocial, eller med andra ord, vet Katniss inte riktigt hur hon ska 

umgås med andra människor. Hon tillskrivs empati, känsla för rättvisa och har ibland 

svårt att följa order. 51 Maria Nilson skriver i artikeln Att flicka sig: Hur flickor gör genus 

i chick lit och teen noir:  

Katniss är en krigare. Hon jagar, dödar och gör vad hon kan för att överleva. 

Samtidigt är hon ett exempel på en i dystopier vanlig kvinnlig karaktär[…] 

Det finns förmildrande drag hos henne och gång på gång får hon ta avstånd 

från våld och död.52 

När hon sedan anmäler sig frivillig till att ta sin systers plats i Hungerspelet påbörjas 

en både fysisk och psykisk förändring. För lika mycket som Hungerspelen är en kamp på 

liv och död är det även en popularitetstävling där det är viktigt att Katniss är vacker och 

sexig. Ytterligare en intressant aspekt i gestaltningen, är att hon in i det längsta försöker 

ge en stark fasad utåt och inte ge efter för tårarna, till skillnad från den andra karaktären 

som skall analyseras, Peeta Mellark.53 I de två nästkommande böckerna Fatta eld och 

Revolt, blir Katniss ofrivilligt en frontfigur för revolten mot den förtryckande regimen.  

5.3.2 Peeta Mellark 

Peetas yttre beskrivs som normallång, med blå ögon och askblont hår och har genom 

kroppsarbete blivit fysiskt stark. De mest framträdande inre egenskaperna är vänlighet, 

strategiskt tänkande, konstnärlighet och att han har en mjukare framtoning än Katniss. 

Exempelvis visar han öppet att han har gråtit efter lottdragningen till Hungerspelen men 

är även den första av de två karaktärerna som förstår värdet av att värva sponsorer.54 

Enligt min tolkning representerar Katniss krigaren och den våldsamma kampen, medan 

Peeta istället representerar strategen och hoppet om en bättre framtid.  

 

                                                 
51 Collins, Suzanne, Hungerspelen. Stockholm: Månpocket. 2012 
52 Nilson, Maria. ”Att flicka sig: Hur flickor gör genus i chick lit och teen noir.” Ingår i Söderberg, Eva, 

Österlund, Mia & Formark, Bodil (red.). Flicktion: perspektiv på flickan i fiktionen. 2013, s. 204 
53 Collins. Hungerspelen, s. 47-49 
54 Collins. Hungerspelen, s. 49 
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5.3.3 Sexuella och romantiska relationer 

Det framkommer redan i början av den första boken att Katniss inte är intresserad av 

varken romantisk kärlek eller sex: för henne är det meningslöst att fundera över äktenskap 

och barn när det är nog svårt att försörja sig själv och sin familj. Katniss bästa vän och 

jaktkamrat Gale Hawthorne är initialt den enda person som Katniss kan vara sig själv 

med, men det har aldrig funnits romantik emellan dem.55 Som en del av den strategi som 

Peeta använder för att öka deras popularitet säger han sig vara förälskad i Katniss, och att 

han varit det sedan barnsben. Katniss första respons är vrede och rädsla för att nu framstå 

som svag, men det visar sig att detta uttalande och den påstådda romansen är det som i 

slutändan gör att de klarar sig.56 Och även om kampen mot förtryck och orättvisor har en 

stor del av trilogin, är det även den kärlekstriangel som utspelar sig mellan Katniss, Peeta 

och Gale som är central i berättelsen. 57 

I slutändan väljer Katniss Peeta som livskamrat, mest för att de båda är lika skadade, 

men även för att den framtid och kärlek som Katniss känner att hon behöver är byggd på 

hopp – inte på vrede: ”Det jag behöver för att leva vidare är inte Gales eld som tänds av 

vrede och hat. Eld har jag gott om själv. Jag behöver maskrosen om våren, den klargula, 

som betyder återfödelse, inte förstörelse.”58 Och trots att Katniss aldrig varit intresserad 

av barn, fick de efter 15 år (den tid det tog för Peeta att övertala henne) två stycken.59 

5.3.4 Nyskapande framställning eller genusgörande?  

I denna romanserie är de två analyserade karaktärerna intressanta ur ett 

genusperspektiv genom att Katniss, enligt Nikolajevas schema, har mer inre egenskaper 

som traditionellt sett associeras med manliga attribut. Bland annat uppfattas hon som 

bland annat tävlande, självständig, känslokall och aggressiv. Peeta framstår å andra sidan 

som mjukare, sårbar, mild och aggressionshämmande, vilket upplevs som mer feminint.60  

Katniss börjar som en ”okvinnlig” krigare och får genom seriens gång både en inre 

och yttre förvandling i form av en make over innan Hungerspelen börjar och genom att, i 

slutet, välja familj och barn, och genom detta, lägga vapnen åt sidan. Och som jag 

konstaterade ovan ändrar Katniss både sitt utseende och sin aversion mot familj och barn 

till förmån för en mer traditionellt kvinnlig framställning. Så även om både Katniss och 

