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Abstract 

Syftet med studien är att, utifrån ett genusteoretiskt perspektiv, beskriva hur 

genussystemet upprätthålls eller ifrågasätts i böckerna Nidstången och Rum 213, vilka 

är de verk barn i årskurs 4-6 läser frekvent i sin fria läsning. Detta mot bakgrunden 

att skolans värdegrundsuppdrag är att arbeta för jämställdhet mellan könen och att 

elevers identitetsskapande påverkas av den skönlitteratur de läser. Syftet besvaras 

genom att söka svar på frågorna: vilka egenskaper tillskrivs karaktärerna baserat på 

deras tankar, känslor och handlingar? Hur framställs de relationer som finns i 

böckerna? Genom en karaktärsanalys som kombinerar ett mimetiskt och ett 

semiotiskt perspektiv, visar analysen av resultatet att samtliga karaktärer reproducerar 

genussystemets premisser, om än på olika sätt och i olika utsträckning.  
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1 Inledning 

”Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum” skriver Edith Södergran i sin dikt Vierge 

Moderne 1916. Flera årtionden senare förklarar Simone de Beauvoir kvinnoskapandet 

med ”man föds inte till kvinna, man blir det” (senaste översättningen 2002). I citaten 

ovan belyses dels det performativa skapandet av genus, men också den ovilja det finns 

att betitla sig kvinna. Identifieringen frånsägs hellre helt. Vad den exakta innebörden 

av att vara kvinna är har varierat och varieras i olika tider, på olika platser, i olika 

sammanhang (Hirdman 2003; Hedlin 2010). Vad som däremot fortfarande är aktuellt 

är kvinnans underordning gentemot mannen, även om likaså den är i förändring. 

Kvinnans underordnade roll och bidragandet till den är vad genusforskningen kallar 

patriarkala strukturer, könsmaktsordning, genussystem, genusordning eller 

manlighetsnorm. Fenomenet går genom jämställdhetsarbete att förändra eftersom 

detta arbetes enda mål är att utjämna skillnader mellan könen (Hedlin 2010). 

Eftersom denna uppsats utgår från ett genusteoretiskt perspektiv kommer 

vissa antaganden att färga det material som presenteras. Det kanske mest påtagliga 

antagandet som genusteorin gör är, som Södergran och de Beauvoir framhäver, att 

kvinnan befinner sig i underläge gentemot mannen. Detta slår genussystemets 

premisser fast. Att socialiseras in i en viss könstillhörighet (flicka/pojke, kvinna/man) 

är enligt genussystemet en del av identitetsskapandet och sker såväl i relationer med 

familj och vänner som i samhället, hemmet och skolan (Hedlin 2010; Svaleryd 2003). 

Barn i mellanstadieåldern befinner sig mitt i detta identitetsskapande och skolans roll 

är att stötta och presentera en öppen, jämställd syn på identitets- och 

könstillhörigheter (Skolverket 2018; Hedlin 2010).  

I svenskämnet är tillägnandet av det skrivna ordet i form av böcker en del 

av undervisningens påverkan på skapandet av den egna identiteten (McCabe, 

Fairchild, Grauerholz, Pescosolido, Tope 2011). Det innebär förvisso inte att ett 

enskilt verk kan förväntas bära ansvaret för denna påverkan, men att litteraturen i sin 

helhet är en viktig byggsten i individens identitetsbygge behöver likväl betonas. Det 

denna uppsats ämnar göra är således att utifrån två skönlitterära exempel: Nidstången 

(Larsson & Korsell 2014) och Rum 213 (Angerborn 2011), identifiera hur 
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genussystemet gestaltas och i förlängningen konstruerar eller ifrågasätter en 

reproduktion av detta. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Med vetskapen om att skönlitteratur kan påverka elevers identitetsskapande och 

reproducerande/ifrågasättande av normer även utanför fiktionen, är syftet med studien 

att, genom en karaktärsanalys, beskriva hur genussystemet bryts eller upprätthålls i 

två kapitelböcker som förekommer frekvent i elevers fria läsning, i och utanför 

skolan.  

 

För att kunna besvara syftet utgår studien från följande frågeställningar:  

1. Vilka egenskaper tillskrivs karaktärerna baserat på deras känslor, tankar 

och handlingar? 

2. Hur framställs de relationer som finns i böckerna? 

2 Bakgrund och teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel kommer inledningsvis studiens teoretiska utgångspunkt och bakgrund 

att presenteras. Forskningen baseras på de föränderliga normer som berättar vad som 

anses vara kvinnligt respektive manligt och beskriver vidare hur uppfattningar om 

dessa behandlar flickor och pojkar i skolan. Därefter följer en presentation av hur 

skolan ska arbeta utifrån styrdokument, varpå ett resonemang om valet av 

skönlitteratur i skolan följer. Slutligen sammanfattas den, för studien relevanta, 

tidigare forskning som rör textanalyser ur ett genusperspektiv.  

2.1 Genusteori  

Begreppet genus kommer från engelskans gender och introducerades i Sverige av 

bland andra Yvonne Hirdman (2003) på 1980-talet. Genus används för att belysa de 

attribut, egenskaper och definitioner av kvinnligt och manligt som människor formas 

till redan från födseln (Hirdman 2003; Butler 2007; Connell & Pearse 2015). För att 

diskutera huruvida makt och kvinnors underordning påverkas av sociala 

konstruktioner, myntade Hirdman begreppet/fenomenet genussystem eller 

genusordning (2003).  
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Genussystemet har två bärande principer: att kvinnor och män/kvinnligt och 

manligt är varandras dikotomier, det vill säga motsatspar, och att manlighetsnormen, 

som innebär att män värderas socialt högre än kvinnor, ses som normen i samhället 

(2003). Genussystemet tillämpas i alla samhällets instanser och bidrar till att män och 

kvinnor har olika lön för samma arbete, att chefspositioner oftast innehas av män och 

att det är bilden av det maskulina som är den accepterade normen. Likaså finns så 

kallade ”kvinnoyrken” (omsorgsarbeten) respektive ”mansyrken” (fysiska arbeten) 

där det ena könet är överrepresenterat i de olika yrkesgrupperna (2003).  

Det finns således ett särhållande av könen. Genussystemet upprätthålls och 

reproduceras sedan av såväl kvinnor som män genom det så kallade genuskontraktet. 

Genuskontraktet är en tyst överenskommelse om hur makt, normer, egenskaper och 

intressen tillskrivs kvinnor och män, och är således det som genussystemet 

härstammar från och hänvisar till (2003). 

2.2 Normer: kvinnligt och manligt 

Vad det innebär att vara kvinna respektive man har förändrats och förändras 

kontinuerligt. Det svenska samhällets syn på kvinnor idag, är inte densamma som för 

100 år sedan. För 100 år sedan hade kvinnor inte rösträtt, ansågs inte kompetenta nog 

att arbeta med politik och omyndigförklarades vid giftermål. Kvinnans plats var i 

hemmet och hennes uppgift var att sköta familjen. Mannens plats var det motsatta: 

han skulle ut i arbetslivet och vara familjens överhuvud och beslutsfattare. Detta har 

emellertid förändrats och den kvinnlighet respektive manlighet vi associerar till 

kvinnor och män idag, kommer troligen att se annorlunda ut om ytterligare 100 år 

(Björk 2013; Öhrn 2002). Det är således viktigt att förstå att det som förut ansågs vara 

det omöjliga, med hjälp av kvinnorörelser, numera är möjligt. Det feministiska arbetet 

idag handlar därmed återigen om att göra det omöjliga möjligt: ”att tro att en 

människa kan födas till denna jord utan att få sin identitet formad av hur hon ser ut 

mellan benen” (Björk 2013:23).  

