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Abstract 
The aim of this paper is to analyze how sex effects young girls sense of identity as well 

as to see which norms there is about sex in relation to girls, which power it has over 

how they are able to act and still be accepted by their peers and the society. The material 

that was used consisted of four books that are marketed as ”for young adults” and in 

which sex was a major component of the stories. The method that was used for studying 

the books was a qualitative text analysis and the theoretic framework consisted of queer 

theory, with a main focus on the unstability of gender/sex and sexuality, performativity, 

the heterosexual matrix and heteronormativity. 

 

The analysis showed that all books compared the girls to traditional norms about how 

girls are ”supposed” to act. All while they contradict themselves by showing sides of 

female sexuality which go against the former understanding of girls and girls sexuality. 

The female sexuality plays a big part in how girls are understood, how their identity is 

created. At the same time as sex allows them to create their identity it also creates them 

and controls them. Beacuse as soon as they don’t conform to the norms they are 

understood as ”odd” and ”wrong”. 

 

Nyckelord 
Tjejers sexualitet, sex, identitetsskapande, makt, ungdomslitteratur, performativitet, 

”duktig tjej”, ”dålig tjej”.  
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1 Inledning 
Sex får i dagens samhälle ta allt större plats och det förekommer en uppsjö av 

representationer/redogörelser för hur sexuella relationer kan se ut, särskilt inom 

populärkulturen. Allt eftersom sex får ta en mer central plats blir det också tydligt att det 

finns skilda förväntningar på sexualiteten, framför allt när det kommer till den kvinnliga 

sexualiteten. Eva Elmerstig menar att det finns kvar föreställningar om sex i relation till 

tjejer respektive killar som går i linje med traditionella könsroller (Löndahl Beckmann 

2016). Tjejer förväntas undertrycka sin sexualitet medans samhället nästan räknar med 

att killar ska “bubbla över” av sexuellt begär. Tjejers sexualitet vänds därmed ofta mot 

dem själva, och blir en form av maktutövande från killarnas sida. Ett tydligt exempel är 

kampanjen #metoo som startade 2017. Kvinnor runt om i världen delade med sig av 

sina upplevelser av sexuella trakasserier under hashtagen metoo. Denna hashtag har 

sedan, i Sverige, delats upp till flera undergrupper bland annat #tystiklassen under vilket 

unga tjejer publicerar erfarenheter av sexuella trakasserier i skolan. Det är många som 

skriver om hur de har blivit sexuellt trakasserade och att ingen har reagerat eftersom det 

ses som “normalt” och något som nästan förväntas av killarna (se ex. Carlén 2017). 

Samtidigt som tjejer förväntas vara sexuellt undergivna finns det andra som kämpar för 

att den kvinnliga sexualitet ska få ta mer plats. Den kvinnliga sexualiteten ska betraktas 

som något som ger makt till det kvinnor och unga tjejer istället för att ses som något 

som tar makten ifrån dem (Madsen 2017). Unga tjejer hamnar därför i en svår position 

då de från ena hållet förväntas utforska sin sexualitet samtidigt som de “traditionella” 

föreställningarna menar att tjejer bör vara sexuellt passiva och enbart uttrycka sin 

sexualitet i relation till killars sexuella begär. Som man kan se i ovanstående exempel är 

den kvinnliga sexualiteten inte enbart något som tjejer har, utan sexualiteten ses som en 

betydande del av vad det innebär att vara tjej och är med och formar hur tjejer förväntas 

agera i vardagen.  

 

Mot ovanstående bakgrund avser jag att undersöka hur skönlitterära ungdomsböcker, 

som främst riktar sig mot unga tjejer, förhåller sig till normer kring unga tjejer i relation 

till sex. Centrala frågor för mig och föreliggande uppsats är; vilken betydelse ges sex 

när det handlar om hur unga tjejer uppfattar sig själva och hur andra förstår dem i 

ungdomslitteratur? Vilken inställning till sex skrivs fram som ”normal” och därmed 

godtagbar för unga tjejer? Och hur hänger makt och sex ihop när det gäller unga 

kvinnliga karaktärer? 
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Det har inte forskats särskilt mycket kring tjejer i relation till sex i ungdomsböcker i 

Sverige, och till följd av detta saknas det forskning kring vilken representation av 

kvinnlig sexualitet som presenteras för läsarna. Kristina Boréus (2015, s. 157f) menar 

att texter formar hur läsarna tänker och ser på samhället och människorna däri, de 

påverkar föreställningar om vad som är “rätt” och “fel” beteende och hur saker och ting 

“bör” se ut. Det är därför av vikt att undersöka just skönlitteraturen för att se vad det är 

för bild av sex i relation till unga tjejer som läsarna får ta del av. Genom att jag 

undersöka ungdomsböcker, som främst riktar sig mot unga tjejer, kan jag vara med och 

fylla det tomrummet som finns i forskningen kring tjejer i relation till sex i just 

ungdomsböcker.  

 

Att vara tjej innebär även att vara flicka, och många gånger används de som synonymer. 

Jag kommer dock, precis som det märks i inledningen, att använda mig av begreppet 

tjejer. Detta är främst för att tjejerna i böckerna, samt bikaraktärerna, beskrivs med just 

ordet tjejer. Samt att jag anser att ordet flicka lätt kopplas samman med en bild av ett 

litet barn och att det har en barnslig-klang som kan överföras till den person som 

definieras som flicka (se ex. Ambjörnsson 2004). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökningen är att analysera framställningen av unga tjejer i 

relation till sex i ungdomsböcker. Jag vill då undersöka vad tjejers sexualitet får för 

betydelse och uppfattas i relation till andra, det vill säga i sexuella situationer där det 

finns en partner inblandad. Jag kommer att fokusera på skönlitteratur och kommer inte 

att blanda in facklitteratur. Det jag är intresserad av är med andra ord vilken bild av 

unga tjejers “sexuella möjligheter” som förmedlas till tjejer i en berättelse, i en “fiktiv 

verklighet”. Fokus kommer att ligga på hur de kvinnliga karaktärernas positioner som 

just tjejer eventuellt påverkas av deras sexuella relationer. Det vill säga vilket utrymme 

tjejerna i böckerna ges i fråga om vad som skrivs fram som ett “acceptabelt” och 

“begripligt” förhållningssätt till sex och hur detta står i relation till normer om det 

kvinnliga genuset/könet och den kvinnliga sexualiteten. Undersökningen ämnar även att 

undersöka vilken makt som, skrivs fram i de utvalda böckerna, finns i sex och hur den 

används av böckernas karaktärer i relation till de kvinnliga karaktärerna.  
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1.1.2 Frågeställningar 

• Vilka tjej-positioner möjliggörs för tjejerna i relation till sex och vad får dessa 

för betydelse i relation för tjejernas identitet? 

• Inom vilka ramar förväntas tjejernas sexualitet befinna sig och vilken roll spelar 

sex i relation till dessa ramar, det vill säga vilken makt ligger i sex? 

 

1.2 Disposition 

Jag kommer att ”börja med” att presentera det forskningsläge som råder och är aktuellt 

kring kvinnlig sexualitet och unga tjejer i relation till sex i böcker. Därefter kommer jag 

att presentera det teoretiska ramverk som jag har valt att utgå ifrån, nämligen olika 

begrepp kopplade till queerteorin. Efter avsnittet om teori kommer ett avsnitt om metod 

och material som består av en redogörelse för den kvalitativa textanalys, en förklaring 

av hur mitt materialurval samt en presentation av analysfrågor till materialet och en kort 

sammanfattning om varje bok för att ge läsaren en chans att bekanta sig med dem. Efter 

det kommer min analys; vilken är uppdelad i fyra teman, två teman till varje 

frågeställning. Jag avslutar min undersökningen med en avslutande diskussinon av 

resultatet.  

  

2 Forskningsläge 
När det kommer till forskning om unga tjejer var den länge marginaliserad. Det kan 

man se i tillexempel inledningen till Kvinnovetenskaplig tidsskrift nummer 1 år 1986 

där redaktörerna påpekar hur forskning om unga tjejer har försummats då fokus har 

legat på antingen äldre kvinnor, inom vad dem kallar kvinnoforskningen, eller på unga 

killar, i ungdomsforskningen (Holmquist, Borgström, Jónasdóttir, Boëthius, Lindholm 

& Wedborg. s. 1-2). Idag har unga tjejer en plats i forskningen, och det fält som riktar in 

sig på just unga tjejer kallas för ”Girlhood Studies” eller ”flickforskning”. Tjejer är i 

dagens samhälle inte osynliga utan tjejen ses som ”…en betydelsefull politisk och 

kulturell aktör” (Formark 2013, s. 16). Flickforskning som fält är tvärvetenskapligt 

(ibid.), vilket blir tydligt i min forskningsöversikt som riktar sig mot fält som är aktuella 

för att kunna analysera unga tjejer, då de sträcker sig över flera olika 

forskningsdiscipliner.  

 



  
 

4 

Den tidigare forskning som jag kommer att lyfta fram är både den som fokuserar på 

tjejers sexualitet i allmänhet, det vill säga forskning som inte behöver ha någon direkt 

koppling till det litterära, samt forskning kring hur just unga tjejer i relation till sex 

presenteras i skönlitteratur. 

 

2.1 Unga tjejers sexualitet 

Det har forskats en hel del om tjejers sexualitet genom åren. Jag kommer här att 

presentera ett urval som jag anser är relevanta i relation till min egna studie. Utifrån den 

forskning som gjorts verkar det som att det finns en normerande föreställning om att 

tjejer/kvinnor som sexuellt passiva, mer eller mindre icke-sexuella. Detta i relation till 

det sexuellt aktiva manliga könet. Louisa Allen (2003, s. 215) påpekar att ungdomar 

talar om och förstår sin egna sexualitet i förhållande till dominanta diskurser, oavsett 

om det handlar om att det handlar om att bryta mot dessa eller att reproducera dem. 

Detta är något som går igenom i flera undersökningar, då de tjejer och kvinnor som lyfts 

fram på olika sätt, inte alltid uttalat i just dessa ordalag, förhåller sig till dikotomin 

“duktig tjej/dålig tjej”. “Dålig tjej” är i flera undersökningar nästan synonymt med “att 

(som tjej) ha sex”. Det ser man till exempel i Wagners (2009, s. 310f) artikel där 

författaren beskriver hur hon själv döljer sitt sexuella begär inför sin pojkvän för att inte 

uppfattas som just “dålig tjej”.  

