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Abstract

Not all children have a gender identity as boy or girl. Yet 
grown ups - teachers and family tend to force children in to 
one or the other and then punish them who don’t fit in. 
 This project examines how a child reacts to the invisible 
violence that is force gendering and how I as an illustrator 
best convey those feelings. The result is the graphic novel 
“Girl Code”.
 By experimenting with different imagery, light/darkness 
and perspective I searched for the best way to convey emotion 
and power.
 My goal was by creating an emotional story, to arouse the 
reader’s empathy and understanding of how non binary 
gender identity not only exist, but also must to be respected.
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1. Inledning

1.1 Syfte och frågeställning
Mitt examensarbete är en grafisk novell i blyerts och tuschlavering.
Under mitt arbete vill jag belysa problematiken kring den binära 
uppdelningen av kön. Vad händer med ett barn som inte passar in i 
den snäva uppdelningen av flicka/pojke, hur formulerar och skapar 
barnet sin egen identitet?  Med mitt arbete vill jag berätta det barnets 
historia. Barnet som inte passar in men ständigt får möta omgiv-
ningens krav på att anpassa sig. 

1.2 Avgränsningar
Min rapport kommer inte att beröra genusvetenskap ur ett teore-
tiskt perspektiv utan kommer avhandla hur jag bearbetar min egen 
historia, mina konstnärliga verktyg samt funderingar och experiment 
i hur en förmedlar känslor, förtryck och sorg genom bild. 

1.3 Begreppsförklaring
Jag använder mig av ord såsom icke-binär könsidentitet och binärt 
kön. I denna text syftar jag på myten att människor alltid är en av 
de två, man/kvinna, flicka/pojke när jag talar om ”binära kön”. Med 
uttrycket: Icke-binär könsidentitet menar jag att en är flytande i sin 
könsidentitet, är varken eller, alternativt både flicka/pojke på samma 
gång.1 Eller snarare: att en överhuvudtaget inte behöver ha en sådan 
uppdelning när vi pratar om människor.

1.4 Bakgrund
Berättelsen tar avstamp i en självupplevd situation då jag som barn 
utsattes för mobbning av min lärare under lågstadiet. Läraren straf-
fade mig då jag inte passade in i hennes bild av hur en flicka ”ska bete 
sig”. Otaliga gånger fick jag höra: “Flickor ska inte bete sig så”, efter 
att jag sagt eller gjort något som inte passade henne. Det handlar även 
om klass. Jag flyttade till ett område och skola som utan tvekan tillhör 
överklassen, med sociala regler och spel som jag överhuvudtaget inte 
förstod. Det fanns ett osynligt regelverk som jag inte kunde och därför 
ständigt “bröt” mot. 
 När jag idag följer nyheterna, ser kommentarsfälten på genusdiskus-
sioner på Facebook eller i tidningar så inser jag att barn fortfarande 
får höra sådana kommentarer och verbala bestraffningar från sina 
lärare och sin omgivning. Vuxna skäller på barn och försöker tvångs-
uppfostra dem in i en tvåkönsnorm där flickor ska vara flickor och 
pojkar pojkar, detta trots att så många barn, däribland jag själv, inte 
passar in i den uppdelningen.
1 http://www.transformering.se/vad-ar-trans/ordlista, 2015-04-15
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1.5 Teori
Alison Bechdel är en av de serietecknare som behandlar samma ämne 
som jag själv, hon var därför en viktigt del av min process. Boken 
Funhome (Husfrid) från 2007 är en kartläggning av Bechdels rela-
tion med sin avståndstagande pappa, boken behandlar ämnen såsom 
homosexualitet, föräldrarelation men även längtan efter femininitet/
maskulinitet från dottern kontra pappan. Det som framförallt har 
varit betydelsefullt för mig under mitt arbete är hur Alison avbildar 
sig själv som barn. Hon beskrivs i berättelsen som “butch”, androgyn 
eller tomboy. För mig var det betydelsefullt att läsa Husfrid och se hur 
Bechdel valde att visa denna icke-binaritet. Min tolkning är att hon 
inte gör det alls. Hon överdriver inte barnets personlighet i klyschiga 
uttryck utan låter barnet bara vara sig själv och ger därmed barnet en 
egen styrka och integritet. Barnets så kallade “pojkighet” beskrivs bara 
för att förmedla poänger om relationen till fadern.
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En annan bildberättare som har varit av vikt för mig under mitt 
arbete är Shaun Tan och framförallt boken Ankomsten (Arrival, 
2007). Boken berättar om immigration, att lämna sin familj och möta 
nya seder och traditioner i ett nytt land. 
 Det som skiljer Ankomsten från andra är att den är berättad helt 
utan ord. Ändå upplever jag som läsare aldrig att jag inte förstår utan 
känner mig delaktig i den känslosamma historien.
 Detta var något jag verkligen ville närma mig i min berättelse. Att 
med bildernas hjälp inte bara förmedla en känsla utan även få min 
läsare att själv känna hur det känns. 
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2. Metod 

