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Titel 

 
Flicka hjärta flicka  
– ung kärlek i en fiktiv värld 
 
 
 
Sammanfattning 

Under en individs ungdomsår händer det mycket i hans eller hennes liv. Du växer upp, skapar nya 

relationer och tar död på gamla. Du försöker desperat finna ut vem du är och vad du vill med ditt liv. 

Du lär känna dig själv och lär dig tycka om dig själv. Du finner ting hos dig själv du tycker illa om 

och saker du tycker bra om. För många människor, unga som gamla, är litteratur och böcker ett 

viktigt redskap i detta sökande. Litteraturen spelar inte bara en viktig roll för den personliga 

utvecklingen utan även för nöjes skull. Du kan fly in i andra världar liksom ta del av en annan 

människas livsöde. Andra söker sig åt andra håll. Som att spela fotboll eller musik. 

Sedan sjukdomsstämpeln på homosexualitet togs bort av Socialstyrelsen 1979 har acceptansen och 

öppenheten kring homosexualitet växt. Tiina Rosenberg kallar det ”Den nya svenska öppenheten”. 

En avvikande sexualitet är inte längre så betydelsefull hos dagens ungdomar utan vikten ligger i att 

inte utmana några könsroller. Om du som ung kvinna identifierar dig som lesbisk är det inte en stor 

sak så längre, så länge du inte utmanar din roll som kvinna. 
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Förord 
 
Jag vill i detta förord passa på och tacka några människor som tappert stått vid min sida.  
 
Jag vill börja med att tacka min handledare Eva Bolander för all hjälp och sympatiska råd. Och 
min examinator Anita Andersson för alla fina komplimanger och givande examination.   

Jag vill även tacka författarna till böckerna för fantastiskt fina berättelser. Jag tyckte mycket 
om dem och fann mycket inspiration och glädje i dem. Tack!  

Sedan vill jag tacka alla mina vänner och familjemedlemmar jag ringt för akuta råd då jag kört 
fast. Jag nämner inga namn så har jag heller inte glömt någon! 

Därefter vill jag tacka Dig för att Du tar Dig tid att läsa detta. Det betyder mycket. Jag hoppas 
att Du känner att det ska bli spännande, för tro mig, det är det. 

Slutligen vill jag tacka Christian! Min käre sambo och fästman som alltid överlever mina 
psykbryt. Men som framförallt hjälper mig över! Jag älskar dig! Jag finner inte ord.  

 
Hur kan jag säga att din röst är vacker. 
Jag vet ju bara, att den genomtränger mig 
och kommer mig att darra som ett löv 
och trasar sönder mig och spränger mig. 

– Karin Boye - 
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Inledning 
Sedan sjukdomsstämpeln på homosexualitet togs bort av Socialstyrelsen 1979 har acceptansen 

och öppenheten kring homosexualitet växt. Tiina Rosenberg kallar det ”Den nya svenska 

öppenheten”.1 Fanny Ambjörnsson diskuterar detta i sin bok Vad är queer? och jag tolkar 

Ambjörnsson som att hon menar att en avvikande sexualitet inte är lika betydelsefull bland 

ungdomar längre utan det som idag är väsentligt är att inte utmana våra könsroller. Om du som 

ung kvinna identifierar dig som lesbisk är det inte en stor sak så länge du inte utmanar din roll 

som kvinna. Du måste klä dig och bete dig efter ditt genus.2  

Jag kan emellanåt uppleva att det är lättare för en individ att identifiera sig som icke-

heterosexuell och komma ut idag än vad det var för mina vänner femton år sedan. Idag syns 

homosexuella män och kvinnor ute i samhället mycket mer än vad de gjorde femton år sedan. 

Idag har vi representanter i regeringen och i diplomatkretsar såväl som i våra tv-soffor. Jag tycker 

inte om att peka ut homosexuella som en grupp utanför normen. I min värld är vi alla lika men i 

denna uppsats separerar jag de tu.  

Under en individs ungdomsår händer det mycket i hans eller hennes liv. Du växer upp, skapar 

nya relationer och tar död på gamla. Du försöker desperat finna ut vem du är och vad du vill med 

ditt liv. Du lär känna dig själv och lär dig tycka om dig själv. Du finner ting hos dig själv du tycker 

illa om och saker du tycker bra om. Vi är inte perfekta någon av oss. För många människor, unga 

som gamla, är litteratur och böcker ett viktigt redskap i detta sökande. Litteraturen spelar inte 

bara en viktig roll för den personliga utvecklingen utan även för nöjes skull. Du kan fly in i andra 

världar liksom ta del av en annan människas livsöde. Andra söker sig åt andra håll. Som att spela 

fotboll eller musik. Kanske sparka sönder lyktstolpar? Men det är viktigt att det finns något för 

alla. Jag själv sökte mig till böckernas värld och även i böckernas värld måste det finnas något för 

alla. Oavsett om du tycker om att läsa Harlequin-noveller eller Tolkien. Jag har alltid läst mycket 

böcker och de har fyllt en viktig funktion i mitt liv. Jag har gått igenom perioder i mitt läsande 

och läst mycket olika genrer men något jag aldrig läst som ung var böcker som handlade om ung 

homosexuell kärlek. Därför har jag nu när jag blivit vuxen blivit nyfiken på vad som fanns då men 

framförallt vad som finns på marknaden nu.  

                                                 
1Rosenberg Tiina 2002, Queerfeministisk agenda, Atlas, Sid. 103ff 
2Ambjörnsson 2005, Sid. 121f 
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Syfte 
Mitt syfte är att undersöka hur kärlek mellan unga flickor skildras i dagens skönlitteratur som 

riktar sig till ungdomar. Jag vill titta närmare på hur flickorna i böckerna framställs i synen på 

dem själva som unga kvinnor och lesbiska. Hur hanterar de sin avvikande sexualitet? Hur skildras 

flickorna och vad säger bilden som författaren sänder ut till den unga läsaren? Jag kommer att 

använda mig av queer- och genusperspektiv. Jag har valt att begränsa mig till lesbisk kärlek då 

mycket av fokuset på kvinnlig homosexualitet i media och tidningar sista åren legat på sex och 

porr och med syfte att behaga mannen. Det är inte någon rättvis eller sund bild av kvinnor och 

därför vill jag undersöka huruvida den bilden följer med in i den litterära världen. Då den lesbiska 

kärleken även har osynliggjorts genom historien finner jag det intressant att begränsa mig till just 

kvinnlig homosexualitet. Men det är också intressant att titta närmare på hur omgivningen 

framställs i böckerna och hur den ser på flickornas kärlek. 

 

Frågeställningar 
Mina frågeställningar är: Hur skildrar författaren de unga huvudrollsinnehavarna och dess 

hantering av sin sexualitet? Hur framställs och problematiseras homosexualiteten av omgivningen 

och av dem själva? Finns det några problem? Hur skildras kärleken? Hur förhåller sig 

huvudrollsinnehavarna i böckerna till omgivningen och omgivningen till flickorna?  

 

Bakgrund 

Syns inte, finns inte? 
Kvinnlig homosexualitet syns inte i historien, men tittar man lite närmare finns den där. Men den 
är förtäckt och svår att upptäcka.3 Kvinnlig homosexualitet har ofta haft en tendens att bli osynlig 
och försvinna.4 Boken Queersverige är en antologi som behandlar olika aspekter och områden i vårt 
samhälle utifrån ett queerperspektiv. I Queersverige skriver Fanny Ambjörnsson att i tidigare 
kvinnoforskning om framförallt unga kvinnor har inte lesbiska varit en grupp som fallit under 
luppen.5 Hon skriver vidare om unga tjejers nära vänskap som kan liknas vid en nära intim 
kärleksrelation och där hon menar att erotiska inslag kan förekomma. Dessa typer av vänskaper 
och väninnelekar kvinnor emellan kunde förr ses som ett tidsfördriv och som en fas i väntan på 

                                                 
3Ambjörnsson Fanny 2005, ”Johannas förändring: Genusskapande och heteronormativitet bland gymnasietjejer”, ur: Queersverige, 
Kulick Don (red.) , Natur och Kultur, Sid. 184 
4Ibid. Sid. 201 
5Ambjörnsson 2005, (Kulick Red.), Sid. 184 
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den stora (manliga) kärleken. Med en vidare diskussion med inslag av queer och sexualitet kan det 
förstås varför dessa individer missats i historien.6

Det finns undersökningar över kvinnors homoliv under 1900-talets sista hälft. Något som är 
centralt både i manligt som i kvinnligt homoliv är platsen för det sexuella mötet. Männen har 
varit förvisade ut i samhället, ut i parken medan kvinnor har varit förvisade till hemmets lugna 
vrå. Det har varit socialt accepterat för två kvinnor att leva tillsammans och samboboendet var 
mycket vanligt under 1950-talet. Det gjordes ingen notis om detta då det uppfattades som 
normalt att kvinnor umgicks i hemmen7 och med en förespegling med att de bara var vänner 
förenklades även romansen.8 Lindholm och Nilsson skriver att de lesbiska kvinnornas kärleksliv 
präglades av längre relationer, förälskelser och oftast inom fasta relationer. När kvinnorna rörde 
sig i det offentliga utelivet var det i sällskap av andra män då det förväntades att ha ett 
egenintresse av detta och känna begär till männen. Den frihet kvinnor hade kring att kunna 
umgås med det egna könet på ett ickenormativt sätt utan att ögonbryn höjdes för den skull var 
utesluten för homosexuella män.9  Men det var först under 1970-talet som kvinnor började kräva 
mark i det offentliga rummet och i nöjeslivet och krävde de det som lesbiska och homosexuella. 
Det var även då de klev ut i samhället och gjorde sig hörda i media.10     

Lukas Moodysson regisserade filmen Fucking Åmål som hade premiär hösten 1998. Filmen 
handlar om två homosexuella högstadietjejer, Elin och Agnes, deras kärlek och ledan i att växa 
upp i en småstad. Under året -98 fanns det flertalet filmer som behandlade homosexualitet men 
endast en som handlade om två tjejer, Fucking Åmål. I de lysande recensionerna var det precis 
som om homosexualiteten försvann och blev osynlig, kärleken flickorna emellan sågs inte utan 
fokuset låg istället på hur tråkigt det var att växa upp i en småstad i Sverige. Det var enbart en 
recensent i Svenska Dagbladet som påpekade homosexualiteten som en central del i Fucking Åmål 
och han skrev att filmen handlade om modet att vara människa.11 Efter hans recension utlöstes 
det en kedjereaktion och flickornas kärlek uppmärksammades överallt vilket ledde till att 
Moodysson gick ut i media för att tona ner den lesbiska kärleken och tryckte på att det inte var en 
film om homosexualitet utan handlar om relationer unga människor emellan och utanförskap.12 
Ett tecken på att osynliggörandet av unga kvinnor fortfarande pågår, antingen syns de knappt 
eller så missförstås dem. 

