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Den här uppsatsen kommer att granska utvecklingen inom den forsk-
ning som har intresserat sig för ungdomars läsning i ett könsperspektiv 
under de senaste tre decennierna. Det handlar framför allt om 
ungdomslitteratur, populärlitteratur, veckopress och tecknade serier; i 
vissa fall berörs också forskning kring film och TV.  

Litteraturforskningen ställs således i centrum. Utvecklingen här kan 
emellertid betraktas som representativ även för de vetenskaper som 
sysslar med andra medier än det litterära. Avsikten är att granska den 
svenska forskningen, men utgångspunkten hela tiden är den interna-
tionella utvecklingen, inte bara inom litteraturvetenskapen utan inom 
hela den forskning som intresserar sig för kön och identitet. 

Den allmänna utvecklingen inom den könsorienterade svenska lit-
teraturforskningen utgör undersökningens ram. Men fokus är inställt på 
den del av denna forskning som intresserar sig för ungdomslitteratur 
och ungdomsläsning. I vilken utsträckning har man här överhuvudtaget 
intresserat sig för könsaspekterna? I vilken mån återspeglar forsk-
ningen kring ungdomars läsning de olika faserna i utvecklingen? Vilka 
riktningar eller teoribildningar har i så fall varit mest inflytelserika och 
produktiva? Och vad återstår att göra? Finns det obearbetade 
forskningsfält eller försummade problemområden? 

Man kan inom den könsorienterade litteraturforskningen urskilja 
fem viktiga forskningsriktningar, som ställs i förgrunden i tur och ord-
ning utan att för den skull alltid avlösa eller efterträda varandra. Under 
större delen av perioden lever de olika riktningarna sida vid sida, även 
om de inte alla uppmärksammas lika mycket hela tiden. Några av dem 
har haft stort inflytande på ungdomsfiktionsforskningen, andra mycket 
litet eller inget alls.  
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Den första och för forskningen kring ungdomens texter mest be-
tydelsefulla är den s k könsrollsforskningen. Denna växte fram under 
1960-talets första hälft och var nära förbunden med den dåtida kvin-
norörelsen. Forskarna intresserade sig för hur i första hand kvinnor men 
också män skildrades i olika berättande medier. Undersökningarna 
präglades ofta av tidens positivistiskt orienterade sociologiska tänke-
sätt. Det var innehållet man koncentrerade sig på, ibland med hjälp av 
kvantitativa metoder; formen och den estetiska helheten brydde man 
sig vanligen inte om. Analyserna hade i regel en kritisk prägel: dels 
visade man hur stereotypt, traditionellt eller direkt kvinnofientligt 
manliga (och ibland kvinnliga) författare (och kritiker) hade behandlat 
kvinnor (och i viss mån män), dels lyfte man fram progressiva eller 
mönsterbildande skildringar av relationerna mellan könen hos både 
manliga och kvinnliga författare – i den mån sådana skildringar stod att 
finna.  

Lika produktiv för ungdomsfiktionsforskningen blev inte den köns-
orienterade ideologikritik som växte fram i samband med den marx-
istiska vågen under 1960-talets sista år. Ideologikritiken förenades ofta 
med mytanalys och strukturalism. För denna forskning räckte det inte 
att bekämpa könsförtrycket. Detta utgjorde bara en liten del i en större 
helhet: det kapitalistiska systemet. Kampen borde föras på två fronter 
samtidigt: den gällde både kapitalismen och ”sexismen”.  

”Kulturindustrin” och dess ”medvetandeproduktion” ställdes i för-
grunden; intresset riktades i hög grad mot den mass- och populärkultur 
som nådde folkets breda lager – även ungdomar. ”Indoktrineringen” av 
könsrollerna var ytterst bestämd av det kapitalistiska systemet och dess 
ekonomiska intressen. För de flesta ideologikritiska forskare kom köns- 
och generationsaspekterna i praktiken att underordnas klassynpunkt-
erna. Endast ett socialistiskt samhälle ansågs kunna lösa alla problem. 

Under 1970-talet senare hälft blev ett annat synsätt dominerande. 
Perspektivet blev markerat kvinnligt. Efter att tidigare i första hand ha 
betraktats som offer började kvinnorna nu ses som aktiva, skapande 
subjekt med en egen, av männen bortglömd och föraktad kvinnokultur. 
”Eländighetsforskningen” förvandlades till ”värdighetsforskning”. De 
kvinnliga författarna och deras alster ställdes i fokus. Det var dags för 
en tredje forskningsinriktning, kvinnolitteraturforskningen. Denna lyfte 
fram texter av (ofta glömda) kvinnliga författare och kritiserade den 
manligt präglade kanonbildningen inom den litterära institutionen. Man 
intresserade sig för den kvinnliga litterära traditionen och de kvinnliga 

174 



FRÅN KÖNSROLLSFORSKNING TILL GENUSANALYS 

texternas särart och diskuterade om det fanns en särskild kvinnlig 
estetik. Eftersom de kvinnliga författarna ofta skrivit för barn och 
ungdom berördes även ungdomslitteraturforskningen av det nyväckta 
intresset för kvinnokultur. En liknande utveckling skedde inom de 
vetenskaper som sysslade med andra medier än det litterära. 

Samtidigt försköts intresset successivt från litteraturens producenter 
(kulturindustrin och författarna) till dess konsumenter: man upptäckte 
att även mottagarna – läsarna, tittarna eller åskådarna – var aktiva, 
väljande och skapande. Det växte fram en könsorienterad receptions-
forskning, som i första hand riktade uppmärksamheten mot kvinnliga 
läsare och kvinnliga läsarter. Utgångspunkterna var i regel feministiska 
och undersökningarna handlade ofta om populärfiktion med en stor 
kvinnlig publik. Andra forskare hade litteraturpedagogiska utgångs-
punkter och ställde ungdomen i centrum. Här intresserade man sig 
också för pojkars sätt att läsa.  

Vid sidan av denna forskningsriktning framträdde slutligen ytter-
ligare en typ av könsorienterad forskning: den strukturalistiskt (och 
poststrukturalistiskt) influerade genusforskningen. Denna trädde i för-
grunden först under 1980-talet. Här handlade det återigen om textana-
lys, men denna gång skildes inte ”innehållet” från ”formen”. Texterna 
betraktades som diskursiva språkliga konstruktioner och det man ville 
undersöka var det ”genussystem” som man kunde urskilja i dem: hur 
kategorierna manligt och kvinnligt och relationerna mellan dem var 
konstruerade. Under denna femte fas, som vid 1990-talets början fram-
står som den dominerande forskningsriktningen, handlar det således 
återigen om manligt och kvinnligt i litteraturen, men nu utifrån helt 
andra teorier än de som 1960-talets könsrollsforskare använde sig av. 
Den svenska forskningen kring ungdomsfiktion har emellertid hittills i 
mycket liten utsträckning påverkats av genustänkandet. 

 
 

Könsrollsforskningen 
 
Den svenska fiktionsforskning som kring 1960 intresserade sig för 
könsaspekter var i huvudsak socialhistoriskt eller sociologiskt inriktad. 
Litteratursociologin befann sig på stark frammarsch. Karin Westman 
Bergs avhandling Studier i C J L Almqvists kvinnouppfattning (1962) är 
på flera sätt representativ. Å ena sidan intresserade sig Westman Berg 
för Almqvists skrifter som (progressiva) debattinlägg i den dåtida 
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diskussionen om kvinnans emancipation. Å den andra studerade hon 
också mans- och kvinnobilderna i författarens verk – och fann här nya, 
moderna ideal. Forskningen kom i fortsättningen att följa båda dessa 
linjer. Karin Westman Berg blev en viktig inspiratör, inte minst genom 
det könsrollsseminarium som hon startade i Uppsala 1967 och den serie 
antologier som hon redigerade under 1960- och 70-talen (Westman 
Berg 1968, 1972, 1976 och 1979). 

Den första linjen, den som i första hand intresserade sig för kvin-
nornas historia eller hur olika författare diskuterat kvinnofrågan som 
socialt problem, inspirerades inte bara av Westman Berg utan kanske i 
ännu högre grad av historikern Gunnar Qvist, vars olika arbeten (1961, 
1969) fick betydelse också för litteraturforskarna (se t ex Boëthius 
1969). Men det var den andra linjen, studiet av mans- och kvinnobilder, 
som blev den mest inflytelserika, inte minst när det gällde fiktion för 
ungdom. Den inspirerades dels av 1960-talets livaktiga sociologiska 
forskning kring könsrollerna och relationerna mellan könen och dels av 
den intensiva könsrollsdebatt som inleddes under decenniets första år. 

Könsrollsdebatten var den viktigaste inspirationskällan. Den starta-
des av den ”unga liberalen”, journalisten och litteraturforskaren Eva 
Moberg (Moberg 1961). Eva Moberg hävdade att män och kvinnor 
båda skulle ha två ”roller”, en yrkesroll och en familjeroll. Ansvaret för 
hem och barn borde delas lika; Moberg talade i detta sammanhang om 
”mannens emancipation”. Men när det gällde barnen borde även en 
tredje part vara med och dela ansvaret: samhället.  

Eva Moberg, som under en period också var redaktör för Fredrika 
Bremer-förbundets tidskrift Hertha, utgick från Alva Myrdals och 
Viola Kleins Kvinnans två roller (1956/1957). Hon utformade sitt pro-
gram i polemik mot denna bok. Moberg hade läst Simone de Beauvoirs 
Le deuxième sexe från 1949 men i den mån hon var inspirerad av 
utländska forskare var det inte så mycket Beauvoir utan socialantro-
pologen Margaret Mead (och i viss mån den norska kvinnohistorikern 
Margarete Bonnevie) som var hennes ledstjärnor. Mead hade ju, inte 
minst i den då nyligen till svenska översatta boken Manligt kvinnligt 
mänskligt (1935/1957), visat att könsrollerna inte var biologiskt givna 
utan kulturellt skapade och följaktligen föränderliga – en huvudpunkt i 
Eva Mobergs argumentation. I motsats till Mead var Beauvoir ännu 
relativt okänd i Sverige; översatt blev Det andra könet inte förrän 1973, 
och då i stympat skick. Vid sidan av Mead spelade också amerikanskan 
Betty Friedan och hennes uppgörelse med idealiseringen av kvinnan 
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som maka, mor och hemmafru i Den feminina mystiken (1963/1968) en 
viktig roll i 1960-talets svenska könsrollsdebatt (Toijer-Nilsson 1978 s 
22). 

Termen ”könsroll” fick nu ett genombrott; de gamla begreppen 
”kvinnofråga” och ”kvinnosak” betraktades som missvisande och för-
åldrade (Liljeström 1964 s 9). Den nya termen kom från sociologin, en 
vetenskap som under 1960-talet hade ett mycket stort inflytande. Även 
de humanistiska vetenskaperna påverkades (Boëthius 1990 s 72). 
Könsrollsbegreppet hade vunnit spridning genom Talcott Parsons infly-
telserika rollteoretiska arbeten på 1950-talet (Bengtsson & Frykman 
1987 s 27). Nu återfann man det i det ena sociologiska arbetet (och 
debattartikeln) efter det andra. 

Sociologerna försåg könsrollsdebattörerna med viktig ammunition. 
Ingen som intresserade sig för könsrollsproblematiken kunde gå förbi 
den monumentala svensk-norska undersökningen Kvinnors liv och 
arbete, publicerad 1962 (Dahlström m fl 1962). Här medverkade bl a 
den norska sociologen Harriet Holter, som snart kom att framstå som 
den ledande skandinaviska experten när det gällde könsroller (Holter 
1970, Holter m fl 1976). Stort inflytande fick också hennes svenska 
kollega Rita Liljeström (Liljeström 1964, 1968, 1973). 

Med könsrollsdebatten och de sociologiska inventeringarna som 
bakgrund utvecklades snabbt en litteratur- och medieforskning som 
ställde könsrollerna i centrum. Termen könsroll avsåg ”de förväntning-
ar, normer och värderingar som gäller för en individ i egenskap av 
kvinna eller man” (Liljeström 1964 s 10). Könsrollerna (som inte hade 
något med ”spelat” beteende att göra) var inte biologiska utan inlärda; 
individen övertog helt enkelt omgivningens förväntningar. Förebilder 
och rollmodeller spelade en viktig roll i denna process. Med denna 
utgångspunkt var det naturligt att undersöka hur olika medier bidrog till 
att forma och upprätthålla könsrollerna – eller, eventuellt, till att 
förändra dem. 

Debattörer och forskare började under 1960-talet granska kvinno- 
och mansbilderna inte bara i litteraturen, utan i ännu högre grad i de 
medier som nådde en masspublik eller riktade sig till dem vars könsrol-
ler ännu höll på att utformas. Man studerade barn- och ungdomslitte-
ratur, populärlitteratur, veckotidningar, serier, filmer, teveprogram etc. 
Detta underlättades av att hela kulturbegreppet vidgades under decen-
niet; den traditionella ”finkulturen” utsattes för hårda angrepp. Det 
växte fram ett starkt intresse för kulturformer som omfattades av stora 
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delar av befolkningen men negligerats eller föraktats av de kulturella 
makthavarna, t ex populärlitteratur och barn- och ungdomslitteratur 
(Nilsson 1970). 