Jag arbetar med en grafisk novell där jag låter mina egna upplevelser 
vävas in i andras för att ge en fullvärdig berättelse. Berättelsen kan ses 
som en manual eller ögonöppnare för vuxna i hur de bemöter barn 
utefter kön. Det är samtidigt en personlig reflektion över mina upplev-
elser som ett barn som inte var ”flicka” och hur jag straffades för detta. 
 Under en tidigare kurs på Konstfack arbetade vi under temat 
”Moderna myter”. Den myten jag då arbetade med är samma som i 
mitt examensarbete, myten om det binära könet. Under den kursen 
samlade jag in upp emot 30 intervjuer med personer som identifierar 
sig som icke-binära. Under detta examensarbete agerar de intervju-
erna källa för hur en upplever, bemöter och känner inför samhällets 
syn på icke-binär könsidentitet.
 Mina tidigare konstvetenskapliga studier på Stockholms Universitet 
i bildtolkning hjälper mig att gå längre i hur jag kan avbilda värdeper-
spektiv, kön och känslor i min berättelse.
 Även att studera andra bildberättare och serietecknare har varit en 
hjälp under mitt arbete, hur har de skapat känsla, uttryck och hur 
förhåller de sig till hur en avbildar kön?
 Jag har under arbetets gång lagt stor vikt vid det själva praktiska 
arbetet, med fokus på de olika stadierna: manus – skiss – storyboard – 
dummy – och den slutliga processen att rita ut sidorna på bäst sätt. Jag 
ämnar nu att redogöra för dessa steg, de kunskaper och resultat som 
det förde med sig. 
 Inledningsvis vill jag beskriva de känslomässiga förutsättningarna 
för min process då dessa påverkade inte bara det praktiska arbetet 
utan även mina beslut under arbetets gång. I min projektbeskrivning 
som skrevs i examensarbetets första skede skrev jag att berättelsen 
inte skulle vara självbiografisk. Jag skrev: ”jag vill vara personlig, 
inte privat”. Så här i efterhand känns det märkligt att det kändes så 
pass viktigt att inte låta någon veta att detta är min berättelse, mina 
erfarenheter som beskrivs. Framförallt eftersom jag nu ser det som 
berättelsens styrka, det är en sann berättelse utifrån mina upplevelser.
  Jag kallar nu istället berättelsen semi-självbiografisk. De flesta 
händelserna skedde på riktigt, ibland precis som beskrivet i novellen 
ibland som symboliska eller liknande händelser.
 En annan känslomässig aspekt var den att avgöra hur min huvudka-
raktär ska reagera i olika situationer, med glädje, ilska eller sorg? De 
intervjuer som ingår i min research fick agera som mall. På så sätt är 
inte berättelsen 100 %  självbiografisk  Om jag själv som barn reage-
rade på ett sätt så reagerar min huvudkaraktär med ett annat känslo-
register. Känslor som har beskrivits av mina intervjuobjekt. 
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Utdrag ur en av intervjuerna:

Att bli felkönad som icke-binär kan till exempel vara att det förutsätts 
att en är binär man eller kvinna och att man blir bemött utefter det 
könet en bedöms ha. 
 Min huvudkaraktärs könsidentitet är oformulerad men den straffas 
hela tiden inom ramen av hur just en flicka specifikt ska bete sig. Och 
citatet ovan är bara ett exempel på hur det känns att en förutsätts ha 
en binär könsidentitet och är ett bra exempel på det känslospektra som 
jag ansåg det vara viktigt att förmedla.
 Berättelsen blev alltså självbiografisk genom de självupplevda situ-
ationerna men hur huvudkaraktären reagerar på det som händer 
speglar ett bredare perspektiv än mitt personliga. Känslor som 
beskrivs i citatet ovan var genomgående i varenda intervju och jag 
ville förmedla dem.
 I februari påbörjade jag sedan mitt manusskrivande. För att förenkla 
min process senare beskrev jag redan i manuset hur varje serieruta 
skulle se ut, medan jag skrev gjorde jag små thumbnails där jag  med 
snabbhet kunde testa placering och perspektiv. 

2.1 Storyboard
Den 23e Februari drog examensarbetet igång på schemat och jag hade 
min första handledning med Josefine Engström, adjunkt på Konst-
fack. Vi diskuterade manuset och hur jag skulle inleda mitt arbete. 
 En av de saker som oroat mig var att ”välja manér” till novellen, jag 
kände att jag inte visste vilket uttryck jag önskade och hur jag förmed-
lade historien på bästa sätt. Därför fick jag rådet att inleda arbetet med 
att hålla workshop för mig själv varje morgon. Jag råddes att expe-
rimentera med olika medium, krita, blyerts, tusch och så vidare för 
att på ett kravlöst sätt se vilka olika effekter de gav. Dessa workshops 
skulle även agera som utveckling av berättelsens karaktärer.   
 Under handledningen diskuterade vi även huruvida jag verkligen 
skulle använda mig av den klassiska serierutan, det kan finnas en 
effekt och styrka i att låta bilderna flöda in och ur varandra utan att 
rama in dem. Det passar mig då det låter mig experimentera med 

”Finns det händelser i ditt liv då din icke-binaritet blivit extra tydlig för 

dig?

Varje gång världen delas upp i de binära. Varje gång jag exkluderas och min 

existens osynlig görs.

Upplever du att du blir felkönad?

Ja, varje dag.

Hur känns det?

Förjävligt. Blir ledsen, arg, otrygg, förlöjligad, osynliggjord. Det är en evig kamp.”



10

papprets vita yta, vad händer om en låter det vita pappret tala lika 
mycket som själva bilden? Att arbeta med den ”tomma” vita ytan 
är något jag gjort tidigare när jag arbetat med teckning och kändes 
därför naturligt att ta med mig till examensarbetet.
 Under mina workshops blev jag frustrerad. Syftet hade varit att få 
experimentera kravlöst men kändes istället stelt och som slöseri med 
tid. De karaktärer som uppstod på pappret var utan personlighet och 
uttryck. Jag tog tillvara på den frustrationen, jag släppte workshop-
planen och beslutade mig för att inte tvinga fram ett manér.  Jag 
ställde mig själv frågan i min loggbok, vilket uttryck uppstår om jag 
inte tvingar fram det? Jag avslutar stycket med att bestämma att inte 
ha workshop nästa dag och istället påbörja min storyboard. 
 Utan att vara medveten om det så hade workshopen lett mig fram till 
både manér och teknik. I en blandning av tuschlavering och blyerts 
kunde jag plötsligt rita upp min storyboard i ett uttryck som var mitt 
egna, just för att jag inte försökte tvinga fram det. 
 Även när det kommer till karaktärsutvecklingen skedde det också 
spontant när användningen av tuschlavering och blyerts utvecklades 
till min storyboard. Utan att tvinga fram det så hade min huvudka-
raktär, Elsa redan funnit sin plats på pappret, här i en snabb blyerts-
teckning.