Bilden av kvinnligt och manligt idag är varierad och även om det svenska 

samhället har kommit en bit på vägen mot att nå jämställdhet mellan könen, är det 

ännu en lång bit kvar att gå. I skolans värld sker ständiga förskjutningar såväl som 

reproduktioner när det gäller förväntningar på flickor respektive pojkar. Den tysta, 

medgörliga, duktiga flickan förekommer inte längre i lika stor utsträckning. 
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Detsamma gäller den aggressiva, ”busiga”, högljudda pojken. Vad som däremot ännu 

finns kvar är de uppfattningar om flickors och pojkars förväntade beteenden. En flicka 

som protesterar och är högljudd uppfattas ta större plats och vara mer problematisk 

än en pojke som gör detsamma (Öhrn 2002; Edlund, Erson & Milles 2007). Likaså är 

flickors identitetsskapande starkt präglat av gruppen, även om det är i denna som en 

styrka och självständighet får och kan gro. Gruppen av flickkompisar anses central 

och ger trygghet, gemenskap och skydd. Likaledes är det för pojkarnas ”tuffhet”. 

Denna är avgörande för den status de tillskrivs och pojkar som visar känslor som 

ömhet och sårbarhet uppfattas och behandlas olikt flickor med samma känslighet. 

Flickan är fortfarande förknippad med en moderlig kärna, som finns i den ”naturliga 

kvinnligheten”. Dessutom associeras hon med mystik, skönhet och en stark intuition 

som anses härstamma från hennes innersta väsen (Öhrn 2002; Björk 2013; Svaleryd 

2002). Stereotyper som dessa kan på olika sätt vara i omlopp och motverka det 

uppdrag man har som lärare – att verka för jämställdhet. 

2.3 Styrdokument och skönlitteratur i grundskolan 

Skönlitteraturens främsta uppgift i skolan är att väcka läslust och läsglädje (Kåreland 

2013; Skolverket 2017). Därtill ska skolan också presentera olika slags texter av olika 

genrer och arbeta vidare med såväl innehåll som utformning. I kursplanen för 

svenskämnets centrala innehåll står skrivet att undervisningen i svenska ska innehålla 

följande: 

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med 

parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt 

dialoger. (Skolverket 2018:260) 

I Skolverkets tillhörande kommentarmaterial förtydligas progressionen som sker från 

årskurs 1-3 till årskurs 4-6. Undervisningen i årskurs 4-6 ska till exempel innehålla 

fler ”komplext uppbyggda texter” (Skolverket 2017:15). Därtill betonas också det 

samspel som läs- och skrivstrategier har, vilket ska ingå i kunskapsbygget. Genom att 

låta eleverna studera olika texter med fokus på uppbyggnad och likheter och 

skillnader olika texttyper emellan, förstärks kunskaper om ”hur de kan läsa olika typer 

av texter och vad de behöver ta hänsyn till när de skapar egna texter” (Skolverket 

2017:15).  
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Vidare ska de högre årskurserna läsa skönlitterära texter som behandlar 

”människors villkor och identitets- och livsfrågor” (Skolverket 2017:14). En aspekt 

av identitetsskapandet (som denna studie valt att belysa) är förmågan att kritiskt 

granska och problematisera huruvida könstillhörighet och olika föreställningar om 

vilka attribut och egenskaper som tillhör kvinnor och män/flickor och pojkar kan ge 

olika förutsättningar baserat på kön (Skolverket 2018).  

Genom att göra elever uppmärksamma på hur det i texters uppbyggnad går 

att synliggöra vad som anses vara stereotypiskt respektive normbrytande i 

skönlitteratur, utvecklas således elevers medvetenhet såväl som kritiska 

granskningsförmåga. Med det sagt bör den litteratur som används i grundskolan inte 

vara av sådan karaktär att den alltid går hand i hand med den värdegrund skolan vilar 

på i tron om att enbart litteratur förändrar elevers synsätt och egna värderingar 

(Eriksson Barajas 2008). Däremot bör den skönlitteratur som barn läser granskas av 

vuxna för att skapa medvetenhet om hur olika föreställningar om kön representeras i 

dem. Detta för att möjliggöra en varierad syn på vad det innebär att vara flicka och 

pojke. Genom att studera litteraturen kan den också problematiseras (Mallan 2009).  

Nikolajeva (2017) diskuterar innebörden av att analysera barnlitteratur ur 

ett genusperspektiv och påpekar att det inte är det biologiska könet som har relevans 

för analysen, utan det är det socialt konstruerande genuset som bör tas i beaktande. 

För att analysera vilka egenskaper litterära karaktärer tillskrivs baserat på deras kön 

har Nikolajeva konstruerat ett abstrakt motsatsschema som bygger på principen om 

att pojkar/män och flickor/kvinnor är varandras motsatser. Motsatsschemat tenderar 

som enskild textanalysmetod att bli platt och den dynamiska förändring som sker i 

litteraturens händelseförlopp uteblir. Schemat fungerar däremot väl vad gäller 

åskådliggörandet av och medvetandet om de egenskaper som tillskrivs pojkar/män 

och flickor/kvinnor i barnlitteratur. Medan pojkar/män i litteratur ofta beskrivs som 

starka, våldsamma, känslokalla, självständiga etc. beskrivs flickor/kvinnor som det 

motsatta; vackra, aggressionshämmande, emotionella/milda och beroende etc. (se 

Nikolajeva 2017:193). Genom att bli medveten om det performativa skapandet av 

genus kan förändring också ske (Butler 2007; Svaleryd 2002).  
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2.4 Tidigare forskning 

Att analysera ett litterärt verk ur ett genusperspektiv har gjorts många gånger tidigare 

av såväl forskare som universitetsstudenter. Likafullt är det av yttersta relevans att 

fortsätta belysa hur det går att identifiera genussystemet och dess påverkan på 

förväntningar och sociala konstruktioner.  

Vad tidigare forskning har visat är att litterära verk är präglade av sin samtid 

på ett eller annat sätt; antingen för att upprätthålla rådande samhällsnormer, eller för 

att revoltera mot dem (Andræ 2001; Odenbring 2014; Grettve 2008; Nikolajeva 

2017). I takt med att samhället förändras, förändras också litteraturen i det. Detsamma 

gäller, rimligtvis, också normer om kvinnligt och manligt. Barnlitteratur kan sedan, 

liksom vuxenlitteratur, ha ett dubbelt tilltal. Det vill säga att böckerna är skrivna för 

att underhålla men också för att överföra någon ideologi, ståndpunkt eller åsikt till 

barnet (Heggestad 2013; Grettve 2008; Nikolajeva 2017). Vanliga teman som är 

återkommande i böcker skrivna för barn är synen på familjen och 

familjekonstellationen, protagonisternas mål, utveckling och lärdomar och betydelsen 

av valet av kläder. Dessa teman kommer utifrån tidigare forskning att presenteras 

kronologiskt nedan för att bidra till förståelsen för hur litteraturen för barn och om 

barn har förändrats över tid. 

Andræ har analyserat hur tema/motiv och protagonisternas utveckling och 

strävansmål har sett (olika) ut i B. Wahlströms flick- respektive pojkböcker utgivna 

1914-1944. Även om böckerna publicerades för nästan 100 år sedan är analysen av 

dem värd att nämna. I samtliga av de analyserade böckerna skiljer sig flickors och 

pojkars strävansmål åt, men har en gemensam utgångspunkt: de utgör vägen till 

vuxenlivet på skilda villkor. Målet för flickprotagonisterna håller sig inom hemmets 

ramar som kvinna och mor och ges därigenom stramare förutsättningar än böcker med 

pojkprotagonister, vars ideal är den fritt utforskande, självständiga mannen som 

ständigt är på jakt efter nya äventyr (2001). Insikten om att samtidens ideologier 

influerar litteratur är viktig för förståelsen av samhällets föränderlighet. Detta för att 

också kunna förstå varför böcker skrivs på det sätt de gör och varför de har tagits emot 

på det sätt de har gjort.  