 

Det förekommer dock en ambivalens i föreställningen om tjejers sexualitet. För att tjejer 

ska lyckas ska de vara sexuellt attraktiva för män. Genom att ha en pojkvän har en tjej 

större “makt” än sina kompisar då hon bevisar att hon är heterosexuellt attraktiv och 

därmed en “lyckad” kvinna (Ambjörnsson 2004, s. 112f). De som inte har någon alls 

(hetero)sexuell erfarenhet eller erfarenhet av ett (heterosexuellt) förhållande riskerar att 

uppfattas som barnslig, och genom det sänks deras sociala ställning (Ambjörnsson 

2004, s. 116). Men eftersom en av de normer som väger tyngst är att tjejer inte har ett 

starkt sexuellt begär betyder detta att tjejer inte vara väldigt restriktiva med när de 

agerar sexuellt, när de “går med på” killars sexualitet. En kille som har sex med olika 

partners blir uppfattad som en bock/stud medans tjejer får ryktet som slampa/hora 

(Allen 2003; Ambjörnsson 2004; Forsberg 2007). Tjejer riskerar därmed mer än killar 

då de har sex med partners eftersom deras status och “värde” i och med att de får ryktet 

om sig som “lätta” (Ambjörnsson 2004). Forsberg (2007, s. 123) upptäcker dock att det 

inte bara är tjejers rykte som kan “förstöras” av att haft flera sexuella partners, utan även 
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killars. Tjejer har emellertid mer att förlora då tjejernas rykte försämras i ögonen av 

bägge könen medans killarnas rykte enbart försämras i ögonen hos det motsatta könet 

och istället höjs i det egna könets ögon (ibid.). Tjejerna i Forsbergs (2007, s. 125) 

undersökning menade även att de inte skulle vilja vara tillsammans med en kille som 

hade ett rykte om sig att ha haft flera sexuella partners, då de menade att det skulle 

reflektera negativt på dem själva då de av andra skulle ses som bara ännu en erövring. 

Att ha sex är dock mer accepterat om tjejen är i ett fast förhållande (med en kille), den 

kärlek som kopplas till förhållandet rättfärdigar då sexet (Ambjörnsson 2004; Forsberg 

2007; Wagner 2009).  

 

Även om synen på tjejers sexualitet fortfarande är väldigt styrd efter traditionella 

föreställningar finns det tjejer som bryter, eller iallafall försöker bryta, mot normerna. 

Det betyder dock inte alltid att det är lätt. Wagner (2009, s. 307, 309) påpekar hur hon 

även när hon befann sig i en kontext som var normbrytande (hon var närvarande på ett 

konvent för swingers inför en undersökning) var det svårt att släppa taget om normerna. 

Forskningen tyder dock på att olika tankar och åsikter fostras i olika sammanhang, 

beroende på vilken kontext personen befinner sig i och hur personen fick framföra sin 

åsikter (enskild intervju, enkät, intervju av par) verkade påverka vilka åsikter som “fick 

lov” att lyftas fram (Allen, s. 217, 232). Tjejerna var mer benägna att framföra åsikter 

som skilde sig mot dominerande diskurser i sammanhang där de kände att de inte skulle 

bli dömda, exempelvis i enskilda intervjuer samt i enkäter, och att det var lättare att 

acceptera andra som bröt mot normerna än om en själv skulle göra det (ibid.).  

 

Det är inte enbart genom att, som tjej, ha sex men en kille som man bryter normerna. I 

flera av undersökningarna tar man upp homosexualitet och att de tjejer som identifierar 

sig som lesbiska automatiskt bryter mot normerna oavsett om de har haft sex eller inte. 

Men precis som att tjejer som försöker bryta mot normen om att inte agera på sexuellt 

begär lider risk att bli kallad för hora så kan de tjejer som försöker bryta heteronormen 

blir uppfattade som “problematiska”. I sin undersökning bland gymnasietjejer så fann 

Ambjörnsson (2004, s. 229ff) att det beroende på om hon talade med elever från 

samhällsprogrammet eller från barn- och fritidsprogrammet fick hon två olika 

responser. Tjejerna från samhällsprogrammet, som ofta hade en medelklass bakgrund, 

uttryckte sin motsträvighet till sina lesbiska klasskamrater då de inte klädde sig “rätt” 

(ibid.). De klädde sig för “manligt” och bryter därmed mot ordningen om att man 
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attraheras av det andra könet och därmed det som skiljer sig åt. Tjejerna från barn- och 

fritidsprogrammet visade mer motstånd då de menade att de skulle känna sig olustiga 

om en tjej började stöta på dem etcetera (ibid.). Tjejerna i Forsbergs (2007, s. 202, 205) 

undersökning menade att det blev problematiskt när lesbiska började stöta på andra 

tjejer, det vill säga så fort de öppet visade sin avvikande sexualitet blev det ett problem. 

Det visar även att tjejer som bryter mot heteronormativiteten  blir tolkade enligt 

heterosexuella normer. Det vill säga tjejer ska uttrycka sin sexualitet så att det är 

attraktivt för killar, när de inte gör det så blir det problematiskt även om tjejerna inte är 

intresserade av killar. 

 

2.2 Ung kvinnlig sexualitet i skönlitteraturen 

När det kommer till litteraturstudier så är många forskare överens om att det är viktigt 

att lyfta fram sex, särskilt i den litteratur som kommer att läses av ungdomar. Genom att 

läsa litteratur som behandlar sexuella händelser kan ungdomar skapa sig en bild av vad 

sex skulle kunna innebära och hur det skulle kunna påverka dem själva (Callister, 

Coyne, Stern, Stockdale, Miller & Wells 2012; Gillis & Simpson 2015; Hutchinson 

2016; Younger 2009). Det finns också en uppfattning om att sex i litteraturen kan 

användas för att “utbilda” ungdomar. Många ungdomar letar efter information kring sex 

och att de ofta får denna information från filmer, medier etcetera och att man genom att 

skriva om sex kan ge dem en verklig och nyanserad bild av sex (Gillis & Simpson 2015; 

Hutchinson 2016; Younger 2009). Några forskare påpekar dock att det är viktigt att det 

är skrivet på ett realistiskt sätt. Detta för att låta läsarna komma i kontakt med “...the 

awkward, messy reality of human interaction…” (Hutchinson 2016, s. 318). Gillis och 

Simpson (2015; s. 101) påpekar att då även blir lättare för läsaren att dra eventuella 

paralleller mellan sitt eget liv och det litterära.  

 

Även om forskarna påpekar vikten att lyfta fram verkligheten, och att litteraturen har en 

möjlighet att lyfta fram en nyanserad bild av sex så visar resultaten av litteraturstudier 

att det inte alltid är en särskilt nyanserad bild som presenteras. När det kommer till 

karaktärerna som förekommer i de analyserade böckerna så är det många gånger 

stereotyper som får ta huvudrollerna. Ménard och Cabrera påpekade att de karaktärer 

som de främst kom i kontakt med kunde beskrivas som “...in his or her late twenties or 

early thirties and is heterosexual, attractive, single, able-bodied and childless” (2011, s. 

247) och att de var onaturligt attraktiva. Ménard och Cabrera (2011) utgick visserligen 
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från böcker som är skrivna för vuxna, men denna bild av karaktärer förekommer även i 

ungdomsböcker då den enda skillnaden är åldern. Callister et al. (2012, s. 483) skriver 

att det förekom två bilder av sexuella karaktärer. Antingen var otroligt attraktiva och 

därigenom mer accepterade eller “kontroversiella” (de hade en lägre social status) och 

deras sexuella begär bidrog till att de blev ännu mer utstötta.  

 

När det kommer till beskrivandet av de sexuella situationerna visar forskning att 

representationen av sex, framför allt sex utanför fasta parrelationer och utanför 

äktenskap, har blivit mer positiv (Gillis & Simpson 2015; Younger 2009). Tjejers 

sexualitet har blivit allt mer framträdande och normaliserad och det handlar inte längre 

alltid om att det är killen som vill ha sex och att tjejen enbart ger med sig (Gillis & 

Simpson 2015; Callister et al. 2012). Det finns emellertid fortfarande kvar starka 

traditionella normer kring hur tjejer och killar ska förhålla sig till sex. Younger (2009) 

påpekar hur författare bryter “lagom mycket” mot normerna genom att till exempel 

genom att låta tjejer vara sexuellt aktiva men att det sker inom en fast relation som är 

baserad på kärlek.  

 

Som tidigare påpekat menar flera forskare att litteraturen har en möjlighet att informera 

läsare, och det innebär även information kring säkert sex. Men som undersökningar 

visar är det väldigt få böcker som tar upp preventivmedel. I undersökningen som 

gjordes av Callister et al. (2012, s. 483) var det enbart i 4 av 452 sexuella situationer 

som kondom nämndes. När risker med sex väl nämndes (9 gånger) var det främst vuxna 

kvinnor som tog upp det. Younger (2009, s. 27) påpekar att graviditet i böcker många 

gånger används för att visa upp riskerna som finns med sex och att tidigare så skrevs 

graviditet in i berättelser som ett sätt att straffa de karaktärer som hade haft sex före 

äktenskap (se även; Gillis och Simpson 2015, s. 64). Men det är som sagt sällan som 

karaktärerna diskuterar säkert sex. 

 

Det är framför allt heterosexuellt sex som lyfts fram i litteraturstudier. Younger (2009, 

s. 49) menar att böcker med lesbiska par i relation till heterosexuella par och manliga 

homosexuella par är marginaliserade och att de sällan diskuteras. Detta trots att 

“lesbiska ungdomsromaner” erbjuder en annan vinkel på kvinnlig sexualitet och sexuell 

njutning (a.a., s. 50). Younger (2009, s. 50f) påpekar hur kvinnlig sexualitet i “lesbiska 

ungdomsböcker” återges som naturligt och att de kvinnliga karaktärerna är intresserade 
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av och gärna deltar i sex. Denna beskrivning av kvinnligt sexuellt begär kan ses som en 

kritik och en motreaktion till den traditionella beskrivningen/synen på tjejers sexualitet 

som beroende av och styrd av killen och hans sexualitet. Genom att lyfta fram lesbiskt 

sex så ifrågasätter författarna även normer för sex och vad som räknas som att “bli av 

med oskulden” (a.a., s. 62). Trots att lesbiskt sex spelar en betydande roll i “lebsiska 

romaner” och används för att bryta normer så är det just inte de sexuella händelserna 

som tar fokus utan det är kärleken mellan karaktärerna, sex är mer en naturlig 

utveckling av en djupare relation (a.a., s. 55).  

 

2.3 Uppsatsens bidrag 

Den forskning som har bedrivits tidigare kring sex i ungdomslitteratur har främst 

bedrivits utanför Sverige. Min undersökning bidrar därmed att försöka fylla det tomrum 

som finns. Tidigare forskning har även fokuserat på just vad det är för ”typ” av sex som 

lyfts fram, vilka är karaktärerna och hur byggs de sexuella situationerna upp. Jag har 

däremot valt att fokusera på just hur sex i litteraturen skrivs fram som deltagande i 

formandet av hur tjejer förstår sig själva och andra förstår dem. Samt vilken makt sex 

när det kommer till hur tjejer sexualitet blir uppfattad och vilket utrymme de ges till att 

utforska sin sexualitet. Min uppsats bidrar även med att undersöka vilken syn på unga 

tjejers sexualitet som finns i samhället, då litteraturen på olika sätt speglar samhälleliga 

åsikter. Den förhåller sig till samma typ av undersökningars som Ambjörnsson och 

Forsberg har gjort i relation till exempelvis flickor rykte i relation till sex, men jag utgår 

ifrån ett annat material.  