  
 I detta skede började det bli tydligt för mig att det visst var en själv-
biografisk berättelse som jag arbetade med. Det var först när jag inte 
kämpade emot hur jag faktiskt ville rita personen som jag fann den. I 
en kort, mörk page, tjocka ögonbryn och med butter uppsyn, en typ 
av karaktär som jag ritat tusen gånger förr och därför inte ville göra 
nu, eftersom jag kände att jag redan ritat den för ofta. När jag lät den 
personen komma fram och inte försökte hitta på en ny så kom själva 
bildberättandet av sig själv. Barnet är jag som barn. I det här läget kom 
också barnets namn, Elsa det vill säga: El(in) Sa(ndström). Kanske lite 
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väl kryptiskt men det gav mig en glädje i att det är jag, utan att jag 
behöver skrika ut det.

2.2 Värdeperspektiv 
Jag beslutade redan i ett tidigt stadie att jag skulle arbeta med värde-
perspektiv i mina bilder. Detta är en kunskap jag bär med mig sedan 
mina konstvetenskapliga studier på Stockholms Universitet. Egypti-
erna använde sig redan 2500 f.v.t. av värdeperspektiv i sin konst för 
att visa på maktrelationer. Farao eller gudar avbildas större än vanliga 
människor eller slavar. Ju större makt desto större avbildas de gent-
emot den underdåniga som då blir mindre, rent bildligt.2 Personens 
storlek i bilden återspeglar storleken på dennes makt i verkligheten.
  I min berättelse skiftar värdeperspektivet mellan Elsa, läraren och 
klasskamraterna beroende på situationen. När läraren använder sin 
auktoritet för att förminska Elsa, visar jag på detta även i bilden. Stor-
leksförhållandet mellan de två speglar hur Elsa känner sig inför sin 

lärare, i vissa fall blir hon försvinnande liten medan läraren tornar 
2 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/egyptisk-konst/perspek-
tiv-och-stil, 2015-04-10

Naram-Sins segerstele, 
omkring 2250 f.v.t, funnen 
i Susa.
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upp sig som ett monster i storleksjämförelse. När Elsa finner styrka 
och sin ilska är hon inte längre liten utan mer realistisk i storlek. 
Värdeperspektivet skiftar även när det kommer till ting, när Elsa får 
en klänning är den avbildat stort på sidan, den tar plats och fokus, 
detta för att visa på hur avgörande det kan vara, klänningen är en 
symbol för att vara flicka, när en själv inte kan identifiera sig som det. 
En klänning som är positiv för många kan vara förminskande och 
ångestframkallande för andra.
 Även tidigare nämnda serietecknare Alison Bechdel använder sig av 
värdeperspektiv för att visa på faderns makt i familjen.

2.3 Ljus och mörker
En annan metod jag använde mig av för att förstärka känslor och 
Elsas utsatthet var att växla mellan ljus och mörker i själva bilderna.
 Jag gjorde ljusövergångar beroende på hur Elsa känner sig. Tanken 
är abstrakt men i situationer där Elsa är sig själv, är grundad och stark 
ville jag ha ett mörkare landskap som fäster henne i verkligheten, 
men i situationer där Elsa blivit åthutad och förminskad förlorar 
hon fotfästet genom att omgivningen försvinner. Detta är inget jag 
förväntar mig att läsaren skall uppfatta utan var ett sätt för mig att ta 
mig an bilderna och avgöra hur jag ville att de skulle se ut. 
 Det är inte heller en regel jag kände mig nödgad att lyda, i vissa fall 
har jag istället använt mig av relationen ljus/mörker som en symbol 
för hur Elsa kliver ur mörkret och stiger in i ljuset och blir “upplyst”, 
befriad från normativa föreställningar.
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Elsa kan inte sova, funderar och bearbetar vad som har hänt under dagen. 
Hon är ensam och därmed skyddad från lärarens förtryckande ord.

Elsa har blivit påhoppad av läraren och straffas genom att isoleras i skolan 
i väntan på mamma som ska komma och hämta. Hon är liten, tillintetg-
jord av lärarens ord. Papprets vita yta blir vasst och placerar Elsa svävande 
i luften.
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2.4 Process

Till höger. 
Elsa går ner i vattnet och sköljer av sig 
mörkret, (omgivningens hårda ord) som 
sträcker sig upp efter henne.