Peeta ursprungligen kunde ses som en omskrivning av genusmönstret, blir Katniss mer 

                                                 
55 Collins, Suzanne, Hungerspelen, s. 9 
56 Collins. Hungerspelen. 
57 En fördjupning av dessa resonemang återfinns i Katharine R Broads text The Dandelion in the Spring: 

Utopia as Romance in Suzanne Collins’s “The Hunger Games “Trilogy.  
58 Collins, Suzanne, Revolt. Stockholm: Månpocket. 2014, s. 332 
59 Ibid., s. 333  
60 Nikolajeva, s. 129ff 
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eller mindre formad så att hon istället möter de förväntningar som finns gällande den 

normativa framställningen av kvinnor och deras önskan efter familj och ett 

heteronormativt förhållande. En annan aspekt som är intressant ur ett genusperspektiv är 

att Peeta inte (medvetet) dödar någon under Hungerspelen, utan det är Katniss som står 

för dödandet61  och trots att dåden utförs i nödvärn, är det ett ovanligt fenomen i 

ungdomslitteraturen och har diskuterats frekvent de senaste åren. Ett exempel är Jenna 

Benson’s artikel Violence in Pop-culture Media and The Hunger Games as a Prime 

Artifact. 

Karaktärerna i denna serie kan ses som, till viss grad, anormala gestalter av den A-a 

formel som Hirdman beskriver.  Både Katniss och Peeta utmålas i början av serien mer 

som ”a” (en ofärdig man). Hirdman skriver att det: ”… i denna formel A-a finns en 

inbyggd nervositet: att a kan bli A och, värre, att A kan bli a. […] En nervositet som 

skapar en benägenhet för handling: man måste göra annars tappar man sin 

maskulinitet.”62 Katniss uppfattas inte som traditionellt kvinnlig, men under historiens 

gång föses hon in i den kvinnofålla som nämns på sidan 15, eller med andra ord 

transformeras Katniss från en ”a” till en ”B” (från en ’ofärdig man’ till en Kvinna). 

5.4 Divergent-trilogin 
Kort sammanfattning av serien: I ett framtida dystopiskt Chicago är medborgarna 

indelade i fem falanger; De osjälviska, De tappra, De lärda, De ärliga och De fridfulla. I 

en form av initieringsrit genomgår alla 16-åringar, på en speciell dag, ett val där de måste 

välja vilken falang de skall tillhöra.  

Denna trilogis huvudperson är en tjej vid namn Beatrice Priors som är född och 

uppvuxen hos De osjälviska men känner inte att denna falang speglar den hon innerst inne 

är. I ett test som föregår valet framkommer det att Beatrice är en Divergent, en person 

som inte enbart är specifikt lämpad till en falang, utan kan ha lika stor fallenhet för flera. 

Detta är en personlighetstyp som anses farlig och skall därför utrotas. När dagen för valet 

är inne överraskar Beatrice både sig själv och sin familj genom att välja De tappra. Detta 

innebär att hon numera väljer bort sin gamla familj och skapar en ny. Hon döper om sig 

Tris och påbörjar en fysiskt och psykiskt påfrestande resa som innebär både ifrågasättande 

om vilka som är hennes verkliga vänner och vad hon egentligen känner för den mystiska 

instruktören Four.  Samtidigt kommer en gryende kunskap om att hennes hemlighet kan 

förgöra allt hon håller kärt. Trilogin består av Divergent (2012), Insurgent (2012) och 

Allegiant (2013).  

                                                 
61 Collins. Hungerspelen, s. 197 
62 Hirdman. Genus: om det stabilas föränderliga former. 2001, s. 53 
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5.4.1 Beatrice ”Tris” Prior 

Att vara född och uppvuxen i De osjälviska har för den 16-åriga tjejen Tris inneburit 

att hon inte vet exakt hur hon ser ut, då det anses egocentriskt att intressera sig för sådana 

värdsliga saker som utseende. Men i den första boken Divergent blir läsaren informerad 

att hennes yttre egenskaper är blont hår, blå ögon, en flickaktig figur och långt och smalt 

ansikte. När Tris under valet väljer De tappra får hon äntligen möjlighet att blomma ut 

och vara sig själv. Hon genomgår bland annat en fysisk förvandling då en av de andra 

noviserna hjälper till att välja ut andra kläder åt henne, hon börjar använda smink och 

tatuerar sig. Tris inre egenskaper består av bland annat mod, vänlighet, stolthet och 

envishet. Vidare gestaltas hon som kaxig, orädd och har vissa problem med att hålla sin 

ilska under kontroll. 63 Hon blir också, utan att ha planerat eller önskat det, en ledande 

figur i kriget för frihet. 