 

                                                 
6Ambjörnsson 2005, (Kulick) Sid. 184 
7Lindholm Margareta, Nilsson Arne 2005, Rum, Liv, identitet, Ur: Queersverige Kulick Don (red.), Natur och Kultur, Sid. 
292 
8Ibid. Sid. 297 
9Ibid. Sid. 293f 
10Ibid. Sid. 299 
11Diskussionen kring recensionerna av Fucking Åmål står Rosenberg för i Queerfeministisk agenda från 2002. 
12Rosenberg 2002, Sid. 106ff 
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Vad har hänt sedan 1944? 
 1944 avskaffades kriminalitetsstämpeln för homosexualitet.  
 1950 bildades RFSL (Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande) 
 1979 tog Socialstyrelsen bort stämpeln på att homosexualitet var en psykisk störning. 
 1987 blev det förbjudet att diskriminera homosexuella och samtidigt kom sambolagen för 

homosexuella. 
 1995 kom partnerskapslagen och då blev det möjligt att ingå partnerskap med sin käresta.  
 2002 upptogs homosexuella i lagen mot hets mot folkgrupp och även möjlighet till att 

prövas som adoptivföräldrar.13   
Sverige var ett av de första länderna i världen att erkänna en homosexuell kärleksrelation 

nästintill jämlik med en heterosexuell sådan. 

 

Presentation av empiri 
Jag kommer att använda mig utav tre svenska skönlitterära böcker som riktar sig till ungdomar. 

De tre är: 

 Dags att våga? Av Åsa Nilsson 

 Du och jag, Marie Curie av Annika Ruth Persson samt 

 Henrietta är min hemlighet av Maja Hjertzell 

Jag har valt de tre böckerna slumpmässigt i ungdomshyllan på biblioteket och därmed visste jag 

från början att de behandlade ung kärlek mellan två flickor. Henrietta är min hemlighet hade jag blivit 

rekommenderad men använde mig ändå av metoden blunda och peka på bibliotekets sökskärm. 

De är alla tre skrivna på 2000-talet och skildrar en aktuell bild av Sverige idag. Min fördom sa 

samtidigt att det kan vara svårt att finna litteratur från tidigare decennier än 1980-talet eftersom 

sjukdomsstämpeln på homosexualitet togs bort så sent som 1979. Det har jag dock förstått under 

resans gång att så inte var fallet. Jag har trots det valt att använda mig av 2000-talets litteratur då 

den skildrar ett Sverige unga idag lättare kan känna igen sig i och kan identifiera sig med. Det är 

min önskan att unga idag finner bra litteratur som gör att jag vill undersöka den närmare.   

Dags att våga? Av Åsa Nilsson 
Dags att våga? handlar om Alexandra. Alexandras mamma har precis träffat en ny man och är 

förälskad. Denna gång är det på riktigt säger hon. Hennes mammas förälskelse finner Alexandra 

jobbig och tankarna kring varför hon själv aldrig blir kär uppkommer. Alexandra spelar basket 

och har genom sporten och hennes vän Jonas, som även han spelar basket, kontakt med mycket 

                                                 
13Rosenberg 2002, Sid.104 
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killar, något Linn, hennes andra vän, älskar. Linn pratar bara om killar medan Alexandra finner 

mer intressanta saker att diskutera. En dag får Jonas lag en ny andratränare, Yulia. Och det är där 

historien tar sin början.  

 

Du och jag, Marie Curie, Av Annika Ruth Persson 
Du och jag, Marie Curie handlar om Jenny, 15 år. Titeln refererar till Marie Curie som Jenny 

beundrar. I sin dagbok skriver Jenny till henne. Jenny är även hon en sporttjej men hon ägnar 

mycket av sin fritid till att spela fotboll. I hennes lag spelar även Filippa. Filippa har kommit lite 

längre i utvecklingen än vad Jenny har och har med den fått lite mer attityd. Jenny umgås precis 

som Alexandra i en vänkrets med mycket killar. Hennes bästa kompis Mattis spelar i ett band och 

han vill att Jenny ska bli ljudtekniker till dem. Boken är utgiven 2003 men utspelar sig i Göteborg 

1986. Jenny och Filippa finner varandra och det är den enda av de tre böckerna som behandlar 

både sex såsom kärlekens smärtsamma bitar som svek och sorg. 

 

Henrietta är min hemlighet, Av Maja Hjertzell  
Henrietta är min hemlighet handlar om Måsen som är våldsamt förälskad i Henrietta. Måsen tror inte 

på den rätta och blir mest deprimerad av tanken. Men skulle den rätta mot förmodan finnas så är 

det Henrietta. En dag kommer Henrietta fram till Måsen och berättar att hon hört att Måsen är 

förälskad i henne och frågar således om de ska ta en fika. Det är då Måsen blir rädd och flyr. Men 

Henrietta är ihärdig och Måsen tvingar sig själv att övervinna sina rädslor. Boken beskriver kärlek 

när den är som bäst och när den är som värst. Kvalen, tvivlen, lyckan, den första kyssen, hoppet. 

Boken har en härlig tvist på slutet vilken jag av respekt för en eventuell läsare av boken inte bör 

avslöja men tyvärr är omöjligt att undvika. Detta är omöjligt på grund av mitt syfte som 

behandlar homosexuella flickor. Boken är skriven som en traditionell kärlekssaga och det är först 

i slutet som det avslöjas att Måsen är en flicka. Känner man inte till det sedan tidigare, så kan en 

förvåning uppdaga sig, då det inte finns något som avslöjar denna (enligt min åsikt) härliga tvist.  

Teori och teoretiker 
Jag kommer under detta kapitel presentera centrala begrepp såsom Lesbisk/flata, Queer, Genus 
och Sexualitet. Jag vill även passa på att väldigt kort presentera Tiina Rosenberg och Fanny 
Ambjörnsson som jag använt som inspiration och som teoretiker i min studie. 
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Tiina Rosenberg är professor i Genusvetenskap vid Lund Universitet och docent i 
teatervetenskap vid Stockholms universitet. Hon är även prefekt vid Centrum för 
genusvetenskap.14   

Fanny Ambjörnsson är Socialantropolog och forskar vid Centrum för Genusstudier vid 
Stockholms universitet.15

 

Lesbisk eller flata? 
Vad innebär det att vara lesbisk? Räcker det med att inför sig själv definiera sig som lesbisk? Eller 

är det andra som avgör vilken sexualitet du har beroende på vem du är, hur du ser ut eller efter 

vem du väljer att leva med? Om du som kvinna lever tillsammans med en man, är du per 

automatik heterosexuell då? Eller tvärtom? Tiina Rosenberg har skrivit boken L-ordet som tar upp 

just dessa frågor tillsammans med en mängd andra. Hon menar att lesbisk inte är ett ord som 

längre används inom homorörelsen. Är du en homosexuell kvinna idag är du flata. Lesbisk som 

uttryck och identitet har blivit ett uttryck som representerar en lesbisk feminist från förr.16  

Under 1970-talet hade begreppet lesbisk en stark anknytning till den lesbisk-feministiska 

kampen. Den politiska sakfrågan handlade om att ta avstånd från RFSL och de homosexuella 

männens kamp. På den tiden hade lesbisk en helt annan politisk innebörd än vad det har idag. 

Det fanns också en gränsdragning mellan de kvinnor som var lesbiska och de som kallade sig för 

homosexuella kvinnor då de lesbiska kvinnorna var involverade i den politiska rörelsen. De som valde 

att inte stämma in i kampen sågs nästintill som motståndare. Då det idag är allt längre sedan 

kampen begav sig har många unga homosexuella feministiska kvinnor svårare att relatera till 

begreppet lesbisk som känns föråldrat och flata har tagits vid och fungerar bättre i dagens 

samhällsklimat. Det gör också att det är svårare för oss idag att förstå vilken politisk innebörd 

och uppkäftighet som ett begrepp som lesbisk hade då. Lesbisk är ett ord som idag har bleknat 

och ersatts med nya mer moderna begrepp och identitetsbeteckningar. Men i den tid då lesbisk 

var det mest radikala inom feminismen du kunde vara, brann kitteln inunder. Och det är nog 

något vi måste upplevt för att förstå.17   

                                                 
14Rosenberg 2006, baksidan 
15Ambjörnsson 2006, baksidan 
16Rosenberg Tiina 2006, L-orådet, Normal, Sid. 11 
17Rosenberg 2006, Sid. 41f 
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Queer 
Queer är en teori och ett begrepp som gjorde sitt intåg i Sverige i mitten av 1990-talet. Queer är 
ett svårdefinierat begrepp och det finns en mening med detta. Det finns inte heller bara en 
queerteori18 och Ambjörnsson skriver att: Queer är snarare ett samlingsnamn på olika kritiskt 
granskande perspektiv på sexualitet19.  

Rosenberg menar dock att queer inte bör preciseras då det queera från början hade till uppgift 
att bryta upp kategorier snarare än att bli en. Trots detta finns det ett antal vanliga betydelser så 
som: synonymt med gay, bi, lesbisk och transpersoner men även fått epitetet att fungera som 
paraplybegrepp för dessa grupper.20

En central fråga inom queerteorin är maktbegreppet i relation med normalitet. Makt är sällan 
en ensidig relation utan det finns alltid en förtryckare och en förtryckt. Förtrycket sker hela tiden i 
vår vardag och i de flesta mellanmänskliga kontakter såsom om en lärare uttrycker att det är 
påfrestande att du som tjej låter lika mycket och tar samma plats som dina manliga klasskamrater 
eller när du berättar för dina kompisar att du är kär och de antar att du är kär i någon med 
motsatt kön. Makten finns överallt, oavsett om det utövas i välmening eller inte. Sköter du dig i 
skolan som en flicka förväntas göra, uppfattas du som en välartad och god elev. Att makten finns 
överallt innebär också att den inte bara är repressiv utan även produktiv och detta leder till att 
maktrelationer hjälper oss att skapa våra identiteter och självuppfattningar.21  

 

Sexualitet  
Vad är sexualitet? För att förstå queer bör även sexualitet förstås. Sexualitet är inte något enkelt. 
Det går inte att isolera från andra samhälleliga fenomen. Studeras sexualiteten ur ett 
queerperspektiv kan sexualiteten förstås på många sätt. Ibland talas det om den som identitet, du 
är homosexuell eller heterosexuell, eller om den sexuella handlingen i sig så som ett samlag eller 
en kyss och ibland som ett begär i en vidare bemärkelse, som exempel makt.   