Det var texterna och deras upphovsmän som ställdes i centrum. 
Men egentligen var det läsarna man bekymrade sig mest för – fastän 
dessa sällan eller aldrig blev föremål för några undersökningar. 1960-
talets analyser kom nämligen för det mesta fram till att de undersökta 
alstrens könsrollsmönster var konservativa. Det var illa ställt med före-
bilder för det uppväxande släktet; indoktrineringen började redan i 
barnböckerna. ”Eländighetsforskningen”, den forskning som i första 
hand ville rikta uppmärksamheten mot missförhållandena i relationerna 
mellan könen, spelade en dominerande roll (Liljeström 1982 s 74). 

Undantag förekom dock. I Karin Westman Bergs antologi Könsrol-
ler i litteraturen från antiken till 1960-talet (1968), den första mani-
festationen av litteraturforskarnas nyväckta intresse för könsroller, 
handlade de flesta bidragen faktiskt om författare som hade en radikal 
könsrollsuppfattning. Bara seriösa vuxenförfattare behandlades karak-
teristiskt nog; den samtida litteraturvetenskapen hade vid denna tid 
ännu inte hunnit vidgas till att omfatta även sådant som barn- och ung-
domslitteratur, populärlitteratur, serier eller veckotidningar. 

Sådan läsning fick andra ta hand om. Granskningarna utfördes ofta 
i tidningsartiklar och debattböcker (t ex Backberger 1966). Redan Eva 
Moberg intresserade sig i sin journalistik för bilderna av manligt och 
kvinnligt i veckopressen (Moberg 1962). 1963 gav hon också ut en 
vetenskaplig undersökning av förhållandet mellan män och kvinnor i 
den franska författarinnan Colettes romaner, Kärlek och kön. Här 
handlade det emellertid överraskande nog inte om vilka könsrollsmöns-
ter Colette kunde sprida till sina läsare. Eva Moberg analyserade i 
stället böckernas syn på kön, kärlek och sexualitet utifrån ett intresse 
för särarten i det könssystem som Colette konstruerat. Hon diskuterade 
inte böckernas socialiserande eller mönsterbildande effekter; hennes 
förbluffande moderna undersökning pekar snarast fram mot våra dagars 
genusanalyser. 

På ett mera vetenskapligt sätt behandlades könsrollerna i massme-
dier och barn- och ungdomslitteratur under 1960-talet i första hand av 
sociologer. Rita Liljeströms uppsats ”Könsroller i ungdomsböcker och 
massmedia” (1966, kompletterad i Liljeström 1972) är decenniets mest 
ambitiösa undersökning på detta område; den är också mycket 
karakteristisk för tidens vetenskapliga ideal. Liljeström hade bett 456 
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skolungdomar uppge ett antal böcker som de läst. Så valde hon ut cirka 
20 av de allra populäraste och undersökte könsrollerna i dem: förutom 
Blytonböcker, sjuksköterskeromaner, Kittyböcker m m kom även 
klassiker som Skattkammarön och Den siste mohikanen med i urvalet. 

Metoden var kvantitativ innehållsanalys; hon mätte sådant som an-
delen sakliga eller känsloladdade repliker hos huvudpersonerna, vem 
man riktade sig till, förekomsten av ”vegetativa symptom på känslo-
svall” hos huvudpersonerna, andelen ”ömma, aggressiva, glada och 
sorgsna adjektiv och adverb, verb och substantiv”, sättet att beskriva 
människorna etc – allt redovisat i exakta procentsatser. Resultatet blev 
att de utvalda böckerna inte gav någon antydan till ”alternativa rollföre-
bilder för läsarens könsrolls-identitet”; tvärtom fann Liljeström ”att en 
systematisk förstärkning av traditionella dispositioner äger rum” (s 95). 

Undersökningen är mycket typisk; det grundläggande metodiska 
synsättet i den framstod vid denna tid som ett ideal även för humanister 
(se t ex Hallberg m fl 1966). Till att börja med var det texterna som 
stod i centrum och inte läsarna eller deras användning av böckerna 
(även om Liljeström var klart medveten om att inte bara valet av lektyr 
utan även sättet att läsa troligen var selektivt och könsbestämt). 
Karakteristiskt är också att Liljeström inte intresserade sig för enskilda 
texter utan för en hel grupp – som uppfattades som representativ eller 
typisk och studerades utifrån en enda frågeställning.  

Vidare var det enbart ”innehållet” som undersöktes, samtidigt som 
detta på ett mekaniskt sätt uppfattades som summan av ett antal olika 
smådelar som rycktes ut och studerades isolerade från varandra. Den 
språkliga utformningen och den konstnärliga gestaltningen tycktes inte 
ha någonting med innehållet att göra; i varje fall bortsåg Liljeström från 
detta i analysen. Böckerna diskuterades aldrig som estetiska strukturer; 
det komplicerade samspelet mellan tematik och gestaltning, mellan 
delen och helheten, negligerades.  

Könsrollskritiken kom att bli den i särklass produktivaste riktning-
en när det gällde könsrelaterad forskning om fiktion för barn och 
ungdom. Den sköt nya skott under 1970-talet; i själva verket framstår 
detta decennium som riktningens verkliga glansperiod. Kate Milletts 
Sexualpolitiken (1969), översatt till svenska 1971, gav forskarna nya 
impulser och riktade uppmärksamheten mot den amerikanska kvinno-
rörelsen och den nya feministiska litteraturkritiken i USA. Denna kom 
att spela en viktig roll för 1970-talets feministiska litteraturforskning. 
För en svensk publik presenterades den nya riktningen av Cheri 
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Register i Kvinnokamp och litteratur i USA och Sverige (1977; se även 
Register 1976). 

Kate Millett representerade den amerikanska ”images of women”- 
kritiken. Denna motsvarighet till den svenska könsrollsforskningen var 
mycket produktiv under 1970-talets första hälft. Dess inflytande i Sve-
rige var emellertid begränsat. Endast Millett tycks ha spelat någon roll 
(se t ex Adolfsson 1980). I USA vidgades perspektivet snabbt till att 
omfatta ”images of women” i praktiskt taget hela kulturen; Kathryn 
Weibels bok Mirror Mirror (1977) undersöker exempelvis inte bara 
skönlitteratur utan också film, TV, veckotidningar, annonser och mode. 
Men detta breda perspektiv fanns som vi sett redan från början i den 
svenska könsrollskritiken, som på 1960-talet överraskande nog tycks ha 
legat steget före den amerikanska. 

En rad nya könsrollskritiska undersökningar publicerades under 
1970-talet, framför allt i Karin Westman Bergs olika antologier. Man 
ställde nu också skolböckerna vid skampålen och diskuterade hur man 
som lärare skulle kunna bidra till en förändring av könsrollerna 
(Westman Berg 1972 och 1976). Birgitta Svanberg presenterade t ex ett 
förslag till en hel lektionsserie för ungdomar i åttan eller nian 
(Svanberg 1976). 

Forskningen tenderade alltmera att ställa kvinnobilderna i centrum. 
Mansbilderna, som under 1960-talet uppfattats som lika intressanta att 
studera, kom undan för undan i bakgrunden. Stimulerad av inte bara 
utvecklingen i USA utan också den svenska kvinnorörelsens 
radikalisering (Grupp 8 hade bildats 1968) var den svenska köns-
rollsforskningen på väg att utvecklas till feministisk litteraturkritik.  

Här spelade Milletts ”sexualpolitiska” perspektiv en viktig roll. Det 
var trots allt inte männen som var förtryckta utan kvinnorna. Och 
förtrycket utövades, som Millett visade i sin respektlösa vidräkning 
med berömdheter som D H Lawrence, Henry Miller, Norman Mailer 
och Jean Genet, av männen. Kvinnoperspektivet blev det centrala; 1979 
talade Karin Westman Berg karakteristiskt nog inte längre om ”text-
analys från könsrollssynpunkt” (Westman Berg 1976) utan om ”kvin-
novetenskapliga studier” (Westman Berg 1979). 

Hettan och engagemanget ökade; hållningen blev alltmera norma-
tiv. ”Ett litterärt verk borde ge kvinnliga läsare möjlighet till en positiv 
identifikation genom att skildra kvinnor som har kunnat förverkliga 
sina resurser och är oberoende av männens bifall för sin självaktning”, 
skrev Cheri Register, som var den som hårdast drev kravet på en 
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normativ litteraturforskning (Register 1977 s 77). Redan 1976 ställde 
hon upp ett antal krav som ett litterärt verk borde uppfylla för att vinna 
feministernas bifall. Inte minst borde man tillämpa den normativa 
kritiken på böcker för det uppväxande släktet, ansåg Register (1976 s 
148). 

Indirekt hade barn- och ungdomslitteraturforskarna ställt sådana 
krav alltsedan Rita Liljeströms uppsats år 1964. De hade fått ytterligare 
inspiration av den norska litteraturvetaren Kari Skjønsberg, vars olika 
uppsatser och böcker om de konservativa könsrollsmönstren i barn- och 
ungdomsböcker (särskilt Skjønsberg 1972) uppmärksammats i Sverige 
alltsedan 1960-talets första hälft (Toijer-Nilsson 1978 s 14). Intresset 
för könsrollerna i barn- och ungdomslitteraturen kan sägas kulminera 
med litteraturforskaren Ying Toijer Nilssons stora undersökning 
Berättelser för fria barn. Könsroller i barnboken (1978). Hon var 
inspirerad av Kari Skjønsberg och Rita Liljeström men också av den 
gren av den amerikanska ”images of women”-kritiken som ägnat sig åt 
barn- och ungdomslitteratur; bokens titel var lånad från barnsidorna i 
tidskriften Ms.  

Ungdomslitteraturen ställdes i centrum i undersökningen, som 
granskade 1960- och 1970-talens bokutgivning; även översättningarna 
berördes. Huvudavsikten var att visa ”hur könsrollsdebattens olika fa-
ser påverkat ungdomsförfattarna” (s 8). Ying Toijer-Nilsson hävdade 
inte att all barnlitteratur ”skulle vara tendentiös, med de konstnärliga 
svagheter detta ofta medför” (s 8). I praktiken bedrev hon emellertid en 
normativ litteraturkritik, om än inte i Registers stränga anda. ”Inte män 
och kvinnor utan människor är det som skall fostras, och till det kan 
barnböckerna medverka”, skrev hon (s 8). Det var viktigt att böckerna 
gav alternativ – och det kunde hon visa att den svenska ungdoms-
litteraturen gjorde.  

I själva verket följde ungdomsförfattarna de nya signalerna snabba-
re än några andra. Kerstin Thorvall och Hans-Eric Hellberg försåg 
redan vid 1960-talets mitt sina läsare med nya könsrollsmönster. Och 
Betty Friedan var nätt och jämt översatt förrän Gunnel Beckman i 
Tillträde till festen (1969) lät den kvinnliga huvudpersonen läsa hennes 
bok. I 1970-talets böcker slog de nya idealen igenom på bred front. 
Radikaliseringen av kvinnorörelsen ledde till att kraven skärptes; de 
traditionella könsrollsmönstren betraktades nu av praktiskt taget alla 
som föråldrade. Författarna fördjupade sig även i identitetsproblemen 
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och började stundom låta sina manliga huvudpersoner pröva på 
kvinnorollen – och tvärtom. 

Ying Toijer Nilssons bok är på många sätt typisk för 1970-talets 
könsrollsanalyser. Här var det inte längre fråga om ”eländighetsforsk-
ning”; redan titeln, Berättelser för fria barn, antydde att författaren 
tvärtom ville visa att den moderna svenska ungdomslitteraturen var ra-
dikal och progressiv när det gällde könsroller. Men fokuseringen på 
innehållet levde kvar och relationen mellan form och innehåll betrakta-
des alltjämt som någonting relativt okomplicerat. Innehållet tycktes 
kunna plockas ut ur formen ungefär som en karamell ur sitt papper. 
Ying Toijer Nilsson använde sig emellertid inte av kvantitativ inne-
hållsanalys; den positivistiska amerikanska sociologin hade vid denna 
tid råkat i vanrykte bland humanisterna (Boëthius 1990 s 73). Perspek-
tivet var inte renodlat feministiskt (som i den kvinnolitteraturforskning 
som vid denna tid började överskugga könsrollsforskningen); Toijer-
Nilsson höll fast vid vid det tidiga 1960-talets könsrollstänkande och 
intresserade sig lika mycket för den manliga könsrollen som för den 
kvinnliga. 

Inom litteraturforskningen har könsrollskritiken under 1980-talet 
fått träda tillbaka för andra forskningsriktningar. Men bland samhälls-
vetare och språkforskare tycks den alltjämt vara produktiv. Där har 
också den kvantitativa innehållsanalysen varit en självklar metod. 
Kritiken mot denna har emellertid satt sina spår. Ofta försöker man 
numera komplettera det kvantitativa perspektivet med ett kvalitativt – 
som i sociologen Britt-Louise Wersälls avhandling om Veckotidnings-
novellen 1950-1975 (1989). Här förenas innehållsanalysen med inter-
vjuer med redaktörerna och ett intresse för läsarnas sätt att använda be-
rättelserna.  