 

3 Queerteori 
I min analys kommer jag att använda mig av queerteori, närmare bestämt i begreppen 

heteronormativitet och heterosexuell matris, performativitet och begriplighet i relation 

till kön/genus. Dessa förhåller sig ofta till varandra, jag har dock valt att dela upp 

teoriavsnittet i två delar, en med ett större fokus på kön/genus och en med ett större 

fokus på sexualitet, för att göra det mer överskådligt.  

 

3.1 Performativt kön/genus 

En människa föds inte med “... någon autentisk inre kärna…” (Lundahl 2006, s. 219) 

som bestämmer hur personen ska bete sig, tycka och tänka. Maskulinitet och femininitet 
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är inte medfödda egenskaper utan det är kategorier som genomsyrar samhället med 

specifika föreställningar om vem som har “rätt” att uttrycka antingen det ena eller det 

andra och på vilket sätt detta ska ske (Davies 2003, s. 27). Redan som små lär sig barn 

vilken kategori som de “ska” förknippa sig med, baserat på vilket könsorgan de föds 

med (Davies 2003; Hirdman 2003). Butler (2007, s. 56) menar att det som ofta skiljs åt 

som det kulturella genuset och det biologiska könet egentligen är oskiljaktiga, det finns 

inget kön utan genus (se även Lundahl 2006). Genus är en social konstruktion, vars 

kulturella kopplingar skapar könet. Hade kön inte varit så starkt sammanflätat med 

genus hade en kille kunnat bete sig “feminint” utan att det upplevts som avvikande 

(Butler 2007, s. 56). Genom att se hur andra beter sig och agerar så “lär” sig barn vad 

som är “rätt” beteende, utseende etcetera och väljer många gånger att följa det som är 

normerande för barnets kön. Föreställningarna om vad som är kvinnligt respektive 

manligt är inte konstant utan något flytande och förändras ständigt (Butler 2007, s. 67; 

Hirdman 2003, s. 96).  

 

Att se på kön/genus som något man gör, inte något som man är teoretiserar Butler 

(2007) som performativt. Butler (2007, s. 28) menar att genus är performativt, det 

handlar inte om att ha ett kön utan att bli ett genom att upprepade gånger agera efter 

redan stabiliserade föreställningar om vilket beteende och utseende som är kopplat till 

“kvinnligt” respektive “manligt”. Genus “...är inte heller ett antal friflytande attribut…” 

(Butler, 2007, s. 77) utan det är något som vi skapar genom att förhålla oss till “rätt” 

attribut, beteenden etcetera. Man är dock inte “klar” genom att välja att antingen följa 

eller bryta mot genusnormerna, utan genus är alltid ett skapande och ett upprätthållande 

(a.a., s. 87).  

 

Det är inte alla som följer det genus som kopplas till det köns hen föds med. Vissa har 

det däremot lättare att bryta mot normerna än andra. Det beror mycket på i vilken 

omgivningen personen befinner sig i och vilka “förebilder” personen får möta. Davies 

(2003, s. 160) lyfter fram hur hon träffat några tjejer som hon beskriver som “bråkiga, 

tuffa prinsessor” och hur de kunde “hävda” sig mot killarna även om de såg väldigt 

“tjejiga” ut. Hon menar att det berodde på att “de har tillgång till en diskurs där frihet 

och individualitet är någonting centralt, och de upplever sig följaktligen ha kontroll över 

sina liv” (Davies 2003, s. 160). Många gånger får normbrytarna tyvärr möta stort 

motstånd och flera fördomar för att de bryter mot normerna. Butler (2007, s. 218f) 
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menar att görandet av genus inte är något frivilligt utan att det är reglerat genom att de 

som stiger utanför linjerna blir “straffade”. Normerna används därmed som ett sätt att 

kontrollera samhällets individer.   

 

Genom att använda mig av analyiska utgångspunkter såsom performativit genus/kön 

kan det hjälpa mig i att se hur tjejerna blir förstådda i relation till sex och hur sex 

påverkar dem, både deras identitet och hur de ”får” agera i relation till sex, i förhållande 

till deras kön/genus. Nämligen hur deras kön/genus påverkar karaktärernas 

uppfattningar (både tjejernas egna och de andra karaktärernas) om tjejerna i sexuella 

situationer och hur tjejerna förhåller sig till normer kring det kvinnliga könet/genuset.  

 

3.2 Sexualitetens normer och kopplingen till kön 

Sexualiteten är något som varje person förväntas ha och som personen både formas av 

och själv formar, det är en “...förbindelselänk mellan kropp, jag-identitet och sociala 

normer” (Giddens 1995, s. 21). Det är därmed inte bara kön/genus som är performativt 

utan även sexualitet. Sexualitet är inte en stabil egenskap som man föds med. Det är inte 

något biologiskt förutbestämt utan sexualitet är de handlingar, känslor etcetera som 

omvärlden har bestämt är kopplade till begreppet. Det vill säga de blir förstådda som 

just sexuella (Bergenheim & Lennerhed 1997, s. 10). Precis som uppfattningen om 

exempelvis vad som är kvinnligt respektive manligt har innebörden av begreppet 

sexualitet påverkats av samhället, både genom det sociala samspelet och kulturen (a.a., 

s. 13). Sexualitet kan enbart förstås i förhållande till den kontext den placeras in i, det 

vill säga vilken kultur, tid och social krets man förhåller sig till (Berg 2016; Bergenheim 

& Lennerhed 1997; Forsberg 2016).  

 

Det finns dock en normerande föreställning om att en “naturlig” sexualitet. Denna “ur-

sexualitet” anses ofta vara heterosexualiteten och det är den ses ofta som den “riktiga” 

sexualiteten (Bergenheim & Lennerhed 1997, s. 10). Många gånger “rättfärdigas” 

sexualiteten som ett naturligt beteende kopplat till önskan om reproduktion (a.a., s. 12). 

Det är inte ett måste, men denna synen på sexualitet försvårar för de personer som inte 

identifierar sig som heterosexuella, eftersom deras sexualitet då inte går att rättfärdiga 

och därmed blir “fel”. Även om kopplingen mellan sexualitet och reproduktion idag har 

minskat, eller åtminstone inte spelar lika stor roll, har den ännu inte försvunnit helt och 

beroende på vart man är i världen är den mer eller mindre framträdande.  
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Både heteronormativitet och den heterosexuella matrisen har som syfte att visa på hur 

heteroseuxaliteten har tagit platsen som norm och hur detta påverkar samhället genom 

exempelvis hur kvinnor och män förväntas förhålla sig till varandra. Den heterosexuella 

matrisen betonar dock hur normerna påverkar subjektskapandet, medan 

heteronormativiteten mer konstaterar hur normer sätter upp ramar för samhället (Berg & 

Wickman 2012, s. 99). I dagens forskning finns det en preferens att använda 

heteronormativitet istället för den heterosexuella matrisen. Det beror mycket på att 

heteronormativitet har fått en större politisk kraft i vardagen (a.a., s. 61,97).  

 

Med heteronormativitet avses de “...institutioner, strukturer, relationer och handlingar 

som vidmakthåller heterosexualitet som något enhetligt, naturligt och allomfattande” 

(Rosenberg 2011, s. 100). Heterosexualiteten ses inte som något frivilligt utan blir ett 

krav om man vill “passa in” i samhället (a.a., s. 71). Men det räcker inte bara med att 

man identifierar sig som heterosexuell utan man ska även “göra” heterosexualiteten på 

rätt sätt (a.a., s. 18). Heteronormativitet är därmed inte något som enbart begränsar de 

personer som inte identifierar sig med heterosexualitet utan även de som gör det (Berg 

& Wickman, 2010, s. 82). Det innebär att för att heteronormativiteten bygger på att de 

personer som identifierar sig med heterosexualiteten följer den mall som finns och 

fortsätter se de som ideal.  

 

Denna “mall” som ska följas för att heterosexualiteten ska bli legitim är bland annat det 

som Butler (2007) betecknar som den heterosexuella matrisen, det vill säga vilka 

“regler” man ska göra sin sexualitet efter för att den ska bli godtagbar. För att uppfattas 

som acceptabel krävs det att man kopplar “rätt” genus till “rätt” sexualitet (Butler 2007, 

s. 68). Det räcker inte med att du visar upp “rätt” genus till “rätt” kön utan du ska även 

ha “rätt” sexualitet, nämligen heterosexualiteten. Lundahl (2006) ser även hon på hur 

människan styrs av den heterosexuella matrisen. Hon menar att samhället är 

uppstrukturerat efter kön/genus/begärsordningen, närmare bestämt att när ett barn föds 

blir det bedömt efter vilket biologiskt kön det har. Det biologiska könet “bestämmer” 

sedan vilket genus barnet förväntas ha som i sin tur “bestämmer” vilket kön barnet 

“bör” bli attraherat av (Lundahl 2006, s. 213). Kön, genus och sexualitet är det som 

sammanlänkat skapar en “begriplig” person. Den fysiska kroppen, beteendet, utseendet 
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och det sexuella begäret måste stämma överens med normerna för att uppfattas som 

“autentisk” (Ambjörnsson 2016, s. 95). 

 

Till följd av att jag använder av teoretiska begrepp såsom heteronormativitet och den 

heterosexuella matrisen, och därmed utgå ifrån sexaliteten som performativt, kan jag se 

vilken betydelse sex har när det handlar om vilka positioner som möjliggörs för tjejerna 

i relation till sex. Samt att jag kan se vilken roll som sex spelar när det handlar om hur 

tjejer förväntas uttrycka sin sexualitet för att uppfattas som en ”acceptabel” tjej.  

 

4 Metod och material 

4.1 Kvalitativ textanalys 

Den metod som jag har använt mig av är en kvalitativ textanalys. Den kvalitativa 

textanalysen utgår ifrån att man gör en noggrann läsning av den text man ämnar att 

analysera och att man ser på både textens helhet, dess delar samt den kontext som texten 

ingår i. Detta för att kunna se inte bara vad texten ordagrant säger utan även vad den 

säger om man läser mellan raderna (Esaiasson, Giljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud 2017, s. 211). En kvalitativ textanalys kan enligt Per Wíden (2015, s. 178) 

bygga på en av tre dimensioner. Antingen läggs fokus på antingen (1.) textförfattarens 

eller redaktörens eller annan ansvarig skaparens avsikt med texten; (2.) texten i sig, det 

vill säga hur den är skriven (bland annat språket och formen) eller (3.) vilken betydelse 

texten får i relation till samhället, hur exempelvis normer reproduceras eller bryts emot i 

texten (ibid.). När man utgår ifrån den tredje dimensionen gör man inte enbart en 

beskrivning av texten som sådan, utan man analyserar den utifrån en målsättning att lära 

sig något om “... någon del av det omgivande samhället, dess kulturella värderingar, 

historia eller liknande” (a.a., s. 180). Det är den tredje dimensionen som jag har utgått 

ifrån. Anledningen till detta är för att jag inte ville undersöka texterna rent språkligt, 

eller vad författarnas avsikter var utan jag ville se hur dessa böcker förhåller sig till 

olika föreställningar/normer kring sex i relation till unga tjejer.  