Bild nedan, sista uppslaget.
Elsa är placerad i landskapet men rör sig 
mot ett ljust parti till höger i bild, hon är 
upplyst, har fattat ett beslut och lämnar 
klänningen bakom sig.
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Under storyboard-tecknandet förändrades manuset, bilderna började 
ge en hint om vad som fungerade eller ej. Slutet ströks helt då det 
tidigare gick ut på en situation där Elsa får bekräftelse i sin upplevelse, 
något som sällan händer i verkligheten, och inte heller hände mig.
  Det var ett lyckligt slut som inte kände realistiskt och ersättes 
därmed med det slutet som finns i slutprodukten, allvarligare och kan 
hända tyngre. Elsa får inte bekräftelse från omvärlden men finner 
styrkan i sig själv, skapar sin egen identitet. Inga problem har egent-
ligen löst sig, för omvärlden har inte förändrats, istället valde jag att ge 
Elsa en styrka, så att hon klarar av de kommande åren av normativt 
bemötande.
 Under handledningen bestämde vi att jag skulle gå in i varje figur
och känsla och överdriva, förstärka perspektiven och de värdeper-
spektiv jag beskrev ovan. 
 Bild 1 nedan är första utkastet, från storyboarden. Läraren är där inte 
förstärkt i sin maktposition och står bredvid Elsa axel mot axel. Jag 
bestämde mig därför för att istället överdriva maktpositionen så långt 
jag kunde i nästa version. Jag beslutade även att bryta upp rutorna, och 
låta tuschet binda samman de olika ”scenerna” enligt det jag och min 
handledare kommit fram till under tidigare handledning.
 Bild 2, till höger är en senare versionen av samma sida. Elsa blev 
istället försvinnande liten mot en lärare som nästan tar upp hela ytan 
i storlek. Jag valde även att tömma rummet på klasskamraterna för att 
skapa ett kallt, tomt rum där Elsa blir än mer utsatt. 

Efter handledning utvärderade jag varje bild på liknande sätt. Tids-
Bild 1. Bild 2.
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mässigt så hade jag ställt till det för mig själv. Det som skulle vara 
en enkel storyboard för att få översikt blev en alltför genomarbetad 
dummy. Men det gjorde även att jag hade möjlighet att se om mitt 
manér fungerade och vilken känsla materialet, tuschet och blyertsen 
bidrog med.
 Nästa steg, då första storyboarden blev för utarbetad, blev istället att 
arbeta snabbt. Jag gjorde om hela storyboarden och dummyn igen, 
men denna gång endast i blyerts. Jag arbetade snabbt och fokuserade 
på ansiktsuttryck och att förmedla känslor. 
 Slutligen hade jag handledning den 23e mars , då diskuterade vi de 
nya sidorna och vad deras fördelar och nackdelar var. Det blev tydligt 
att flera av de mer skissade och snabbritade teckningarna hade mer 
uttryck än de mer noggranna. Det var en utmaning för mig att lita 
på att det skissade också kan ha ett värde och i jämförelsen mellan de 
olika versionerna kunde jag se det värdet.

Bild 1. Första version Bild 2. Andra version

Bild 2. Slutgiltiga versionen
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 Min handledare föreslog sedan att jag skulle kopiera upp sidorna och 
sedan klippa ihop, förstora och förminska de olika delarna för att 
enklare och snabbt kunna bygga upp bra sidor. Detta visade sig vara 
en utmärkt arbetsprocess för mig, som ofta fastnar i pill på detaljer. 