5.4.2 Tobias ”Four” Eaton 

Den manliga karaktären Fours yttre egenskaper beskrivs som följer: blåögd, har 

mörkt, nästan svart hår och muskulös kropp.64 Hans inre egenskaper beskrivs enligt Tris 

som: ”… varken gullig, ömsint eller speciellt snäll. Men han är smart och modig, och 

trots att han precis har räddat mig så behandlar han mig som en stark person.”65 Han 

upplevs även som väldigt beskyddande gentemot Tris och hjälper henne ut en knipa mer 

än en gång.66  

5.4.3 Sexuella och romantiska relationer 

I och med Tris skyddade och torra uppväxt har hon aldrig stött på den här typen av 

attraktion förut, men romansen mellan Tris och Four inleds så fort de träffas för första 

gången och utvecklas sedan när han är instruktör för Tris novisgrupp. Under berättelsens 

gång fördjupas relationen och varar ända till slutet. Gällande vilken typ av kille Tris är 

intresserad av står det i Divergent, att hon aldrig skulle kunna bli attraherad av svaga män, 

hon behöver styrka, och Tris nämner även att kärleken – den rätta kärleken, gör dem båda 

starkare, och gör dem till mer än vad de var och till mer än vad de trodde att de kunde 

bli.67 Roth har inte skrivit ut explicit huruvida kärleksparet har samlag eller ej, men i 

Allegiant, den tredje delen av serien står det: ”But now I know I am like the blade and he 

is like the whetstone – I am too strong to break so easily, and I become better, sharper, 

every time I touch him.”68  

                                                 
63 Roth, Veronica. Divergent. Stockholm: Modernista. 2012, s. 7, 41, 48, 59, 69-71, 87, 94, 132ff, 235 & 248 
64 Divergent lexicon. Characters; Four. Tillgänglig via http://www.divergentlexicon.com/characters/four  
65 Roth. Divergent, s. 217 
66 Roth, Veronica. Insurgent. London: Harper Collins. 2012, s. 361 
67 Roth. Allegiant, s. 414 och Divergent, s. 51 & 90 
68 Roth. Allegiant. London: Harper Collins. 2013, s. 416 

http://www.divergentlexicon.com/characters/four
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5.4.4 Kvinnan – en ofärdig man? 

Jämför man Nikolajevas schema för vad som traditionellt anses kvinnligt och 

manligt, kan det konstateras att överlag gestaltas Tris med manliga attribut, men med 

egenskaper som är något mindre maskulina än vad Fours egenskaper är. Hon framställs 

exempelvis som både aggressiv och våldsam, tävlande och stark, men dessa attribut 

blandas även med de mer, enligt Nikolajeva, kvinnliga egenskaperna självuppoffrande 

och omtänksamhet.69 

En intressant iakttagelse som Maria Nilson skriver om i boken Teen noir: om mörkret 

i modern ungdomslitteratur, är att även om det förvisso rör sig om en stark och, på vissa 

sätt, normbrytande kvinnlig karaktär, krävs det ändå kärleken till en man för att den 

kvinnliga protagonisten skall bryta sig lös från samhällets bojor och ta upp kampen för 

frihet. Nilson menar att vissa normer bryts ned (en kvinna kan vara en stark soldat) medan 

vissa normer förstärks. Enligt Nilson krävs det i detta verk en förälskelse för att bryta sig 

lös, vilket indikerar en oförmåga att agera på egen hand.70  

Tris framställs alltså som en stark, kapabel och otraditionell kvinna, men är ändå på 

flera plan underordnad Four. Om Hirdmans logik om isärhållande appliceras på detta, 

skulle det kunna konstateras att Tris enbart är en blek kopia av Four, som gestaltar 

Mannen som norm och Kvinnan som en ofullständig Man, och de båda karaktärerna kan 

sorteras in i Hirdmans formel A-a.71 Och på samma sätt som nämndes under analysen av 

Hungerspelen förmildras de manliga egenskaperna som återfinns i de kvinnliga 

protagonisterna på ett sätt som kan tolkas som ett isärhållande; kvinnan är förvisso 

otraditionell i många avseenden, men kan ändock inte jämställas, eller på alla plan 

skildras som en individ som är mer än mannen.  

 

 

 

 

  

                                                 
69 Nikolajeva, s. 129ff 
70 Nilson, Maria. Teen noir: Om mörkret i modern ungdomslitteratur. 2013, s. 52-54 
71 Hirdman. Genus: om det stabilas föränderliga former. 2001, s. 28ff 
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6. Läsfrämjande verksamhet 

I det här kapitlet kommer det redogöras för hur exempelvis bibliotek kan arbeta med 

läsfrämjande aktiviteter och samtidigt införliva en diskussion om genusfrågor. 