 

Jag har applicerat en blandning av det som Wíden (2005, s. 185) kallar för en 

problematiserande dimension och det som Esaiasson et al. (2017, s. 214f) beskriver som 

en kritisk analys. Den problematiserande dimensionen innebär att man många gånger 

utgår ifrån ett teoretiskt perspektiv och genom det ser på exempelvis olika 
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maktrelationer eller på hur man förhåller sig till föreställningar om genus (Wíden 2005, 

s. 185). Genom att förhålla sig kritiskt till det man analyserar pekar man inte enbart ut 

vilka normer, samhälleliga föreställningar som finns. Man försöker ta det ett steg längre 

och analysera varför de finns och hur de kan komma att påverka både texten och 

samhället (Esaiasson et al.  2017, s. 214f). Detta innebär att jag har sett närmare på hur 

mitt urval av böcker förhåller sig till olika föreställningar och normer som finns kring 

sexuella relationer och unga tjejer och hur karaktärerna antingen bryter mot dessa eller 

reproducerar dem.  

 

Boreús (2015, s. 158f) påpekar att texter produceras med olika syften i åtanke och det 

betyder att de i sig påverkar hur texten är utformad och att det är viktigt att ha i åtanke 

när man analyserar texterna. De böcker som jag har valt är skönlitterära ungdomsböcker 

som går att klassificera som samtidsromaner, de förhåller sig nära nutiden och de 

åsikter, problem, teman etcetera som förekommer i dagens samhälle. Även om dessa 

böcker ofta produceras i syfte att roa läsarna tänker jag mig att det även finns en tanke 

hos författarna att ge läsarna en chans att komma i kontakt med (som jag nämnt) åsikter, 

normer etcetera som finns i dagens samhälle och därmed fundera kring dessa.  

 

I mitt arbete med att analysera materialet har jag använt mig av vissa analysfrågor för 

att besvara mina frågeställningar. Analysfrågor är frågor som är utformade för att passa 

materialet, frågorna ska kunna ställas till varje text och ska användas för att strukturera 

upp analysen och för att besvara de forskningsfrågor som man har (Boréus 2015, s. 

160f). De frågor som jag har ställt till litteraturen är: 

 

• Hur förstår bikaraktärerna och huvudkaraktärerna tjejerna efter att de har haft 

sex? 

• Vilka tankar/åsikter skrivs fram hos de övriga karaktärerna kring tjejerna och 

sex? 

• Vilken inställning till sex (för tjejer) skrivs fram? 

• När och med vem är det accepterat för tjejer att ha sex? 

• Hur beter sig tjejerna i sexuella situationer? 

• Hur skrivs det om sex? 
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4.2 Material 

Jag använder mig av ett mindre material, fyra böcker, för att kunna göra en djupare 

läsning och analys. För att välja ut materialet har jag använt mig av Stockholms 

stadsbiblioteks katalog på nätet. Där kan man nämligen sortera på vilken typ av bok 

man söker efter samt efter lånestatistik. Jag sökte på sex och valde sedan att enbart få 

fram de böcker som är skönlitterära och som är för barn och unga och inom den 

kategorin specifikt för unga vuxna. Dessa böcker sorterades sedan efter lånestatistik så 

jag kunde välja de som är utlånade flest gånger. Jag valde sedan de fyra översta 

böckerna som uppfyllde nedanstående kriterier: 

 

• Sex vara en del av berättelsen, det vill säga det ska inte bara nämnas som 

hastigast utan ska ha någon form av bärande betydelse för berättelsen.  

• Det sex som är med ska vara mellan (minst) två personer. Jag valde att utesluta 

onani i denna undersökningen på grund av att jag var intresserad av normerna 

som omringar tjejers sexualitet i förhållande till andra. 

• Huvudpersonen ska vara en tjej då jag är intresserad av hur man beskriver tjejers 

relation till sex i böckerna.  

 

De böcker som därmed analyseras är: 

• Bara inte du av Katarina von Bredow, 2010 

• Jag är tyvärr död och kan inte komma till skolan av Sara Ohlsson, 2011 

• Söta pojkar är bara på låtsas av Moa Eriksson Sandberg, 2011 

• Det är jag som är Caroline av Peter Barlach, 2012 

 

På grund av att de är alla är skrivna inom de senaste årtioendet kommer jag att kunna 

analysera en, någorlunda, “modern” syn på unga tjejer och sex. Jag kommer med andra 

ord inte att göra en historisk undersökning utan det kommer att beröra nutiden. 

 

Jag valde att utesluta en av böckerna som skulle ingått i urvalet, det var en samling 

noveller. Anledningen att jag valde att välja bort denna, är att jag ville att berättelserna 

skulle vara lite längre och att det därmed skulle finnas utrymme för mer 

sammanhängande material att analysera.  
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4.3 Presentation av skönlitteraturen 

4.3.1 Bara inte du - Katarina von Bredow 

Det ser inte ljust ut för Emma. Hon har sex med sin bästa kompis, Markus, under 

inflytandet av droger. Hon blir kär i den hon absolut inte kan ha känslor för, nämligen 

sin bästa väns sambo Adrian, och när det visar sig att hennes känslor är besvarade blir 

vardagen bara ännu krångligare. Inte nog med det utan en av hennes kompisar blir kär i 

Markus och Emma kan inte bestämma sig för vad hon känner inför det. Samtidigt börjar 

hennes lillebror bete sig väldigt underligt och ber om pengar både från Emma och från 

deras föräldrar och det visar sig att han har börjat handla med droger. Emma har precis 

fyllt 20 och vardagen som vuxen visar sig vara fylld med mer ansvar och val än vad hon 

kanske hade räknat med.  

 

4.3.2 Jag är tyvärr död och kan inte komma till skolan - Sara Ohlsson 

Olivia är 17 år och har precis blivit dumpad av sin pojkvän och hon känner hur hela 

hennes värld rasar samman, för vem är hon om hon inte är Olivia, Johans flickvän? 

Olivia bestämmer sig för att göra upp en plan för hur hon ska vinna tillbaka Johan och 

den vardag hon tidigare hade. Men allting går inte alltid som planerat, för samtidigt som 

hon försöker få Johan att inse att han saknar henne träffar hon både Kalle och Danijel 

och flera namnlösa killar. Hennes bild av sig själv börjar förändras i och med att hon 

börjar kyssa och ha sex med personer hon inte är i ett förhållande med och hon försöker 

förstå vem hon själv är nu när hon inte är i det perfekta förhållandet utan istället är en 

person som “ligger runt”. Olivia försöker komma underfund med vad hon själv känner 

inför detta och med vad andras åsikter betyder för henne.  

 

4.3.3 Söta pojkar är bara på låtsas - Moa Eriksson Sandberg 

Ella går teaterlinjen på gymnasiet och försöker balansera sin kärlek för teatern, familj, 

vänner och killar. Hon är sexton år gammal och i början av boken fortfarande oskuld. 

Hon hade sex med Olof eller hade de egentligen det, eftersom han knappt kunde 

penetrera henne? Men sedan träffar hon Kristoffer och därefter JF, och sedan kommer 

Linus och Linus kompis Jonathan. Ella är förvirrad, hon vet när och vem hon är 

attraherad till och hon njuter av att andra är attraherade till henne. Men det är inte alla i 

hennes omgivning som är lika glad för hennes skull. Samtidigt  försöker hon förstå vad 

det är för magisk orgasm som alla talar om, något som hon inte har fått uppleva och går 

det att ha sex utan känslor? 
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4.3.4 Det är jag som är Caroline - Peter Barlach 

Caroline är i 20-års åldern och har precis flytt/flyttat hemifrån, bort från en mamma som 

enligt Caroline varken förstår henne eller bryr sig om henne. Hon bor först hos Niklas, 

en före-detta-pojkvän vars mamma hatar henne. Men efter att hon har fått jobb i en 

mataffär flyttar hon in hos Andreas, som bor tillsammans med flera kompisar. Hos 

Andreas träffar hon Stephanie, en nykter missbrukare som studerar till sjuksköterska. 

Caroline flyttar dock därifrån efter att ha träffat Joakim, en gift man som har en lägenhet 

som hans fru inte vet om. Samtidigt som Caroline försöker att ordna sitt boende, sin 

relation med sin mamma plus umgås med sin alkoholiserade pappa så försöker hon hitta 

sig själv. Hon använder personerna runt omkring henne och sex för att förklara sig själv 

och till slut vet hon inte vem hon är längre. 

 
5 Resultat och analys 
För att besvara mina frågeställningar kommer jag att utgå ifrån två mindre “under-

rubriker” för respektive frågeställning. Första “temat” som jag vill undersöka är “vilka 

tjej-positioner möjliggörs för tjejerna i relation till sex?”. Jag vill se både hur tjejerna ser 

på sig själva i relation till sex, och vilka positioner de själva skapar, samt så vill jag se 

hur andra förstår tjejerna i relation till sex. De första två underrubrikerna kommer 

därmed att höra ihop med första frågeställningen. Den andra frågan jag vill, försöka, 

besvara är “inom vilka ramar förväntas tjejernas sexualitet befinna sig och vilken roll 

spelar sex i relation till dessa ramar?”. Tredje underrubriken kommer att behandla vilket 

spelutrymme som tjejernas sexualitet ges, det vill säga hur deras sexuella relationer 

förstås utifrån normer om vad som är ”rätt” och ”fel”. Fjärde underrubriken kommer att 

beröra den makt som finns i sex och sexualitet och hur den, kan, påverka det nämnda 

spelutrymmet.  

 

5.1 Att bli vuxen och att förstå sig själv 

När jag läste böckerna insåg jag ganska snabbt att sexualiteten och det sexuella begäret 

hade en stark koppling till hur tjejerna såg på sig själva och sin identitet. Butlers (2007) 

heterosexuella matris utgår just från att en kvinnas identitet skapas utifrån en koppling 

mellan genus, kön och sexualitet. Tjejer, och killar, får lära sig vad som är “rätt” 

beteende för sitt kön, och dit räknas även rätt sexuellt beteende (Davies 2003, s. 29, 34). 
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Jag kommer i detta avsnittet att fokusera på hur tjejernas förståelse av sig själva 

påverkas av deras sexualitet. 

 

För Ella betyder sex till en början att bli vuxen. För henne betyder förlorandet av oskuld 

en ny fas av livet som erfaren och mogen och man lämnar därmed barndomen bakom 

sig. Hon föreställer sig hur hon skulle bli en ny människa, hon skulle få en ny identitet. 