Queerteorin kring sexualitet handlar om hur identiteten, handlingen, regler, normer och 
föreställningar tillsammans kan kallas sexualitet. Alltså är det inte så intressant att analysera alla 
olika former av sexualitet då allt mer eller mindre hänger samman.22  

Tiina Rosenberg beskriver sexologins synsätt på sexualitet från slutet av 1800-talet. 
 
Sexualitet kan betraktas som en fysiologisk-biologisk, psykologisk fråga och/eller en kulturell 
social fråga. Den biologiska utgångspunken betonar sexualitet som något medfött, ”naturligt”, 

                                                 
18Kulick Don (Red) 2005, Queersverige, Natur och Kultur, Sid. 9f 
19Ambjörnsson 2006, Sid. 37 
20Rosenberg 2002, Sid. 11f 
21Ambjörnsson 2006, Sid. 47 
22Ibid. Sid. 36  
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som till sin karaktär är väsentligen heterosexuell och penetrationsinriktad med fortplantningen 
som det primära syftet.23   

 
Den biologiska sexualiteten är omdebatterad, en del feminister separerar inte biologin från 

sexualiteten. Det kan förstås genom svårigheten med att definiera könsskillnaderna utan det 
biologiska könet. Det finns andra, större grupper av feminister som menar att sexualiteten är en 
social konstruktion. De menar att sexuell njutning måste läras in. Du vet inte från början vad som 
du finner njutning i, utan lär dig efter hand. Det går dock inte att bortse från att den biologiska 
kroppen är ditt redskap och rekvisita. Dock handlar inte heller sexualiteten enbart om den 
sexuella akten. Ser man på sexualiteten i en social kontext finns den även nära sammankopplad 
med maktspelet mellan könen. En sexualiserad makt som används till att hålla kvinnor i schack. 
Rosenberg menar att genom socialiseringen av könet lär sig kvinnor att vara tillgängliga för 
männen och att kvinnors identitet vilar på detta.24  

Något annat som är centralt inom sexualiteten är att det finns inte bara en enda. Som exempel 
faller inte all heterosexualitet under sund heterosexualitet. Den bästa sexualiteten är den som 
utförs i hemmets lugna vrå. Den skall vara frivillig i en relation mellan en kvinna och en man och 
ingen annan. Kvinnan och mannen ska vara ungefär lika gamla och leksaker eller hjälpmedel får 
inte förekomma. Det primära syftet med den sexuella akten skall vara att avla ett litet barn. Det är 
inte socialt accepterat att ägna sig till exempel swinging (=partnerbyte) eller låt oss säga en 
relation där den ena parten är 40 år äldre än den andre. Det är viktigt att peka på att det inte bara 
finns en homosexualitet eller en heterosexualitet. Det finns flera olika sätt att praktisera sin 
sexualitet på och vara sexuell. Bara för att du identifierar dig som hetero betyder inte det att du 
faller inom ramen av vad som är och uppfattas som normalt.25      
 

Genus 
Vad är genus? Jag har valt att använda mig av R.W. Connell och Nina Björk för att närmare 
presentera genus. Genus är de könsroller vi lär oss redan i vaggan. Ett enkelt exempel kan vara 
att flickor förväntas bära rosa och pojkar blått, kvinnor ska behaga, män behagas. Och något så 
vardagligt som att kvinnor väljer att bruka damtoaletten och män herrarnas26. Överallt stöter vi 
på skillnaderna mellan män och kvinnor. Genus finns i vårt vardagsliv och vi tar det för givet. 
Media lär ungdomar vikten av att vara ung, attraktiv och lyckad. Media har axlat den gamla 
hederliga riddarsagan och förmedlar bilden av den unga bedårande kvinnan som tålmodigt väntar 
på att prinsen skall komma.27 Ska vi då betrakta det faktumet med lite ironi så kan vi titta tillbaka 

                                                 
23Rosenberg 2006, Sid. 30 
24Ibid. Sid. 30f 
25Ambjörnsson 2006, Sid. 86ff 
26Björk Nina, 1996, Under det rosa täcket, Wahlström & Widstrand, Sid. 9 
27Connell R.W. 2002, Om genus, Daidalos, Sid. 11ff 
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på den homosexuella kvinnan under 1950-talet som ägnade sin väntan åt att umgås erotiskt med 
sina väninnor istället för att stå stand-by i väntan på den stora kärleken28.  

Simone de Beauvoir skriver i Det andra könet29 att vi inte föds till kvinnor utan vi blir kvinnor. 
Liksom den sexuella njutningen lär vi oss hur vi ska bete oss. Vi lär oss vårt genus. Nina Björk 
diskuterar i Under det rosa täcket hur kvinnligheten skapas av modemagasin som ”vet” vad som är 
kvinnligt. Attribut som oavkortat följer är hur man som kvinna ska göra sig tillgänglig för mannen 
och vara vacker. En naken kvinnokropp är inte nödvändigtvis kvinnlig utan den blir kvinnlig 
först då den fått de attribut som en kvinna bör ha. Hon ska vara pysslig och omhändertagande. 
Hon ska vara vacker och känslosam.30 Genus följer även mannen och manlighet är motsatserna 
mot kvinnan. Han ska vara stark och manlig. Återigen är det många gånger media som skapar 
bilden och dikotomierna mellan män och kvinnor. Ett tydligt exempel till på dessa 
genusskillnader ger Connell oss: 
 

Världens mest populära TV-sändning sägs vara Super Bowl i USA, då hundra miljoner 
människor bevittnar ett evenemang med påfallande tydliga genusinslag: kraftiga, bepansrade 
män rusar på varandra i jakten på en boll av läder, medan smala kvinnor i korta kjolar dansar 
och ler i pauserna.31

  
Att män ska vara starka och snabba och kvinnor vara glada och tillgängliga är något som 
genomsyrar genusteorierna. Vårt genus är så integrerat i våra liv att de ses som naturliga och det 
är därför kan det ses som något ohanterbart då två kvinnor bli förälskade.32 Connell diskuterar 
även den manliga heterosexualiteten som även den spelar en central roll inom genusordningen. 
Den vita heterosexuelle europeiska och amerikanska mannen är norm och kvinnan är 
underordnad mannen. En av de främsta argument för att det inte går att separera genus från 
sexualitet eller klass eller etnicitet kretsar just kring detta. Då en kvinna är underordnad mannen, 
blir en lesbisk kvinna underordnad först mannen, och sedan den heterosexuella kvinnan. Är den 
lesbiska kvinnan, låt oss säga från Chile, blir hon underordnad i ytterligare ett steg. Arbetar hon 
som sömmerska, ytterligare ett steg.33 För att jag ska få kalla sig kvinna krävs det dels att jag rent 
fysiskt ser ut som en kvinna men även att jag rör mig, klär mig och för mig som en kvinna ska. 
Jag ska dessutom vara heterosexuell och det är först då jag blir godkänd som en riktig kvinna.  

                                                 
28Ambjörnsson (Kulick red.)2005, Sid. 184 
29Björk diskuterar de Beauvoirs tankar i Under det rosa täcket. 
30Björk 1996, Sid. 9ff 
31Connell 2002, Sid. 13 
32Ibid. Sid. 14 
33Laskar Pia 2005, ”Abnorma kroppar och europeisk heterosexualitet i kolonialismens kölvatten”, Ur: Queersverige, Kulick (red.) 
Natur och Kultur, Sid. 159f 
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Metod  
Jag har valt att främst använda mig av innehållsanalys men även tagit del av intressanta aspekter i 
den narrativa analysen. Innehållsanalysen växer ur den narrativa analysen som en metod i hur 
forskaren läser olika material. Jag finner dessa angreppssätt lämpliga då mitt syfte innebär att jag 
ska analysera skönlitteratur. Jag har använt mig av Göran Bergström och Kristina Boréus bok 
Textens mening och makt som tar upp och behandlar olika metoder att analysera och behandla en 
text. Jag har även använt Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder. 

 

Narrativanalys 
Narrativanalys är en tvärvetenskaplig analysmetod och har olika synsätt beroende på vilken 
forskare som brukar den.34 Analysmetoden är av kvalitativ natur.35 Narrativanalys är ett sätt att 
bringa ordning och analysera text för att kunna fånga ett samhälle och en miljö för att förstå den 
tidens sociala kontext.36 Något som framhålls som intressant av Bryman med narrativ forskning 
är möjligheten att få förstå olika skeenden i samhället och förstå individer och för forskaren öka 
förförståelsen i övriga samhället för kulturen och vår gemensamma omvärld.37  

Ett resultat blir dock först av intresse då den narrativa analysens resultat kopplas till en teori, i 
mitt fall kopplar jag mitt resultat till queer och genus som jag tidigare berättat.38  

Det är också viktigt att vara noga med att som forskare veta vad man menar med ett narrativ. I 
detta arbete kommer jag att tillge mina tre böcker detta, alltså de tre romaner är de tre narrativ 
som jag kommer att analysera.39  

Ett sätt att läsa en narrativ är det kategoriskt-innehållsliga sättet. Detta är även kallat 
innehållsanalys.40 Jag har dock valt att separera de tu då jag presenterar dem här. Jag finner 
aspekter i den narrativa analysen intressanta och jag framhåller vikten av att presentera bägge då 
de förstås gemensamt och innehållsanalysen springer ur den narrativa.   