Inledningsvis kommer det beskrivas vilka strategier som kan ses som optimala gällande 

att locka till läsning bland ungdomar samt hur denna uppsats teoretiska grund kan utgöra 

basen för att aktualisera genusfrågor genom de läsfrämjande aktiviteterna. Därefter 

kommer det presenteras både generella och titelspecifika diskussionsfrågor som kan 

användas som stöd för genusfrågor i läsfrämjande aktiviteter. Diskussionsfrågorna är 

utarbetade från föregående kapitels analys av de bärande karaktärernas könade 

egenskaper och baseras även på denna uppsats teoretiska ramverk. Detta ramverk består 

av Hirdmans och Elvin-Nowaks och Thomsons teorier om genussystemet och hur genus 

görs, Appleyards teori om identitetsskapande genom läsning samt Ulfgards studie om 

flickors läsning. 

Baserat på Ulfgards forskningresultat, som konkluderade att både ”lustläsningen” 

och ”nyttoläsningen” var kopplade till identitetsutvecklingen och stärkande för individen, 

men att det var ”lustläsningen” som motiverade tjejerna till läsning. Detta resultat pekar 

på att det av den anledningen kan vara en god idé att både arbeta läsfrämjande och att 

aktualisera diskussionen om genusfrågor genom läsning av populär ungdomslitteratur, 

sådant som majoriteten av ungdomarna faktiskt vill läsa.  

Ulfgards studieresultat i relation till Appleyards teori om identitetsskapande genom 

läsning, där ungdomarna genom läsning tar tillvara på intryck och normer, vilka kan bidra 

till deras identitetsskapande, indikerar att det finns stor vikt av att ifrågasätta 

genusmönstret. Ifrågasättandet bör gälla både vad som anses manligt respektive kvinnligt 

– men även synliggöra de normer som genom genusmönstrets varande påverkar synen på 

romantiska och sexuella relationer.  

6.1 Generella diskussionsfrågor  

Tanken är att diskussionsfrågorna skall kunna användas vid exempelvis läsfrämjande 

verksamhet eller som underlag för genusdiskussioner i skolan. De är även utformade på 

ett sådant sätt att de kan appliceras på valfri titel, oberoende av genre och tidsperiod samt 

kunna fungera fristående eller som underlag till jämförelse. Generellt finns det inte några 

krav på att dessa frågeställningar måste användas på skönlitteratur, utan torde kunna 

överföras även till genusdiskussion förankrad i andra medier, såsom tv-spel, filmer eller 

serietidningar.  
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 Oavsett titel, var bekant med innehållet. 

Om genusmönster: 

 Ta upp en diskussion om vilka egenskaper/karaktärsdrag som anses vara kvinnliga 

respektive manliga. Detta kan ske på flera sätt, som till exempel genom att be om 

deltagarnas åsikter och/eller att använda Nikolajevas egenskapsschema.72 
 

 Vilka egenskaper har den kvinnliga/manliga karaktären alternativt de 

kvinnliga/manliga karaktärerna? 

 Skildras de som normativa eller bryter de den traditionella normen? 

 Om en jämför med annan läst bok, finns det likheter/skillnader i hur det 

kvinnliga och manliga framställs? 
 

 Varför tror Ni att de kvinnliga egenskaperna verkar just kvinnliga och vice versa?  

 Var tror Ni att dessa värderingar kommer från? Är det något vi föds med 

eller skapas de? (Elvin-Nowak & Thomsson samt Hirdman) 

 Hur upplever Ni att genus görs i era egna liv? I samhället? 
 

 Tror Ni att läsaren påverkas av den litteratur som de läser när det gäller exempelvis 

det här med vad som är kvinnligt och vad som upplevs vara manligt?  

 Finns det fler saker som vi som läsare kan påverkas av genom 

skönlitteraturen? (Appleyard & Ulfgard) 

Om kärleksrelationer: 

Här kan bibliotekarien/pedagogen välja ut vilka delar som är relevanta att ta upp; 

kärleken/romantiken, den sexuella relationen – och huruvida den nämns explicit eller 

implicit.73 

 Vilken av parterna är det som tar initiativet till den romantiska relationen? 

 Är kärleken mellan en man och kvinna, eller mellan ett par av samma kön? 

 Kan Ni komma på någon bok som innehåller samkönade förhållanden? 

Om nej, vad kan det bero på? 

 Framställs någon av personerna i förhållandet som den mer bestämmande, medan 

den andra i regel är mer undergiven? 

 Finns det likheter/skillnader med detta romantiska par och andra 

skildringar av skönlitterära kärleksförhållanden? 

                                                 
72 Nikolajeva, s. 129ff 
73 Här kan delar av Kathryn James bok Death, gender and Sexuality eller Lydia Kokkolas bok Fictions of 

Adolescent Carnality användas som facklitteratur av den aktivitetsansvariga. 
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6.2 Titelspecifika diskussionsfrågor 

Nedan följer några exempel på titelspecifika diskussionsfrågor som är baserade på 

det generella diskussionsunderlaget ovan. 