Under 1970-talet influerades barnlitteraturen av samtidens ideologiska 

strömningar och böckerna om Emma (Wolde 1976ff) kom att bli banbrytande. Dels 
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belystes tron på det kompetenta barnet och dessutom sattes en flickprotagonist i en 

kontext utanför hemmets väggar (Odenbring 2014). I Emma-böckerna florerade 

också synen på och tanken om den jämställda familjen och hur sysslor i hemmet eller 

föräldradagar fördelades lika (Odenbring 2014). Från att ha varit uppdelade som 

ideologiskt skrivna för pojk- och flickintressen skrevs nu barnböcker för 

gemensamma intressen.  

Progressionen är något som Grettve (2008) belyser i sin jämförelse av 

Minas röda klänning (Bolander ca 1850) och Tilda med hallonsaft och tjejkraft 

(Wilke 2004), i vilken hon diskuterar kläders påverkan på konstruktioner av kön. 

Medan den röda klänningen i Minas röda klänning går att analysera som lustens begär 

som ska förvägras och inte minst övervinnas, är syftet med de ljusrosa klänningarna 

i Tilda med hallonsaft och tjejkraft att göra uppror. Kläder är i litteraturen ett viktigt 

inslag för att ge läsaren en tydligare bild av karaktärerna som ingår däri. Kläder visar 

inte bara vilket kön, utan också (och kanske framförallt) vilken social tillhörighet hen 

har (Grettve 2008; Ambjörnsson 2005). 

I såväl Grettves (2008) som Odenbrings (2014) textanalyser som 

presenterats ovan framkommer hur synen på ’flickebarnet’ har framställts för att 

revoltera mot de tidigare föreställningarna om vad som är typiskt för flickor. 

Heggestad presenterar i sin artikel Regnbågsfamiljer och könsöverskridande barn: 

Bilderbokens nya invånare (2013) ytterligare aspekter till genusutvecklingen: det 

könsneutrala barnet, queer-begreppet och regnbågsfamiljer. Heggestad (2013) 

förklarar att familjekonstellationer som träder utanför den förväntade normen har 

funnits länge, men har på senare tid fått ökad representation i litteratur skriven för 

barn. Liksom många andra normbrytande fenomen, har också queera barnböcker 

kritiserats som opassande för barn, så till den grad att de förbjudits på bibliotek och i 

skolor (jfr. Harry Potter-böckerna av J.K. Rowling). Det finns således en 

underrepresentation av normbrytande karaktärer i litteratur skriven för barn. 

Nikolajeva (2017) påpekar att de normbrytande karaktärer som finns i barnlitteratur, 

oftast forceras tillbaka till sina respektive genusmallar.  
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3 Material och metod 

3.1 Material och avgränsningar 

I studien kommer två verk att läsas och analyseras. Enligt statistiken för de mest 

utlånade Hcg-böckerna (böcker för yngre ungdom) vid Växjö grundskolors 

skolbibliotek augusti 2018-april 2019 låg de utvalda verken på topplistan (E-

postkorrespondens bibliotekarie Åsa Gustafsson 2019-04-11).  

Den första boken är Nidstången (Larsson & Korsell 2014). Nidstången 

tillhör PAX-serien som beskrivs som ett ”actionfyllt drama om magi” och ”ett unikt 

urban fantasy-epos” (Bonnier Carlsen 2014). Den andra boken är Rum 213 

(Angerborn 2011). Boken är den första i serien Mebeltriologin och vann 

utgivningsåret priset Bokjuryn 2011. Rum 213 beskrivs bland annat som en ”älskad 

mysrysare”. En filmatisering av boken släpptes 2017 (Raben & Sjögren 2017).  

Studien avgränsades till Hcg-böcker eftersom det efter rådslagning med en 

universitetsbibliotekarie ansågs vara det som utgör störst relevans för studiens syfte 

och de berörda årskurserna: årskurs 4-6.  

Det går att rikta kritik mot materialet eftersom det faktum att böckerna är de 

mest utlånade inte per automatik innebär att de används i svenskundervisningen. 

Samtidigt är det just denna status som förklarar deras relevans eftersom de utgör 

verkliga exempel på barns fria läsning. Genom att läsa det barn läser kan lärare 

interagera exempel från verken i sin undervisning.  

3.2 Karaktärsanalys 

För att kunna besvara studiens frågeställningar fokuseras karaktärerna och hur de 

framställs i böckerna. Nikolajeva menar att litterära gestalter synliggörs genom sina 

handlingar, tankar, känslor, utseenden och beteenden men också genom kommentarer 

från såväl berättare som av andra, i böckerna, förekommande personer (2017).  

För att analysera en karaktär går det att använda två, till synes skilda, 

perspektiv: det mimetiska och det semiotiska. En analys utifrån det förstnämnda ser 

karaktärerna som verkliga hellre än fiktiva, och går således att analysera utanför 

verkets kontext. Ur ett mimetiskt perspektiv går det att förklara karaktärernas 

beteenden utifrån psykologiska och ideologiska termer och analysen av dem baseras 
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på social bakgrund, etnicitet, kön och kultur. Detta innebär att karaktärerna förstås 

utifrån en bakgrund som inte finns presenterad i texten. Här råder en viss problematik 

som baseras på föreställningar om att litterära gestalter uppträder på samma sätt som 

en verklig människa. Det andra perspektivet, det semiotiska, utgår istället från att 

litterära gestalter enbart är konstruktioner uppbyggda av ord, varpå de enbart ska 

förstås inuti verkets kontext. Utifrån detta perspektiv är det narratologiska drag som 

analyseras och litterära gestalter bör ses som det de faktiskt är – en del av en 

konstruktion. Det är därför enbart det som presenteras i texten som utgör det verkligt 

intressanta. Vad som här är viktigt att påpeka är att i barnlitteratur är de karaktärer 

som presenteras präglade av hur synen på barndom är (Nikolajeva 2002).  

Eftersom studien har som syfte att analysera hur genussystemet 

reproduceras eller ifrågasätts, kommer en kombination av de två ovan presenterade 

perspektiven att användas i den föreliggande textanalysen. Det semiotiska 

perspektivet kommer däremot att ligga som förgrund i analysen eftersom karaktärerna 

kommer att analyseras utifrån verkets kontext. Likväl transfererar läsaren 

kontinuerligt det lästa till egna erfarenheter och upplevelser, vilket gör att 

karaktärerna och deras handlingar ofrånkomligt kommer att associeras till läsarens 

egen verklighet. Den tolkning som presenteras i textanalysen nedan, fungerar således 

som ett tolkningsförslag och bör läsas som ett exempel på hur verken kan utgöra en 

del av barnens identitetsskapande utifrån verkets normer.  

3.2.1 Metodkritik  

Som i all kvalitativ forskning går en viss kritik rikta mot den subjektiva tolkning 

textanalysen innebär (Denscombe 2009). Det är därför problematiskt att hävda att 

studien i sin helhet blir generaliserbar, även om ambitionen med undersökningens 

struktur var att den skulle vara tillämpbar i liknande studier. Den subjektiva 

tolkningen är inte bara ett medel, utan ett måste, för att överhuvudtaget genomföra en 

textanalys av denna karaktär. Genom textanalysen finns en transparens där citat med 

tillhörande källhänvisningar är tänkta att fungera som verktyg för att läsaren ska 

kunna förstå textanalysens tolkningar. 
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4 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer analysen av de två verken, Nidstången och Rum 213, att 

presenteras var för sig. För att ta reda på om genussystemet reproduceras eller 

ifrågasätts kommer därför, efter en presentation av verket i sin helhet, en 

karaktärsanalys att redogöras för. Denna ligger i sin tur sedan till grund för den 

efterföljande genusanalysen.  