Innehållsanalys 
Innehållsanalys används främst vid analyser då forskaren mäter mängden skeenden i sitt 
material.41 Innehållsanalys är en mycket flexibel metod42 då den kan appliceras på de allra flesta 

                                                 
34Bergström Göran, Boréus Kristina 2005, Textens mening och makt, Studentlitteratur, Sid. 221 
35Bryman Alan 2001, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Sid. 388 
36Ibid. Sid. 469-470 
37Bergström, Boréus 2005, Sid. 225 
38Bryman 2001, Sid. 388 
39Bergström, Boréus 2005, Sid. 232 
40Ibid. Sid. 237 
41Ibid. Sid. 43 
42Bryman 2001, Sid. 190 
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typer av texter som produceras idag.43 Innehållsanalysen finner sig väl lämpad för att finna 
mönster och jämförelser i en större mängd text.44 Genomförs dessutom analysen manuellt istället 
för med hjälp av en dator ökar möjligheten att göra djupare tolkningar av empirin. Då metoden 
innebär att forskaren letar efter och finner intressanta skeenden i en stor mängd text blir det 
omöjligt att använda alla intressanta aspekter forskaren finner i materialet. Jag i min roll som 
forskare har valt att begränsa mitt material då jag finner vald mängd lämplig för undersökningens 
omfång. 

Fördelar med innehållsanalys kan ses som att den är enkel till sin natur då forskaren med 
lätthet kan beskriva sitt urval och hur han eller hon gått tillväga under sitt analysarbete. Därför är 
det lätt att se hur resultatet vuxit fram och det är lätt att ta upp studien för att arbeta vidare med 
den.45  

Således finns det nackdelar med. En av dessa nackdelar är att resultaten inte kan bli bättre än 
den empiri forskaren arbetar med. Det är viktigt att undersöka sin empiri efter huruvida 
dokumentet verkligen är äkta (Autencitet), huruvida åsikten i dokumentet inte blivit ändrat 
(trovärdigheten) och om dokumenten är representativa för andra dokument (representativitet).46 
Då jag använder böcker som inte bygger på verkligheten utan är berättelser riktade till ungdomar 
så har jag främst valt att respektera representativiteten då jag finner böckerna representativa för 
sin genre.   

 

Hur har jag då gått tillväga? 
Jag har inlett mitt arbete med att begränsa mitt urval till tre skönlitterära böcker då jag funnit det 

tillräckligt för att kunna besvara syfte och egna mål. Därefter har jag enligt metodens riktlinjer läst 

böckerna ordentligt ett antal gånger men även annan litteratur för att tillsammans med egna 

erfarenheter satt mig in i böckernas verklighet. Jag har då jag läst letat efter gemensamma 

nämnare och vad som skiljer böckerna emellan. Skeenden som jag sedan kan analysera och 

applicera i mitt slutgiltiga resultat. Jag har inlett med att läsa böckerna för att inte vara låst vid 

uppgiften utan för att kunna nöjesläsa dem och låta mig dras med. Sedan har jag formulerat mitt 

syfte och läst igen och då har jag sökt efter de skeenden i böckerna som hjälper mig att besvara 

syftet.  

                                                 
43Bergström, Boréus 2005, Sid. 44 
44Ibid., Sid. 84 
45Bryman 2001, Sid. 203 
46Ibid. Sid. 203 
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Analys  

Jag har i min analysdel valt att dela upp mina resultat efter de skeenden som jag funnit mest 
intressant. Jag har delat upp den i två övergripande delar, flickorna själva och deras omgivning, 
för att tydligare kunna besvara mitt syfte.  

Hur skildras flickorna och deras kärlek? 

Det första mötet 
Det första mötet framställs som centralt i samtliga böcker.  I Åsa Nilssons bok Dags att våga? lär 
vi känna Alexandra (även kallad Alex) innan vi lär känna Yulia. Alex bor tillsammans med sin 
mamma Åsa och deras relation framställs till en början som god. Dock har Åsa träffat en ny man 
och trots att hon säger att det är på riktigt nu så känner Alex att hon inte riktigt har lust att 
engagera sig. Allvar har det varit tidigare. Alex spelar basket och har via sporten många vänner. 
Men hon umgås mest med Linn och Jonas. Jonas har hon blivit kompis med genom basketen. 
Han beskrivs som snygg och Alex misstas ofta för att vara tillsammans med honom vilket hon 
vidhåller att så är inte fallet. Då Alex också spelar basket är det inte ovanligt att de två flickorna 
följer med på träningarna och tittar på. Vid ett tillfälle får hon syn hon på Yulia som ska ta över 
andretränarrollen i Jonas lag. 

 
Tjejen började prata med killarna och de lutade sig fram för att höra bättre. Hennes halvlånga 
bruna hår föll hela tiden fram i ansiktet på henne när hon pratade. Flera gånger försökte hon 
stryka bort det men misslyckades. Alexandra skrattade till. 
– Vad skrattar du åt? Undrade Linn. 
− Inget, mumlade Alexandra och blev röd i ansiktet.47 [...] 

 
Alexandra kunde inte koncentrera sig. Hon försökte se på matchen men den var så tråkig och 
hon var nyfiken på tränartjejen. Det var i alla fall vad Alexandra trodde att hon var. Hon 
hjälpte till med bytena och piggade upp killarna på bänken. Det måste vara en tränare, tänkte 
hon för sig själv. Men hon såg så ung ut.48

 
Nilsson beskriver hur Yulia fångar Alex uppmärksamhet direkt och hur Alex inte förstår hur hon 
kan fascineras så av Yulia. Hon försöker komma på om de setts tidigare men kan inte komma på 
något. Bredvid på läktaren sitter Linn som desperat försöker få Alex att faktiskt se hur snygga alla 
killarna på plan är. När Yulia försvunnit sitter Alex och letar efter henne med blicken när Linn 
säger: 

 
– Kolla! Alex, kolla då. Linn tog Alexandra i armen och pekade på Stavros som hade tagit av 
sig matchlinnet för att byta till t-shirt. Han skyndade att sätta på sig T-shirten för att slippa stå 
halvnaken i hallen men Linn hann se. Hon låtsades svimma. Alexandra tittade på Stavros fast 

                                                 
47Nilsson Åsa 2005, Dags att våga?, Opal, Sid. 14 
48Ibid. Sid. 16 
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utan Linns entusiasm. Hon höll nästan på att rycka på axlarna. Hon försökte verkligen se 
samma sak som Linn men det gick inte. Det fanns inget med Stavros muskelmage som 
intresserade henne.49

 
Att Alex inte är intresserad av killar i samma utsträckning som Linn är inget som bekymrar 
henne. Läsaren får veta att hon aldrig har varit kär. Jag kopplar Linns engagemang i pojkarnas 
fysiska uppenbarelse till Connell och resonemanget Connell för fram kring Super Bowl. Där det 
beskrivs som önskvärt att män i sina genusmönster bör vara stora och starka.50  

Nilsson är tydlig i sin framställning av Alex att hon har viktigare saker att tänka på än killar. 
Alexandra och Linn har alltid varit vänner sedan de varit små och har en vänskap där de kan tala 
om allt. Alexandra har aldrig riktigt tänkt på varför hon aldrig blir kär. Hon hade en flört med en 
basketkompis på ett läger när hon var yngre men hon förstod efter en tid att det bara var känslan 
av framgången de upplevt tillsammans på lägret som hon var förälskad i. Hon har heller inte 
tänkt i de banorna att hon skulle kunna vara lesbisk. Då Nilsson låter de två träffas för första 
gången vaknar tankarna för första gången. Jag uppfattar det som att funderingarna alltid funnits 
där men inte konkretiseras och varit formulerade. Det är först då hon träffar Yulia som allt ställs 
på sin spets.  

Efter träningen får läsaren veta vem Yulia är. Att hon ska bli andretränare åt pojklaget. Hon 
går på basketgymnasium och då allihopa går till McDonalds för att äta börjar vi så smått lära 
känna Yulia. Nilsson beskriver restaurangbesöket och låter läsaren få veta att det inte bara är Alex 
som uppfattar Yulia som snygg utan pojkarna samlas kring henne som flugor kring saft på 
sommaren. Snacket efter träningen är ganska hård men Nilsson framställer Yulia som en tjej som 
är framåt och som inte är rädd för att haka på killarnas jargong. Yulia beskrivs som en tjej att 
beundra, vilket Alex gör då hon beskrivs som motsatsen till vad Alex är. Yulia är pratsam, 
självsäker och vågar ta plats. Hon utmanar inlärda genusmönster. Men hon balanserar på gränsen. 
För Linn som också framställs som Yulias motsats men Linn är mycket mer osäker i relation till 
killarna. Då Alex framställs som en i gänget så framställs Linn som en tjej som inget hellre vill än 
att få vara med. Linn vill väldigt gärna ha någon som tycker om henne. För Linn innebär alltså 
Yulias inträde i boken ett hot. Då Linn är trygg i vänskapsrelationen med Alex då Alex inte visar 
något direkt intresse för pojkar. Då har ju Linn ett större urval att spana på.  

I Annika Ruth Perssons bok får vi träffa Jenny. Jenny sportar även hon, liksom Alex, en hel 
del och har precis flyttats upp ett steg i fotbollsliga tillsammans med kompisen Jasmin. Jenny 
framställs även hon som en osäker tjej. Filippa är också ny i laget. Filippa framställs som en kaxig 
och framåt tjej utåt men i själva verket är hon lika osäker som Jenny. En dag tar Filippa sällskap 
med Jenny från träningen trots att hon bor åt andra hållet. 

 
– Bor du åt det här hållet? Undrar Jasmin 
– Nä, åt andra hållet, säger Filippa och viftar lite obestämt bakåt. Ska handla först. 