Twilight-tetralogin: 

Genom att denna titel visar på ett ojämlikt förhållande mellan Bella och Edward, då 

den manliga dominansen gentemot Bella är svår att undgå, både gällande Bellas dagliga- 

och evighetslånga val och gällande Edwards stävjande av Bellas sexualitet, kan 

nedanstående frågeställningar vara aktuella som utgångspunkt: 

 Vad anser Ni om jämställdheten i Bellas och Edwards förhållande? 

 Tror Ni att de genusframställningar som kommer fram i serien har betydelse för 

hur tjejer och killar tror att förhållanden skall vara? 

Engelfors-trilogin: 

Denna trilogi har förvisso enbart kvinnliga huvudpersoner, men då det framgår av 

analysresultatet att karaktärerna är olika vad gäller både de yttre och inre egenskaperna, 

kan det vara intressant att se vem/vilka karaktärer som är mest populära/ogillade, då dessa 

inre och yttre egenskaper kan överföras direkt till det egna livet. Samma sak gäller de, i 

trilogin framkommande, svårigheter med att bryta sig loss från det normala – hur skulle 

det vara att vara homosexuell, lössläppt eller pluggig i den kultur som ungdomarna lever 

i? 

 Vilken av karaktärerna i böckerna tycker Ni bäst/sämst om? Varför? 

 Upplever Ni att det är lika svårt att avvika från det ”normala” i era egna liv som 

det uppfattas vara i böckerna? 

Hungerspelstrilogin: 

Genom att berättelsens skeende lotsar Katniss in i en mer acceptabel kvinnlig 

karaktär skulle det kunna vara intressant att fråga hur deltagarna upplever denna 

transformation och även hur de ser på den romantiska utveckling som sker: 

 Hur upplever Ni kärleken i den här berättelsen? Varför valde Katniss som hon 

gjorde och hade Ni önskat att det slutat på något annat sätt? Vad hade Ni tyckt om 

hon inte valt att vara med någon alls? 

 Vad tycker Ni om att Katniss är den våldsamma medan Peeta hyser mer motvilja 

till våld?  

Divergent-trilogin: 

Tris framställs i analysen med mer manliga karaktärsdrag än kvinnliga, men är ändock 

inte mer manlig än vad Four är.  Vad kan detta bero på och hur skulle det upplevas om så 

vore fallet? 

 Jämfört med de egenskaper som anses kvinnliga/manliga, hur upplever ni Tris och 

Four?  
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7. Slutord  

I analysresultatet går det att se tydliga kopplingar till Hirdmans logik om 

isärhållandet, vilken utgör en del av genussystemets uppbyggnad. Detta isärhållande, eller 

dikotomin mellan kvinnlig- och manlighet, befäster de normativa värden och åsikter som 

reglerar hur kvinnor och män traditionellt skall se ut och bete sig – kvinnor ska vara 

Kvinnliga, män ska vara Manliga och kärleken heteronormativ.  

Dock är det intressant att åtminstone en del av de analyserade karaktärerna visar upp 

tendenser som bryter sig lös från denna normativa tillvaro, även om de inte gör det till 

fullo. Emellertid går det genom analysresultatet att konstatera hur fyra av de fem 

kvinnliga karaktärerna genomgår någon form av förskönande yttre förvandling 

(påtvingad eller ej) innan de både finner ’Den Rätte’ och deras plats i tillvaron. Att om, 

och om igen, understryka att en person inte duger som hon/han är, utan måste förändras 

är inte optimalt i dagens utseendefixerade samhälle. Denna förvandling av de kvinnliga 

karaktärerna, parallellt med att det enbart är en av de tre analyserade manliga karaktärerna 

som bryter mot den traditionella bilden av den dominante och våldsamma mannen, kan 

därmed anses befästa det rådande genusmönstret. 

Det bör likväl understrykas att analysens resultat gällande genusmönster inte enbart 

borde tolkas som negativt, då den visar upp en mer eller mindre uttalad variation i hur 

både de kvinnliga och manliga karaktärerna gestaltas; de är inte stöpta efter identiska 

mallar utan ger läsaren, om vi ponerar att de läst samtliga titlar, en relativt bred arsenal 

att hämta inre och yttre egenskaper ifrån.  

I avsnitt 3.1. Genus i ungdomslitteratur står det att läsa om Anderssons och 

Sundströms magisteruppsats Bilden av tjejen i svensk ungdomslitteratur. Studien kom 

fram till att genusframställningen av flickor i ungdomslitteratur under 1980-talet, 1990-

talet och 2000-talet skiljde sig åt genom att de kvinnliga protagonisterna under 1980-talet 

motsatte sig den traditionella könsrollen, till skillnad från protagonisterna i 1990-talets 

ungdomslitteratur. Under 2000-talet var det vanligast att ta upp hur protagonisterna 

påverkades av kulturkrockar i det analyserade materialet.  