Med den nya sexuella erfarenheten skulle hon erhålla en makt som hon tidigare inte haft 

och hon skulle äntligen kunna mäta sig med sin kompis som blivit av med oskulden före 

Ella. “Jag kunde knappt tro att det var sant att jag äntligen skulle få ligga med någon. 

Att jag skulle få knulla. Det kändes farligt och fullkomligt underbart, och jag såg fram 

emot mitt nya liv som erfaren femme fatale” (Eriksson Sandberg 2011, s. 34). Det går 

dock inte som hon vill, hennes sexualdebut blir inte som hon har trott. Försöket till att 

ha vaginalt sex slutar med att Ella och hennes parter ger upp eftersom det bara gör ont 

för Ella, hon är för spänd för att hennes partner ska kunna penetrera henne. Det skakar 

om Ella och hon ifrågasätter sin identitet som ungdom, tjej och åtråvärd. “Jag såg på 

honom att han var på väg bort från mig. Om jag hade lyckats skulle han kanske ha tyckt 

om mig, men nu var det kört. Jag var en barnunge, en barnunge som inte kunde knulla” 

(Eriksson Sandberg 2011, s. 35). Genom att inte kunna sex riskerar Ella att förlora sin 

attraktion som kvinna och därmed sitt personliga värde inför det andra könet. Även att 

hon och Olof redan var i ett förhållande så var deras “överlevnad” som ett par beroende 

av sexet. Då Ella “misslyckas” med att ha sex “misslyckas” hon även som kvinna då 

hon inte kan tillfredsställa sin manliga partner. Hon lyckas inte vinna en position som 

vuxen kvinna.  

 

Vikten av att lyckas med sex är något som även nämns i Ohlssons bok. När Olivia 

förlorat sin oskuld, tillsammans med John, är hon stolt över det, det är något hon genast 

vill dela med sig om. “Vi hade äntligen legat med varandra, det var första gången för 

mig och jag var glad och stolt när jag berättade för Emma” (Ohlsson 2011, s. 68). Att 

bli av med oskulden är något att fira för det bevisar att hon är sexuellt attraktiv för 

killar. När det sedan tar slut mellan Olivia och John blir sex ett sätt att bevisa att hon 

fortfarande är attraktiv för killar, både för henne själv och för John som har “kastat 

henne åt sidan”. “...han säger att jag är skön och ja, jag är skön, han är skön, allt är 

skönt. Efteråt tänker jag på Johan. Hoppas han får veta, tänker jag medan Danijel 
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fortfarande har sina läppar mot mitt nyckelben. Hoppas att Emma berättar.” (Ohlsson 

2011, s. 142f).  

 

Både Ella och Olivia förstärker här föreställningen om att tjejer som har haft ett 

förhållande och sex är den tjej som har lyckats. Ambjörnsson (2004, s. 116f) lyfter fram 

hur det i hennes undersökning framgick en uppfattning om att den tjej som har haft sex, 

då inom accepterade ramar exempelvis då man har haft en pojkvän, är den tjej som 

räknas som vuxen och därmed lämnar barnstadiet bakom sig. Båda karaktärerna följer 

här den heterosexuella matrisen. Det vill säga kvinnor tilldelas genom sitt biologiska 

kön ett genus och därmed en förväntat sexuell läggning och det är genom denna process 

som en heterosexuell kvinna blir till (Butler 2007; Lundahl 2006). Genom att Ella oroar 

sig över hur det nu ska bli eftersom hon ”misslyckades” med att ha sex, skapar hon en 

bild av att det är något som är fel. Tjejer ska kunna ha sex med killar, detta för att kunna 

vara attraktiva för killar och därmed följa den heterosexuella normen. För Ella är hennes 

sexualitet starkt kopplad till hennes identitet som ”riktig” tjej. Hon är ett tydligt 

exempel för den koppling som Giddens (1995, s. 21) menar finns mellan kroppen, jaget 

och samhälleliga normer. Detsamma gäller för Olivia. Hon uttrycker först en glädje över 

att ha blivit av med oskulden, hon har därmed lämnat ett stadie bakom sig och gått in i 

ett annat. Då hon har sex med Danijel efter att John har gjort slut med henne försäkrar 

henne att hon inte har förlorat sin dragningskraft för killar och därmed inte har förlorat 

sin identitet som mogen, attraktiv tjej och övergått till en “felaktig” tjej.  

 

Även Emma visar hur stor betydelse den sexuella relationen har för identiteten, däremot 

inte i relation till att mogna utan i relation till vem hon är beroende på hennes sexuella 

relationer. Hon har sex först med sin kompis Markus och lite senare med bästa 

kompisens, Ellinors,   pojkvän Adrian och det skakar hennes förståelse av sig själv. 

Hennes förståelse av sig själv, som visserligen inte är alltför ovan vid sexuella 

relationer; både tillfälliga och mer långvariga, vet inte längre vem hon är när hon har 

sex med två personer som hon inte borde ha haft sex med. “Vad i helvete ska jag göra? 

Hur ska jag komma vidare förbi det här och ändå finnas kvar och vara mig själv?” (von 

Bredow 2010, s. 189). Hennes förståelse av sig själv är så starkt kopplad till sexualiteten 

att när hon stiger utanför de sexuella ramar som hon satt upp för sig själv, stiger hon 

även utanför ramarna för vad som är hennes egen identitet. Hon blir obegriplig.  
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Samtliga kvinnliga huvudkaraktärer förhåller sig till heteronormativiteten, den 

heterosexuella matrisen när det handlar om hur de förstår och skapar sin egna identitet. 

De tre av fyra karaktärer förhåller sig i linje med kön/genus/begärsordningen (Lundhal 

2006, s. 213) som utgör grunden för den heterosexuella matrisen. Det gör även den 

fjärde karaktären, Caroline, till en början. Caroline är väldigt säker i sin sexualitet och 

ser inga problem med att ha sex med killar, det blir därför väldigt problematiskt för 

henne när hon inser att hon börjar utveckla känslor för en tjej, Stephanie. Samma 

känslor som hon brukar känna inför killar. “...jag faller ner och hamnar i sked bakom 

henne och hon formar min hand runt sitt vänstra bröst och jag trycker mitt underliv mot 

hennes rumpa och hon… Stephanie rör lite på sig och det är som jag vaknar ur en 

trance. Vad är det som händer? Jag måste härifrån snabbt. [...] Vad hände därinne? Jag 

måste hålla mig i räcket när jag går nerför trappan.” (Barlach 2012, s. 166f). När 

Caroline sedan går till jobbet dagen efter så kan hon inte släppa tanken på det som 

hände dagen innan och hon börjar ifrågasätta sina känslor då hon inser att hon faktiskt 

vill ha sex med en tjej, inte längre enbart av nyfikenhet utan även grundat i sexuellt 

begär. Den trygghet som hon tidigare har känt i sin identitet som heterosexuell finns inte 

längre. Caroline är ett exempel på teorin om att sexualitet är flytande, att det inte finns 

en ursexualitet som man har med sig sedan man föds. Den rädsla som förekommer hos 

Caroline är något som Wagner (2009, s. 289, 309) beskriver när hon själv finner sig 

attraherad av en kvinna och känner en önskan att ha sex med henne. Wagner, och 

Caroline, bryter mot den heterosexuella matrisen. Hade samhället inte varit upplagt som 

det är idag, med heterosexualiteten som norm (Bergenheim & Lennerhed 1997, s. 12f) 

hade attraktionen till samma kön inte bidragit till samma reaktion hos Caroline (och 

Wagner) utan hade accepterats som normalt.  

 

Utifrån min analys av de kvinnliga karaktärernas reflektioner kring sig själva i relation 

till sex så framgår det att det även i böckerna finns en stark koppling mellan identitet 

och sexualitet, och att tjejerna ofta drar paralleller mellan sex och den egna självbilden. 

Tjejerna håller sig ganska nära till föreställningen om en medfödd, stabil sexualitet som 

inte förändras (se Bergenheim & Lennerhed 1997). Den enda som bryter mot detta är 

Caroline. Men även att hon agerar på den attraktion hon har för en annan kvinna så är 

det inte utan att det skrämmer henne och hon ifrågasätter sig själva. När det sexuella 

begäret går utanför det som samhället ser som “normalt” eller det som tjejerna ser som 

sin “korrekta” sexualitet (vilket många gånger hänger samman med samhälleliga 
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normer) så påverkar även det identiteten. Tjejerna börjar ifrågasätta sig själva och sitt 

värde som kvinnor/tjejer.  

 

5.2 Sedd genom andras ögon 

I de olika böckerna förekommer det olika reaktioner på tjejer i relation till sex och det är 

inte bara tjejernas självbilder som påverkas, utan det är även deras omgivnings 

förståelse av dem. Jag kommer här att undersöka vilken betydelse sex har när det 

kommer till omgivningens förståelse och uppfattning om tjejerna och vilka positioner 

som det möjliggör. 

 

I Bara inte du har Markus en bild av Emma som stämmer överrens med traditionella 

normer kring tjejer, trots att hon har haft sex som inte går i linje med det normativa.  

  

“ - Han ville inte heller...mumlar jag. Eller han ville ju, men han kämpade emot. 

Jag menar, han försökte nog.  
- Inte tillräckligt mycket, tydligen, säger Markus. Och kolla i vilket skick han har 

lämnat dig! Jävla Casanova. …  
- Det spelar ingen roll! Han skulle ha behärskat sig. Så är det bara.  
- Men självklart! Och det skulle jag med!” (von Bredow 2010, s. 218).  

 

Ovanstående citat är taget från när Emma berättar för Markus att hon har haft sex med 

Adrian, hennes bästa väns pojkvän. Precis som Emma påpekar så borde även hon ha 

behärskat sig, och det håller Markus med om men han lägger ändå i princip all skuld på 

Adrian. Allen (2003, s. 219) beskriver hur flera av de hon intervjuade förde fram 

föreställningar om tjejen som mer emotionella, och att detta bidrog till att de var sårbara 

i relation till sex och att detta var något som killar lätt kunde utnyttja. Denna 

föreställning om tjejen som sexuellt underlägsen är något som Markus applicerar på 

Emma. Hon är ju av det kvinnliga könet, och visar upp rätt koppling mellan kön, genus 

och sexualitet. Det enda är att hon har sex men en kille som det inte är socialt accepterat 

att ha sex med. Hon “måste” därmed följa de normer som finns för just kvinnor/tjejer. I 

dagens samhälle finns det ofta en stark föreställning om att “...manligt är lika med makt 

och handling, medan kvinnligt är detsamma som passivitet och maktlöshet” (Davies 

2003, s. 23). Det är därmed inte Emmas fel, hon är ingen “felaktig” tjejen utan skulden 

ligger på Adrian.  
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Även i Söta pojkar är bara på låtsas och Jag är tyvärr död och kan inte komma till 

skolan idag förhåller man sig till normen om att duktiga tjejer är oskuldsfulla, men 

istället för att huvudkaraktärerna blir sedda som denna idealiserade förståelse av tjejer 

ses de som avvikande och mindre värda. Så fort Ella börjar ha sex med fler än en kille 

förändras andras bild av henne. “Ella, kom igen, du är inte en sån tjej man är 

tillsammans med” (Eriksson Sandberg 2011, s. 236). Genom att ha sex förlorar Ella sin 

status som “duktig tjej” och blir istället någon som visserligen är sexuellt attraktiv men 

som man inte vill ingå i ett förhållande med. Ella är “för sexuell”, detsamma gäller 

Olivia. “Emma kallade mig hora. Hon skrek att jag är fittig, att hon fattar varför ingen 

vill ha mig på riktigt.” (Ohlsson 2011, s. 264). Både Ella och Olivia har i andras ögon 

förlorat sin identitet som “rätta” tjejer. De blir exempel på de kontroversiella tjejer som 

Callister et al. (2012, s. 483) lyfter fram.  