                                                 
49Ibid. Sid. 17 
50Connell, 2002, Sid. 13 
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Och när Jenny säger hejdå och svänger upp på Godhemsgatan följer Filippa med. 
Det blir trögt när de blir ensamma, tyst, de känner inte varandra. Vad jobbigt, säger någon av 
dem när de går i uppförsbacken. Massa backar i Göteborg. Fast Majorna är ganska platt. Över 
krönet och ett litet stycke ner på andra sidan. Sen är de framme vid Jennys port.  
– Bor du här? säger Filippa och stannar. 
Ja, här bor hon, tredje våningen. 
Filippa frågar mer och mer. En fyra. Med mamma och pappa, inga syskon.51

 
Filippa framställs som en mycket ensam tjej. Hon bor med sin mamma och hennes pappa har 
lämnat familjen för länge sedan och Persson beskriver deras relation till pappan i mindre goda 
ordalag. Författaren skildrar ett familjeuppbrott som gjort ont och låter Filippas mamma prata 
om pappan med Filippa enbart då mamman är kraftigt berusad. När Persson beskriver Filippas 
första försök till kontakt uppfattar jag det som desperat men hur får man annars vänner? En tid 
senare går delar av laget på bio: 

 
Det var Helena och Veronica som skulle gå, och efter träningen igår frågade de om någon 
annan ville hänga med. Jenny ville. Då ville Filippa också. [...] Filippa lutar sig väldigt långt in 
mot Jennys fåtölj. Har tagit hela armstödet. [...] Det är inte filmens fel att Jenny har svårt att 

koncentrera sig. Det är mer att Filippa sitter och märks hela tiden.52    
 
Persson beskriver Filippas försök till lära känna Jenny som allt enträgna. Men författaren skildrar 
inte heller Jenny som ointresserad. Filippas försök till att fånga Jennys uppmärksamhet har blivit 
tydligare och det fungerar. Från att Jenny uppfattat det som lite påträngande så mjuknar hon och 
släpper in Filippa i hennes liv. På vägen från bion cyklar de förbi deras tränares hem och 
författaren beskriver honom som en opålitlig vuxen och att det händer att han tar sig friheten att 
ringa hem till Filippa då han är full och trakasserar henne sexuellt. Något som senare i deras 
relation kommer att spela stor roll. Och när hon kommer hem skriver hon i sin dagbok: Om jag 
upptäcker ett grundämne ska det nog heta Filippium.  Persson låter läsaren uppleva hur Jenny under 
kvällens gång varit mycket uppmärksam på hur hon har betett sig, framförallt inför Filippa. Och 
det är under den här kvällen som vi får upptäcka att Jenny blir kär. 

I den tredje boken får vi veta av Hjertzell att Henrietta alltid funnits i Måsens liv. De har växt 
upp tillsammans i parallellklasserna men de känner inte varandra. Måsen har varit kär i henne så 
länge hon kan minnas och Hjertzells beskrivningen av Henrietta är: 

  
Det första man ser om man aldrig sett henne förut är nog håret för det är nästan vitt. Det är 
inte blonderat för det har alltid varit så. [...]Nu har hon en ganska kortklippt frisyr, håret är 
lockigt. Inte smålockigt, mer som vågor och slängar hit och dit. Och så är det ögonen. Jag kan 
nästan glömma bort hur de ser ut när jag inte ser henne. De är ljusa och finns liksom i 
ögonvrån eller under en lock hela tiden. Hon skickar iväg blickar som hastiga blänk, små 

                                                 
51Persson Ruth Annika 2003, Du och jag, Marie Curie, Kabusa böcker, Sid. 8 
52Persson 2003, Sid. 16 
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blixtar. Om jag råkar bli träffad av den där blicken, hamna framför den, vill jag både svimma, ta 
emot den och samtidigt ducka, springa iväg och aldrig mer komma tillbaka.53

Boken är vackert skriven och språket är nästintill poetiskt. Hjertzell gör det svårt för läsaren att 
undgå att Måsen varit intresserad av Henrietta väldigt länge. Henrietta framställs till en början 
som en glad, utåtriktad och orädd tjej. Men ju mer man som läsare lär känna henne märker man 
att osäkerheten finns där. Skillnaden är att Henriettas osäkerhet inte kretsar kring henne utan 
kring om huruvida Måsen verkligen är kär i henne. Hjertzell beskriver hur Måsen placerat 
Henrietta på en piedestal och Hjertzell skildrar hur Måsen ser henne som ouppnåelig.  

Under bokens gång får vi lära känna henne lite mer och upptäcker då att Måsens bild, 
konstruerad av Hjertzell börjar spricka och vi får veta att hon är lika rädd och osäker som Måsen. 
Vi får å andra sidan inte stifta bekantskap med Henrietta på samma sätt som vi lär känna Yulia 
och Filippa i Nilssons och Perssons böcker då Måsens och Henriettas gemensamma historia tar 
vid när boken når sitt slut.  
 

Sex, kyssar och om att våga 
Här stöter vi på en skillnad i berättandet av de tre böckerna. I Dags att våga? Och i Du och jag, 
Marie Curie inleds berättelserna med att Alex och Yulia och Jenny och Filippa träffas och hur 
deras relationer utvecklas. I den tredje boken inleds relationen först i sista kapitlet och boken 
ägnas istället åt att berätta om resan dit.  

I Hjertzells bok kommer den första kyssen mellan Måsen och Henrietta i slutet av berättelsen. 
  

Så böjer hon sig mot mig för att sträcka sig efter väskan bakom oss. Då förstår jag att vi 
kommer kyssas. Jag vet inte varför jag förstår det och hur jag hinner tänka det. Jag hinner till 
och med bli rädd i en sekund. Men jag vill att det ska hända. Nu kommer vi snart att kyssas, 
tänker jag. Nu, tänker jag medan våra ansikten möts.  
Hennes läppar nuddar och möter mina. Hon sätter ner handen intill mitt ben för att inte tappa 
balansen. Vi ser på varandra en sekund. En kyss till. Allvaret. Ljusa blicken. Handen. Huden. 
Kinden.54  

 
Hjertzell har byggt upp berättelsen om Måsens och Henriettas kärlekshistoria på ett sätt som 
fångar läsaren och när författaren låter deras relation utvecklas vidare och i detta fall, genom en 
kyss, låter i alla fall jag mig fyllas av glädje. Kyssen är vacker och som tagen ur en kärleksroman. 
Vilket den i och för sig är. Och den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Om det 
ändå vore sant. 

I Nilssons bok låter hon Alexandra möta den första kyssen och låter henne bli överväldigad av 
hennes och Yulias första kyss under en fest då de leker sanning eller konsekvens. Nilsson 
framställer Alexandra som skräckslagen och knappt beredd men hon låter sig ta del av den.  

                                                 
53Hjertzell Maja 2005, Henrietta är min hemlighet, Rabén & Sjögren, Sid. 10-11 
54Hjertzell 2005, Sid. 168 
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Du ska kyssa Alexandra. En tungkyss ska det vara, tack! Farrid lutade sig tillbaka nöjd med sin 
hämnd men nu var Alexandra upprörd. Vänta! Har inte jag något att säga till om här, frågade 
hon nervöst. Hon hade inget emot att kyssa Yulia, det var det hon ville mest av allt. Men inte 
inför alla de här människorna. Flera av dem gick i samma skola som henne. Tänk om hon blev 
för ivrig och alla fattade att hon var kär i Yulia.[...]Beredd? Frågade Yulia och Alexandra 
nickade långsamt. Yulia lutade sig fram och lade handen runt Alexandras nacke och drog 
henne till sig. Deras läppar möttes i en våt omfamning.[...]55

 
I en lek som sanning och konsekvens får deltagarna nästan räkna med en sådan utmaning som att 
kyssa någon som de andra förväntar sig vederbörande absolut inte vill kyssa. Farrid, pojken som 
utmanade Yulia har själv kysst hans killkompis Jimmy strax innan. Det var dock något som fick 
en annan reaktion. Då detta sker på en fest med många pojkar på förvånas jag faktiskt över att 
snacket efter festen inte handlar om flickornas faktiska två kyssar utan om det faktum att Yulia 
kysste ett par av grabbarna liksom Alexandra även hon gjorde. I en tid då kvinnlig homosexualitet 
i viss media fått en annan definition så klingar det fel i mina öron.  Och då det blivit så vanligt 
idag gör att jag förvånas att inte pojkarna i boken reagerar så.  Nilsson väljer att vinkla berättelsen 
så att det stora på skolan veckan efter inte handlar om att Yulia och Alexandra har kysst varandra 
och inte heller att Farrid och Jimmy gjort detsamma, utan det faktum att Yulia har kysst hela 
basketlaget, det är den stora nyheten. Det i sig blir en annan sak. Den snygga tjejen som kysser 
alla på en fest. Nilsson väljer dessutom att inte framställa Yulia i dålig dager och hon undviker 
helt negativa åsikter om Yulia. Det är något som behövs. Nilsson väljer att framställa händelsen i 
berättelsen och dess efterbörd som positiv och hon låter inte någon i boken döma Yulia för 
hennes val och genom detta undviker Nilsson även diskussionen kring nedsättande könsord.  

 Yulia, som framställs som en framåt och orädd tjej som har lätt att ta för sig och som utan 
problem vågar utmana killarna på deras villkor istället för att fjompa sig runt dem som Linn gör. 
Av pojkarna ges en bild av att de beundrar och respekterar Yulia men den kretsar också kring 
pojkarnas attraktion av henne. Nilsson visar där på en osäkerhet kring Yulia bland pojkarna då 
hon utmanar sitt genus, ses hon inte som lika åtkomlig som exempelvis Linn som i sin tur skriker 
på uppmärksamhet. 

I Perssons berättelse låter författaren Filippa och Jenny göra mer än bara kyssas. En 
fredagskväll är Jenny på fest hos en av hennes bästa vänner, Daniel, väljer hon att gå hem tidigt. 
På väg hem cyklar hon förbi Filippa men hoppas att färden förbi ska se oplanerad ut om Filippa 
skulle råka titta ut just i det ögonblicket. Det har varit jobbigt en tid dem emellan efter att deras 
tränare försökt våldta Filippa. Det är här en av de största skillnaderna mellan böckerna sker. 
Jenny har klättrat genom Filippas sovrumsfönster.  

 
Hon säger: var det så svårt? och kysser Jenny. Först försiktig, sen blir varma tungor läppar 
tänder heta blöta, Jenny känner saliven rinna hon kan sluka Filippa som en svulten varghona, 
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vilken tur att jeansen är på så Filippa inte kan känna hur blöt hon är där. Filippa låter sitt ben 
tränga sig in mellan Jennys sin hand smeka fram över baken och ner in emellan och Jenny gör 
likadant, följer Filippa som i en dans där det fradgar och det bränner och det brinner och det 
dunkar. Och Filippa knäpper upp Jennys jeans och smyger ner handen med fingrar som 
simmar in och det rinner och brinner, en eldstorm [...]Så kysser hon Jenny igen och igen...[...]56  

 
Det är endast i Perssons bok som det förekommer en sexuell akt. Det talas om sex i dem alla tre 
men i de andra handlar det då om att i tvivlen och rädslan i att blotta sig till den grad som det 
innebär att idka samlag. Men framförallt, hur gör man? 