I och med Anderssons och Sundströms konklusioner, i kombination med denna 

uppsats analysresultat, skulle vi kunna konstatera att framställningen av genus varken har 

varit, eller är, statisk, vilket får en att anta att det även i framtiden kommer författas 

ungdomsböcker med både traditionella och utmanande genusframställningar. Således kan 

en genusdiskussion med hjälp av modern och populär ungdomslitteratur vara aktuell även 

i framtiden. 
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Den här uppsatsens analysresultat, ställt mot Appleyards teori om att ungdomar kan 

hämta och ta efter intryck och normer från den litteratur de läser, sammanbundet med 

Elvin-Nowak och Thomssons teori om att genus är något som görs, genom bland annat 

formandet av kvinnliga och manliga attribut, leksaker och förhållningssätt, visar på ett 

gott underlag för en diskussion om genus med ungdomar, och med populär samtida 

ungdomslitteratur som utgångspunkt. Denna slutsats förstärks genom Ulfgards forskning 

om nytto- och lustläsning; är målet att bjuda in ungdomar för att främja läsning och 

samtidigt ta upp en högst relevant diskussion om genusmönster, skulle det vara en bra 

början att förankra dessa aktiviteter i skönlitteratur som ungdomarna faktiskt är 

intresserade av att läsa. 

De potentiella aktiviteterna som biblioteksverksamheten kan anordna är otaliga, men 

kräver både ekonomiskt understöd, kunnig och engagerad personal samt intresserade 

deltagare. Ett verktyg till att locka in fler är att utgå från populära verk, oavsett vilket 

kulturellt värde dessa tillskrivs. Till detta kan det även tilläggas att alla, för den här 

uppsatsen, aktuella titlar har varit, är, eller kommer att bli bioaktuella. Huruvida det är 

filmatiseringen som gjort titlarna populära, eller om det är tvärtom; att de blivit 

filmatiserade på grund av böckernas popularitet, är förvisso inte en intressant fråga för 

den här uppsatsens syfte. Men om frågan istället sätts i samband med potentiella 

möjligheter för läsfrämjande verksamhet kan en argumentera för dess relevans då det 

öppnar upp för diskussioner om skillnader mellan visuella och textuella framställningar 

av kön och genus. Filmatiseringar av skönlitteratur kan användas som bland annat 

jämförande underlag vid exempelvis bokklubbssamtal, där de diskussionsfrågor som 

återfinns i Kapitel 7, kan fungera som diskussionsunderlag. 

Teman som exempelvis genus är viktiga och högaktuella oavsett vilken åldersgrupp 

som aktiviteterna riktar sig till, men med Appleyards teorier om ungdomen som den 

tänkande läsaren i åtanke, kan det ha extra värde att införliva teman som genus och 

kärleksrelationer i diskussioner om – och genom – skönlitteratur.  

Ett intressant ämne för fortsatt forskning vore att undersöka vilka metoder som är 

framgångsrika gällande hur intresset för genusfrågor hos killar kan ökas samt hur detta 

kan införlivas i läsfrämjande verksamhet. Denna fråga är speciellt intressant då det i bland 

annat Elina Purmonens studie Tjejers och killars läsning från 2013, framgått att killar 

generellt läser mindre och har en mer negativ attityd till läsning. 
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Bilaga 1 

Svensk bokhandels årstopplistor för barn- och ungdomslitteratur 2009-2013 samt 

topplistan för barn- och ungdomslitteratur augusti 2014. I alla topplistorna är 

understrykningarna mitt verk med syftet att markera de titlar som förekommer i 

uppsatsen. 