 

4.1 PAX – Nidstången 

I Nidstången får läsaren följa bröderna Alrik och Viggo som nyligen flyttat in hos 

sina nya fosterföräldrar Anders och Laylah i Mariefred. Läsaren får tidigt, genom 

minnesbilder, veta att brödernas mamma är alkoholist. Det är också genom dessa 

tillbakablickande sekvenser det beskrivs hur pojkarna lämnats ensamma hemma i 

perioder i de tidiga barnåren och därför blivit omhändertagna av socialtjänsten. De 

har sedan dess flyttat runt mellan olika städer och familjer och hoppas nu på en nystart 

hos Laylah och Anders.  

Nystarten blir inte riktigt som Alrik och Viggo har tänkt sig när det visar sig 

att de, i samarbete med det vuxna syskonparet Estrid och Magnar, kan vara en 

avgörande del i vad som kommer att bli Mariefreds (och kanske världens) räddning 

från okända, mörka makter.  

4.1.1 Karaktärerna Alrik och Viggo 

Huvudkaraktärerna i Nidstången är bröderna Alrik och Viggo. Alrik är Viggos 

storebror och i bokens inledande kapitel får läsaren ta del av Alriks oro för sin 

lillebrors beteende på den nya skolan. Han rättar också till Viggos missöden, bland 

annat genom att ge tillbaka en telefon som Viggo stulit från en hundrastande kvinna 

på gatan. Alriks ilska och misstro till sin lillebrors förmåga att sköta sig exemplifieras 

nedan: 

Du är ju dum i huvudet på riktigt, säger Alrik till Viggo när de börjar gå mot 

skolan igen. Du är en jävla tjuv och du kommer att sabba det här! (Larsson & 

Korsell 2014:19)  

Likväl står Alrik upp för sin bror under det slagsmål som utbryter mellan Viggo och 

klasskamraten Simon på den första rasten i den nya skolan. Där får också Alriks 
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explosiva sida utrymme: ”Från ingenstans vräker sig plötsligt Alrik över Simon och 

sliter bort honom från Viggo” (Korsell & Larsson 2014:27). Denna explosivitet kan 

förklaras av Alriks ilska för den orättvisa han upplever att bröderna blir utsatta för 

(2014:35): 

Alrik springer. Han lämnar skolan bakom sig. Ilskan gör honom hur snabb som 

helst. Han springer och springer utan att bli trött. […] Han är så arg att han inte 

kan tänka. Det är bara alldeles rött inuti honom. Vill bara slå någon. Vem som 

helst. Han skulle välta hela världen om han kunde. (2014:33–34)  

Alrik har låg tillit till vuxna och hans känsla av att vara orättvist behandlad förstärks 

därigenom. Han förutsätter att Laylah ska vara ”asförbannad” (2014:39) på honom 

när hon ringer och han blir förvånad när en man vid namn Magnar talar lugnt till 

honom fastän han krossat glasrutor på det stora orangeriet (2014:38). Trots den 

bristande tilliten vill Alrik till varje pris att den nya fosterhemsplaceringen ska vara 

bra och döljer sin rädsla när han och Viggo följer med Estrid och Magnar ner till det 

hemliga biblioteket långt under jord:  

Egentligen vill han vända om. Han vill inte alls gå ner här, men… Så försöker 

han mota bort den där obehagskänslan. Lugn och fin. Nu ska de göra som de blir 

tillsagda. Inget strul. Inte göra Anders och Laylah besvikna. (2014:52) 

Det finns således en vilja hos Alrik att göra rätt och slippa bli identifierad som strulig 

och bråkig. Samtidigt går det att skönja en styrka och ett mod i Alrik som förstärker 

hans ansvarstagande roll gentemot den yngre brodern. Ett bevis på den broderliga 

kärleken dem emellan ges i deras kamp mot mörkervarelsen i källaren. 

- Alrik? ropar en vettskrämd Viggo.  

- Här är jag, svarar Alrik alldeles nära och drar honom till sig.  

De klamrar sig fast vid varandra. Mörkret liksom rör sig runt dem. (2014:59) 

Att Alriks rädsla ges utrymme exemplifieras i den sekvens i boken där bröderna 

ensamma ska bryta nidstångens makt och uttala den besvärjelse som gör att 

förbannelsen över Laylah bryts; ”[l]ukterna och skräcken som krälar i Alriks mage 

får honom nästan att kräkas” (2014:118). Rädslan, och framför allt övervinnandet av 

den, uppmuntrar Estrid när hon konstaterar: ”Du är modig. Det är något helt annat. 

Modig betyder att man vågar fast man är rädd” (2014:130).  
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Den yngre brodern, Viggo, beskrivs som impulsiv och orädd. I det slagsmål 

som utbröt på rasten, som nämndes ovan, går Viggo in i bråket i syfte att stå upp för 

vad som är sanningen angående vinnaren i det ”King-spel” som spelats på rasten.   

- Nä Slajmon… eller vad du nu heter. DU ska ställa dig sist i kön, väser Viggo 

mellan sammanpressade käkar (2014:26). 

Viggo beskrivs också ha en tro på att mamman snart kommer att kunna ta hand om 

dem igen. I ett telefonsamtal i det andra kapitlet synliggörs Viggos oförstående för 

deras situation, när han frågar sin bror varför de inte kan bo hos mamman som han 

uppfattade må bättre nu (2014:15). I en minnesbild av telefonsamtalet med mamman 

dagen innan beskrivs hur Viggo och mamman döljer sin sorg genom att skratta åt alla 

de pussar modern skickar genom telefonen:  

Och Viggo skrek att hon var pinsam och låtsades att han kvävdes av alla pussar. 

Han till och med föll omkull på golvet och rullade runt med telefonen fastän hon 

inte kunde se honom. Tur att inga kompisar såg honom då. (2014:16) 

Likafullt ryms i Viggo en tacksamhet för hans storebrors insatser, vilka räddar honom 

ur knipor. Ett exempel är när båda pojkarna ska tjänstgöra i orangeriet trots att det var 

Alrik som krossade rutorna. Viggo insisterar på att få tjänstgöra även han, med 

argumentet ”Alrik slogs faktiskt för min skull” (2014:46). Även om den rädsla som 

uppvisas i Alrik till viss del också finns i Viggo tar nyfikenheten för det som är honom 

okänt, överhand:  

− Jag tänker då inte ge mig för några mörkermakter, säger han kaxigt. Det är inte 

min stil helt enkelt. Jag ska ge dem. Han springer iväg ut på gräsmattan och 

låtsas hålla ett långt vapen som han slår en massa osynliga fiender med.  

– Pow! Blam! Du måste lära mig Estrid, det där som du gjorde med krattan. Det 

var helt… Wah! (2014:129–130) 

4.1.2 Karaktärerna Estrid och Magnar  

I Nidstångens första kapitel kastas läsaren in i syskonen Estrid och Magnars värld 

som väktare av det hemliga, magiska biblioteket. Det är också redan här läsaren blir 

varse om bokens övernaturliga inslag: ”DÖ! Allihop! Skriker det lilla odjuret med sin 

vassa röst” (2014:7). Odjuret (en så kallad imp), som är infångat i bur, har en hud som 

är ”hårlös och blank, som skinnet på en groda. Skallen är platt. Ögonen små och 

svartblanka” (2014:7). Impen är det första tecknet på att någonting hemskt kan 
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komma att hända längre fram och blir ett slags bevis på det mörker som börjar sprida 

sig. Estrid och Magnars oro för vad som kan komma att ske infrias därigenom.  

Att Estrid och Magnar är ett äldre syskonpar tydliggörs bland annat när 

läsaren får veta vad Magnar ser när han tittar på sin syster:  

Estrids ansikte är fårat som ett gammalt träd. Håret är mörkgrått med tvärklippt 

lugg och uppsatt i en knut uppe på huvudet med pinnar igenom. (2014:8) 

Estrid är Magnars storasyster och beskrivs som en grubblande, bekymrad person med 

en oro för det kommande mörker som är på väg mot dem. ”Jag har lagt cirkeln tre 

gånger (…). Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att det onda kommer över 

oss. Och oskyldiga kommer att dö” (2014:10) beskriver Estrid för Magnar när hon 

lagt orakelkorten för att spå in i framtiden.  