Det renodlat kvantitativa synsättet har dock levt kvar, t ex i Birgitta 
Henes avhandling ”Den dyrkade Lasse och stackars lilla Lotta” 
(1984). Undersökningen ingick som en del i Umeåprojektet ”Populära 
böcker för flickor och pojkar – en jämförande språklig analys”. Här 
studerades ”personbeskrivande adjektiv och adverb” i 20 populära ung-
domsböcker (mest äldre barndeckare som Kitty- eller Femböckerna) på 
ett sätt som starkt påminde om Rita Liljeströms klassiska studie från 
1960-talet. Precis som där blev resultatet förstås att det traditionella 
könsrollsmönstret dominerade i personbeskrivningarna. 

 
 

182 



FRÅN KÖNSROLLSFORSKNING TILL GENUSANALYS 

Könsorienterad ideologikritik 
 
Som redan framskymtat kom man vid 1960-talets slut att rikta kritik 
mot könsrollstänkandet. En stark opinion inom kvinnorörelsen ville gå 
längre än ”reformister” som Eva Moberg och Betty Friedan. Dessa 
anklagades för att enbart ha uppehållit sig vid de yttre symptomen: 
könsrollsinlärningen, bristen på formell jämställdhet, diskrimineringen 
på arbetsmarknaden etc. För ”den nya kvinnorörelsen” räckte det inte 
med att få ut hemmafruarna på arbetsmarknaden; man måste angripa de 
djupare orsakerna till könssegregationen. Ville man åstadkomma 
jämlikhet kunde man inte nöja sig med att diskutera olika delfrågor; 
man måste ta itu med hela systemet (Vestbro 1971).  

Men vilket system? Här kan man urskilja två diametralt olika upp-
fattningar. Enligt den ena var könssystemet, patriarkatet, det primära. 
Inom detta läger reagerade man mot könsrollsdebattörernas benägenhet 
att se också männen som offer: det var trots allt kvinnorna som var 
förtryckta, inte männen. Männen var inte diskriminerade; tvärtom var 
det de som var förtryckarna. Det man borde bekämpa var männen och 
manssamhället, inte könsrollerna. Målet för denna särartsfeminism 
(som alltjämt har anhängare, t ex i tidskriften ACCA) var ett samhälle 
byggt på kvinnliga principer. Könskampen, striden mot den manliga 
ideologin, mot ”sexismen”, var huvudsaken. Debattörerna kunde hämta 
inspiration ur Milletts Sexualpolitiken, men i ännu högre grad tog de 
intryck av de svartas kamp i USA: det sena 1960-talets Black power-
rörelse blev en viktig förebild. 

Enligt den andra uppfattningen var hela könsrollsdebatten av un-
derordnad betydelse. Det var inte könsförtrycket som borde uppmärk-
sammas utan det ekonomiska förtrycket, menade dessa debattörer, som 
inspirerades av den marxistiska vågen i samband med Vietnamkriget 
under 1960-talets sista år. Framhävandet av könsrollerna var bara ett 
försök att slå blå dunster i ögonen på folk, ett utslag av den borgerliga 
indoktrineringen, ett led i strävandena att bibringa folket ett ”falskt 
medvetande”, menade t ex Göran Palm (Palm 1968).  

Huvudlinjen blev dock en kompromiss mellan dessa båda synsätt. 
Majoriteten inom den nya kvinnorörelsen ville bekämpa både kapitalis-
men och sexismen (Matthis 1971). Grupp 8, som kring 1970 framstod 
som den ledande socialistiska kvinnoorganisationen, menade att 
kvinnorna – och då i första hand arbetarkvinnorna – var utsatta för ett 
dubbelt förtryck; dels förtrycktes de materiellt av det kapitalistiska 
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systemet, dels förtrycktes de ideologiskt av manssamhället. Könsroller-
na hade historiska, materiella orsaker och var intimt förbundna med det 
ekonomiska systemet.  

För den nya socialistiska kvinnorörelsen hade parollen ”Ut med 
hemmafruarna!” och det liberala könsrollsprogrammet, manifesterat i 
Kvinnors liv och arbete, bara bidragit till att effektivisera kapitalismen. 
”Manssamhället trollades om till ett könsrollssamhälle där kvinnornas 
yrkesarbete blev lösningen på diskrimineringen”, skrev Dick Urban 
Vestbro i Kvinnokamp (1971 s 36), en bok som avslutades med Grupp 
8:s programförklaring. Könsrollsideologerna var reformister som gått 
arbetsköparnas ärenden. En socialistisk omdaning av samhället var 
nödvändig – särskilt som arbetarkvinnorna utgjorde den mest förtryckta 
gruppen. Men ett socialistiskt samhälle var inte tillräckligt. Man måste 
också föra en könsideologisk kamp, en kamp vars mål var att störta 
manssamhället.  

Det växte i slutet av sextiotalet också fram en mediekritik med mer 
eller mindre uttalat socialistiska utgångspunkter. Tidens intensiva kul-
turdebatt handlade i hög grad om ”kommersialismen” på det kulturella 
området (Nilsson 1970). Mot denna riktade sig också den nya statliga 
kulturpolitik som nu utformades. Regeringen gav bl a 1968 års 
litteraturutredning i uppdrag att undersöka utbudet av ”massmarknads-
litteratur” (En bok om böcker 1972) och föreslå motåtgärder mot denna. 
Och när den nya kulturpolitiken lagts fast lät Statens ungdomsråd 
utföra en hel serie studier av det kommersiella fritidsutbudet för barn 
och ungdomar (Till varje pris 1-9, 1978-1981).  

Andra anlade i dessa Vietnamkrigets, den kinesiska kulturrevolu-
tionens och studentupprorens dagar ett mera renodlat marxistiskt hel-
hetsperspektiv. Göran Palms Indoktrineringen i Sverige (1968) är ett 
tidigt svenskt exempel på en mediekritik med sådana utgångspunkter. 
Palm intresserade sig i hög grad för den kultur som når också barn och 
ungdomar – filmer, TV-serier, veckotidningar. Ett helt avsnitt ägnades 
åt skolböckerna; unga människor var ju lättast att forma och påverka. 
Men för Palm var egentligen inte bara ålders- utan också köns-
perspektivet av underordnad betydelse; ungdomars eller kvinnors 
problem utgjorde bara delar i en större helhet. Det var klassfrågorna 
och kapitalistiska systemet som var var det centrala. Talet om ”kvinno-
sak” och ”könsroller” var bara ett sätt att avleda uppmärksamheten från 
huvudproblemet. 
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Palms hållning var inte ovanlig; köns- och generationsaspekterna 
tenderade att ställas i skuggan av klassaspekterna i de ideologikritiska 
medieanalyserna. Dessa inspirerades ofta av den tyska s k frankfurtsko-
lan, som redan på 1930- och 1940-talen utvecklat synsätt som liknade 
Göran Palms. En av ideologikritikernas viktigaste utgångspunkter var 
Theodor W Adornos och Max Horkheimers Upplysningens dialektik 
(1944/1982), som bl a innehöll ett uppmärksammat kapitel om 
”kulturindustrin”.  

Här kunde man hämta stöd för uppfattningen att litteraturen i det 
borgerliga samhället var en vara bland andra varor, men en vara som 
hade till uppgift att skapa inte bara profit utan också ”falskt medvetan-
de”. Den hade en ideologisk funktion: att ”indoktrinera” läsarna med 
värderingar som ytterst tjänade kapitalets intressen och på det sättet 
bidra till att upprätthålla status quo. Detta gällde hela kulturen med 
undantag för den svårtillgängliga avantgardekonsten. Teorin tycktes 
stämma allra bäst på populärkulturen. Denna såg ut att ge massorna 
precis det de ville ha, men i själva verket tillfredsställde den bara behov 
som ”kulturindustrin” själv skapat och hade intresse av att underblåsa.  

Den socialistiska mediakritiken fick snabbt fäste i Danmark. Den 
danska översättningen av Upplysningens dialektik kom 1972 – tio år 
innan boken gavs ut på svenska. Här hade då en mediaforskning som 
influerats av frankfurtskolans synsätt redan startat. Detta innebar bl a 
en uppgörelse med 1960-talets ”positivistiska”, kvantitativt orienterade 
sociologi. Analysen av veckotidningen Søndags-B.T. (Bolvig m fl 
1971), ett grupparbete utfört vid Aarhus universitet, är mycket typisk. 
Här ville man förena det traditionella kvantitativa synsättet med ett 
kvalitativt samtidigt som gruppen tog avstånd från positivismens 
anspråk på att vara fri från värderingar. Boken presenterade sig som 
”ett stycke ideologikritik” (s 11) men de politiska anspråken var blyg-
samma; undersökningen hade en ganska traditionell litteratursociolo-
gisk uppläggning.  

Annorlunda förhöll det sig med Tegneserier (Andersen m fl 1974), 
nästa stora grupparbete från Aarhus universitet. Här var en grundlig 
analys av det kapitalistiska samhället själva utgångspunkten. Den 
Althusser-inspirerade marxistiska teorin kompletterades emellertid med 
psykoanalys och strukturalism. Bokens struktualistiska analysmodell 
blev särskilt inflytelserik. Här hade den Barthes-influerade mytanalys 
som skymtade i Søndags-B.T. vuxit ut och på ett fruktbart sätt 
kompletterats med Claude Lévi-Strauss transformationella myttolk-
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ning. De tecknade seriernas ”myter” befanns vara uppbyggda runt 
intressebestämda binära motsättningar som under berättelsens gång 
successivt ”medierades”. Som den grundläggande motsättningen fram-
stod i alla analyser den mellan natur och kultur. 

Analysen av Søndags-B.T innehöll också ett kapitel om könsrolls-
mönstren; dessa utgjorde ju en del av den ”härskande ideologi” som 
man ville avslöja och kritisera. I Tegneseriers analyser betraktades re-
lationerna mellan könen i ännu högre grad som en underordnad del av 
en större, övergripande struktur: det kapitalistiska systemet. Familjein-
stitutionen framstod som viktigare än könsrollerna. Termen ”könsroll” 
användes inte i analyserna. I dessa kom motsättningen mellan man och 
kvinna att underordnas andra motsättningar, framför allt den mellan 
natur och kultur. Generationsmotsättningar uppmärksammades över-
huvudtaget inte. Ungdomar var en kategori som man paradoxalt nog 
inte alls brydde sig om. 

Att det inte talades mycket om ungdomar i Søndags-B.T-analysen 
var inte så konstigt; dessa utgjorde en minoritet bland läsarna. Märkli-
gare är att den aspekten saknas i Tegneserier-analyserna, som ju gällde 
ett medium som i första hand vände sig till unga läsare. Dessa skym-
tade nu bara i ett avsnitt om barnbokens tillkomst. Avsikten var inte i 
första hand att bedriva ungdomskulturforskning utan att genomskåda 
kapitalismens myter. Tegneserier intresserade sig dessutom mer för 
seriernas kulturindustriella produktionssammanhang än för deras 
reception och användning.  

Läsarna var nästan alltid osynliga i de ideologikritiska analyserna. 
De skymtade bara som passiva objekt för den pågående indoktrinering-
en. Detta gäller också en annan inflytelserik veckotidningsanalys, 
Udsigten fra det kvindelige univers (1972). Här var emellertid för ovan-
lighetens skull ungdom och kön de centrala utgångspunkterna; under-
sökningen är ett utmärkt exempel på könsorienterad ideologikritik. 
Boken handlade om Eva, en dansk ungdomsorienterad veckotidning 
som liknade den svenska Femina..  

Tidningen lästes framförallt av unga storstadskvinnor i åldern 15–
25 år. I analysen sköts dock generationsaspekterna snabbt i bakgrun-
den. Gruppen bakom undersökningen hade marxistiska utgångspunkter 
och intresserade sig inte speciellt för ungdomskategorin – trots att 
medlemmarna framhävde att de själva tillhörde tidningens ungdomliga 
målgrupp. Könsaspekten ställdes i centrum. Huvudsyftet var att under-
söka den del av ”medvetandeindustrin” som riktade sig direkt till 
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kvinnor. Eva betraktades som en vara man ville tjäna pengar på, men 
en vara som förmedlade en viss ideologi. Hur såg denna ideologi ut? 
Vilket ”kvinnomedvetande” bidrog en tidning som Eva till att skapa 
och upprätthålla? Utifrån denna frågeställning undersökte man tidning-
ens hela ”medvetandematerial”. 

De danska ideologikritiska undersökningarna inspirerade också 
svenska forskare. Maria Bergom-Larsson och Eva Adolfsson påbörjade 
1973 en undersökning av den svenska Femina som hade stora likheter 
med Eva-analysen. Grupparbetet blev emellertid aldrig färdigt 
(Bergom-Larsson 1976 s 226). I stället publicerade författarna bitar av 
det var för sig (Bergom-Larsson 1974 och 1976, Adolfsson 1980). 
Könet var i dessa analyser den självklara utgångspunkten; den viktigas-
te teoretiska ledstjärnan var liksom i Udsigten fra det kvindelige 
univers Wolfgang Haugs Kritik av varuestetiken (1971/1974). Liksom 
Eva-gruppen brydde man sig däremot inte särskilt mycket om ung-
domsaspekterna. 

I förbigående diskuterade emellertid Maria Bergom-Larsson också 
varuestetikens sätt att exploatera ungdomskulturen genom att t ex 
massproducera subkulturella klädstilar (Bergom-Larsson 1976). För 
henne framstod ”ungdomsfetischismen” som ett uttryck för det kapita-
listiska samhällets strävanden att på en gång slå mynt av subkulturerna 
och oskadliggöra dem. Lika litet som författarna till Udsigten fra det 
kvindelige univers reflekterade hon emellertid över hur de unga läsarna 
själva läste eller använde sig av veckotidningarna. 