 
Och så sex. Hur ska man kunna tänka på någonting annat än om man gör rätt? Om man har 
konstig andedräkt, tar för hårt eller för löst, är trist eller konstig, ska man prata eller vara tyst? 
Jag fattar inte hur man dessutom ska kunna njuta och tycka om det.57

 
Att flickorna, Jenny, Alex och Måsen är rädda för sex grundar sig i deras osäkerhet som 
författarna tilldelat dem, men osäkerheten utvecklas till något annat. Sex, kyssar och intimitet 
löser sig då det kommer och är inget man bör utmana. 
  

Flickornas egna tvivel 
Då flickorna är väldigt unga än finns osäkerheten där. Både den som kretsar kring, Vem är jag? 
Och kampen med att växa upp. Men författarna beskriver hur flickorna växer sig starkare då de 
funnit den andra. Då låter författarna flickorna våga. Andra tankar har istället slagit rot och en 
annan osäkerhet har ersatt den gamla. Då Måsen alltid varit kär i Henrietta så upplever jag inte att 
den sistnämnda osäkerheten finns där. Måsen vet att hon är lesbisk och hennes osäkerhet kretsar 
mer kring de facto vad omgivningen skulle säga om hon kom hem med Henrietta och 
presenterade henne som sin flickvän. Det kommer sig nog av det litterära grepp det innebär att 
inte avslöja Måsens kön tidigare än på sista sidan. Effekten av Hjertzells val att inte avslöja Måsen 
blir överraskande. Jag kände till detta eftersom jag blivit rekommenderad boken till just detta 
arbete men under mitt läsande kom jag på mig själv att undra om det verkligen var rätt bok. 
Ingenstans i boken går det att avslöja Måsens kön. Hon är inkognito rakt igenom. Det i sin tur 
leder till att kärlekshistorien blir som en i raden tills slutet kommer. Nu framstår den 
heterosexuella relationen som norm, och det är den väl i och för sig men jag kan tänka mig att det 
var Hjertzells syfte med berättelsen. Att låta läsaren få uppleva en fantastisk kärlekshistoria, vilket 
hon lyckas med bland annat genom sitt bildspråk, men även låta läsaren förstå att det inte är 
någon skillnad mellan kärlek och kärlek. 

 
Tänk om de visste vad jag tänker på. Vad skulle farmor säga? Vad skulle mamma och pappa 
säga om jag kom hem med Henriettas arm om mina axlar? Ville skulle förstås visa henne sin 
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gosedjurssamling. Pappa och mamma skulle antagligen skratta. Kanske för att de inte skulle 
veta vad de skulle säga. 
Men i alla fall. Om jag visade vem jag är, vem jag är kär i, skulle jag vilja att de tog mig på 
allvar. De fick nästan hellre bli förbannade.58   

 
Vikten av att bli sedd och tagen på allvar är inte något som lämnar oss då vi blir vuxna. Att 
Måsen själv accepterat sin homosexualitet tycker jag är tydligt men hennes osäkerhet kring hur 
hon ska bete sig och hur hon ska undvika att skolan får reda på något. Henrietta lär ju inte vara 
intresserad av någon som henne. Hjertzell låter Rebecka, Måsens närmaste väninna berätta för 
Henrietta att Måsen är förälskad och Henrietta framställs inte vid denna tidpunkt som 
ointresserad. Författaren låter även Henrietta få ta det första steget och ytterligare ett par men vi 
får veta att Måsen trots detta inte vågar lita på att Henrietta också är kär. Vidare utnyttjar 
Hjertzell den moderna teknologin vilket innebär att Henrietta skickar ett sms till Måsen med en 
inbjudan på bio. Det är först nu i boken som Hjertzell avslöjar Henrietta som osäker. Då 
flickorna inte känner varandra och inte riktigt vågar riskera att förlora den andre går de på bio. 
De går separat och Henrietta sätter sig medvetet bakom Måsen. Efter filmen träffar de på en vän 
till Henrietta som föreslår en fika. Måsen skyller på att hon måste med bussen och skyndar 
därifrån. Efteråt ser hon för sin inre syn hur Henrietta och Lisa, hennes kompis, sitter och 
skrattar åt henne på fiket.  

Författaren beskriver Henriettas tappra försök till kontakt och Måsen skildras som rädd och 
flyende men ju ihärdigare Henrietta är, ju mer tillåts Måsen våga. Men Henriettas verkliga 
osäkerhet kommer fram i slutet av boken när de diskuterar det misslyckade biobesöket: 
.  

– Jag trodde aldrig att du var osäker, säger jag. 
Hon flinar och bakom leendet finns någonting jag aldrig sett förut. Hennes blick liksom 
svajar, leendet döljer någonting annat. Plötsligt förstår jag. Hon skulle inte sitta här med 
mig om hon inte var som jag på flera sätt. Om hon inte kände som jag. Om hon inte var 
rädd ibland. Om inte hon också hade ett par åsneöron59 under mössan. Som när vi var på 
den där filmen, säger hon. 
– Ja? säger jag. 
– När filmen var så värdelös tänkte jag: Nu är det kört. Jag tänkte att du nog skulle tycka 
jag var en idiot som valde en så dålig film.60

 
Rädslan att förlora den andre är en del i att våga. Utan att satsa vinner du inte. Det må vara 
klyschor med någonting bottnar de i. Ibland finns även rädslan att vinna. Det är nog samma 
rädsla. Att våga ge sig hän och låta en annan människa lära känna sig på ett sätt som är få 
förunnat. Vi får inte glömma bort att det är likadant för den andre parten. Alla tre författarna 
beskriver osäkerheten på ett tydligt och verklighetstroget sätt. I Henriettas och Måsens fall 
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handlar det om en osäkerhet på var de har den andre. Är hon kär eller inte? Ingen av dem vågar 
visa sina riktiga känslor som finns på grund av rädslan att förlora. Inte bara sig själv utan även 
rädslan för att göra bort sig.  

Att våga kasta sig ut och hoppas på att den andre tar emot är inte så lätt. Efter festen då 
Nilsson lät Yulia plötsligt kyssa Alexandra begav de sig av hemåt. Nu kommer även ett 
klargörande från min sida som kan vara informativt. Åsa, Alexandras mamma har ju träffat en 
man, Magnus och de sitter hemma hos Åsa och pussas och dricker vin. Och är kära. Problemet 
som Nilsson lyckats formulera ligger i att Magnus har fått bli Yulias pappa. Detta faktum gör att 
flickorna väljer att gå hem till Yulia istället för hem till Alexandra.  På vägen stannar de:  

 
[...]- Jag är ju onormal och sjuk. En äcklig jävla snusk... 
– Sluta nu. Yulia stannade och ställde ifrån sig cykeln. Du är inte onormal eller sjuk. Hur kan 
du tro det? Du är precis som vem som helst. Hon blev tyst en stund och fortsatte nästan 
viskande. Du är som jag. 
– Va? 
– Ja, jag gillar tjejer. Jag är flata. Är du förvånad? 
Alexandra nickade stumt.  Hon förstod ingenting. 
– Det är så det är i alla fall. Och vill du veta en hemlighet? Jag är intresserad av dig också.61  

 
Nilsson informerar läsaren om att Alexandra för första gången upplever hur det är att vara kär. Vi 
vet att hon har sagt det högt tidigare men att hon inte vågat ta det till sig. Nu när hon erkänt det 
och förstår att Yulia också är kär blir det inte enklare. Nilsson har problematiserat dess 
kärleksrelation genom att sedan tidigare parat ihop deras föräldrar. Istället för att enbart kasta sig 
ut i kärlekens virvlande labyrint börjar ett spel för att hålla allt hemligt.  

Morgonen efter rusar Alexandra hem och lämnar Yulia ensam. Kvällen innan har rivit upp så 
mycket känslor som författaren inte låter henne klara av att hantera. Dels vet inte Alexandra 
varken ut eller in då hon är rädd för vad som ska hända om hon skulle vara lesbisk. Hon är inne i 
bearbetningen av vad hon då upplever som ett problem. En problematik som sällan är ovanlig. 
Dels är hon rädd för vad som ska hända om hon är ensam med Yulia. När hon kommer hem 
slänger hon sig i sängen och gråter. 
 

Om det skulle vara så här att vara kär ville hon vara utan det. Hon hade ont i magen och det 
snurrade i huvudet. Allt var så komplicerat. Hon var en tjej, Yulia var en tjej. Det fungerade 
inte. Två tjejer kan inte bli kära i varandra. Det är omöjligt. Hon fattade inte hur hon kunde ha 
låtit sig bli så förälskad i Yulia att hon hade kysst henne och följt med henne hem. Det var så 
dumt gjort. Men det var så underbart. Yulias läppar var så mjuka. Hennes kropp var så 
underbar. Hon var helt fantastisk. Nej, Nej, Nej! Jag får inte tänka så där. Det är inte rätt. 
Varför händer allt det här mig?62

Ibland vågar man mer än vad man tror. Bara man släpper alla tankar och funderingar och låter sig 
falla. Och litar på att någon fångar upp en. Det var vad Nilsson låter Alexandra få uppleva. Men 
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sedan kommer allt tillbaka, verkligheten. Det är enklare att fly många gånger men det är inte så 
enkelt. Det finns en dikt i Henrietta är min hemlighet som är skriven av Jeanette Wintersson. 

 
Varför har hjärnan så svårt att själv bestämma vad den ska tänka på?  
Varför är det så att vi, när vi förtvivlat vill tänka på det ena,  
ofelbart ändå tänker på det andra?63

 
Det går inte att fly. Hur som helst är det inte lätt. Förr eller senare kommer det du flyr ifrån ikapp 
dig. Och ibland med dubbel kraft. Något som är självklart i ena sekunden, är det inte i nästa. 
 

Hur framställs flickorna? 
Flickorna framställs till en början som osäkra, tysta och lite grå. Men det förändras ju mer 
berättelserna utvecklas. Både Yulia och Henrietta är flickor som tar plats. De hörs och syns. Det 
är människor man lyssnar på när de talar. De respekteras. Alexandra är tillbakadragen liksom 
både Jenny och Måsen. Filippa är den enda som är ensam. Hennes mamma arbetar mycket natt 
och hennes pappa är frånvarande. Detta har lett till att hon får klara sig mycket själv.  
 