Trots Estrids stigande oro beskrivs hon i större delen av boken som en hård, 

sträng karaktär och detta förstärks återkommande. Förutom att hon vrider nacken av 

impen som beskrevs inledningsvis förtäljer även hennes kroppsspråk vilket intryck 

hon ger sin betraktare:  

Alrik vänder sig om och får syn på en kvinna med likadana gröna arbetskläder 

som mannen. Hon står bredbent med armarna i kors och tittar strängt på Alrik. 

Ögonen är ännu grönare än kläderna och får Alrik att tänka på en katt. När hon 

ser på honom reser sig håren på hans armar. (2014:38) 

Också när hon står med armarna i kors i Laylah och Anders dörrpost (2014:40) och 

ser ”lika arg ut som Träslöjds-Thomas” (2014:47), förstärks detta intryck. Hennes 

brist på omtanke för pojkarna synliggörs när hon uttrycker sitt missnöje över att det 

möjligtvis är de som har ”skickats” för att hjälpa dem i deras kamp mot mörkret. För 

att hon ska övertygas kräver hon att pojkarna genomgår en farlig prövning som hon 

har gillrat i det hemliga biblioteket. Därmed förstärks hennes hårda yttre ännu en gång 

(2014:49-55).  

Likväl går det att se en förändring i Estrid. I slutet av boken har hennes 

skepticism för pojkarna bytts ut mot övertygelse. Alrik och Viggo har ett flertal 

gånger fått bevisa för Estrid att de är dugliga. I det samtal Estrid och Alrik har när de 

har brutit Nidstångens makt har deras ”morrande” och ”fräsande” bytts ut mot kloka 

råd och komplimanger (2014:130). Också tidigare har Estrid berömt pojkarna inför 

Anders, vilket förvånade Magnar (2014:98).  
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På grund av hennes personlighet och den mystik hon omges av, frågar 

Viggo: ”är du häxa?” (2014:126), vilket hon dementerar. När Estrid senare lägger sina 

händer på Alriks i den stund han tvivlar på vad som är rätt att göra, känner han ”en 

kraft, som ett rinnande vatten. […] Det känns som han är del av något större. Han är 

mycket större än sin egen kropp. Han är hela jorden. Hela rymden. Och samtidigt 

Alrik Delling” (2014:133). Alrik slår därefter fast att Estrid måste vara en häxa. 

Magnar, Estrids bror, framställs som en motsats till Estrids hårda, stränga 

och något explosiva karaktär. Magnar beskrivs som varm, lugn och vänlig. Han visar 

en stor tillit till sin systers ord men räds inte att ifrågasätta hennes omdöme. I allt vad 

den temperamentfulla Estrid gör, täcker Magnar upp och tar ansvar för att tacka, ta 

farväl och mildra systerns hårdhet. Magnar är den av syskonen som tar fram och 

bjuder på fika, medan Estrid gör upp eld. När Magnar håller Viggo i handen i 

undergångstunneln, leder Estrid dem framåt (2014:125, 113).  

Även om läsaren tydligt blir varse om att det är Estrid av de två syskonen 

som är ledaren, framgår det också att Magnars åsikter och djupgående kunskaper 

kommer väl till pass. Han framställs som den läsande, kunskapstörstande av dem 

medan Estrid är den fysiskt aktiva. När de tillsammans med Alrik och Viggo ska häva 

Nidstångens makt hittar Magnar snabbt besvärjelsen de alla ska uttala (2014:110) 

medan Estrid är den som slåss mot Laylah med en kratta (2014:118). 

4.1.3 Genusanalys 

I den karaktärsanalys som genomförts och presenterats i föregående avsnitt, 

framkommer att karaktären Alrik framställs såväl arg och explosiv, omtänksam och 

kärleksfull som rädd och sårbar. När han blir arg uppvisar han en explosivitet genom 

att kasta sig in i slagsmål, springa fort bort från skolan och kasta sönder glasrutor. När 

han agerar i ilska agerar han ofta i affekt. Alrik framställs i detta avseendet, som en 

karaktär förknippad med vad Nikolajevas (2017) motsatsschema såväl som Svaleryd 

(2002) och Edlund et al. (2003) beskriver som typiskt manliga egenskaper. Däremot, 

delges läsaren också Alriks omsorg för sin yngre bror, men den är emellertid 

ingenting Alrik uttrycker explicit till brodern. Detsamma gäller hans rädslor. I stunder 

av ånger, tvivel och oro förtränger han och negligerar dem. Alrik gestaltar i flera 

avseenden Andræs (2001) analyserade pojkprotagonister med tillhörande ideal. Även 

om Alriks inre drivkraft inte är utforskandet som sådant, är målet att bli den 
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behärskade, självständiga mannen. I slutet av boken, när Estrid uppmuntrar och 

berömmer hans mod, är hans utveckling fullföljd.  

Viggo svarar till högre grad än Alrik mot de manliga attribut Nikolajeva 

tillskriver litterära gestalter (2017). Alrik visar åtminstone upp en känslighet som 

synliggörs för läsaren, men denna uteblir i beskrivningen av Viggo. När Viggo talar 

med modern döljer han sin sorg och rullar runt på golvet, men konstaterar efteråt att 

det var tur att hans kompisar inte såg honom. Här tydliggörs återigen det känsloförakt 

bröderna är präglade av och den status som pojkar förväntas nå när de visar upp en 

tuff, känslokall sida (Edlund et al. 2007; Öhrn 2002; Svaleryd 2002). Bröderna 

reproducerar således genussystemets premisser eftersom manlighetsnormen är den 

enda accepterade (jfr Hirdman 2003).  

Estrid och Magnar framställs visserligen som normbrytande, med 

undantaget att de fortfarande är varandras motsatspar. Estrid framställs som hård och 

Magnar som mjuk. Intrycket av Estrid förstärks genom hennes yttre attribut, så som 

ansiktsuttryck, kroppsspråk och kläder, vilket beskrivs kontinuerligt. Hennes gröna 

overall förstärker hennes karaktär (jfr Grettve (2008) och Ambjörnssons (2005) 

resonemang om kläders påverkan på litterära karaktärers uppbyggnad). Estrids 

hårdhet hade troligtvis inte fått samma substans om hon istället var klädd i rosa 

tyllkjol. Manlighetsnormen som den enda accepterade, blir således tydlig även här. 

Hennes mystiska personlighetsdrag, det vill säga hennes (i princip) enda kvinnliga, 

ifrågasätts och gör att hon slutligen utnämns till häxa. Estrids karaktär blir därför 

indirekt dysfunktionell. Hon kan inte bara vara stark, hård och ledare och samtidigt 

vara kvinna. Det måste vara någonting övernaturligt som kan förklara hennes person 

och beteende. Det går således att tänka sig att om hennes karaktärsbeskrivning istället 

gällde en man, hade hon inte ifrågasatts och kommenterats i samma utsträckning (jfr 

Öhrn 2013; Svaleryd 2002; Edlund et al. 2007; Nikolajeva 2017).  

Magnar, som tillskrivits mer typiskt kvinnliga egenskaper, befinner sig i en 

underordnad roll gentemot sin syster. Trots att hans kunskaper kommer till 

användning ifrågasätter Estrid stundtals hans intelligens. Detta bekräftar också 

genussystemet förutsättningar (Hirdman 2003; Butler 2007). Trots att Magnar är en 

manlig karaktär, anses hans kvinnliga egenskaper vara underordnade Estrids manliga. 

Han motsvarar inte den auktoritet som krävs för att han ska få upphöjd status (se Öhrn 
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2002). Likväl pendlar Magnar ofta mellan ”gränserna” för kvinnligt och manligt och 

blir inte ifrågasatt i lika stor utsträckning som sin syster.  