Denna hållning var den vanliga bland ideologikritikerna. Den fram-
träder också i den för 1970-talets svenska populärlitteraturforskning 
mycket representativa antologin Kiosklitteraturen (1977), redigerad av 
Yngve Lindung. Trots att man i inledningen slog fast att ”kiosk-
litteraturen” i första hand lästes av ungdomar tog man mycket liten 
hänsyn till detta i analyserna.  

Boken behandlade både kvinnliga och manliga populärpocketserier. 
Analyserna av de manliga populärpocketserierna var mera marxistiskt 
färgade än analyserna av de kvinnliga – kanske därför att samhällets 
produktionssfär traditionellt förknippas med män. Författarna hän-
visade ofta till den danska triviallitteraturforskningen, men den 
viktigaste utgångspunkten var (när det gällde de manliga genrerna) 
Umberto Ecos analys av berättarstrukturerna i Ian Flemings böcker om 
James Bond – en uppsats som översattes till svenska 1971 och fick ett 
enormt genomslag i den svenska populärlitteraturforskningen (Eco 
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1965/1971). I Ecos efterföljd diskuterade man också polariteten mellan 
manligt och kvinnligt i berättelserna. 

Fanns det då ingen könsorienterade ideologikritik som ställde ung-
domsperspektivet i centrum? En sådan forskning bedrevs i slutet av 
1970-talet av den engelska s k birminghamskolan, där t ex Angela Mc-
Robbie gjorde en uppmärksammad analys av ideologin i Jackie, en 
veckotidning som vände sig till unga tonårsflickor (omtryckt i McRob-
bie 1991 tillsammans med en ny flicktidningsanalys som tydligt av-
lägsnat sig från ideologikritiken). Men hon fick knappast några efter-
följare i Sverige, även om en undersökning av fördomarna i svenska 
ungdomstidningar ingick i Statens ungdomsråds rapportserie Till varje 
pris (Jalakas 1980). Det är svårt att hitta exempel på ideologikritiska 
undersökningar med inriktning mot både ungdom och kön vare sig 
inom populärkulturforskningen eller inom den mera renodlade ung-
domslitteraturforskningen.  

Den svenska barn- och ungdomslitteraturforskning som under 
1970-talet fick vind i seglen tog visserligen starka intryck av den marx-
istiska vågen, men analyser som uppmärksammar både ideologi och 
kön (och inte behandlade antingen den ena eller den andra av dessa 
aspekter) är svåra att finna. Ansatser i den riktningen finns dock i 
Gunilla Domellöfs uppsats ” ’När den rätte kommer’ ” (1979), en ana-
lys av ett antal flickböcker från 1930-talet. Här talas det om ”medve-
tandeindustri” och ”trivialmyter” precis som i den danska populärkul-
turforskningen vid decenniets början. Men någon verklig marxism är 
det inte fråga om; i praktiken handlar det om könsroller, även om Do-
mellöf använder termen ”kvinnomyter”.  

Det som Domellöf har övertagit från danskarna är framförallt det 
mytorienterade strukturalistiska synsättet. Liksom de ideologikritiska 
undersökningarna i allmänhet (och som vi sett också de flesta köns-
rollsanalyserna) har den karaktären av eländighetsforskning; flickböc-
kerna befinns svika sina läsare genom att undanhålla dem ”varje möj-
lighet till verklighetstolkning, problembearbetning och emancipation” 
(s 112). 

Den marxistiska ideologikritiken hade när Domellöf publicerade 
sin uppsats sett sina bästa dagar. Det politiska klimatet höll på att för-
ändras; inte bara marxismen utan tron på totalitära, allt förklarande 
ideologier överhuvudtaget utsattes nu för en allt starkare kritik. Ideolo-
gikritiken anklagades för att vara mekanisk och reduktionistisk i sin 
strävan att förklara allt med det kapitalistiska systemet och dess logik, 
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och blind för individens möjligheter att göra motstånd mot indoktrine-
ringen. Alldeles borta är det ideologikritiska synsättet dock inte; rester 
av det lever alltjämt kvar i marginalen av den svenska ungdoms-
kulturforskningen (se t ex Peterson 1984). Den mera renodlat köns-
orienterade ideologikritiken tycks dock vara helt försvunnen. 

 
 

Kvinnolitteraturforskningen 
 
Den könsorienterade ideologikritikens styrka var dess framhävande av 
de ekonomiska faktorernas betydelse och dess insisterande på ett hel-
hetsperspektiv. Men det kapitalistiska systemet tenderade att skjutas i 
förgrunden i så hög grad att allt annat framstod som underordnade bisa-
ker. I sina analyser intresserade man sig inte mycket för könsaspekter-
na. Kvinnoförtrycket riskerade att glömmas bort eller osynliggöras. 
Mot denna tendens reagerade under 1970-talet stora delar av den nya 
kvinnorörelsen – något som bl a ledde till att de renläriga marxisterna 
anklagade Grupp 8 för ”feminism” och lämnade organisationen 
(Rödhättan 1974 nr 1).  

Man började också inse att det inte bara var i de marxistiska analy-
serna som kvinnorna kommit i skymundan utan i hela den manligt do-
minerade vetenskapliga forskningen. Varför handlade historieböckerna 
i så liten utsträckning om kvinnornas livsvillkor och varför fanns det så 
lite att läsa om kvinnornas kulturella insatser? Man upptäckte att 
kvinnligt skapande nedvärderats eller negligerats. Inspirerade av 
sociologer som Berit Ås (1975) och Ulrike Prokop (1976/1981) började 
svenska forskare lyfta fram kvinnokulturen, de kvinnliga livssamman-
hangen och kvinnornas glömda historia. ”Eländighetsforskningen” 
avlöstes undan för undan av ”värdighetsbeskrivningar” (Liljeström 
1982). 

De många bortglömda eller föraktade kvinnliga konstnärerna och 
författarna drogs fram i ljuset. Detta arbete hade påbörjats redan under 
1960-talet; forskare som Gunnar Qvist och Karin Westman Berg hade 
inte bara intresserat sig för könsroller utan också för kvinnohistoria och 
kvinnligt skapande. Nu fick denna forskning ny stimulans av den 
mycket produktiva amerikanska ”gynokritiken”; termen är Elaine 
Showalters (1979). Gynokritiken ställde de kvinnliga författarna i cent-
rum. I en rad inspirerande litteraturvetenskapliga arbeten uppmärk-
sammades under 1970-talets sista hälft den kvinnliga litterära tra-
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ditionen och det kvinnliga skrivandet; några av de viktigaste var Ellen 
Moers Literary women (1976), Elaine Showalters A literature of their 
own (1977) och Sandra Gilberts & Susan Gubars The madwoman in the 
attic (1979). 

Showalter kritiserade den traditionella litteraturforskningen för att 
bara ha intresserat sig för ett mindre antal ”stora” kvinnliga författare; 
de övriga hade man ignorerat. Själv ville hon anlägga ett bredare 
perspektiv men nådde i praktiken inte särskilt långt utanför den litterära 
institutionens kanon. De kvinnliga populärförfattarna berördes i mycket 
liten utsträckning och barn- och ungdomslitteraturförfattarna nämnde 
hon knappast alls. The madwoman in the attic hade i det avseendet ett 
ännu mera traditionellt perspektiv, även om Mary Shelleys gotiska 
klassiker Frankenstein fick komma med. Endast Ellen Moers, som 
hade ett helt kapitel om den kvinnliga gotiken, berörde i någon ut-
sträckning relationen mellan de kvinnliga författarna och den litterära 
barn- och ungdomskulturen.  

En huvudfråga för den amerikanska gynokritiken var den kvinnliga 
litteraturens särprägel. Fanns det en särskild kvinnlig estetik; skrev 
kvinnor på ett annat sätt och om andra saker än män? Patricia Meyer 
Spacks hävdade i The female imagination (1975) att det existerade kla-
ra könskillnader och Ellen Moers tyckte sig kunna urskilja en samman-
hängande kvinnlig litterär tradition med sina speciella kännetecken. 
Elaine Showalter menade i stället att den kvinnliga litteraturen borde 
betraktas som en subkultur som i första hand präglades av sin relation 
till den härskande manliga kulturen. Hon förnekade förekomsten av en 
sammanhängande kvinnlig litterär tradition; varje ny generation 
kvinnor tvingades upptäcka sina föregångare på nytt. 

Showalters synsätt låg i praktiken nära det som tillämpades i The 
madwoman in the attic. Även Gilbert & Gubar menade att de kvinnliga 
författarna i första hand skrev i relation till den manliga kulturen och 
den manliga litterära traditionen. Pennan var i princip ett manligt 
redskap. De kvinnliga författarna måste dölja sig, ta hänsyn till män-
nens krav. Deras texter utgjorde ”palimpsester”; om man skrapade bort 
textens översta lager uppenbarade sig därunder en annan, dold, kvinnlig 
skrift. I sina analyser urskilde Gilbert & Gubar vissa återkommande 
kvinnliga teman, bilder och symboler: det handlade om fångenskap och 
befrielse, om änglar och monster, om instängdhet, sjukdom och 
”vithet”, om grottor, speglar och fönster.  
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Satte denna estetik sin prägel också på de kvinnliga ungdomsförfat-
tarnas verk? Den frågan diskuterade inte gynokritikerna. Men den ställ-
des så småningom av amerikanska barn- och ungdomslitteratur-
forskare. Enligt Elisabeth Francis (1982) är förtryck och instängdhet 
centrala teman också i barn- och ungdomslitteratur skriven av kvinnliga 
författare. Åtskilliga av de bilder som Gilbert & Gubar fann i de 
kvinnliga 1800-talsförfattarnas verk återkommer också i dessa författa-
res böcker. Barnlitteraturforskaren Perry Nodelman (1988) går ännu 
längre. Enligt honom har hela kategorin barn- och ungdomslitteratur 
präglats av en kvinnlig tematik och ett kvinnligt bildspråk. Barn- och 
ungdomslitteraturen är av hävd ett kvinnligt område; de män som har 
trängt in på det har tvingats anpassa sig till den rådande kvinnliga 
skrivsättet.  

Och det handlade inte bara om reaktioner på manligt förtryck. No-
delman hänvisade också till de franska teoretikerna Hélène Cixous och 
Luce Irigaray som utifrån helt andra – poststrukturalistiska och psy-
koanalytiska – utgångspunkter talat om ett särskilt kvinnligt skrivsätt, 
en ”écriture féminine”. En sådan kvinnlig estetik skulle bl a utmärkas 
av ett icke-lineärt och icke-hierarkiskt skrivande som inrymde mot-
sägelser, perspektivbyten, negationer och kontraster. Enligt Nodelman 
fanns också dessa kvinnliga karakteristika i barn- och ungdoms-
litteraturen.  

De amerikanska kvinnolitteraturforskarna fick snabbt en rad svens-
ka efterföljare (Westman Berg m fl 1979, 1980, 1981 och 1983, Holm 
1981). Lika lite som föregångarna intresserade sig emellertid dessa för 
kvinnliga författare som skrivit för barn och ungdom eller lästs av 
dessa kategorier. Man kan dock märka ett uppflammande intresse för 
de kvinnliga populärförfattarna och deras villkor (Strandberg 1978, 
Persson 1983, Waern 1983). 

Att den expanderande barn- och ungdomslitteraturforskningen i 
Sverige samtidigt i stor utsträckning sysslade med kvinnliga författare 
hade mycket lite med den feministiska litteraturforskningen att göra; 
det var bara en naturlig följd av att barn- och ungdomslitteraturen är ett 
kvinnodominerat område. I stället måste man förvåna sig över att 
feministiska perspektiv är så sällsynta i denna forskning där de kvinnli-
ga författarna länge varit i majoritet.  

Den amerikanska gynokritiken har ännu satt mycket obetydliga 
spår, även om både barn- och ungdomsförfattare fanns med i den av 
Författarförlaget utgivna Kvinnornas litteraturhistoria 1-2 (Ramnefalk 
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& Westerberg 1981; Holmquist & Witt-Brattström 1983) Man har som 
vi sett intresserat sig för könsrollerna i barn- och ungdomslitteraturen 
men mera sällan för frågan om varför så många kvinnliga författare 
sökt sig dit eller i vilken utsträckning deras texter präglats av 
könstillhörigheten. Kan man hitta ”galna kvinnor” och snövita ”änglar” 
också i vår kvinnliga ungdomslitteratur; går även dess texter att läsa 
som ”palimpsester” om kvinnligt förtryck och kvinnlig ofrihet? Den 
enda svenska ungdomslitteraturforskare som snuddat vid dessa frågor 
är så vitt jag kan se Gabriella Åhmansson i en färsk avhandling om den 
kanadensiska flickboksförfattarinnan L M Montgomery (Åhmansson 
1991). 

Åhmansson är inspirerad av Gilbert & Gubar men är mera intresse-
rad av de innehållsliga aspekterna än av formproblemen. Hon prövar 
inte de idéer om specifikt kvinnliga symboler och bilder som förekom i 
The madwoman in the attic. Ännu har ingen svensk forskare på allvar 
ställt frågan om man kan tala om ett kvinnligt bildspråk och ett 
kvinnligt icke-lineärt eller tvetydigt berättande också i ungdomslitte-
raturen. För att inte tala om huruvida det ligger någonting i Perry No-
delmans provokativa tes att hela barn- och ungdomslitteraturen skulle 
vara ett område som präglats av kvinnors sätt att skriva. Här har de 
svenska barn- och ungdomslitteraturforskarna ett i stor utsträckning 
obearbetat forskningsområde att ta itu med.  