Årstopplista 200974  

1. Så länge vi båda andas - Meyer Stephenie, B. Wahlströms bokförlag 

2. Kärleksmysteriet - Widmark Martin, Bonnier Carlsen 

3. Om jag kunde drömma - Meyer Stephenie, B. Wahlströms bokförlag 

4. När jag hör din röst - Meyer Stephenie, B. Wahlströms bokförlag 

5. Ljudet av ditt hjärta - Meyer Stephenie, B. Wahlströms bokförlag 

6. Galoppmysteriet - Widmark Martin, Bonnier Carlsen 

7. Vargbröder. Ondskans schaman - Paver Michelle, Bokförlaget Semic 

8. Den silvriga barnkammarboken (Musiktryck), Bonnier Carlsen 

9. Barnens andra bok - Widerberg Siv, En bok för alla 

10. Kyrkomysteriet - Widmark Martin, Bonnier Carlsen 

11. Brisingr eller Eragon skuggbanes… - Paolini Christopher, Bonnier Carlsen 

12. Sune i Grekland - Olsson Sören, Egmont Kärnan 

13. Den vita barnkammarboken, Bonnier Carlsen 

14. Harry Potter och dödsrelikerna - Rowling J. K., Tiden 

15. Siv sover vilse - Lindenbaum Pija, Rabén & Sjögren 

16. Fotbollsmysteriet - Widmark Martin, Bonnier Carlsen 

17. 365 korta godnattsagor: för hela året, Tukan Förlag 

18. Bokstäver och ord - Nilsson Sten, Rebus 

19. Sjöodjuret i Bergsjön - Widmark Martin, Bonnier Carlsen 

20. Bara inte du - Bredow Katarina von, Rabén & Sjögren 
 

Årstopplista 201075 

1. Campingmysteriet - Martin Widmark & Helena Willis, Bonnier Carlsen 

2. Galoppmysteriet - Martin Widmark & Helena Willis, Bonnier Carlsen 

3. Så länge vi båda andas - Stephenie Meyer, B. Wahlströms bokförlag 

4. Vargbröder. Vålnadernas berg - Michelle Paver, Bokförlaget Semic 

5. Bree Tanners andra liv - Stephenie Meyer, B. Wahlströms bokförlag 

6. Den silvriga barnkammarboken (Musiktryck), Bonnier Carlsen 

7. Barnens andra bok - Siv Widerberg (red), En bok för alla 

8. 365 korta godnattsagor: för hela året, Tukan Förlag 

9. Kärleksmysteriet - Martin Widmark & Helena Willis, Bonnier Carlsen 

10. Den vita barnkammarboken, Bonnier Carlsen 

11. Om jag kunde drömma - Stephenie Meyer, B. Wahlströms bokförlag 

12. Sune i Grekland - Sören Olsson & Anders Jacobsson, Egmont Kärnan 

13. Ljudet av ditt hjärta - Stephenie Meyer, B. Wahlströms bokförlag 

14. När jag hör din röst - Stephenie Meyer, B. Wahlströms bokförlag 

15. Äventyr med Sigge - Lin Hallberg, Bonnier Carlsen 

16. Elsa Beskows sagoskatt: tripp trapp trull - Elsa Beskow, Bonnier Carlsen 

17. Siv sover vilse - Pija Lindenbaum, Rabén & Sjögren 

18. Den rosa barnkammarboken - Flera författare, Bonnier Carlsen 

19. Paddington får en julklapp - Michael Bond, B. Wahlströms bokförlag 

20. Lilla barnkammarboken: rim och ramsor…- Flera författare, Bonnier Carlsen 

                                                 
74 Svensk bokhandel. Årstopplista 2009. Barn- och ungdomslitteratur. Tillgänglig via 

http://www.svb.se/topplistor/%C3%A5rstopplista-2009 (Hämtad 2014-10-29) 
75 Svensk bokhandel. Årstopplista 2010. Barn- och ungdomslitteratur. Tillgänglig via 

http://www.svb.se/topplistor/%C3%A5rstopplista-2010 (Hämtad 2014-10-29) 

http://www.svb.se/topplistor/%C3%A5rstopplista-2009
http://www.svb.se/topplistor/%C3%A5rstopplista-2010
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Årstopplista 201176 

1. Simborgarmysteriet - Martin Widmark & Helena Willis, Bonnier Carlsen 

2. Cirkeln - Mats Strandberg & Sara Bergmark Elfgren, Rabén & Sjögren 

3. Arvtagaren eller själavalvet - Christopher Paolini, Bonnier Carlsen 

4. Mamma Mu bygger koja - Jujja Wieslander & Sven Nordqvist, Natur & Kultur  

5. Sjukhusmysteriet - Martin Widmark & Helena Willis, Bonnier Carlsen 

6. Mamma Mu läser - Jujja Wieslander & Sven Nordqvist, Natur & Kultur 

7. LEGO Star Wars Bildlexikon (med minifigur) - Simon Beecroft, Bonnier Carlsen 

8. Gittan gömmer bort sej - Pija Lindenbaum, Rabén & Sjögren 

9. Lilla barnkammarboken: julsånger, Bonnier Carlsen 

10. Natten då Sigge föddes - Lin Hallberg, Bonnier Carlsen 

11. Barnens andra bok - Siv Widerberg, En bok för alla 

12. Den silvriga barnkammarboken, Bonnier Carlsen 

13. Hoppa högt Sigge - Lin Hallberg, Bonnier Carlsen 

14. Galoppmysteriet - Martin Widmark & Helena Willis,, Bonnier Carlsen 

15. Knacka på! - Anna-Clara Tidholm, Alfabeta bokförlag 

16. Skolmysteriet - Martin Widmark & Helena Willis,, Bonnier Carlsen 

17. Tågmysteriet - Martin Widmark & Helena Willis,, Bonnier Carlsen 

18. Bli sams - Helena Bross, Bonnier Carlsen 

19. Rum 213 - Ingelin Angerborn, Rabén & Sjögren 

20. Bajsboken - Pernilla Stalfelt, Rabén & Sjögren 
 

 