 

4.2 Rum 213  

I boken Rum 213 får läsaren genom huvudpersonen Elviras perspektiv följa med 

under hennes resa till och vistelse på ett sommarkollo. Elvira får dela rum 213 

tillsammans med de två flickorna Bea och Meja. De tre flickorna konspirerar och 

skämtar om huruvida 13 är ett otursnummer eller inte, men snart efter deras ankomst 

börjar saker försvinna och mystiska saker att hända.  

Spänningen stiger när flickorna försöker lösa mysteriet genom att lägga 

pusselbit efter pusselbit på plats för att förstå vad det är som händer dem och 

spekulerar i om det faktiskt är ett spöke som besöker dem om nätterna eller inte. 

Läsaren får också ta del av den bihandling som rör flickornas intresse för och 

umgänge med de pojkar som också finns på kollot. 

4.2.1 Karaktärerna Elvira, Meja och Bea 

Rum 213 är skriven i jag-form med Elvira som berättare. Det är således hennes 

perspektiv, tankar, känslor och tolkningar av vad som händer som presenteras i boken. 

De känslor hon upplever är många och beskrivs detaljerat och målande genom hela 

boken genom exempelvis hennes ”bultande hjärta” (2011:13,15) och hår som reser 

sig i nacken (2011:57, 110). Genomgående betonas också Elviras magkänsla om att 

det är något som inte stämmer eller att de blir iakttagna (2011:15,134). Det visar sig 

ofta att denna magkänsla stämmer, fastän Elvira försöker skaka av sig de 

obehagskänslor hon upplever.  

Elvira utvecklar snabbt efter sin ankomst till kollot starka vänskapsband 

med Meja och Bea baserat på de likheter de har: 

Alla var lika gamla och skulle börja sexan till hösten, ingen hade varit på kollo 

förut och alla hade lila som favoritfärg. Redan efter en kvart kändes det som om 

vi hade varit kompisar hur länge som helst. (2011:20) 

I resten av boken utgör flickorna en självklar trio om än med återkommande 

konflikter, vilka efterhand verkar bero på att Meja och Bea är olika. Medan Bea oroar 

sig för händelseutvecklingen söker Meja naturliga förklaringar. När Bea är rädd och 
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stannar inne istället för att gå med på spökrundan, är Meja förväntansfull. Bea 

framställs således som en återhållsam karaktär, medan Meja beskrivs som aktiv och 

äventyrlig. Olikheterna Meja och Bea emellan bidrar till att Elvira får funktionen som 

medlare. Elvira delges Mejas misstankar om att Bea skulle vara orsaken till deras 

sakers mystiska försvinnande och Elvira börjar, sin ovilja till trots, också misstänka 

Bea. Detta skapar en inre konflikt i Elvira:  

Jag skakade på huvudet. Jag visste inte vad jag skulle tro. Meja hade rätt. Allting 

stämde. Jag hade också fått en känsla av att Bea inte hade någon mobil […]. Det 

var egentligen bara en sak som inte stämde. Bea själv. Det kunde bara inte vara 

hon. (2011:71) 

Det ryms därmed en osäkerhet i Elvira och trots att hon i ovanstående citat gör 

självklart att det omöjligt är Bea som har stulit sakerna, pendlar misstankarna fram 

och tillbaka. När hon är arg på Meja är hon tyst istället för att tala klarspråk. När 

Elvira till slut säger ifrån ångrar hon sig direkt och hennes konflikträdsla synliggörs 

(2011:108).  

Utöver de tankar Elvira har om det pågående mysterium som flickorna är 

med om, riktas såväl hennes som de andras uppmärksamhet åt pojkarnas håll. Redan 

inledningsvis bestämmer sig flickorna för vem av dem de tycker är sötast. Elvira 

väljer Melker på grund av hans ”fina ögon” (2011:26). Löpande får läsaren parallellt 

med mysteriet och de misstankar som riktas åt olika håll, följa Elviras känslor för 

Melker. Var än flickorna befinner sig, har Elvira alltid ett öga riktat åt Melkers håll, 

och hennes växande intresse för Melker beskrivs bland annat i följande citat: ”Jag 

hade inte haft något emot att hålla någon i handen. Helst Melkers, förstås” (2011:50), 

”inte ens när Melker hällde en hel hink vatten över mig, kunde jag riktigt glömma den 

[ringen]” (2011:43) och ”han hade faktiskt gärna fått skvätta lite vatten på mig om 

han velat” (2011:27).  

Framförallt Mejas relation med Kevin, men också Beas relation med först 

Arvid – sedan Isak, är också någonting läsaren får följa. Till exempel menar Elvira 

att ”[d]et var väldigt tydligt att det var något på gång mellan Meja och Kevin. De hade 

nästan bara jagat varandra under vattenkriget” (2011:45). Vidare beskrivs 

återkommande hur Meja och Kevin ska hämnas på varandra, hur de bråkar och 

munhuggs och tränger sig före varandra i köer. Retandet tydliggörs särskilt under den 

konversation Meja och Kevin har före den stundande spökrundan:  
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– Shit, vad ni kommer att bli rädda! sa Kevin. 

– Vadå vi? sa Meja. Ni då?  

– Jamen, ni är ju tjejer, sa Kevin.  

– Och? sa Meja. 

Kevin flinade. 

– Ja, och tjejer är fegare än killar, sa han. Det vet ju alla!  

– Skitsnack! fnös Meja. 

– Jag lovar, sa Kevin. Det är så. Det är har nåt med generna att göra, det är typ 

vetenskapligt bevisat.  

Meja skrattade.  

– Vi får väl se vem som blir räddast…, sa hon. (2011:81) 

Mejas ibland barska sätt att ifrågasätta och säga ifrån gör att Elvira frågar sig ”varför 

blev hon så arg hela tiden?” (2011:64). Detta är något som Meja också ber om ursäkt 

för genom att förklara att hon blir arg när hon inte förstår vad det är som händer 

(2011:65).  

I fråga om utseende är flickornas hårfärg det enda läsaren får veta. Den enda 

gång flickorna talar med varandra om sitt och varandras utseende är när de gör sig i 

ordning till sista kvällens disko. Meja har tagit med sig många sminkprodukter och 

en våffeltång som hon använder när hon stylar de andras hår. Elvira har svårt att 

bestämma sig för vilket linne hon ska ha, men efter att Bea och Meja har röstat blir 

det ett turkosfärgat. Inför diskot känner Elvira sig vacker, och hon får lust att köpa en 

likadan ögonskugga som den hon lånat av Meja (2011:173).   

4.2.2 Karaktärerna Kevin, Melker och Isak 

Eftersom det är Elviras perspektiv som läsaren får följa i boken, ges pojkarnas tankar, 

känslor och samtal med varandra inget utrymme. Det är Elviras tolkningar av 

pojkarna vilket innebär att läsarens bild av dem enbart baseras på Elviras tankar och 

de dialogutbyten som pojkarna och flickorna har. Det är, trots det, tillräckligt mycket 

information som ges för att de ska tillägnas en egen del i karaktärsanalysen.  

Kevin är den aktiva av pojkarna. Han räds inte att uttrycka sin ilska när 

någonting går emot honom, som till exempel när valet av film inte blir action som 

han önskade (2011:104), när deras egenbyggda flotte sjunker i tävlingen (2011:159) 

eller när killarna förlorar mot tjejerna i fotboll (2011:167). I början av boken är Kevin 

och en annan kille de som ”börjar störa sig” (2011:26) och jagas, skvätta vatten och 

göra bomben när flickorna ska bada (ibid.). Som tidigare nämnt, visas Kevins och 
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Mejas intresse för varandra genom retsamhet, hämndaktioner och kaxiga 

munhuggningar. Trots Kevins utspel om huruvida tjejer är räddare än killar eller inte, 

är det Kevin som blir rädd under spökrundan. Meja är inte sen att reta honom tillbaka 

och använda hans tidigare argument om genetik mot honom (2011:84-85).  