När väl blyertsgrunderna var färdiga kopierade jag än en gång upp 
dem på akvarellpapper för att experimentera med tuschlavering utan 
att riskera att behöva rita om originalen. Det var viktigt för mig att 
inte tappa modet till att vara expressiv och spontan i tuschandet då det 
var förutsättningen för att få de bilder jag önskade, de jag närmat mig 
i den första dummyn. Att kopiera upp blyertsoriginalen gjorde att jag 
kunde experimentera mer eftersom rädslan att göra fel försvann.
 Fram till den här perioden var min loggbok endast fylld av tankar 
och ord om min prestationsångest, varför jag har prestationsångest 
och funderingar på hur jag ska bli av med den. I samma steg som 
mina sidor började ta form på pappret så försvann prestationsång-
esten mer och mer,  loggboken övergick till dess ursprungliga syfte, att 
planera och dokumentera. Att inte se omedelbart resultat visade sig 
vara väldigt svårt för mig mentalt. Det gjorde det svårt att analysera 
och överblicka mitt material och jag fastnade i tvivel på hela projektet.
  När mina sidor började ta form, färdiganalyserade och slutskissade 
började självförtroendet bit för bit att återkomma. Det var först när jag 
hade ett färdigt material att se över som jag kände att jag kanske var 
på god väg ändå.
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Sedan var det dags för halvtidsgenomgång inför klassen och lärarna. 
Det visade sig att vissa uppslag var svårförstådda samt att det ibland 
blev övertydligt i förhållandet mellan text och bild, att jag upprepade 
mig. Därför blev det första steget efter delgenomgången att stryka en 
stor del av texten och istället förstärka vissa bilder. Jag gick tillväga 
på så sätt att jag tog bort texten och sedan lät en vän läsa berättelsen 
utan att ha en större insikt i min historia. Hen skrev sedan en lång 
text om hur hen tolkade varje uppslag och vilka känslor de gav. Hens 
analys stämde väl överens med det jag velat berätta, trots att texten var 
borttagen. Det blev tydligt att texten i många fall varit överflödig, som 
mycket riktigt hade påpekats under delgenomgången.   
 Detta ganska drastiska strykande inspirerade mig till att så att säga 
”kill my darlings” ytterligare och jag strök även flera bildmoment som 
kändes som upprepningar eller onödiga.
 Det leder mig till omslaget. Omslaget blev en mycket enkel, grovt 
skissad teckning på barnets huvud bakifrån, bilden hade tidigare varit 
en del av bokens sista uppslag men ströks under redigeringsprocessen. 
 Jag tyckte dock att teckningen i sig hade en styrka, den anonyma, 
sköra nacken kändes, för mig, talande för barnets utsatthet. Hon 
blir anonym genom omvärldens försök att bryta och trycka ner. Den 
speglas sedan i bokens sista sida, där vi möter hennes ansikte, rakt 
fram i från, stark med en blick som möter betraktarens. Min tanke 
är att visa hennes personutveckling, hon går från identitetslös och 
förminskad på första sidan, till stark med integritet i och med sido-
vändningen.
 Pappret jag valde till omslaget var ett väldigt speciellt papper jag fann 
av en slump när jag besökte pappershandeln Antalis. Pappret är gjort 
av potatisspill vid chipstillverkning och har en speciell yta som nästan 
påminner om sandpapper, fast lent. Pappret kan upplevas obehagligt 
att röra vid, det passade mig perfekt, min berättelse är inte fin, inte 
någon njutning. 
 Boken lämnade jag sedan in i 7 ex till Södermalms bokbinderi som 
hjälpte mig att limbinda dem. 
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3. Resultat & Diskussion

3.1 Vårutställningen
Under vårutställningen bestämde jag mig för att, utöver boken, visa 
en stor del av min process. En bok kan ge en falsk bild av enkelhet, att 
processen har varit linjär. Jag ville visa på de många beslut, analyser 
och experiment som genomförts för att på bästa sätt förmedla berät-
telsen. 
 Att visa skisser var också en revansch för egen del, tidigare har det 
varit otänkbart för mig att visa skisser då jag har svårt att se något 
värde i dem, men under mitt examensarbete har jag fått tänka om, 
skisserna symboliserar det hårda arbete jag har lagt ner.
 Jag valde också att printa fyra av sidorna i A2-format, för att 
förhoppningsvis locka besökarna till att komma fram och bläddra 
i boken. Jag ville inte visa hela berättelsen på väggen utan istället få 
besökarna att ta en kliv in i rummet för att närma sig berättelsen och i 
lugn och ro, med boken i hand ta sig an det svåra ämnet.