 
 

Den könsorienterade receptionsforskningen 
 
Under 1970-talet försköts forskarnas intresse successivt från den litte-
rära produktionen och det bakomliggande ekonomiska systemet till de 
litterära verkens reception och användning. Delvis hade detta att göra 
med kritiken mot den ekonomiska reduktionismen inom vissa delar av 
den marxistiska vänstern. Nu betonade man på vänsterhåll allt oftare att 
litteraturen i viss mån var autonom i förhållande till den ekonomiska 
basen. Med Jürgen Habermas (1962/1984) började man intressera sig 
för den litterära institutionen och dess sätt att fungera (Melberg 1975). I 
och med detta kom man också in på olika litterära offentligheter och 
litteraturens brukssammanhang.  

Inom vänstern hade man tenderat att betrakta individen som ett pas-
sivt objekt, värnlöst mot den kapitalistiska indoktrineringen. I protest 
mot denna mekaniska och pessimistiska människosyn hävdade under 
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1970-talets första hälft mera optimistiskt sinnade marxister som Paolo 
Freire och Oskar Negt att människorna var aktiva, handlande subjekt 
med kreativ fantasi och förmåga att själva skapa sin verklighet 
(Boëthius 1990a). De var ingalunda hjälplösa offer; tvärtom gjorde de 
motstånd: valde, vrakade och använde kulturindustrins produkter för 
sina egna syften. En liknande inställning växte fram hos de marxistiskt 
orienterade ungdomskulturforskarna i den engelska s k birmingham-
skolan (Fornäs m fl 1984). Även detta bidrog till att öka forskarnas 
intresse för receptionsfrågorna. 

Samtidigt skedde det också viktiga inomvetenskapliga förändring-
ar. Strukturalismen, som i hög grad dominerade den vetenskapliga sce-
nen åren kring 1970, hade på ungefär samma sätt som vissa marxistiska 
teoretiker tenderat att osynliggöra och objektifiera de enskilda 
subjekten. Individerna betraktades här ofta bara som maktlösa delar av 
större, övergripande strukturer, vars regelsystem bestämde männis-
kornas handlingar. Under 1970-talet började emellertid strukturalismen 
utsättas för kritik av bl a franska poststrukturalister som Roland 
Barthes och Jacques Derrida. Särskilt Barthes ifrågasatte struktura-
lismens anspråk på objektivitet och demonstrerade i stället på ett ofta 
provokativt sätt hur subjektiva alla tolkningar är (Barthes 1973).  

I Sverige slog de poststrukturalistiska synsätten dock inte igenom 
förrän kring 1980. Här blev det i stället hermeneutiken som först kom 
att fungera som murbräcka mot strukturalismen (Engdahl m fl 1977). 
Hermeneutiken, som hade en av sina utgångspunkter i Hans Georg 
Gadamers dialogorienterade tänkande, framhävde mycket starkt det tol-
kande subjektets betydelse i den meningsskapande processen. Ur her-
meneutiken växte det under 1960-talets senare hälft i Västtyskland 
fram en livaktig receptionsteoretisk forskning. Dess pionjärer var Hans 
Robert Jauss och Wolfgang Iser (Holub 1984). Båda publicerade kring 
1970 en rad betydelsefulla arbeten. Deras studier var inte empiriska; 
teorierna utformades med utgångspunkt från de litterära texterna och 
deras ”implicita läsare”, inte från undersökningar av verkliga läsare. 
Och den ”implicite läsaren” var, som kritikerna snart påpekade, 
identisk med ”idealläsaren”. 

Isers och Jauss’ texter publicerades snart också i USA – ungefär 
samtidigt som även Roland Barthes’ och Jacques Derridas viktigaste 
arbeten översattes. En orsak till intresset var att det i USA redan fanns 
en spirande forskning kring relationen mellan texten och läsaren; 
forskare som Norman Holland och Stanley Fish hade intresserat sig för 
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receptionsfrågorna nästan lika länge som de tyska teoretikerna (Freund 
1987).  

Den amerikanska ”reader-response”-skolan var mera empiriskt ori-
enterad än Iser och Jauss; både Norman Holland och David Bleich 
byggde på konkreta läsarstudier. Särskilt Holland knöt dessutom an till 
psykoanalytisk teori. Nu gav de hermeneutiskt orienterade västtyska 
forskarna ny stimulans. Följden blev en vitalisering av den amerikans-
ka receptionsforskningen. Sedan slutet av 1970-talet framstår den som 
en av litteraturforskningens produktivaste forskningsriktningar.  

Varken de tyska eller de amerikanska receptionsteoretikerna var 
särskilt intresserade av den litteratur som ungdomar läser. På ett själv-
klart sätt ställdes den ”svåra” litteraturen i centrum. För Jauss och Iser 
framstod den modernistiska litteraturen som den allra intressantaste 
från receptionssynpunkt (Larsson 1989 s 230f). Här maximerades de 
”tomrum” (”Leerstellen”) som enligt Iser utgjorde förutsättningen för 
en rik och sammansatt läsupplevelse; här var den produktiva skillnaden 
mellan läsarens ”horisont” och textens allra störst, hävdade Jauss. 
Populärlitteraturen däremot hade inga ”Leerstellen”; dess texter sakna-
de de aktiverande tomrum som tvingade läsaren att reflektera, tolka och 
producera mening. För Jauss (som var influerad av Adornos estetik) 
sammanföll populärlitteraturens horisont med läsarens; den krävde 
ingen horisontförändring utan motsvarade helt läsarens förväntningar. 
På liknande sätt idealiserade amerikanska reader-response-teoretiker 
som Jonathan Culler och Stanley Fish den välinformerade, kompetente 
och intellektuellt distanserade läsaren (Larsson 1989 s 239ff).  

Populärlitteraturen inbjöd till ett mera distanslöst förhållningssätt. 
Här kunde man ge sig hän, förlora kontrollen och uppslukas; här riske-
rade den egna identiteten och gränserna mellan jaget och omvärlden att 
överskridas och upplösas. 1970-talets receptionsteoretiker var inte de 
första som tagit avstånd från detta sätt att läsa. Det hade i själva verket 
(de manliga) litteraturteoretikerna gjort åtminstone sedan romantiken. 
Som Andreas Huyssen visat gav de samtidigt populärlitteraturen 
kvinnliga drag (Huyssen 1986). Den var lika förförisk och farlig som 
en lockande kvinna; följaktligen kom den också att utsättas för en 
likartad diskriminering.  

Eftersom intresset för populärlitteratur samtidigt ökat mycket starkt 
bland litteraturforskarna, inte minst i Tyskland, växte det under 1970-
talet ändå snart fram en receptionsinriktad populärlitteraturforskning. 
Denna bedrevs ofta av didaktiskt och pedagogiskt intresserade forskare 
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som utgick från att populärlitteraturen i mycket hög grad lästes av 
ungdomar (Waldmann 1973, 1981; Nusser 1975). För det mesta nöjde 
man sig med att analysera själva texterna; empiriska läsarunder-
sökningar var sällsynta. Forskarna tog sin utgångspunkt i Isers och 
Jauss teorier och underströk därför till att börja med starkt po-
pulärlitteraturens passiviserande och reproducerande funktion. Efter-
hand kom emellertid forskare som Peter Nusser och Günter Waldmann 
att modifiera sin hållning (Nusser 1975; Waldmann 1981). Vissa 
populärgenrer kunde, underströk sålunda Nusser, fungera ”över-
vinnande” och frigörande. Kriminallitteraturläsaren läste sålunda på ett 
annat och mera distanserat sätt än den som läste kärleksromaner. 
Kärleksromanerna krävde däremot en motståndslös och bejakande läs-
ning som inte lämnade något utrymme för det överskridande och eman-
cipatoriska. Manliga och kvinnliga genrer skilde sig alltså från var-
andra och män läste på ett inte bara annorlunda utan också ”bättre” sätt 
än kvinnor, antydde Nusser (1975).  

De västtyska, didaktiskt orienterade populärlitteraturforskarna fick 
snart danska efterföljare. En av dem var Palle Rasmussen. Han pub-
licerade 1977 i den svenska antologin Litteratur i bruk (red Per Erik 
Ljung & Jan Thavenius) en metodiskt betydelsefull uppsats, ”Tri-
viallitteraturens funktion – teori, analys och didaktiska överväganden”, 
där han diskuterade varför unga pojkar i tonåren i så hög grad 
intresserade sig för spänningsfiktion. I centrum ställde han en mycket 
läst populärpocketserie av australiensaren J E Macdonell som handlade 
om kriget till sjöss under andra världskriget. Han ställde sedan dessa 
texter i relation till dels tonårspojkarnas ofria situation i familj och 
skola – och dels till deras psykiska utveckling under puberteten. På den 
senare punkten knöt han an till Thomas Ziehes narcissismteorier. 
Slutsatsen blev att Macdonells texter på en rad punkter tillmötesgick 
just de behov som tonårspojkarnas villkor antogs skapa. 

I början av 1980-talet började man även inom den amerikanska 
receptionsforskningen visa ett starkt intresse för populärlitteraturen. 
Här var det de kvinnliga forskarna som gick i spetsen och de kvinnliga 
populärgenrerna ställdes i centrum. Det växte fram en livaktig femi-
nistisk receptionsforskning som i praktiken utgjorde en fortsättning på 
eller utveckling av gynokritiken. Medan gynokritiken hade ägnat sig åt 
de kvinnliga författarna lyfte man nu fram de kvinnliga läsarna. Varför 
ägnade sig kvinnor åt populärfiktion, hur uppfattade de det de läste 
eller tittade på – och var det bra eller dåligt att de gjorde det? Kring 
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dessa frågor kretsade en rad undersökningar av böcker, filmer och TV-
serier. ”The female gaze”, det kvinnliga sättet att se, ställdes i centrum 
(Gamman & Marshment 1988). Det didaktiska perspektivet intres-
serade man sig inte för; forskarna hade sällan eller aldrig skolans unga 
populärlitteraturläsare i tankarna. Lika lite som de tyska eller danska 
forskarna frågade man läsarna själva; i regel besvarades frågorna enbart 
utifrån en analys av texterna.  

Så gjorde t ex Tania Modleski i Loving with a Vengeance (1982), 
en inflytelserik bok som analyserade både Harlekin-böcker, gotiska 
skräckromaner och tvåloperor. Den självklara utgångspunkten var att 
kvinnor drogs till dessa genrer därför att de gav uttryck åt och inbjöd 
till en bearbetning av specifikt kvinnliga erfarenheter. När det gällde att 
analysera dessa använde sig Modleski liksom många andra feministiskt 
orienterade amerikanska forskare av psykoanalytisk teori. Hon dis-
kuterade inte de tänkta läsarnas eller tittarnas ålder. Uppenbarligen 
förutsatte hon emellertid att det var fråga om vuxna kvinnor. 

Vuxna kvinnor handlade det om även i en annan central ameri-
kansk undersökning, Janice Radways Reading the romance (1984). I 
motsats till Modleski och de flesta andra arbetade Radway empiriskt: 
hon hade intervjuat ett fyrtiotal hemmafruar i en stad på den amerikans-
ka landsbygden som alla var hängivna läsare av populära historiska 
kärleksromaner. Svaren ställdes i relation till en analys av både de 
romaner som kvinnorna tyckte bäst om – och de romaner som de inte 
gillade. Radway ville komma åt hur kvinnorna själva uppfattade sitt 
romanläsande och anledningarna till detta. Men hon försökte dessutom 
tränga bakom svaren för att förstå också de djupare, icke medvetna 
orsakerna och använde sig härvid precis som Modleski av psykoanaly-
tisk teori. Hennes viktigaste utgångspunkt var här Nancy Chodorows 
The reproduction of mothering (1978/1988). 

Under 1970-talet hade det också börjat växa fram en svensk popu-
lärlitteraturforskning som i stigande utsträckning intresserade sig för 
receptionsaspekterna. Inspirationen kom till att börja med från de tyska 
och danska forskarna; de unga populärlitteraturläsarna och de 
didaktiska frågorna sköts därmed gärna i förgrunden. Denna tendens 
märks redan i Åke Lundqvists Masslitteraturen (1977). Lundqvist 
framhävde att ”masslitteraturen” i hög grad var ungdomsläsning och 
polemiserade mot dem som menade att läsningen tillfredsställde klass-
betingade behov. I stället handlade det om att ”ge sig hän åt och njuta 
av sina omogna och obearbetade känsloskikt och föreställningar”; läs-
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upplevelsen innebar ”en smekning av läsarens ’emogena’ zoner”, me-
nade Lundqvist med en språklig nyskapelse (s 122f). Han framhävde 
skolans roll när det gällde läsvanorna men diskuterade inte de eventuel-
la skillnaderna mellan manligt och kvinnligt läsande. Liknande tankar 
förekom i Birgitta Holms annars i huvudsak ideologikritiskt orienterade 
uppsats ”Sanningen om Sherlock Holmes och andra spännande och 
gripande berättelser” (1979), karakteristiskt nog publicerad i 
utbildningstidskriften Krut. Även Birgitta Holm menade att populärlit-
teraturens dragningskraft berodde på att den förde sina läsare i kontakt 
med känslor ”som man annars aldrig vågar röra vid” (s 41). Detta 
gällde särskilt de kvinnliga populärgenrerna.  