Melker, som också är med på spökrundan, går vid första anblicken att missta 

för en tillbakadragen, blyg kille. Efterhand går det dock att konstatera att så inte är 

fallet. Melkers tillbakadragenhet beror istället på att det är Kevin som för gruppens 

talan. Melkers repliker syns först i dialogen med Elvira. Också lägrets ledare, 

Jennifer, omnämner pojkarna som ”Kevin och grabbarna” (2011:100), vilket stärker 

uppfattningen om att det är Kevin som är gruppens ledare. Melker och Isak visar 

däremot upp en självständighet som är oberoende av Kevins åsikter. Exempelvis ger 

Melker inte med sig när Kevin vill hålla i ficklampan i båtskjulet utan hävdar att det 

är hans tur nu (2011:84). Melkers besvarade intresse för Elvira får läsaren ta del av 

genom de blickar och leenden som de utbyter med varandra (2011:67).  

Successivt kompletteras relationernas busande, jagande och retande med en 

mer mogen dialog. Kevin, Meja, Melker och Elvira sitter till exempel och pratar på 

trappan en lång stund efter spökrundan (2011:87). Likaså utgör Kevin och Melker 

doakör till Meja och Elviras duett till ”Waterloo” under karaokekvällen (2011:94). 

Även om Melkers omsorg för Elvira blir tydlig tidigt, som när han frågar om Elviras 

borttappade ring (2011:31), utvecklas genom berättelsen också en djupare relation. 

När pojkarna ska bygga en flotte ber de flickorna att vara med och hjälpa 

till (2011:129) och vid måltiderna sitter de oftast tillsammans. När flotten, som 

byggdes utan flickornas hjälp, är klar berättar Melker om namnet de gett den med 

inspiration från lägrets snyggaste tjejer – Mebel (Me-ja, B-ea, El-vira). Då blir också 

hans nervositet påtaglig: ”[han] blev lite röd i ansiktet, skruvade på sig och drog 

handen genom håret” (2011:163). Eftersom flickorna konspirerat om och sedan fått 

bekräftat att den döda (spökande) flickan också hette Mebel, tätnar mystiken i och 

med tillkännagivandet. Det leder till att flickorna berättar för pojkarna om vad de 

upplevt (2011:164). Elvira var rädd att de skulle skratta när de berättade (åtminstone 

Kevin), men det gjorde de inte. Elvira blir lättad:  

Det var skönt att dela tankarna och rädslan med fler. Som om ens egen del liksom 

blev lite mindre då. (2011:167) 
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4.2.3 Genusanalys 

I Rum 213 följer läsaren, som ovan nämnts, Elviras perspektiv. Hon blir därför 

ofrånkomligt den karaktär läsaren ges mest inblick i. Elvira framställs återkommande 

med typiskt kvinnliga egenskaper. Hon har, precis som Svaleryd (2002), Björk (2013) 

och Öhrn (2002) betonar som typiskt kvinnligt, ett starkt behov av grupptillhörighet 

vilket exemplifieras bland annat när hon framhäver flickornas likheter och starka 

vänskapsband. På grund av hennes oförmåga att fastställa, men framför allt uttrycka 

sina åsikter vid upprepade tillfällen, tolkas hon som beroende av andra och styrs 

därefter. Likväl, agerar hon liksom Emma (Odenbring 2014), utanför hemmets sfär 

och är huvudkaraktär i en äventyrlig berättelse. Hennes huvudsakliga drivkraft blir att 

lösa mysteriet, tillsammans med vännerna, och frigörs således från det strävansmål 

som flickprotagonisterna i Andræs (2001) analyserade ”flickböcker” tilldelades. Vid 

sidan om att lösa mysteriet är Elviras huvudsakliga intresse att analysera sin relation 

med Melker, vilket enligt Björk (2013) och Svaleryd (2002) ses som ett kvinnligt 

särdrag. Likaså Elviras intuition förstärks flera gånger genom hennes magkänsla, 

vilket är ytterligare ett typiskt kvinnligt attribut (se Björk 2013; Nikolajeva 2017) och 

frigörelsen från hemmets sfär och flickprotagonisternas strävansmål till trots, är 

Elviras karaktärsdrag till övervägande del typiskt kvinnliga.  

Elviras vän Meja, är den av flickorna som framställs med flest manliga 

egenskaper utifrån Nikolajevas motsatsschema (2017). Hon är orädd och rationell 

vilket kontrasterar henne mot Elvira och Meja. När hon inte förstår något, svarar hon 

med ilska och irritation. För detta ifrågasätts hon och, likt Estrid i Nidstången, tvingas 

hon tillbaka till rollen som den timida, medgörliga flickan (se Nikolajeva 2017). Meja 

blir den samtida motsvarigheten till 1850-talets Mina i Minas röda klänning. Den 

röda klänningen knyts an till ett brott mot Minas dygd och hon bör således förkasta 

den. När hon har gjort det, beröms hon. Mina känner sig också nöjd för att hon klarade 

av att motstå prövningen hon utsattes för (Grettve 2008). Mejas uppdrag och 

prövningar är inte lika uttalade som Minas, men när hon ursäktar sitt beteende till de 

andra flickorna blir det tydligt att hon vet hur hon borde vara och skäms för vad hon 

inte är. Det är dock bara till flickorna Meja ber om ursäkt, vilket tyder på att dels 

grupptillhörigheten är viktig även för henne, men också att det är i flickgruppen hon 

känner att hon behöver anstränga sig för att passa in.  Kevins påståenden får således 

inget gehör hos henne.  
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Kevin, med tillhörande killgäng, misstas vid första anblicken 

återkommande för att ha typiskt manliga egenskaper. Kevin blir lätt arg, vilket 

Nikolajevas (2017) motsatsschema bedömer vara ett typiskt manligt karaktärsdrag. 

Han är också retfull, busig och högljudd, vilket Svaleryd (2002) och Öhrn (2002) 

deklarerar som det förväntade beteendet hos pojkar. Melker och Isak tillskrivs också 

dessa egenskaper, men det är Kevin som särskilt sticker ut. Pojkarna undviker, trots 

detta, inte att förmedla sina känslor för flickorna. I slutet av boken är alla tre par 

förenade i varsin kärleksrelation (Elvira och Melker, Meja och Kevin och Bea och 

Isak). Relationerna som beskrivs är således uteslutande heterosexuella medan 

vänskapsbanden är homosociala (vänner av samma kön). Eftersom Kevin beskriver 

hur flickors genetiska arvsanlag påverkar deras rädsla, stärks hans uppfattning om att 

det är skillnad på flickor och pojkar och föreställningen om dikotomin reproduceras 

(se Hirdman 2003). 

 

4.3 Slutsats 

Studien visar att de karaktärer som existerar i verken förhåller sig till och reproducerar 

genussystemets premisser, om än i olika utsträckning. Karaktärsanalysen utgick från 

att beskriva vilka egenskaper karaktärerna tillskrivits baserat på deras tankar, känslor 

och handlingar. Om handlingarna uteblivit i analysen, hade uppfattningen om deras 

egenskaper sett annorlunda ut. Eftersom analysen också tog hänsyn till hur 

relationerna framställdes och fungerade, var målet med min tolkning att skapa ett 

helhetsintryck. Karaktärerna har således, dels fått en större chans att fungera som 

flerdimensionella, dels kunnat besvara syftet om hur genussystemet reproduceras 

eller ifrågasätts.  