Årstopplista 201277 

1. Födelsedagsmysteriet - Martin Widmark, Bonnier Carlsen    

2. Svenska Barnvisor: urval, piano och munspel - Tina Ahlin & Jessica Kurki, Max Ström 

3. Findus flyttar ut - Sven Nordqvist, Opal       

4. Eld - Mats Strandberg & Sara Bergmark Elfgren, Rabén & Sjögren   

5. Hungerspelen: trilogin - Suzanne Collins, Bonnier Carlsen     

6. Barbie: prinsessakademin, Tukan        

7. Barbie: älvornas hemlighet, Tukan        

8. Tomten är vaken - Astrid Lindgren, Rabén & Sjögren     

9. Simborgarmysteriet - Martin Widmark, Bonnier Carlsen     

10. Barnens andra bok - Siv Widerberg, En bok för alla      

11. Stora boken med LEGOidéer - Daniel Lipkowitz, Bonnier Carlsen   

12. God Jul Nicke Nyfiken - H. A. Rey, Rabén & Sjögren     

13. Räkna med siffror, Rebus         

14. Bokstäver och ord, Rebus         

15. Sagan om det röda äpplet - Jan Lööf, Bonnier Carlsen    

16. Skratta lagom! sa pappa Åberg - Gunilla Bergström, Rabén & Sjögren   

17. Jag skriver bokstäver och ord, Rebus       

18. Knacka på! - Anna-Clara Tidholm, Alfabeta bokförlag     

19. Läs och skriv, Rebus 

20. Äntligen Sigge - Hallberg Lin, Bonnier Carlsen 
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Årstopplista 201378 

1. Cykelmysteriet - Martin Widmark & Helena Willis, Bonnier Carlsen 

2. Svenska Barnvisor: urval, piano och munspel - Tina Ahlin & Jessica Kurki (ill), Max Ström 

3. Födelsedagsmysteriet - Martin 

4. Nyckeln – Mats Strandberg & Sara Bergmark Elfgren, Rabén & Sjögren 

5. Den stora boken om Barna Hedenhös - Bertil Almqvist, Bonnier Carlsen 

6. Viktiga kartor: för äventyrare och dagdrömmare - Sarah Sheppard, Bonnier Carlsen 

7. Femte hjulet - Jeff Kinney, Bonnier Carlsen 

8. Rävjakten - Sven Nordqvist, Opal 

9. Glasbarnen - Kristina Ohlsson, Lilla Piratförlaget 

10. Tredje tecknet - Ingelin Angerborn, Rabén & Sjögren 

11. God Jul Nicke Nyfiken – HA Rey, Rabén & Sjögren 

12. Hungerspelen: trilogin - Suzanne Collins, Bonnier Carlsen 

13. Barbie: älvornas hemlighet, Tukan  

14. Herr Gurka, Krakel Spektakel och alla de andra - Lennart Hellsing, Rabén & Sjögren 

15. Findus flyttar ut - Sven Nordqvist, Opal 

16. För alltid Sigge - Lin Hallberg, Bonnier Carlsen 

17. Barbie: prinsessakademin, Tukan 

18. Barnens andra bok - Siv Widerberg (red), En bok för alla ; 

19. Svenska julvisor, Max Strö 

20. Knacka på! – Anna-Clara Tidholm, Alfabeta 

 

Augusti 2014 - Barn & Ung79 

1. (NY) Allegiant - Veronica Roth, Modernista (-) 
2. (NY) Inbrott i skolan - Helena Bross, Bonnier Carlsen (-) 
3. (NY) Skriv, sudda och lär: Klockan, Rebus (-) 
4. (NY) Skriv, sudda och lär: Alfabetet - Angie Chau, Rebus (-) 
5. (1) Värre än vanligt - Jeff Kinney, Bonnier Carlsen (4) 

6. (NY)10 minuter matte om dagen 10-12 år - Carol Vorderman, Tukan (-) 
7. (NY)10 minuter matte om dagen 8-10 år - Carol Vorderman, Tukan (-) 
8. (NY)10 minuter matte om dagen 6-8 år - Carol Vorderman, Tukan (-) 
9. (NY) Jag lär mig bokstäver - Ingela P Arrhenius, Rabén & Sjögren (-) 
10. (4) Frost, Egmont Kärnan (3) 

11. Kapten Blåskägg - Martin Widmark & Christina Alvner, Bonnier Carlsen 

12. Hjärta av damm - Ingelin Angerborn, Rabén & Sjögren 

13. Svenska Barnvisor: urval, piano och munspel - Tina Ahlin & Jessica Kurki, Max Ström 

14. Hjälp! Var är skatten? - Jo Salmson, Bonnier Carlsen 

15. 10 minuter matte om dagen 4-6 år - Carol Vorderman, Tukan 

16. Jag lär mig läsa - Ingela P Arrhenius, Rabén & Sjögren 

17. Maze runner: i dödens labyrint - James Dashner, Semic 

18. Mystiska skolan. Svarta madam - Katarina Genar, Bonnier Carlsen 

19. Pappersstäder - John Green, Bonnier Carlsen 

20. Faktabok med versaler för kloka små: Kroppen, Rebus 
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