 

Det är inte enbart Ella och Olivia som förändras i andras ögon när de har sex utan 

detsamma händer Caroline, då i samband med att hon har sex med Stephanie. 

  

“Jag hör hur de tisslar och tasslar och de tystnar direkt när jag kommer in. De 

tittar intensivt på varanda. De anstränger sig för att inte titta på mig.  
“Har ni sett Stephanie?”  
Det ser ut som om deras ansikten har frusit till is mitt i ett vidrigt leende. De 

stirrar på varandra.  
“Har ni det?” frågar jag igen och låter lika sur som jag är.  
“Nä”, piper Isa efter flera sekunder. 
Jag säger ingenting. Jag fattar direkt vad de håller på med. Jag vänder mig om 

och går ut och bakom mig för jag hur de brister ut i ett gapflabb.” (Barlach 2012, 

s. 226f).  
 

Man får inte veta exakt vad de andra karaktärerna tänker om Caroline, och Stephanie, 

efter att de har haft sex med varandra men avsnittet är skrivet på ett sådant sätt att det 

tydligt framgår att Caroline och Stephanies relation till varandra inte kommer eller 

förväntas bli accepterad. “Vi kan inte bo kvar här. Om Fisa vet att jag och Stephanie 

hade sex inatt vet hela huset det. Och jag bryr mig inte om att alla vet och Stephanie 

bryr sig säkert inte, men alla andra lär bry sig så in i helvete” (Barlach 2012, s. 227). 

Caroline utgår ifrån att hon och Stephanie inte kommer att bli accepterade, eller att de 
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åtminstone kommer att behandlas annorlunda. Precis som ovanstående exempel så går 

det i linje med traditionella normer för tjejer.  

 

Precis som att tjejerna ofta förstår sig själva i förhållande till “traditionella” normer 

kring kvinnlig sexualitet så gör även bikaraktärerna det, oavsett om de själva är tjejer 

eller inte. Det vill säga att tjejerna förväntas följa den heterosexuella matrisen och att 

det ses som en självklarhet. Tjejernas beteende tolkas därefter utifrån denna mall och 

beroende på hur deras sexuella begär tar uttryck kommer de antingen att “räddas” av 

mallen, skulden läggs då på den “översexuella killen” eller kommer de att “fördärvas” 

på grund av den.  

 

5.3 När får man ha sex? 

Tjejers sexualitet har blivit allt mer framträdande i litteraturen och det börjar mer och 

mer bli accepterat att tjejer har en sexualitet (Callister et al. 2012; Giddens 1995; Gillis 

& Simpson 2015). Detta är något som syns även i den litteratur som jag undersökt. Det 

är dock inte lika självklart vilket spelutrymme tjejer har som sexuella varelser, vilket 

framgår i min analys.  

 

I Det är jag som är Caroline får den kvinnliga sexualiteten stort utrymme. För Caroline 

är inte sex något som enbart ska i ett stabilt förhållande som det ultimata tecknet på 

kärlek, utan sex handlar om njutning. “Och så får jag göra det roligaste jag vet, som inte 

har med alkohol eller sex att göra.” (Barlach 2012, s. 197). Det handlar även om makt 

för henne, men det kommer jag ta upp senare i analysen. Caroline drar sig inte för att ha 

sex och hon kuvar inte sin sexualitet i rädsla av att bli kallad för hora etcetera. 

Visserligen förekommer det reflektioner över detta från andra bikaraktärer, men inte 

från huvudpersonen om sig själv. En annan bok som förhåller sig positiv, eller iallafall 

neutral till kvinnans förmåga att vara en sexuell varelse är Bara inte du. Jag har tidigare 

nämnt hur både Emma och Markus skapar hennes identitet utifrån hennes sexuella 

erfarenheter, det handlar dock inte om det faktum att hon har sex utan vem hon har sex 

med. Det faktum att hon har sex problematiseras inte, det hade varit accepterat om hon 

hade haft det under “rätt” omständigheter. Att ha sex under rätt omständigheter är något 

som egentligen ligger i bakgrunden i samtliga böcker, det är däremot mer eller mindre 

påtagligt.. 
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I Bara inte du finns det en stark koppling mellan sex och kärlek, både när Emma har sex 

med Markus och med Adrian. När det kommer till Markus framgår det att de har varit 

vänner i flera år och att Emma tidigare inte har haft några känslor för honom. Men sen 

har de sex och deras relation förändras.  

 

“Det är först efteråt som jag sitter på sängkanten och känner mig lite förvirrad. 

Tittar på killen som nyss och alltid förut varit min bästa vän. Han ligger kvar. 

Naken. Smal är han, nästan mager. Fast lång.  
- Och nu då? frågar jag. Hur blir det nu? 

Ett ögonblicks oro i hans ögon. 
- Jag vill att det ska vara som vanligt Emmis… Att det är du och jag. Som det 

brukar. 

- Det har aldrig varit du och jag på det viset, säger jag. Jag tror inte på 

kompisknull. Något förändras.” (von Bredow 2009, s. 64f).  

 

Det som framgår här är att Emma inte tror på att det går att ha sex utan att det väcks 

romantiska känslor. Vilket går rakt emot det som hon senare påpekar, att “Jag tror inte 

alls att jag hade tagit det så hårt om jag råkat hamna i säng med någon annan 

killkompis. Det har väl hänt någon enstaka gång, efter en fest eller så, men det har inte 

betytt något. Inte mycket i alla fall. Möjligen har det lett till ett generat leende när man 

träffas nästa gång” (von Bredow 2009, s. 97). Även om det framgår att Emma har haft 

one-night-stands tidigare och att det inte har betytt något då så väger de delar som talar 

emot det tyngre, det vill säga de delar som trycker på att det finns en koppling mellan 

kärlek och sex. Emma utgår från att hennes och Markus förhållande kommer att 

förändras. Trots att de har varit vänner i flera år och Emma ser på Markus som en bror 

räcker det med att blanda in sexuell njutning för att den relationen ska skakas i grunden. 

Emmas farhågor går även i uppfyllelse, hon och Markus blir till slut ett par. De 

uppfyller därmed den norm som i dagens samhälle finns kring sex och kärlek. Denna 

norm är något som Wagner (2009, s. 296) förhåller sig till på konventet för swingers. 

Hon beskriver hur hon hade svårt att förstå hur ett par kan välja att dela varandra med 

andra sexuellt eftersom för henne var sex och kärlek så starkt sammankopplade och att 

vara förälskad i någon betydde för henne en önskan om monogami (ibid.). Kopplingen 

mellan kärlek och sex är något som Giddens (1995) skriver om. Han menar att kärlek är 

sammankopplad med intimitet och därigenom sex och att det uppfattas som att det är 

genom förhållandet och sexualiteten som individerna blir en och det ses som något 
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meningsfullt (a.a., s. 47). Denna koppling är även något som märks i Söta pojkar är 

bara på låtsas och Jag är tyvärr död och kan inte komma till skolan idag.  

 

I den sistnämnda boken märks kopplingen mellan sex och kärlek då Olivia flera gånger 

funderar över vad det är hon egentligen känner, om hon är förälskad eller sexuellt 

upphetsad. “När det är svart och tyst i hela staden vågar jag tänka tanken hela vägen 

fram: antingen är jag kär i Danijel eller så är jag inte kär i honom utan bara typ allmänt 

kåt” (Ohlsson 2011, s. 80). Det är inte bara Oliva som gör dessa kopplingar utan även 

bikaraktärer talar om ett samband och en likhet mellan sexuellt begär och förälskelse. 

Kommande citat är taget efter att Olivia har haft sex med Kalle.  

 

“När Kalle har gått upp och fuschar sms:ar jag Emma och säger att jag ångrar 

mig: jag är varken förhäxad eller kär i Danijel, jag är kär i Kalle. Hon svara att vi 

måste sex, och jag skriver att jag ringer så fort han gått.  
- Är du säker på att du inte blandar ihop känslorna lite nu? säger Emma. 

- Nej vadå? 

- Jag tycker ärligt talat att du verkar vara mer kåt än kär.” (Ohlsson 2011, s. 

215). 

 

I Söta pojkar är bara på låtsas märks det bland annat när Ella är på väg att ha sex med 

Jonathan. Jonathan är kompis med Linus som Ella har haft sex med och träffat lite då 

och då.  

 

“Han tog sig förskräckt för pannan, som om han precis hade upptäckt vad han 

höll på med. 
“Förlåt, Ella. Jag vet inte vad jag gör. Jag vet ju att du och Linus träffas och jag 

vill verkligen inte förstöra något mellan er.”  
“Det gör inget. Linus och jag är inte tillsammans.”, svarade jag kallt. 
Men det hjälpte inte. Jonathan såg fortfarande hopplöst skuldtyngd ut och 

envisades med att säga att det var fel. Dessutom, förklarade han, var han 

fortfarande kär i sin gamla flickvän.” (Eriksson Sandberg 2011, s. 190f).  
 

Här märks det att boken, delvis, förhåller sig till traditionella normer kring kopplingen 

mellan kärlek och sex. Det slutar visserligen att de har oralsex, men karaktärerna har 

fortfarande lyft fram den föreställning som finns att kärlek leder till sex och tvärtom och 

de har även fastställt det som “det rätta” även om de sedan själva inte följer det. 
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Kopplingen mellan sex och kärlek är något som även syns i undersökningen av 

Forsberg (2007) där flera av tjejerna menar att när man blir av med oskulden bör det ske 

i ett förhållande. Det är kärleken som legitimerar sexet och skyddar tjejen från att ses 

som “lätt”. Att relationen skyddar tjejen från att bli stämplad som en hora är något som 

tas upp även i undersökningen av Ambjörnsson (2004, s. 125). Genom att ha en pojkvän 

blir det “... ett bevis för att du är tillräckligt kvinnlig för att attrahera en man, samt att du 

inte är alltför sexuell, nämligen en slampa (ibid.). Genom att man har en pojkvän blir 

den kvinnliga sexualiteten legitim. Men det krävs inte enbart kärlek många gånger utan 

även monogami. Detta blir tydligt i Bara inte du, då i samband med Emmas känslor för 

Adrian. Hon är kär i honom, och trots att han är tillsammans med Emmas kompis 

Ellinor hamnar de fortfarande i säng med varandra. Är man förälskade i varandra 

förväntas man därmed att ha sex. En möjlig anledning till varför det faktum att Emma 

och Adrian hade sex inte accepteras, förutom det faktum att det ses som omoraliskt att 

bli förälskad i sin kompis pojkvän, är att deras relation inte passar in i normen av 

monogami. Giddens (1997, s. 130) menar att den traditionella heterosexuella normen är 

att äktenskap = monogami. I dagens samhälle verkar det som att normen kring 

monogami inte längre enbart är kopplad till äktenskap, utan mer förhållande = 

monogami. Att denna koppling görs i olika sammanhang av kvinnor med olika 

bakgrund märks till exempel om man jämför Wagners (2003) reaktioner på swingers, 

Wagner är vuxen och befinner sig i en amerikansk kontext, och de tjejer med utländsk 

bakgrund som Forsberg (2007) intervjuar som befinner sig i tonåren och i en svensk 

kontext. Det är just denna kontext som Emma och Adrian befinner sig i.  