Hemma hos henne (Filippa min amn) hänger det en machete på väggen. En riktig. Rakt över 
hennes säng. Hon fick den av sin morbror när hon fyllde sex år. Säger hon i alla fall. Vem ger 
en sexåring en riktig machete? [...] Sen tog hon den och högg i luften hon också. Men hon 
började ropa namn på såna hon hatar och så högg hon huvudet av dem. Hon hatar jättemånga. 
Både privathat och kändisar och politiker. [...] Sen kände hon också hur vass eggen var. Rätt 
som det var tryckte hon till så det blev en skåra i tummen. Med flit! Och så tittade hon helt 
fascinerad på blodet. [...] Hon ringde sin mamma tillslut, hon jobbade. Hon jobbar visst ofta på 
kvällen. Sen frågade hon om jag ville följa med och se om det behövde sys. [...] Och sedan åkte 
hon iväg helt själv. Hon klarar sig helt själv. Hon är på sätt och vis vuxen.64

 
Persson beskriver Filippa som en flicka som mår dåligt. Författaren skildrar Filippa som en 
ensam ung tjej som får ta allt för mycket ansvar. Att leka med macheten blir till ett sätt att bli 
sedd. Ett rop på hjälp. Hon framställs som en tjej med en mycket hård yta och en hög mur 
omkring sig men under den bubblar ett sårbart inre som gång på gång blir utnyttjat. Men Persson 
låter Filippa förändras under bokens gång och mot slutet är inte Filippa samma person som hon 
var från början. Nilsson låter även Alexandra förändras:   

 
[...]- Förresten tycker jag att du har blivit kaxig. Vad har hänt? Du är inte lika nojjig som förut. 
Du skulle bara veta, tänkte Alexandra. Jag vet precis vad du känner för Lee för jag känner 
likadant för Yulia. Om inte mer. Det är Yulia som är anledningen till att jag är kaxig och inte 
blyg. Om du bara visste vilka saker hon kan få mig att göra. Det är inte jag som blivit kaxig, det 
är du som blivit lugnare. 

                                                 
63Hjertzell 2005, Sid. 5 
64Persson 2003, Sid. 31f 



 21

- Aldrig.65

 
Yulia framställs som äldre och därtill vågar hon mer. Nilsson beskriver henne som initiativtagaren 
och som mer aktiv i deras relation. Yulia är medveten och har accepterat sin homosexualitet men 
har inte kommit ut för familjen ännu. Yulia hjälper Alex och Alex blir kaxigare ju längre 
berättelsen går. Något som jag kopplar samman med att bli sedd och uppmärksammad. Att bli 
älskad på ett annat sätt än från föräldrarna.  

Det blir lite knepigt att analysera hur en fiktiv persons flickvän framställs då det finns många 
aspekter på det. Att en förälskad individ konstruerar en bild av den människa han eller hon är 
intresserad av innan de tu känner varandra är en vanligt fenomen. I fallet Henrietta får jag 
Måsens, av Hjertzell, konstruerade bild av Henrietta. Detta leder ju i sin tur till att vi inte får lära 
känna den riktiga Henrietta innan slutet. Men bilden av den osäkra Henrietta vi då och då möter i 
boken är ju även den konstruerad av Hjertzell. Då samtliga fiktiva personer i litteraturens 
underbara värld är skapade av författare gör att det således blir svårt att ge något annat än en 
endimensionell bild då vederbörande är skapad för att fylla en funktion.  
    

Den stora kärleken 
Hur beskriver författaren kärleken? Det finns ett ord som förföljer mig. Omvälvande. Kärleken 

beskrivs som omvälvande. I Jenny och Filippas fall är den omvälvande. Persson beskriver deras 

relation som upp och ner och missförstånd och de sårar varandra. Jag kan se dels naiviteten som 

beskrivs och de bådas brist på erfarenhet som en av förklaring till alla missförstånd. Som läsare 

förstår du även författarens skildring av Filippa och att hon är inte redo för en relation och att 

hon är inte heller är van vid mellanmänskliga kontakter som direkt följd av hennes frånvarande 

föräldrar. Kommer man för nära Filippa blir hon rädd och kan inte kontrollera sig själv. Vid ett 

av alla dessa missförstånd lämnar Filippa Jenny och blir tillsammans med en av Jennys manliga 

vänner. Något som jag tar som att det är enklare att vara tillsammans med en kille än med en tjej 

då den samhälleliga normen baserar sig på en relation mellan man och kvinna. Och som 

Ambjörnsson diskuterar kring sexualitet. All sexualitet faller inte inom normen för sund 

heterosexualitet. Den sunda heterosexualiteten finns endast mellan man och kvinna. Men då 

heterosexualitet faller mer inom normen än vad homosexualitet gör att blir det enklare att inrätta 

sig i ledet. Och det är det som Filippa försöker sig på. Men hon är fortfarande kär i Jenny vilket 

gör att relationen med killen inte håller. Under tiden då Filippa varit tillsammans med killen har 

Persson berättat hur Jenny börjat gå vidare i livet efter Filippas svek och då Filippa kommer 

tillbaka till Jenny så har Jenny bearbetat klart och nått ett stadium i sitt sorgearbete där hon kan 
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förlåta Filippa. Deras relation är över men de kan skiljas åt som vänner. Persson har även låtit 

Filippa komma i kontakt med hennes far som bor i Trollhättan och hon ska under sommaren 

besöka honom. Jenny börjar utforska världen och Filippa kommer inte tillbaka från Trollhättan.  

I Nilssons bok kretsar Yulias och Alexandras konflikter kring Alexandras kval och kring att 

hon inte är redo att berätta för omgivningen att hon är lesbisk och således tillsammans med 

Yulia. Nilsson beskriver i slutet av boken hur Yulia väljer att komma ut för sin far och hur 

Alexandra blir förkrossad. Problematiken ligger kvar i att författaren låtit Magnus och Åsa hålla 

ihop och vi får veta att Alexandra tycker att det är självklart att de kommer kunna räkna ut vem 

Yulia är ihop med. Det gör henne obehaglig till mods. Kärleken mellan Yulia och Alexandra är 

varm och självklar. Den kantas av Nilsson framställan av Alexandras osäkerhet men då hon är 

med Yulia så låter författaren allt fungera. När hon och Yulia är tillsammans är Alex lycklig, 

behövd och hon slipper vara ensam. Alex är rädd för att Yulia ska gå men även i denna bok låter 

författaren den andra flickan ha tålamod och de får vara tillsammans till slut.    

Henrietta är min hemlighet, denna vackra bok och underbara kärlekshistoria. Kärleken till 

Henrietta. Den är vacker, omvälvande och detaljerad. Ett bildspråk jag som läsare sällan stöter på. 

Författaren beskriver Henrietta ur en vinkel som en förälskad person kunnat konstruera under en 

lång tid.  
 

Hennes röst låter som sandpapper, strävt och lite hårt. Men inte som ett nytt. Hennes röst låter 

som varmt sandpapper, varmt och slitet. Så där som det är när man har slipat så det börjar 

spricka i kanterna, man har fint damm på fingrarna och pappret är varmt. Jag kan inte tänka 

mig att leva utan att få höra den där rösten.66

 

Eftersom deras kärlekshistoria tar vid då jag stänger boken och lägger den ifrån mig så kan jag 

bara uppleva Måsens kärlek till Henrietta såsom Hjertzell beskriver den, då författaren inte låter 

Henriettas känslor framkomma alltför tydligt i boken. Osäkerheten är central i Hjertzells bok. 

Tycker hon om mig? Hon bryr sig inte om mig! Kan man tycka om mig? Frågor som är centrala i 

varje ung människas liv.  

Hur skildras omgivningen? Vännerna, släkten och familj? 

Vilken bild förmedlar författaren av flickornas närmaste vänner? 
Författarna låter inte någon av flickornas kompisar och vänner ha några problem med att 
flickorna är homosexuella. Nilsson beskriver hur Linn, Alexandras vän tidigt i boken förstår att 
Alexandra är lesbisk men säger inget till henne. Istället skildrar Nilsson hur Linn utmanar henne 
                                                 
66Hjertzell 2005, Sid. 7 
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och beter sig illa för att driva Alex till att komma ut och berätta. Författaren framställer Alex och 
Linns vänskap som djup då de varit vänner sedan de var små men när Alex träffar Yulia får hon 
inte längre tid för Linn. Linn blir då hon svartsjuk på Yulia då Yulia har fått bli både flickvän och 
bästa kompis.  

 
– Så du har äntligen vågat erkänna det nu sa Linn med en röst blandad av undran och lättnad. 
Alexandra höll på att sätta sig på golvet av förvåning. 
– Vad sa du? 
– Det hörde du. 
– Men tycker du inte att jag är äcklig och fel? Ska du inte skrika på mig? [...] 
– Jag vet redan att du är lesbisk. Det var inte så svårt att räkna ut.[...] 
Men varför snackade du skit om Yulia hela tiden? 
Linn suckade. Jag vet inte. Jag var väl avundssjuk [...] Jag saknar dig lite.67

 
I Henrietta är min hemlighet är Måsens kompis Rebecka insatt. Hjertzell låter henne känna till 
Måsens beundran och förälskelse och författaren har även gett Rebecka ett finger med i spelet då 
Henrietta tar första steget. Måsens andra vän, Robin vet ingenting även om Måsen försöker 
berätta för honom. Jag tror dock att Hjertzell bara låtit Robin missa att tänka i dom 
tankebanorna. För alla tecken finns där. Robin gör små antaganden som att biobesöket var 
tillsammans med Rebecka trots att det inte var hennes typ av film. Dessa små antaganden är 
något som kan återkopplas till queerteorin och som där spelar en central roll i maktbegreppet i 
relation till normaliteten. Makten är sällan en envägsrelation utan det finns alltid flera inblandade. 
Det spelar heller ingen roll om makten utövas i all välmening som av Robin här.  