Ungefär samtidigt hade Pedagogiska gruppen vid litteraturveten-
skapliga institutionen i Lund startat sitt arbete. Dess olika forsknings-
projekt kretsade kring svenskundervisningen i skolan; metoden var ofta 
deltagande observation kombinerad med längre intervjuer. I en 
imponerande rad empiriskt förankrade undersökningar och rapporter 
diskuterades här de didaktiska problemen i samband med ungdomars 
reception av litteratur. Även populärlitteraturen och skolans sätt att för-
hålla sig till den behandlades – utifrån en klart markerad förståelse för 
denna litteraturs bruksvärde (Ottosson 1976; Holmberg & Malmgren 
1982; Holmberg m fl 1983). På ett liknande sätt behandlades ung-
domens videotittande (Holmberg 1988).  

Men gruppens medlemmar nöjde sig vanligen inte med att slå fast 
att populärkulturen tillfredsställde viktiga behov. Detta var bara en ut-
gångspunkt. Det pedagogiska målet var att vidga läsarnas perspektiv, 
att få dessa att inse värdet också av texter som kunde ge ”nya erfaren-
heter, ny förståelse och nya kunskaper om det förflutna och nuet” 
(Holmberg m fl 1983 s 260). Undervisningsförloppet borde leda fram 
till ett distanserande perspektiv (Linnér 1984 s 27). Teoretiskt knöt man 
an inte bara till danska didaktiker (särskilt Christensen m fl 1981) utan 
också till både den tyska receptionsforskningen och den amerikanska 
reader-response-skolan (Malmgren 1984).  

Könsaspekterna intresserade sig gruppen inte så mycket för, men 
av undersökningarna framgick likafullt att pojkar och flickor läste på 
olika sätt (Larsson 1989 s 242). Att det förhöll sig så hävdade också 
Lisbeth Larsson, som i sin avhandling En annan historia. Om kvinnors 
läsning och svensk veckopress (1989) drev tesen att kvinnor genom-
gående läste på ett mera identifikatoriskt och inlevande sätt än män. 
Hon diskuterade inte om tonårsflickor läste på ett annat sätt än äldre 
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kvinnor; alla läste enligt henne på samma odistanserade och subjektiva 
(och enligt Lisbeth Larsson ”potentiellt emancipatoriska”) sätt – 
oberoende av ålder, klass och utbildning. Någon egen läsarundersök-
ning hade hon dock inte gjort. 

Lisbeth Larsson kunde emellertid hämta stöd också i Gunnar Hans-
sons Inte en dag utan en bok (1988), den enda större empiriska 
undersökning av en grupp populärfiktionsläsare som hittills har gjorts i 
Sverige. Hälften av Hanssons 96 läsare var i åldern 17–22 år men några 
viktigare skillnader mellan äldre och yngre läsare kunde han och hans 
medhjälpare Arne Fredholm tydligen inte finna – om man bortser från 
att de yngre tycktes läsa snabbare, ”häftigare” och intensivare (s 77f). 
Både yngre och äldre kvinnor använde uppenbarligen populär-
litteraturen för att tillfredsställa andra behov än underhållning och 
avkoppling i större utsträckning än män; deras läsning föreföll att 
”angå dem mer och beröra djupare eller varmare skikt i deras person-
lighet” (s 121). Hansson hade inte analyserat sina läsares böcker och 
kunde därför inte som Janice Radway diskutera hur läsarna uppfattade 
och tolkade texterna. Eftersom läsarna inte utgjorde någon homogen 
grupp blev det inte heller möjligt att sätta in deras läsande i ett livssam-
manhang; inga försök gjordes att tränga bakom de intervjuades egna 
uttalanden. 

Inte bara veckopressläsandet utan också tecknade serier och popu-
lärlitterära krigsskildringar har diskuterats från könssynpunkt – och här 
har det handlat om pojkars läsande (Knutsson 1990; Boëthius 1990b). 
De forskare som ägnat sig åt den mera renodlade ungdomslitteraturen 
har däremot nästan inte alls intresserat sig för receptionsproblemen, om 
man bortser från den ”adaptationsforskning” som bedrivits av Göte 
Klingberg (Klingberg 1972). Detta är en smula förvånande redan av det 
skälet att de didaktiska aspekterna varit så framträdande i den 
traditionella barn- och ungdomslitteraturforskningen. Man skulle ha 
kunnat vänta sig att den moderna litteraturvetenskapens starka intresse 
för receptionsproblemen skulle ha slagit igenom särskilt snabbt på detta 
område, men så förhåller det sig inte. Medan vissa undersökningar 
gjorts när det gäller barnlitteratur och barns läsning (Möhl & Schack 
1981) finns det för ungdomens del knappast någon receptionsinriktad 
forskning alls – utöver rena kartläggningar av ungdomars läsvanor 
(Fernquist 1974). Ulla Lundqvists analyser av ett antal moderna 
”flärdromaner” som är populära bland ungdomar utgör ett undantag 
(Lundkvist 1988). Karakteristiskt nog handlar det här också om 
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populärlitteratur. Receptionsorienterade textanalyser och empiriska 
undersökningar av hur pojkar och flickor verkligen läser och använder 
den egentliga ungdomslitteraturen är mycket svåra att leta upp – för att 
inte tala om studier som kopplar ihop båda aspekterna och dessutom 
relaterar läsandet till könet.  

Den receptions- och könsorienterade ungdomsforskaren står därför 
inför en rad intressanta forskningsuppgifter. Teoretisk inspiration kan 
han eller hon hämta hos engelsmannen Aidan Chambers som i en 
uppsats i Om böcker (1985/1987) visar hur ungdomslitteraturens ”in-
skrivne läsare” kan diskuteras. Utmärkta mönster för hur man rent 
praktiskt kan gå tillväga – vare sig det gäller ungdomslitteratur eller po-
pulärlitteratur som läses av ungdom – tillhandahåller som vi sett bl a 
Palle Rasmussen och Janice Radway. När skall svenska ungdomslit-
teraturforforskare pröva Rasmussens metod att analysera de texter 
pojkar eller flickor läser utifrån vad vi vet om deras sociala situation 
och psykologiska utveckling under adolescens och pubertet? Och när 
skall någon i Radways efterföljd söka upp en homogen grupp ung-
domar av det ena könet (eller båda) och diskutera hur och varför de 
läser det de gör efter att ha försökt sätta sig in i hela deras sätt att leva? 
Kanske dröjer det inte så länge; en uppsats i Radways anda står att läsa 
i den färska antologin Om unga kvinnor (Lövgren 1991) och vid den 
litteraturvetenskapliga institutionen i Göteborg undersöker en grupp 
forskare orsakerna till att Ole Lund Kirkegaards bok om Gummi-
Tarzan är så populär bland sina läsare (Wåhlin 1988). 

 
 

Genusanalys 
 
Under 1980-talet kom den forskning som satte kvinnorna och deras 
skapande i centrum att utsättas för allt hårdare kritik. Kritiken drabbade 
även den feministiska receptionsforskningen. 

Angreppen hade olika utgångspunkter. Dels kom den från manliga 
forskare, som anklagade amerikanska gynokritiker av Showalters eller 
Gilbert & Gubars sort för att praktisera en sorts omvänd sexism i sitt 
monomana sysslande med enbart det ena könet (Ruthven 1984). Denna 
kritik hade sin utgångspunkt i en reaktion mot kvinnorörelsen och dess 
framgångar, inte minst på universiteten, under 1970-talet. Dels angreps 
gynokritikerna av forskare som inspirerats av de franska, ofta psyko-
analytiskt orienterade poststrukturalistiska teoretiker som vid denna 
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tidpunkt började slå igenom också i den anglosaxiska världen – 
Derrida, Lacan, Kristeva.  

Poststrukturalisterna anklagade gynokritikerna för att sitta fast i en 
patriarkal estetik som favoriserade realistiska författare och lineärt 
berättande samtidigt som de saknade förståelse för estetiska problem 
och modernistiska texter (Moi 1985). Till detta kom att gynokritiken 
trodde på ett enhetligt och avgränsbart mänskligt subjekt. Men ett så-
dant existerade inte, menade kritikerna, och hänvisade till Derrida. Man 
kunde följaktligen heller inte tala om ett kvinnligt subjekt. Begreppen 
man och kvinna var bara språkliga konstruktioner, positioner i det 
språkliga spelet utan motsvarighet i verkligheten. Derrida hade 
demonstrerat det ohållbara i alla binära oppositioner och avvisat essen-
tialistiska tänkesätt.  

Julia Kristeva hade gått vidare och hävdat att den kvinnliga sub-
jektspositionen i ett patriarkalt samhälle innebar marginalitet. Att hävda 
att det kvinnliga var det marginaliserade, utstötta eller osynliggjorda 
innebar emellertid för Kristeva ingenting biologistiskt eller essentia-
listiskt. Inte bara kvinnor utan även män kunde marginaliseras av den 
patriarkala symboliska ordning vars existens hade framhävts av 
Jacques Lacan. Kristeva betonade dessutom att vad som betraktas som 
marginellt skiftar från tidpunkt till tidpunkt; på ett liknande sätt var de 
manliga och kvinnliga positionerna relationella och föränderliga 
(Kristeva 1980; jfr Moi 1985).  

Allt detta drabbade inte bara gynokritiken utan den feministiska 
litteraturforskningen överhuvudtaget. Om begreppet ”kvinna” inte gick 
att fixera och dikotomin man–kvinna var ren metafysik, fanns det då 
alls någon anledning att syssla särskilt mycket med vad kvinnor 
åstadkommit eller att ägna sig åt kvinnokamp? Sådana frågor kom 
Kristevas teorier att ge upphov till. 

Kristevas idéer utsattes också snart för kritik, särskilt från mera 
materialistiskt orienterade forskare (Showalter 1990). Även Toril Moi, 
Kristevas viktigaste introduktör i den anglosaxiska världen, fann 
hennes teorier politiskt otillfredsställande och hävdade att hon inte för-
mått klargöra relationen mellan subjektet och samhället (Moi 1985). 
Likafullt ledde dock den poststrukturalistiska kritiken till ett ökat 
medvetande om att kategorierna manligt och kvinnligt är om inte 
renodlat språkliga så dock kulturellt skapade konstruktioner som inte 
bara är relativa utan också får sin innebörd i ett komplicerat växelspel 
med varandra. 
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Samtidigt intensifierades och vidareutvecklades den kritik mot 
könsrollsbegreppet som hade växt fram redan under 1960-talet. Termen 
könsroll ingav, menade kritikerna, föreställningen om någonting fixt 
och färdigt som individen tvingades krypa in i ungefär som en kostym 
– som man följaktligen också kunde kränga av sig. Könsrollen var 
någonting som pressades på individerna utifrån och som lika lite som 
en skådespelares rollmanuskript hade med deras essentiella själv att 
göra. Begreppet förutsatte en norm som inte existerade, fortsatte 
kritikerna; det beskrev inte den konkreta verkligheten i enskilda 
människors liv. Det var också oanvändbart vid historisk analys därför 
att det var statiskt och inte såg förändringar som resultat av ett histo-
riskt föränderligt växelspel i relationerna mellan män och kvinnor. I 
stället betraktades förändringar som ett slags intrång – vare sig detta 
intrång kom från samhället eller från individens verkliga själv. Därmed 
beslöjades också maktaspekten: män betraktades ibland som offer för 
dessa redan färdiga könsroller i lika hög grad som kvinnorna (Lil-
jeström 1982; Bengtsson & Frykman 1988). 

Vad skulle man då sätta i stället för könsroll? Många forskare har 
föredragit en mera differentierad terminologi och talar om socialt, kul-
turellt och psykologiskt kön (se t ex Fornäs 1991). Samtidigt möter vi 
numera också ett annat begrepp som vill markera motsatsen till det 
biologiska könet, ”genus”. Ordet används som en motsvarighet till det 
engelska ”gender”, en term som under 1980-talet har slagit igenom i 
den anglosaxiska forskningen som en samlingsbeteckning för just soci-
alt, kulturellt och psykologiskt kön. Termen tycks ursprungligen ha lan-
serats av antropologer och historiker (Showalter 1989; Eduard & 
Manns 1987). 

I Sverige har framförallt historikern Yvonne Hirdman föreslagit 
genus som en lämplig svensk motsvarighet till gender (Hirdman 1988) 
och idag är denna term väl etablerad. En fördel med termen är att den 
omedelbart för tankarna till hela den internationella gender-forskningen 
och dess teorier, en annan att den är kortare och behändigare som 
samlingsbeteckning än det en smula omständliga ”socialt, kulturellt och 
psykologiskt kön”. Dessutom har Hirdman påpekat att termen socialt 
kön ungefär som könsroll kan fungera dikotomiskt och suggerera fram 
bilden av någonting yttre – ett plagg som ”träs över en biologisk 
kropp” (Hirdman 1988). 