 

Samtidigt som att böckerna förhåller sig till olika mer eller mindre traditionella normer 

kring tjejer och sex är det ingen av dem som skriver om oskulden som ideal och precis 

som jag har nämnt tidigare upplevs böckerna som positivt inställda till tjejer och sex. 

Samtliga kvinnliga huvudpersoner har sex, det är inte det att dem har sex som blir ett 

problem utan det handlar mer om omständigheterna kring när de har sex. Den 

uppfattning om tjejer och sex som skrivs fram i större delen av böckerna blir därmed att 

tjejerna ska ha sex, men att det ska ske under rätt omständigheter. Det blir till exempel 

tydligt när man ser på oskulden är något att ”bli av med” för att sedan kunna ses som en 

mogen kvinna (se under rubriken “Hur påverkas tjejers självbild av sexualitet och 

sexuellt begär?”). I flera av böckerna tar man upp förekomsten av engångsligg. Som jag 

har nämnt så problematiseras detta ofta och det skrivs fram som något att undvika, men 
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det finns avsnitt i böckerna som beskriver tillfälliga sexuella relationer som accepterat. 

Trots setts så förhåller sig böckerna som sagt väldigt nära till normen om att sex är 

tillåtet när personerna är i ett fast förhållande. Det finns som sagt några böcker som 

försöker bryta mot detta, men det sker ”lite försiktigt”, och inte alltid framgångsrikt utan 

det är fortfarande sex i ett fast förhållande som skrivs fram som idealet.  

 

Den uppfattning som skrivs fram är att tjejer är i hög grad sexuella varelser. Tjejer ska 

ha sex men det ska helst ske inom ett exklusivt förhållande som är grundad på kärlek, 

det är det som framstår som idealet. Har man sex kommer det leda till känslor och 

tvärtom. Även om det förekommer referenser till tillfälligt sex utan känslor så skrivs det 

inte fram som något att sträva efter.  

 

5.4 Makten i sex 

I böckerna så finns det en maktdimension när det kommer till de sexuella händelserna 

och den skrivs fram som både att den kan användas emot tjejerna samt att den kan ge 

tjejerna makt när det kommer till skapandet av tjej-positioner.  

 

5.4.1 Risken att förlora “kvinnligt värde” 

Precis som jag har nämnt tidigare kan tjejers sexualitet snabbt vändas emot dem, och 

istället för att ge dem makt kan den istället användas för att underkuva tjejer.  

 

“- Sist var du inte så svår. Kom igen nu jävla torrfitta.  
Alla hör förstås, hans kompisar garvar. Felix står vid scenen och bara gapar, 

några av de andra fnissar osäkert. Jag vänder mig om och går därifrån. Felix 

springer i kapp och leder moppen tyst bredvid. Jag skäms och kan inte titta på 

honom, stirrar bara i gatan.” (Ohlsson 2011, s. 208).  
 

Ovanstående är ett exempel på hur ryktet som hora/slampa är något som används för att 

trycka ner tjejer. Det inte är någon som protesterar när den manliga karaktären, Kalle, 

förödmjukar Olivia och det är Olivia som skäms över vad det är han implicit påpekar, 

det vill säga att hon är en slampa. Trots att det tydligt framgår att de har haft sex 

tillsammans så påverkar detta inte Kalles position. Han skäms inte, vilket han inte direkt 

behöver göra eftersom det inte är lika problematiskt för killar som för tjejer att ha 

tillfälliga sexuella relationer. Precis som jag har påpekat under rubriken “sedd genom 
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andras ögon” lider tjejer som har sex en risk att få en stämpel som “lätt” och därmed 

inte åtråvärd när det gäller fasta relationer. 

 

““Jag sa ju att jag bara inbillade mig. Men det är ingenting att vara ledsen för. Du 

och jag har ju haft roligt tillsammans, eller hur?” 
Jag fortsatte att gråta och svarade inte.  
JF började se irriterad ut. 

“Ella, kom igen, du är inte en sån tjej man är tillsammans med.”” (Eriksson 

Sandberg 2011, s. 236).  
 

Genom att ha “för mycket” sex så minskar tjejernas sociala status och deras värde. 

 Forsberg (2007, s. 106f) skriver hur de tjejer hon intervjuat förklarar sin oskuld med 

just begrepp som värde. Genom att inte ha sex, eller att ha lite sex behåller tjejerna sitt 

värde. Så fort de går över gränsen för vad som är accepterat förlorar de sitt kvinnliga-

värde och deras identitet som “duktig tjejer” och de blir istället “dåliga tjejer” vilket 

påverkar hur andra uppfattar dem. Detta är något som Ambjörnsson (2004, s. 117) har 

iakttagit i sin undersökning av gymnasietjejer. Genom att benämnas som hora har man 

placerats i en position som avvikande, och får en sämre ställning inte enbart hos killarna 

utan även hos tjejerna eftersom de andra tjejerna inte vill riskera att bli märkta som 

mindre åtråvärda (a.a., s. 193).  

 

5.4.2 Våldtäkt 

Ett annat sammanhang då sex och kvinnlig sexualitet vänds emot tjejer är vid sexuellt 

utnyttjande. I både Det är jag som är Caroline och Söta pojkar är bara på låtsas så 

lyfts, bland annat, våldtäkt upp och den makt som utövas av män/killar genom sex.  

 

I Det är jag som är Caroline så skrivs det om sexuellt utnyttjande på flera ställen, både i 

relation till Stephanie och till Caroline. Stephanie berättar bland annat hur hon blev 

våldtagen under sin tid i paris, där hon började arbeta som modell och genom sitt arbete 

kom i kontakt med droger och blev beroende medans Caroline blir utsatt för ett 

våldtäktsförsök av sin pojkvän.  

 

“… ja, där var man blond knulldocka i några dygn. Vet inte exakt för gardinerna 

var fördragna och teven var på hela tiden så att ingen skulle höra mig skrika. 
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Fatta, bli våldtagen i alla hål samtidigt som man hör en arabisk nyhetsuppläsare 

skrika en i öronen.” (Barlach 2012, s. 183f). 

 

““Nej, jag vill inte!” säger jag igen, men han vänder mig bryskt om samtidigt 

som han med ett vant grepp drar av sina byxor med en hand. 
“Jag vet att du vill…” 
“Helvete, nej Joakim”, säger jag, “det är inte läge!” 
“Jag vet att du vill. Kom igen nu…” (Barlach 2012, s. 265).  

 

Citaten visar hur den kvinnliga kroppen utnyttjas för att mannen vill det. Den kvinnliga 

sexualiteten blir något som finns till för mannens förfogande, vill han ha sex så ska han 

få det och det är klart att kvinnan känner likadant. Det är ett exempel på den sexism som 

Butler (2007, s. 27) lyfter fram, det vill säga att den kvinnliga sexuella njutning ses vara 

densamma som hennes underordnad till mannen. Det vill säga hennes sexuella njutning 

är kopplad till mannens och underställer sig denna, det är därmed mannen som styr i det 

heterosexuella samlaget. Uppfattningen om att kvinnan ska vara underordnad mannen är 

något som jag har tagit upp tidigare och som verkar styra flera aspekter av tjejens möte 

med sex. Även i Söta pojkar är bara på låtsas så skrivs det sexuella utnyttjandet ut som 

att killen har antagit att tjejen har velat ha sex med honom, eftersom han var kåt både 

även hon vara det eftersom hennes sexualitet är knuten till hans.  

 

““Menar du att han våldtog dig?” 
Jag rodanade. 
“Nej, det menar jag inte!” 
“Men om du blödde? Och hade blåmärken?” 
“Ja, men jag lät ju honom göra det. Det var liksom …” 
“Men ville du verkligen det?” (Eriksson Sandberg 2011, s. 240). 

 

Detta samband mellan sexualitet och köns-/genusroller är något som även framgår i 

Wagners (2009) text, hon talar dock inte om våldtäkt men det går ändå att dra paralleller 

mellan hennes uttalande och ovanstående analys. Det vill säga att den “duktiga tjejen” 

har sex på grund av att hennes partner vill det, sex är en tjänst som kvinnan gör mannen 

(a.a,. s. 304, 307). Föreställningarna om den kvinnliga sexualiteten och det kvinnliga 

genuset/könet vänds därmed emot henne själv och används för att utöva sexuell makt 

från männens sida. Både Caroline och Ella har haft sex men killarna tidigare, och Ella 
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har dessutom fått ryktet av att vara något av en slampa. Särskilt Ellas situation går att 

tolka efter det som Ambjörnsson (2004, s. 213f) skriver. Att det finns en risk i och med 

att offer stämpeln försvinner från den kvinnliga sexualiteten, det vill säga att kvinnor är 

sexuelt undergivna och att sex inte är något som de frivilligt skulle göra utanför 

mannens sexuella begär, så kommer de inte längre att uppfattas som offer även vid 

sexuella trakasserier. Ambjörnsson fortsätter även diskussionen med att argumentera för 

hur enbart tjejer som håller sig inom heteronormativitetens ramar kan fortsätta bli 

uppfattade som offer. Här blir visserligen Ella betraktad som ett offer, och Caroline ser 

sig själv som ett, men det finns i alle fall hos Ella en tveksamhet inför om det verkligen 

var våldtäkt eller inte eftersom “hon lät honom göra det”.  

 

5.4.3 Den kvinnliga makten 

Som jag diskuterat ovan kan den kvinnliga sexualiteten snabbt vändas emot tjejer och 

användas för att förtrycka tjejer och skapa ett utrymme där kvinnan blir maktlös. Detta 

betyder dock inte att det alltid är så eller att den kvinnliga sexualiteten enbart kan 

användas som ett redskap av andra. Den inbringar även makt till tjejerna själva.  

 

“- Du är så jävla rädd för att bli som jag, eller hur? säger hon. 
Jag fortsätter blunda. 
- En äcklig slampa, hon som ställer upp på allt, alltid. Att de ska kalla dig 

billig hora, det är din största skräck, eller hur? 