 
Vi närmar oss varandra. Hon har en grå stickad polotröja på sig. Jag hinner tänka att hon är fin 
i den. Hon tittar ner i några papper hon bär på. Jag försöker titta bort, men klarar inte ens det. 
När det bara är någon meter mellan oss tittar hon upp, ser mig rakt in i ögonen och så flirtar 
hon, alltså blinkar med ena ögat. En gammaldags flirt! Och så är hon förbi. Jag tittar hastigt på 
Robin för att se om han såg, men han verkar inte ha märkt någonting. 
– Såg du? Säger jag innan jag hinner hejda mig. 
– Vadå? Säger han.68

 
Hjertzell beskriver Robin som en kille som ännu inte upptäckt flickor. Jag tror dock Hjertzell valt 
att framställa Robin som en person som helt enkelt inte tänkt på det. Att författaren valt att ge 
honom epitetet som kompisen som inte bryr sig om sexuella preferenser alls. Robin får vara 
kompisen som umgås med Rebecka och Måsen baserat på att de är goda vänner och tycker om 
varandra. Jag funderar inte på vilka sexuella preferenser mina vänner har, utan det som är viktigt 
är att de är lyckliga och jag antar att de flesta tänker så, liksom Hjertzells framställan av Robin.  
 

                                                 
67Nilsson 2005, Sid. 146f 
68Hjertzell 2005, Sid. 35 
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Släkt och familj 
Jennys föräldrar framställs som riktigt duktiga. De tror på jämställdhet och hjälps åt i hemmet. 
De skildras som den väldigt duktiga familjen. De beskrivs som att de inte kan inte kan hantera 
när Jenny helt plötsligt får nya vänner och nya vanor. Vanor och vänner som följer med att växa 
upp. Filippa är en sådan vän. På så sätt beskrivs Jennys och Filippas föräldrar som dess raka 
motsatser till varandra: 

 
Deckaren är slut. Räkskalen utburna så de inte luktar. Vinflaskan ursköljd så den inte luktar. 
Disken diskad så den inte luktar. [...] Hon lutar pannan mot det svala fönsterglaset, trummar 
med fingrarna igen. Du kladdar väl inte ner fönstret? Mamma blir skarp i rösten. Försöker släta 
över det med ett skratt. Strunt i det. Det är kul att du är hemma. Imorgon kommer det säkert 
synas en stor fettfläck efter pannan och massa småfläckar efter fingrarna. Mamma kommer inte 
stå ut med det, hon kommer ta bort dom fort. Fettfläckar på fönstren är viktiga i mammas liv.69

--- 
Höga klackar, det har hon jämt. Man får förkortade hälsenor av det säger Jennys mamma. Och 
höga klackar är dessutom på något sätt förnedrande. Eller kanske förtryckande. 
Jenny står där och ser henne sätta på sig kappan, nästan likadan som Filippa har. En damkappa. 
Inte det minsta praktisk, går inte att knäppa ända upp. Hon knyter en sidenscarf om halsen.70  

 
Måsens föräldrar framställs som mer sympatiska. Måsens moster Elise spelar också en central roll 
i boken. Hon lever ensam med sin hund i stan men har inga barn eller någon man. Det är svårt 
för Måsens mamma. Hjertzell låter Elise bli Måsens tillflykt då Måsen upplever Elise som enklare 
att prata med än hennes mamma. Något som blir svårt för Måsens mamma. Författaren beskriver 
Måsens mamma som en kvinna som absolut inte vill uppfattas som någon som inte förstår sina 
barn.  

I Nilssons bok kom både Alexandra och Yulia ut men det var bara för Alexandra som det var 
omtumlande men det uppstod inga problem. Det problem som fanns kretsade kring den delikata 
familjesituationen som Nilsson konstruerat som innebar att Åsa och Magnus var tillsammans 
liksom deras barn. En situation som måste lösas. Men Nilsson väljer att avsluta sin berättelse 
innan problemet var ur världen. 
 

Slutdiskussion 
Det är tryggt att ha vänner man kan lita på. Det är nödvändigt. Att flickornas vänner inte gjorde 
någon större notis av deras homosexualitet kan vi återkoppla till Tiina Rosenberg och Fanny 
Ambjörnssons resonemang kring den nya svenska öppenheten. Det är okej idag att vara av annan 
sexuell läggning än heterosexuell. Men var försiktig så du inte korsar några genusgränser. Det 
måste vara tydligt vilket kön du tillhör både via utseende och sätt att vara. Du får inte sticka ut. 

                                                 
69Persson 2003, Sid. 35f 
70Ibid. Sid. 96 
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Jag tycker att det är befriande att läsa böcker där författaren berättar om flickor som vågar sätta 
ut hakan. Jag har ännu inte läst några böcker om flickor som korsar extrema genusgränser och jag 
kan uppleva att historier om unga tjejer som utmanar normen kring hur man som ung tjej och 
kvinna får och bör vara behövs. Böcker på temat börjar spridas och även om det inte går att 
undvika genus i våra liv och uppväxter så bör vi alla kunna utmana dem. Jag har alltid beundrat 
människor som vågar gå mot strömmen och bryta våra samhälleliga normer. Det dröjde många år 
innan jag insåg att jag gjorde detsamma. 

Jag vet inte om det enbart handlar om uppväxtmiljö då det handlar om att forma en 
människas människosyn och grundläggande värderingar. Jag är dock övertygad om att den spelar 
en viss roll. Jag har aldrig upplevt att till exempel homosexualitet varit ett problem. Den nya 
svenska öppenheten som både Tiina Rosenberg och Fanny Ambjörnsson talar om handlar om att 
det inte spelar någon roll bland dagens unga vilket sexualitet du bär. Jag tror att homo, bi och 
heterosexualitet finns hos individen från början men att sexualiteten likväl med exempelvis genus 
är sociala konstruktioner. Vi lär oss genom vår vardag och nya upptäckter vad vi tycker om och 
hur vi bör bete oss för att passa inom normen. Men som jag tidigare även nämnt så finns där 
skuggsidor av vad som är normalt och inte. En diskussion som Lissa Nordin för i Don Kulicks 
antologi Queersverige är skillnaden mellan att vara ensamstående och singel. Att i Norrlands skogar 
leva som ensamstående man ses som något som är sammankopplat med ett misslyckande. Medan 
det i Sveriges storstäder inte ses som något särskilt om du väljer (frivilligt eller ej) att bo ensam 
och leva singelliv. Ett tydligt exempel på hur vanlig heterosexualitet kan falla utanför normen. Att 
leva singelliv som heterosexuell och kanske med det träffa nya människor och knyta (sexuella-) 
kontakter innebär även det att det faller utanför sund heterosexualitet.  
Huvudpersonerna i böckerna framställs alla leva i en god relation till sina föräldrar tills de finner 
kärleken. Då tvivlen och kvalen kommer sätts relationen till föräldrarna på prov. Slutet på 
Nilssons bok då Alexandra i en jobbig scen blir ifrågasatt av sin mamma och nästan tvingad till 
att komma ut blir väldigt politisk korrekt. En av mina fördomar innan jag läst böckerna var att 
dem skulle vara försiktiga och politiskt korrekta. Till viss del har jag fått rätt. Alla är glada och allt 
kommer att lösa sig. Det är kanske nödvändigt att låta allt sluta bra och att skapa en historia där 
alla accepterar och älskar sina barn så som de är. Jag tror i och för sig att det i de flesta familjer 
idag inte är någon stor sak om någon skulle vara homosexuell. I den nya svenska öppenheten 
ligger en annan acceptans än vad som kanske fanns för femton år sedan då min generation kom 
ut för våra föräldrar. Det är vi som nu växt upp och bildar familj och som lever under den nya 
svenska öppenheten.  

Likaså reagerade jag på flickornas fritidsintressen. Måsen bor långt ut på landet så hon har inte 
lika stora möjligheter som Jenny och Alexandra har att roa sig efter skolan. Men Henrietta är 
aktiv inom boxning och är duktig på det. Jenny bor i Göteborg och hon spelar både fotboll och 
är riktigt duktig som ljudtekniker. Alexandra bor i Solna, strax utanför Stockholm och spelar 
basket. Det jag har reagerat på är att flickorna fått sig tilldelade intressen som inte ses som typiskt 
tjejiga. Något som jag personligen bara ser som positivt men som jag funderar på om det är ett 
medvetet drag från författarnas sida just för att utmana genus och sexualitet. Eller är det något 
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som författaren ser som något som lesbiska borde vara intresserade av. Då jag anser och tror att 
författarna valt att skriva dessa böcker för att visa på likheterna mellan heterosexuell kärlek och 
homosexuell kärlek och visa på att homosexuell kärlek är lika intim och äkta som kärleken mellan 
man och kvinna tvivlar jag på att flickorna fått intressen som får representera typiskt lesbiskt.  

När jag var yngre läste jag väldigt mycket böcker och jag identifierade mig som en tjej som 
läste mycket. Jag har haft släkt som försökt uppfostra mig till en tyst och snäll flicka men de har 
inte lyckats vilket har lett till många konflikter. Jag älskar att provocera, då det är jag som har 
kontrollen. Jag hatar att själv bli provocerad. Kanske är det därför som jag uppskattar människor 
som tar plats och vågar vara annorlunda. Vågar utmana genus och sexualitet. Alexandras vän 
Linn skildras av Nilsson som en mycket medveten ung tjej om hur hon ska vara och bete sig för 
att vara åtråvärd för pojkarna. Hon är inte medveten om varför hon är på ett visst sätt men hon 
kan alla tricks för att bli uppmärksammad. Då Yulia kommer in i bilden får Linn en konkurrent 
vilket inte ses med blida ögon. Linn har bara ögon för pojkarna och pojkarna har bara ögon för 
Yulia. Att Linn framställs som en tredje typ av tjej och som en motpol till både Yulia och 
Alexandra handlar nog om ett litterärt grepp men jag kan tänka mig likväl att det är för att 
balansera flickorna i boken. Linn är flamsig och tar ingen direkt plats utan följer bara med. Hon 
är också rädd för att göra bort sig inför dessa unga män. Hon har väldigt bestämda åsikter av vad 
som är attraktivt hos basketpojkarna i form av typiska drag av manlighet som styrka, snabbhet 
och muskler. Ingen av flickorna i de tre böckerna framställs som icke-kvinnlig men i samtliga tre 
böcker finns det ett intresse som inte rankas som typiskt kvinnligt. Och det är säkerligen 
medvetet för att visa på starka lesbiska flickor som vågar ta för sig och göra vad de tycker är 
roligt utan att vara rädda för att göra bort sig. Men då kan vi ju diskutera varför författarna i så 
fall valt att presentera flickor som utmanar genusmönster och inte de lesbiska tjejer som följer 
modet och är medvetna om skönhet och trender. De lesbiska kvinnor som inte ser ut som 
stereotypen för en lesbisk kvinna. För de behöver ju också synas och komma fram i samhället.    
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