De karaktärer som är särskilt utmärkande i analysen är Estrid (i Nidstången) 

och Meja (i Rum 213). De tvingas båda två tillbaka till sina ”ursprungliga” kvinnliga 

attribut, på olika sätt (jfr Nikolajeva 2017): Estrid genom att hon blir förklarad som 

häxa och Meja genom att hon får ursäkta sitt temperament. Vad som går att konstatera 

är således att uppfattningen om att kvinnor/flickor som säger ifrån, är aktiva och har 

ett hett temperament, är mer problematiska än män/pojkar som gör detsamma (Edlund 

et al. 2007) – även i de analyserade verken. Trots att kvinnor/flickor ges mer utrymme 



 

22(25) 

 

idag än någonsin tidigare i historien, är normerna om de kvinnliga idealen tämligen 

svåra att förändra (Edlund et al. 2007; Svaleryd 2002).  

Samtidigt finns det i de analyserade verken pojkar med typiskt manliga 

attribut i förändring (jfr Björk 2013; Edlund et al. 2007). Till exempel Kevin (i Rum 

213) får inget gehör i sina påhopp och blir inte den statusupphöjda ledaren med 

kamrater som fogar sig efter honom. Meja och Melker ifrågasätter honom båda två 

och Kevins uppblåsta ”mansbubbla” spräcks således återkommande. Alrik (i 

Nidstången), som genom berättandet visar sina manliga egenskaper på andra sätt än 

vad Kevin gör, visar inte sina känslor för de andra litterära gestalterna. Likafullt får 

läsaren veta om dem. När Alrik väljer att inte berätta vad han känner, behöver det inte 

innebära att det är på grund av hans kön. Det kan snarare vara ett personlighetsdrag 

som framkommit av hans trassliga uppväxt.  

Karaktärerna Elvira (i Rum 213) och Viggo (i Nidstången), befinner sig 

innanför ramarna för vad som anses vara acceptabelt för kvinnor respektive män. 

Elvira är bekräftelseberoende och konflikträdd medan Viggo är självständig och 

orädd. Elvira och Viggo går därmed att beskriva som Nikolajevas (2017) 

motsatsschema (litterärt) personifierade, om än i modern tappning.  

Karaktärsanalysen visar således att de litterära gestalter som presenteras i 

verken håller sig inom de så kallade ”ramarna” för vad som tillhör kvinnliga 

respektive manliga egenskaper. Nikolajevas (2017) och Heggestads (2013) påstående 

om att normbrytande karaktärer är underrepresenterade i skönlitteratur för barn, stärks 

därför i de två analyserade böckerna. Svenskundervisningen ska bidra till att elever 

dels får kunskaper om texters uppbyggnad och personbeskrivningar men också får 

läsa skönlitterära texter som berör människors identitetsfrågor. Ett rimligt antagande 

torde därför vara att elever bör få kunskaper i hur litterära gestalter av olika kön 

framställs på olika sätt. Studien visar att böcker som ingår frekvent i elevers fria 

läsning reproducerar föreställningar om normer för kvinnligt respektive manligt. Det 

är därför av yttersta vikt att elever får ta del av och, om än i anpassad version, lära sig 

hur de kan identifiera typiskt kvinnliga/manliga drag i de litterära karaktärer de möter 

såväl som konstruerar.  
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5 Diskussion  

I studien analyserade jag två av de mest utlånade böckerna på Växjö grundskolors 

skolbibliotek ur ett genusteoretiskt perspektiv. Analysen visade att båda verken 

reproducerade Hirdmans (2003) genussystem – om än på olika sätt. Eftersom 

karaktärsanalysen innefattade flera angreppssätt; karaktärernas känslor, tankar och 

handlingar samt de relationer som representerades, tillskrevs karaktärerna flera 

dimensioner. Min första läsning av böckerna gav inte samma intryck som de senare 

gjorde. Analysen gynnades därför av att verken lästes upprepade gånger. Vid första 

anblicken överskrider samtliga karaktärer ”gränserna” för kvinnliga respektive 

manliga normer. Denna uppfattning kompletterades sedan av mina andra läsningar 

och ändrades därefter. Det visade sig därför vara svårt att upptäcka hur genussystemet 

framträder i litteratur. Men genom att bli medveten om dess uppträdande i litteratur, 

går det att tänka sig att det skapas en medvetenhet om uppträdandet även utanför 

fiktionen. Det stärker således Mallans (2009) tes om att den litteratur som barn läser 

bör granskas av vuxna för att utöka medvetenheten. Genom att granska de texter barn 

väljer att läsa i sin fria läsning ur ett genusperspektiv, kan normerna om kvinnligt och 

manligt (synliga som dolda) som de blir utsatta för arbetas vidare med i skolans 

jämställdhetsarbete. Jag vill här, återigen, poängtera att skönlitteraturen i skolan inte 

bär enskilt ansvar för ungas identitetsbygge men den är en bland flera viktiga 

komponenter.  

Jag har tidigare poängterat att det finns didaktiska möjligheter med att göra 

en karaktärsanalys av böckerna tillsammans med eleverna, om än i förenklad version. 

Eftersom verken ligger på topplistan bland de böcker barn själva väljer att läsa, är de 

fördelaktiga att arbeta med i svenskundervisningen. Det finns dock en risk med att 

använda litteratur som ingår i elevernas fria läsning. Skönlitteraturens främsta syfte 

är, som Skolverket (2018) och Kåreland (2013) poängterar, att väcka läslust och 

läsglädje. Genom att bryta ner och analysera litteraturen utifrån varje beståndsdel (i 

detta fall karaktärerna), riskerar lusten att gå förlorad. Som i all 

undervisningsplanering i skolan, krävs därför en finkänslighet hos läraren, vilken ska 

kunna avgöra huruvida ett analysarbete av den sorten är möjlig att genomföra.  

Båda böckerna figurerar inom genren spänningslitteratur vilket gör att alla 

karaktärer som medverkar inuti fiktionen fyller olika funktioner för intrigens 
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fortsättning framåt och vidare. Studiens avsikt var inte att analysera karaktärerna 

tagna ur sitt sammanhang, vilket är svårt att inte göra inom det tämligen snäva 

genusteoretiska angreppssätt jag valde. Om studien hade haft större omfattning hade 

den tjänat på att även fokusera på andra komponenter i texten, till exempel miljö, 

tema/motiv, intrig etc., och vilken påverkan dessa har på genussystemets 

reproducerande/ifrågasättande. 

Det finns en underrepresentation av normbrytande karaktärer i 

skönlitteratur för unga (Heggestad 2013; Nikolajeva 2017) och, vad denna studie 

visar, även i topplistan för vilka kapitelböcker unga helst läser. Ett förslag på vidare 

forskning är att undersöka av vilken anledning de analyserade verken Rum 213 och 

Nidstången hamnar i toppen bland de mest utlånade böckerna. Genom att undersöka 

varför barn väljer att läsa dessa böcker, skapas kunskaper om vari barns läsintressen 

finns.  

Likaså hade studien gynnats av att åskådliggöra de unga läsarnas tolkning 

av karaktärerna i de analyserade verken. Deras tolkningar hade troligtvis inte varit 

samma som mina och hade därför utgjort en högst relevant utgångspunkt för vidare 

arbete med böckerna. Arbetet hade sedan kunnat kompletteras med att analysera hur 

barns identitetsskapande påverkas av att huvudkaraktärerna i Nidstången är pojkar 

och i Rum 213 flickor. Även innehållsmässigt skiljer de sig åt. Medan Rum 213 till 

stor del fokuserar på kärleksrelationer vid sidan om huvudintrigen, presenteras i 

Nidstången inte några. Det hade därför varit intressant att undersöka om denna 

skillnad har något samband med huvudkaraktärernas könstillhörighet. 

Min förhoppning och tillika mitt uppdrag som lärare, är att varje barn – 

oavsett kön – ska ges möjlighet att forma sin identitet oberoende hur hen ser ut mellan 

benen, och sina relationer utifrån en variation som är bredare än heteronormen. Mitt 

strävansmål är således att skapa förutsättningar och möjligheter som gör att mina 

elever kan göra det som tycks vara omöjligt möjligt: att bryta sig loss från den 

fängslande genusborgen. 
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