- Allt det där vet jag redan, säger jag. 

- Lägg av. Jag är ingenting av det där. Varför skulle du vara det?” (Ohlsson 

2011, s. 292). 

 

Ovanstående citat visar hur sex inte behöver vara något negativt, hur det inte behöver 

betyda att man är en hora även om man har en hel del sex utan att det är kärlek 

inblandat. Det framgår hur Olivia är rädd att bli stämplad som just hora och bli 

ihopkopplad med den stigma som det innebär, medan Jennie menar att det spelar ingen 

roll vad andra säger så länge man själv är nöjd med vad man gör. Det framgår i boken 

att Jennie “ligger runt” och visserligen tas det upp i ett problematiserande sammanhang 

en gång:  

 

“-Har du hört om Jennie? sa hon. Killarna brukar supa henne redlös och sen turas 

de om att ligga med henne.  
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- Vadå John och de? 

- Nej, gud nej. De andra. 

- Fan va taskigt.” (Ohlsson 2011, s. 11) 

 

Men då är det mer killarnas agerande som problematiseras, inte det faktum att Jennie 

har sex. Det problematiseras inte heller någon annan gång i boken utan Jennie går 

fortfarande att likna vid “duktig tjej”, skillnaden är att hon har förhandlat om villkoren 

för vad det innebär. Detsamma gäller Caroline i Det är jag som är Caroline. Caroline är 

bekväm med sin sexualitet, och hon problematiserar som tidigare nämnt själv inte sitt 

sexuella begär eller det faktum att hon har flera tillfälliga sexuella relationer. Deras 

inställning till sex ifrågasätter därmed och omformar de ramar som finns för tjejer att 

förhålla sig till. Butler (2007, s. 88) påpekar hur den makt som ligger i normer och 

används för som ett sätt att begränsa människor enbart finns för att människor fortsätter 

att följa normerna. Eftersom normer enbart är upprepningar av handlingar som har 

kategoriserats som “rätt” och “fel” går dessa att brytas genom att man väljer att upprepa 

andra handlingar (a.a., s. 227). Det är just det som Caroline och Jennie gör. Detta är 

något som Allen (2003, s. 222) tar upp i sin undersökning. Några av de tjejerna som hon 

har intervjuat tar avstånd från exempelvis begreppet hora genom att förhålla sig till “nya 

normer” om tjejens sexualitet som normal och att det är naturligt att uttrycka sitt 

sexuella begär och därmed ha sex. Caroline ifrågasätter även normerna när hon har sex 

med Stephanie, även om hon som jag tidigare nämnt fortfarande förhåller sig till dem 

genom att hennes reaktion på sin attraktion. Precis som Younger (2009, s.62f) tar upp i 

sin bok Learning Curves så ifrågasätter den lesbiska relationen de normer som finns 

kring kvinnlig sexualitet, nämligen att den alltid förhåller sig till det heterosexuella. 

Caroline bryter därmed mot den heterosexuella matrisen och skapar en annan bild av 

hur kopplingen mellan kön/genus och sexualitet kan se ut.  

 

När det kommer till makten i sex är den stor och kan användas både av andra för att 

tvinga tjejerna att anpassa sig efter de normer som finns för tjejer eller av tjejerna själva 

för att ifrågasätta och bryta mot de normer som finns. Att bryta mot normerna är dock 

inte lätt eftersom tjejerna fortfarande, av vissa andra, kommer att förväntas förhålla sig 

till de oskrivna regler som finns. Det blir dock en början på att omförhandla tjejernas 

position och vad som anses vara “rätt” sätt för tjejer att agera/låta sig ageras på i relation 

till sex. 
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6 Sammanfattande diskussion 
Syftet med denna undersökningen är att undersöka hur tjejer uppfattas i relation till sex. 

Närmare bestämt vilka tjej-positioner (“identiteter”) som möjliggörs i relation till sex, 

vilken betydelse sex har för att tjejer ska uppfattas som “begripliga” tjejer och vilken 

makt som ligger i sex i relation till att forma tjejers sexualitet. Detta utmynnade i två 

frågeställningar, nämligen “vilka tjej-positioner möjliggörs för tjejerna i relation till 

sex?” samt “inom vilka ramar förväntas tjejernas sexualitet befinna sig och vilken roll 

spelar sex i relation till dessa ramar, det vill säga vilken makt ligger i sex?”.  

 

Det framgick under min analys är att tjejers identitet skrivs fram som starkt kopplad till 

sexualitet, både när det kommer till hur andra uppfattar dem samt hur de ser på sig 

själva. Det som är mest tydligt är hur starkt den kvinnliga sexualiteten och den 

kvinnliga identiteten antas följa den heterosexuella normen, samt normer om sexualitet 

som en stabil, medfödd egenskap. Det vill säga de tjej-positioner som skapas, skapas 

ofta i relation till just killars reaktion på tjejerna i relation till sex. Tjejerna ses 

exempelvis som “mogna” och “lyckade” om de är attraktiva mot killarna, de får då 

tillgång till positioner som “vuxen” och som “acceptabel tjej”. Så fort de dock stiger 

utanför normerna som finns kring det kvinnliga könet/genuset “förlorar” tjejerna 

möjligheten att inta dessa positioner och blir istället tilldelade positioner/identiteter som 

“misslyckade tjejer”. Det vill säga när de är “för sexuella” eller inte heterosexuella. När 

Caroline börjar bli attraherad av Stephanie blir hon obegriplig både i sina egna ögon, 

samt andras. När det gäller henne själv förhåller hon sig inte till den “stabila” sexualitet 

som hon hade, vilket även utgör en stor del av hennes identitet. Samtidigt som att hon 

inte heller gömmer den sexualiteten, utan “bejakar den” så att alla hör. I det 

sammanhanget bryter hon mot två normer, det vill säga att tjejer ska vara heterosexuella 

samt att deras sexualitet är knuten till mannen. Tjejerna förstår därmed sig själva och 

blir förstådda i relation till den heterosexuella matrisen. De ska ha ett kvinnligt kön och 

genus samt ha ett sexuellt begär till pojkar. Hela deras identitet förhandlas i relation till 

det motsatta könet. Samhället räknar med att tjejers sexualitet ska, precis som de själva, 

vara beroende av killens bekräftelse och handlingsförmåga. Tjejerna förväntas 

exempelvis inte känna ett behov av att bejaka sitt sexuella begär utan det är något som 

görs i relation till att killarna vill. De ska dock inte “ge efter” för mycket, har de för 

mycket sex förlorar de statusen som “duktig tjej” eftersom de inte längre följer normen 

om tjejer som sexuellt passiva. 
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Det förekommer ganska tydliga ramar för hur tjejer ska bete sig i böckerna för att deras 

sexualitet och dem ska bli “acceptabla”. Killar och tjejer förväntas komplettera 

varandra, samt vara varandras motsatser, därför blir tjejen därför obegriplig som tjej när 

hon börjar agera på ett sätt som tidigare har kategoriserats som “typiskt manligt”. Hon 

får till exempel inte vara alltför sexuellt aktiv, eftersom hon då bryter mot den 

uppfattning som finns; nämligen att den kvinnliga sexualiteten är dämpad i relation till 

den starka manliga sexualiteten. Tjejerna förväntas därmed bete sig på “rätt sätt” och det 

är svårt i relation till sex. För samtidigt som att deras kvinnliga värde är beroende av att 

de är sexuellt attraktiva och kan fullfölja den norm om att tjej + kille = sexuellt begär = 

sex, får de inte vara för sexuellt aktiva för då förlorar de sin status som ”duktig tjejer” 

och blir istället ”dåliga tjejer” vilket påverkar deras sociala ställning. Ett sätt att lösa 

detta “problem” verkar vara att för tjejerna befinna sig inom en kärleksrelation, en 

heterosexuell kärleksrelation. Relationen blir då ett sätt för tjejen att bevisa att hon har 

tillräckligt stor “kvinnlig dragningskraft” för att sexuellt attrahera en man, men hon har 

inte heller sex med “vem som helst”. Hon lyckas då undvika att stigmatiseras som 

”dålig tjej”. Men samtidigt som att denna uppfattning skrivs fram är det inte heller alltid 

som att kärleken “skyddar” tjejerna. Ser man däremot på till exempel Olivia som menar 

att hon är kär i först Danijel och sedan Kalle så ses hon fortfarande som en “dålig tjej” 

eftersom hon byter partner så ofta, hennes relationer ses inte som tillräckligt stabila för 

att legitimera det faktum att hon har sex. Det är dock inte alla som råkar ut för samma 

dåliga rykte på grund av sina sexuella relationer. Jennie som är en karaktär i samma bok 

skrivs inte fram att ha samma rykte om sig, hon har ett rykte men som nämnt så 

reflekterar det istället dåligt på killarna istället för på henne. Det förekommer även, som 

tidigare nämnt, ständiga referenser till tillfälliga sexuella relationer utan konsekvenser 

även i de andra böckerna. I böckerna ges sex en stor makt i och med att sexuella 

relationer både är med och kontrollerar tjejerna samtidigt som det kan användas för att 

skapa nya villkor för tjejerna. Sex får både makt som “vapen” mot tjejerna, det vill säga 

det används precis som nämnt för att kontrollera tjejernas sexuella erfarenheter då det 

finns ett stigma kopplat till att som tjej ha för mycket sex. Tjejernas sexualitet utnyttjas 

även, då killarna förväntar sig att de vill ha sex eftersom tjejernas sexualitet uppfattas 

vara till för killarna. Samtidigt finns det även exempel på hur den kvinnliga sexualiteten 

kan leda väg för tjejerna att skapa sig en ny förståelse om vad man får och inte får göra, 

sexuellt, som tjej.  
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Den bild som lyfts fram av kvinnlig sexualitet i böckerna är ambivalent. För samtidigt 

som sex har en stor roll i berättelserna och att oskulden absolut inte skrivs fram som ett 

ideal utan idealet är snarare att tjejer ska ha sex, är de ändå starkt knutna till 

kontrollerande normer som förminskar och begränsar kvinnor sexualitet. Den bild som 

skapas av tjejers relation till sex är att den är svår och styrd av omgivningen, särskilt 

önskan om att bli uppfattad som en ”duktig tjej” av andra. Detta hänger samman med 

den den bild som i stort presenteras i tidigare forskning, det vill säga att många tjejer 

skapar sin sexualitet och formar sina sexuella erfarenheter efter hur andra menar att det 

bör se ut. Det visar att normer kring tjejer i relation till sex även återkommer i den 

svenska skönlitteraturen som riktar sig mot ungdomar.  

  

Jag tycker följande citat, om än tagit lite ur sitt sammanhang, beskriver hur den 

idealiska relationen till kvinnor sexualitet borde se ut: ”varför kan man bara få vara och 

se vad som händer? Skratta när man är glad, skrika när man är arg, ligga när man är kåt” 

(Ohlsson 2011, s. 155). 
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