Antropologen Gayle Rubin som introducerade ”gender”-tänkandet 
var inspirerad av Claude Lévi-Strauss och dennes teorier om hur utby-
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tet av kvinnor mellan olika grupper av män var reglerat i primitiva kul-
turer (Gemzöe m fl 1989). Utgångspunkterna var således strukturalis-
tiska och det de nya teoretikerna i första hand intresserade sig för var 
hur det system som reglerade förbindelserna mellan könen var kon-
struerat i olika samhällen och vid olika historiska tidpunkter. Liksom 
Lévi-Strauss menade man att systemets grundval och dynamiska kraft 
var människans benägenhet att tänka i binära oppositioner; genus-
systemets grundläggande opposition var motsatsparet man–kvinna.  

Termen gender/genus kan enligt Hirdman förstås ”som föränderliga 
tankefigurer ’män’ och ’kvinnor’ (där den biologiska skillnaden alltid 
utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar och sociala 
praktiker, vilka får till följd att också biologin kan påverkas/ändras” 
(Hirdman 1988 s 51). Den understryker mer än ”könsroll” det kulturellt 
skapade och historiskt föränderliga i relationerna mellan könen. Dess 
anhängare betonar också starkt det intima, ”symbiotiska” beroendet 
mellan de olika delarna i genussystemet.  

Begreppet ”genussystem” definieras av Yvonne Hirdman (i Rubins 
och historikern Joan W Scotts efterföljd) som en dynamisk, alstrande 
struktur, ”ett ’nätverk’ av processer, fenomen, föreställningar och för-
väntningar, vilka genom sin interrelation ger upphov till ett slags möns-
tereffekter och regelbundenheter” (Hirdman 1988 s 51). Det utgör en 
grundläggande ordningsstruktur som i sin tur är en förutsättning för 
andra ordningar – sociala, ekonomiska, politiska. Det bygger, menar 
Hirdman, på två grundläggande logiker: den ena, ”isärhållandets” 
logik, säger att manligt och kvinnligt inte bör blandas, den andra, 
”hierarkins” logik, förkunnar att det är mannen som är norm. Och det 
är den första logiken eller lagen, isärhållandets, som ger upphov till den 
andra. Isärhållandet, dikotomiseringen, är den strukturerande kraft som 
utgör grunden för hela systemet.  

Genusproduktionen pågår oavbrutet och begreppen manlighet och 
kvinnlighet förändrar ständigt innebörd i en historisk utvecklingspro-
cess, men grundstrukturen bygger hela tiden på isärhållandets och hie-
rarkins logiker. Varje samhälle och varje tid upprättar enligt Hirdman 
ett slags ”genuskontrakt” mellan könen (termen har lanserats av Haa-
vind 1985). Dessa kontrakt, som i princip kan abstraheras fram, existe-
rar på tre olika nivåer: på den kulturella överlagringens, ”tankefigurer-
nas” nivå, på den sociala integrationens (arbetsdelningens, institutio-
nernas) och slutligen på socialiseringens eller individens nivå.  
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Teorins strukturalistiska grundtanke framhäver genussystemets re-
producerande kraft, men i varje fall Yvonne Hirdman anser att föränd-
ringar är möjliga. Om ”det olika försvagas och det lika förstärks” 
berövas dikotomierna sin kraft, och detta kan ske med en särskild lätt-
het under ”extrema historiska perioder”, vare sig det är frågan om krig 
och ekonomiska kriser eller perioder av snabbt uppkommet överflöd 
(Hirdman 1988 s 58). Det förefaller som om hon tänker sig att den 
manliga normens logik kan upphävas utan att den ständiga diffe-
rentieringsprocessen för den skull upphör. Detta skulle i så fall betyda 
att också icke-hierarkiska genussystem utan manlig (eller kvinnlig) 
dominans kan förekomma. 

Hirdmans teorier har utsatts för kritik (t ex Gemzöe m fl 1989; 
Fornäs 1991) men ger en god bild av de centrala tankegångarna i de 
moderna genus/gender-teorierna. Kön betraktas här som en lika viktig 
analytisk kategori som klass eller ras. Forskarna tar avstånd från allt 
essentialistiskt tänkande och understryker att man måste studera båda 
könen samtidigt. Det manliga och det kvinnliga betraktas som histo-
riskt och kulturellt föränderliga konstruktioner som skapas i ett intimt 
växelspel med varandra – och i relation till andra samhälleliga differen-
tieringar som klass och ras. Behovet av att upprätta skillnader (framför 
allt utifrån den biologiska olikheten) är själva motorn i systemet. På 
den punkten kommer strukturalister och poststrukturalister mycket nära 
varandra, trots de senares benägenhet att betrakta den fortlöpande 
differentieringen som en aldrig avslutad, rent språklig process. 

För den könsorienterade litteraturforskarens del har genustänkandet 
bl a betytt att män och manligt skrivande återigen blivit intressanta som 
forskningsobjekt – samtidigt som utforskandet av det manliga och det 
kvinnliga sker på ett helt annat sätt än under ”images of women”-
kritikens och könsrollsforskningens dagar. Det är nu inte längre fråga 
om att lyfta fram (och brännmärka eller prisa) olika litterära texters 
bilder av män eller kvinnor eller att isolera innehållet från formen. Ver-
ken betraktas som språkliga diskurser i vilka man kan studera könens 
olika positioner; man studerar texternas genuskontrakt och undersöker 
hur kategorierna manligt och kvinnligt är konstruerade i dem, vilken 
innebörd de ges och hur de samspelar med varandra – för att sedan 
relatera texterna till andra kulturella och samhälleliga diskurser. 

Vid mitten av 1980-talet publicerades i USA en rad intressanta 
genusorienterade undersökningar. Flera av dem hade sin utgångspunkt i 
”men’s studies” och forskningen kring homosexuella. Den mest infly-
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telserika av dessa var Eve Kosofsky Sedgewick’s bok Between men: 
English literature and male homosocial desire (1985), som direkt knöt 
an till Lévi-Strauss’ och Gayle Rubins tankar om kvinnornas roll i en 
manlig bytesekonomi. De litterära perioder som forskarna ställde i fo-
kus var ofta renässansen eller det sena 1800-talets ”fin de siècle”, pe-
rioder då könsgränserna tycktes befinna sig i gungning på ett sätt som 
kan påminna om vår egen tid. En antologi som på ett representativt och 
inspirerande sätt presenterar några av den litterära genusforskningen 
viktigaste namn är Elaine Showalters Speaking of gender (1989). 

I Sverige har de anglosaxiska genusteorierna ännu knappast satt 
några spår inom litteraturforskningen. Kanske har detta att göra med att 
den svenska forskningen i så hög grad orienterat sig mot de franska, 
poststrukturalistiskt och psykoanalytiskt färgade könsteorier av 
Kristevas märke som vissa anglosaxiska genusforskare direkt tagit 
avstånd ifrån (Showalter 1990). Ebba Witt-Brattström och Birgitta 
Holm har sålunda på ett spännande sätt använt sig av Kristeva-skolans 
psykoanalytiskt och poststrukturalistiskt grundade teorier om ”abjek-
tion” och ”marginalitet” (Witt-Brattström 1986; Holm 1989). Holms 
analys handlar karakteristiskt nog om en manlig författare – Joseph 
Conrad. 

Genusteorierna har emellertid kommit till användning i analyser av 
rockmusikens och reklamens mans- och kvinnobilder (Ganetz 1989; 
Holmqvist 1990). De tycks alltså vara på väg in i den svenska 
ungdomskulturforskningen. I motsats till i Danmark (Drotner 1989) har 
dock vare sig den angslosaxiska genusforskningen eller de franska, 
psykoanalytiskt orienterade teorierna ännu nått den forskning som 
intresserar sig för ungdomsläsning. Den rena ungdomslitteraturforsk-
ningen tycks ännu inte ha tagit något som helst intryck av genusteorier-
na. Återigen ligger här ett stort outforskat forskningsfält och väntar på 
den könsintresserade ungdomsfiktionsforskaren. 

 
 

Utvecklingslinjer och perspektiv 
 
Vi har nu följt den könsorienterade forskningen under de senaste de-
cennierna och tittat på några av dess viktigaste varianter. Infallsvinkeln 
kan sägas ha varit vertikal; de olika riktningarna har presenterats i tur 
och ordning med tonvikten lagd på deras speciella särart. Vi har följt de 
lodräta trådarna i väven. I detta avslutande avsnitt skall vi följa några 
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genomgående, horisontala trådar och utvecklingslinjer, och undersöka 
hur synsätt och attityder har förändrats i ett antal vetenskapsteoretiskt 
grundläggande frågor under perioden. 

En första fråga gäller den könsorienterade forskningens objekt. I 
vilken utsträckning har man intresserat sig för båda könen och inte bara 
för det ena? Under könsrollsforskningens första skede på 1960-talet 
intresserade man sig i princip (om än inte i praktiken) lika mycket för 
män som för kvinnor. Den kvinnliga könsrollen kunde inte ändras om 
inte också den manliga gjorde det; ”mannens emancipation” var ”ett 
absolut villkor för jämställdhet mellan könen” (Moberg 1961 s 80). 
Följaktligen intresserade sig de könsorienterade litteraturforskarna 
också för mansrollen och letade efter ”den nye mannen”. 

När kvinnorörelsen radikaliserades försvann emellertid mannen ur 
synfältet. Ja, till att börja med, under ideologikritikens glansdagar, ten-
derade både män och kvinnor att skjutas i bakgrunden. För många kom 
då det kapitalistiska systemet att framstå som det allt överskuggande 
problemet. Men snart skedde en omsvängning och patriarkatets avskaf-
fande framstod som minst lika viktigt som kapitalismens. Under 1970-
talet ställdes kvinnorna i centrum. Forskarna ägnade sig framför allt åt 
kvinnliga författare och kvinnligt skrivande och så småningom, under 
1980-talet, också åt kvinnligt läsande. 

Med de franska, psykoanalytiskt och poststrukturalistiskt orientera-
de könsteorierna och den anglosaxiska genusforskningen förändrades 
återigen forskningens fokus. Nu drogs männen än en gång in i syn-
fältet. Den manliga genuspositionen sades förutsätta den kvinnliga; 
båda könen borde studeras samtidigt. I praktiken tycks emellertid i var-
je fall de anglosaxiska genusforskarna intressera sig mera för det 
manliga än det kvinnliga (eller kanske det kvinnliga i det manliga); 
”men’s studies” och ”gay studies” förefaller att utgöra motorn inom 
den amerikanska och engelska litteraturvetenskapliga genusforskning-
en. Det är karakteristiskt att bokkatalogerna numera ofta har en avdel-
ning för ”gender/gay theory” och en annan för ”feminist studies”.  

Efter den kvinnocentrerade forskningens glansdagar tycks pendeln 
således nu vara på väg att slå över åt andra hållet. På samma gång ten-
derar både de franska och de anglosaxiska könsteorierna att helt upplö-
sa könsdistinktionen. De antiessentialistiska synsätten och framhävan-
det av de individuella olikheterna och den oändliga mångfalden i köns-
mässigt avseende gör att hela könsfrågan riskerar att försvinna ur 
synfältet.  
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Därmed är vi inne på en annan fråga: den könsorienterade forsk-
ningens förhållande till kvinnorörelsen. Här var förbindelsen från bör-
jan mycket stark. 1960-talets könsrollsforskare tyckte sig göra en direkt 
insats i kampen för jämställdhet mellan könen, till att börja med genom 
att visa hur ”eländigt” det var ställt. När kvinnorörelsen radikaliserades 
och förändrade sin strategi i riktning mot ”kvinnokamp” gjorde också 
forskningen det. Könsrollsforskningen förvandlades till feministisk 
litteraturforskning. 1970- och 1980-talens mera värdighetsinriktade och 
kvinnocentrerade litteraturforskning var nära lierad med kvinno-
kampen, vare sig det var fråga om kvinnolitteraturforskning eller 
feministisk receptionsforskning. 

Med poststrukturalismen och de psykoanalytiskt orienterade frans-
ka könsteoretikerna har emellertid förbindelsen försvagats. Julia Kriste-
va tycks successivt ha avlägsnat sig från kvinnorörelsen (som förefaller 
vara praktiskt taget död i Frankrike) och ägnar sig hellre åt manliga 
författare än åt kvinnliga (Showalter 1990). Hennes arbete är inte i 
första hand feministiskt, menar Toril Moi. Hon har undan för undan 
kommit att intressera sig mera för psykoanalytiska problem än för 
politiska (Moi 1985 s 167). För den som hellre talar om ”marginalitet” 
än om kvinnlighet och betraktar dikotomin manligt/kvinnligt som 
”metafysik” kan det bli svårt att engagera sig i den politiska könskam-
pen (Showalter 1990 s 195f).  

Det finns en risk att också den anglosaxiska litteraturvetenskapligt 
orienterade genusforskningen släpper kontakten med kvinnorörelsen. 
”Gender”-forskningen har delvis vuxit fram som en reaktion mot det 
enligt vissa manliga kritiker ensidiga och separatistiska intresset för 
kvinnliga författare, och tycks i praktiken ha intresserat sig mera för 
manliga författare än för kvinnliga. Detta kan, om det vill sig illa, leda 
till att man återvänder till den traditionella, ”könsneutrala” (i realiteten 
patriarkala) situation som rådde innan kvinnorna och kvinnolitteraturen 
uppmärksammades på universiteten (Showalter 1989 och 1990). Om 
man inte är vaksam kan det politiska engagemanget för kvinnornas sak 
minska bland forskarna, och de kvinnliga författarna återigen stötas ut 
från de mansdominerade universitetsinstitutionerna. Det gäller att vara 
medveten om denna risk, menar Elaine Showalter (1990 s 198), och 
definiera ”gender” inom en feministisk ram, ”that insists on continued 
work on women, and on a commitment to the continuing struggle 
against sexism, racism and homophobia”. 
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Bakom 1970-talets förändring från en könsrollsforskning med in-
tresse för båda könen till en mera kvinnocentrerad forskning skymtade 
också en annan mera grundläggande förskjutning av det kunskapsteo-
retiska perspektivet. Egentligen handlade det om en förändrad män-
niskosyn. Under 1960-talet hade man en tendens att betrakta kvinnorna 
(och i viss mån även männen) som passiva objekt eller rent av (som i 
åtskillig ”eländighetsforskning”) värnlösa ”offer”. Man betraktade inte 
individerna som aktiva och skapande subjekt med förmåga och kraft att 
förändra de rådande förhållandena. Synsättet blev särskilt markerat i 
den strukturalistiskt och marxistiskt influerade könsforskningen. Här 
betraktades individen ofta som ett betydelselöst element i en större 
struktur som följde sina egna lagar. 

Även här ändrades emellertid perspektivet under 1970-talet. Sub-
jektet sköts i förgrunden – inom den marxistiska vänstern och den eng-
elska kulturforskningen, inom den tyska och amerikanska receptions-
forskningen, inom den psykoanalytiskt orienterade litteraturforsk-
ningen och inom den franska poststrukturalism som företräddes av 
Roland Barthes och Jacques Derrida. En liknande utveckling skedde 
inom kvinnorörelsen och den med den allierade kvinnolitteraturforsk-
ningen. Eländighetsforskningen blev värdighetsforskning; kvinnornas 
insatser och skapande kraft lyftes fram på det ena kulturella området 
efter det andra. Kulmen nåddes med den feministiska receptions-
forskningen, där också de kvinnliga läsarna betraktades som aktiva 
subjekt med en kreativ, symbolskapande fantasi. 

Hur förhåller det sig då med genusforskningens inställning till sub-
jektet? I den mån genusforskarna håller fast vid det strukturalistiska 
synsätt som t ex Gayle Rubin utgår ifrån riskerar de att hamna i en 
position där subjektets möjligheter att själv påverka sin situation i prak-
tiken bedöms vara mycket små. Det är genussystemet och dess logiker 
som styr, inte de enskilda individerna. Vissa lingvistiskt och post-
strukturalistiskt orienterade franska könsteoretiker tenderar å sin sida 
också att utplåna subjektet. Här förnekar man ju överhuvudtaget 
existensen av ett enhetligt, monolitiskt subjekt. Subjektet är för dessa 
teoretiker inte en person utan en position i språket, en lingvistisk kon-
struktion. Man förefaller således vara tillbaka vid det osynliga, betydel-
selösa subjektet, men på ett helt annat sätt än i 1960-talets könsrolls-
tänkande. Då utgjorde subjektet ett värnlöst offer eller en obetydlig 
punkt i ett större mönster; nu har det i stället brutits upp inifrån, de-
centrerats och upplösts. 
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Också i en fjärde viktig fråga har synsätten växlat under perioden. 
Det gäller den klassiska frågan om delarna och helheten. Den allmänna 
utvecklingen inom de humanistiska vetenskaperna har under de senaste 
decennierna gått från ett positivistiskt intresse för forskningsobjektets 
enskilda delar till ett markerat holistiskt synsätt, ofta strukturalistiskt 
eller marxistiskt färgat – och tillbaka till delarna igen, men nu utifrån 
ett poststrukturalistiskt ifrågasättande av alla avgränsade helheter och 
sammanhållna totaliteter (Boëthius 1990a). I vilken utsträckning har 
denna utveckling satt sina spår inom den könsorienterade litteratur-
forskningen?  

Tendensen att rycka ut enskilda delar ur en större helhet och stude-
ra dem var för sig, utan hänsynstagande till helheten, återfinns som vi 
har sett ofta inom 1960-talets textinriktade könsrollsforskning (se t ex 
Liljeström 1964). Samtidigt anlade man paradoxalt nog ett slags 
helhetsperspektiv när det gällde själva forskningsobjektet: man ville ju 
studera inte bara det ena könet utan båda. Den könsorienterade ideolo-
gikritiken däremot tillämpade för det mesta ett holistiskt synsätt, ibland 
på ett så markerat sätt att systemets delar, t ex köns- eller gene-
rationsfrågorna, tenderade att osynliggöras.  

Helhetsperspektivet levde vidare, men på ett lite annorlunda sätt, i 
1970- och 1980-talens analyser av de kvinnliga författarnas texter och i 
den könsorienterade receptionsforskningen. Inom kvinnolitteraturforsk-
ningen plockade man inte ut könsrollerna ur texterna utan läste dessa 
som komplicerade helheter, ”palimpsester”, där det under den synliga 
texten dolde sig en annan, osynlig, som uttolkaren kunde göra läslig. 
För receptionsforskningen var helhetsperspektivet också självklart, i 
synnerhet för litteraturforskare som i likhet med Janice Radway inte 
nöjde sig med själva texterna utan också drog in deras verkliga läsare 
och i analysen kombinerade etnologiska, sociologiska och psykoana-
lytiska infallsvinklar med varandra. 

Genusforskningen däremot tenderar, åtminstone i sin franska vari-
ant, att upplösa helheterna. Här framhäver man i stället det obestämda, 
rörliga och skiftande och ser könet som något flytande, svårgripbart 
och föränderligt. De poststrukturalistiska könsteoretikerna förnekar 
existensen av avgränsbara subjekt och slutna totaliteter. Med den 
anglosaxiskt orienterade genusforskningen förhåller det sig dock annor-
lunda. Forskarna i Rubintraditionen, t ex Yvonne Hirdman, utgår som 
vi sett från ett strukturalistiskt synsätt. De betraktar genussystemet som 
en övergripande helhet med åtskiljandets logik som ett slags centrum; 
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det är den som är motorn i den eviga process som skapar våra 
uppfattningar om manligt och kvinnligt. 

Också synen på den litterära texten har utvecklats och förändrats. 
1960-talets textbegrepp var okomplicerat. Innehållet lät sig utan vidare 
skiljas från formen; man plockade ut män och kvinnor ur de litterära 
texterna och granskade deras könsroller. Med marxismen och struk-
turalismen blev textsynen en annan. Både ideologikritiker och kvin-
nolitteraturforskare uppfattade texterna som komplicerade helheter vars 
innebörder och funktioner man sökte uppenbara inte bara med hjälp av 
strukturalistisk teori utan också den ”misstankens hermeneutik” som 
Paul Ricoeur talat om. Det fanns, framhävde t ex Gilbert & Gubar i The 
madwoman in the attic, saker som de kvinnliga författarna inte hade 
kunnat eller velat säga öppet – och tankar och känslor som de inte ens 
var medvetna om att de hade lagt in i sina texter.  

Men även Gilbert & Gubar kom snart att kritiseras för att använda 
sig av ett alltför enkelt textbegrepp. De tycktes förutsätta en verklig 
kvinna bakom (eller under) textens yta; texten blev i praktiken identisk 
med författaren. På ett reduktionistiskt sätt gjordes alla texter skrivna 
av kvinnliga författare till feministiska texter; skrapade man bara på 
ytan så kom alltid den kvinnliga vreden fram. I själva verket tillämpade 
de trots sina feministiska avsikter ett patriarkalt textbegrepp, menade 
en poststrukturalistisk kritiker som Toril Moi. De hade inte som Roland 
Barthes observerat att en författare faktiskt inte hade full kontroll över 
sin egen text – att författaren borde betraktas som ”död” i den 
meningen att texten levde sitt eget liv, oberoende av vad upphovs-
mannen velat lägga in i den. Det var ingen idé att försöka dechiffrera 
texten, att försöka ge den en bestämd för alla uppenbar mening. 
Forskaren måste acceptera att texten gick att läsa på en rad olika sätt 
och att ingen läsning var riktigare än den andra (Moi 1985).  

Denna textuppfattning återfinns bland forskare som inspirerats av 
de moderna franska könsteorierna. Men i praktiken är de sällan fullt så 
relativistiska. Åtminstone Julia Kristevas svenska efterföljare diskute-
rar vanligen texterna som om de vore avgränsade och uttydbara diskur-
ser i vilka ”alla” (i varje fall alla ”kompetenta”) läsare kan urskilja de 
element som diskuteras, vare sig det handlar om abjektion, idealisering, 
melankoli eller marginalitet. I den strukturalistiskt orienterade 
anglosaxiska genusforskningen är man förstås ännu mera benägen att 
hålla fast vid en objektivt existerande, avgränsbar text. 
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Till den patriarkala estetik som kvinnolitteraturforskningen ankla-
gades för att bekänna sig till hörde också en förkärlek för ett lineärt be-
rättande och en tro på ett enhetligt mänskligt subjekt. Kritikerna me-
nade att forskarna tolkat litteraturen på ett mimetiskt sätt som ren 
verklighetsefterbildning – de hade glömt eller förbisett att den var en 
verbal, lingvistisk konstruktion (Moi 1985). Den gamla frågan om rea-
lism eller modernism aktualiserades åter. Kvinnolitteraturforskarna 
hade företrädesvis intresserat sig för realistiska texter av kvinnliga 
1800-talsförfattare, men försummat modernismens och postmodernis-
mens texter. Dessa utgjorde ett mycket intressantare studieobjekt för 
den könsorienterade litteraturforskningen, hävdades det från poststruk-
turalistiskt håll (Showalter 1990). Att i varje fall Julia Kristevas teorier 
här passade mycket bra hade hon själv demonstrerat i en rad analyser 
av (manliga) modernistiska texter.  

Kritiken drabbade förstås också könsrollsforskarna, som även de 
föredragit realistiska texter – liksom den marxistiska ideologikritiken. I 
stort har intresset under 1980-talet successivt förskjutits bort från rea-
lismen. Den avantgardistiska, svåra litteraturen har ställts i centrum. 
Detta har medfört att litteraturforskarnas intresse för det som ungdomar 
läser i viss mån har minskat under perioden. Vare sig den renodlade 
ungdomslitteraturen eller den populärlitteratur som ungdomar ofta läser 
är ju i regel särskilt modernistisk – trots att Julia Kristeva i en intressant 
uppsats hävdat att det finns en förbindelse mellan adolescensens 
”öppna struktur” och den polyfona, ambivalenta moderna romanen 
(Kristeva 1990). Att det funnits en modernistisk tendens också inom 
1980-talets ungdomslitteratur (där Kristevas adolescensteorier kanske 
kunde vara användbara) förändrar inte detta faktum. 

Modernismen och avantgardet har haft lättare att vinna insteg inom 
rockmusiken, vars texter nu så smått börjat analyseras av könsin-
tresserade svenska ungdomskulturforskare (se t ex Lindberg 1990). Un-
der 1960- och 1970-talen med deras litteratursociologiska och realis-
tiska orientering var man emellertid mera intresserad av de texter som 
ungdomar vanligen läser än under det senaste decenniet, då de ling-
vistiska synsätten dominerat. 

Den forskningsriktning som varit mest produktiv när det gäller 
ungdomsfiktion är också som vi sett könsrollsforskningen, nära förbun-
den inte bara med 1960-talets kvinnorörelse utan också med decenniets 
breda kulturbegrepp och engagemang för kulturell demokrati. Den 
skjuter alltjämt nya skott, trots den hårda kritiken mot såväl köns-
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rollsbegreppet som könsrollsforskarnas okomplicerade syn på den 
litterära texten. Detsamma kan man knappast säga om den i början av 
1970-talet så vitala ideologikritiken, även om denna alltjämt då och då 
sticker upp huvudet, även i sin könsorienterade variant. Detta sker dock 
mindre i forskningen än i debatterna om ungdomskulturen.  

De tre övriga forskningsriktningarna, kvinnolitteraturforskningen, 
den könsorienterade receptionsforskningen och genusforskningen, har 
däremot ännu satt obetydliga spår i svensk forskning kring de texter 
ungdomar läser. De erbjuder alla en rad spännande forskningsuppgifter. 
Kvinnolitteraturforskningens grepp och synsätt kan prövas inte bara på 
den ungdomslitteratur som skrivs av kvinnliga författare utan också på 
flickors och pojkars egen produktion: dikter, rocklyrik, dagböcker etc. 
Teorierna om särskilda kvinnliga uttrycksformer kan dessutom ge 
uppslag när det gäller förståelsen av de särpräglade stilar som utvecklas 
inom olika ungdomliga delkulturer. Receptionsforskningen inbjuder till 
både empiriska undersökningar av ungdomars konkreta användning av 
olika ungdomskulturella texter och till receptionsorienterade 
textanalyser som utgår från pojkars och flickors psykiska utveckling 
och sociala situation under tonåren. Genusforskningen kan slutligen 
hjälpa oss att överskrida såväl könsrollsforskningen som den köns-
orienterade ideologikritiken. Med dess redskap kan den ung-
domsforskaren analysera de litterära diskurserna också på mikronivå 
och visa hur manligt och kvinnligt konstrueras som positioner inne i 
själva språket. Det är bara att sätta igång. 
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