Att möta besökarna/läsarna har varit en stark upplevelse. Många 
har varit generösa med sina tankar och egna erfarenheter. Flera har 
berättat att de också var det barnet som fick möta omgivningens 
straff, andra är föräldrar till det barnet. Jag har även mött högsta-
dielärare som öppnat för samtal om könsidentitet. Det verkar som att 
mitt projekt lyckats med att locka till diskussion och reflektion kring 
ämnet. Att det inte bara berör de som är ickebinära, utan sträcker sig 
längre än så.
 Många har frågat om boken finns att köpa, både på plats, mail och 
över telefon. Nu efter examensarbetets slut tar nästa fas vid, att söka 
efter förlag eller annan form av self publishing där jag kan ge ut 
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boken. Det har blivit tydligt för mig att den behövs tillgänglig. Som 
tröst, ögonöppnare eller samtalsunderlag. När jag förhört mig om 
utgivningsmöjligheter är det dock tydligt att boken inte har något 
självklart forum. Den är för mörk för att rikta sig till barn, för kort för 
serieförlag och för abstrakt för andra förlag, men jag hoppas att någon 
vågar chansa och satsa på boken. Annars planerar jag att göra det på 
egen hand, men då kanske i begränsad upplaga. 

3.2 Examination & opponering
Under min opponering med bildberättaren Anna Bengtsson fick jag 
frågan om jag inte borde väga upp den mörka berättelsen med ljusare 
moment, som kontrast. Att väva in även positiva stunder för att på så 
sätt ge ett lugn åt läsaren. En bra fråga men som för mig också hade 
ett tydligt svar. Enligt mig är berättelsen mörk och ska så vara, då 
ämnet är så pass mycket allvarligare än många tror. Att ge läsaren 
andrum vore respektlöst mot barnet i berättelsen som inte tilldelas 
det andrummet. Det är att förringa allvaret av det osynliga våld som 
barnet utsätts för. Jag vill med berättelsen återspegla hur det känns 
och då måste berättelsen få vara mörk och tung.
 Angående just kontrastverkan påpekades det även att jag kanske 
borde ha haft med andra barn, mer uttalade flickor med tydliga 
flickmarkörer för att på så sätt visa på Elsas icke-binaritet och hur 
Elsa inte passar in. Detta var för mig en omöjlig tanke, eftersom det 
inte handlar om att vara flicka eller inte. Det handlar om att det inte 
spelar någon roll, var barn ska bemötas som en individ. Om jag visade 
upp traditionellt “flickiga flickor” som en kontrast till Elsa så hade jag 
flyttat fokus och sagt att Elsa faktiskt sticker ut, är annorlunda och att 
det är därför hon också blir behandlad annorlunda.

3.3 Slutsats
Ursprungligen löd min frågeställning: “Vad händer med ett barn som 
inte passar in i den snäva uppdelningen av flicka/pojke, hur formu-
lerar och skapar barnet sin egen identitet?” 
 Vad som händer är att barnet bryts ner, blir sorgsen och osynlig-
gjord. Men det är ingen nyhet som jag har upptäckt under arbetets 
gång, jag visste detta redan från min barndom. Det har istället känts 
viktigare att visa hur detta sker. Därför formulerades frågeställningen 
om till “Hur avbildar jag på bästa sätt vad som händer med ett barn 
som inte passar in i den snäva uppdelningen flicka/pojke...” 
 Med min bok så ville jag skapa medkänsla och förståelse för barnets 
perspektiv och utsatthet. Med hjälp av värdeperspektiv, kontraster 
mellan ljus/mörker och en mer skissad teckningsstil så känner jag 
själv att jag lyckats. Även de starka reaktioner jag fått av människor 
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som läst Flickkoden är ett tecken på att jag lyckades.
  Även om berättelsen är självbiografisk och utspelade sig för 20 år 
sedan så är ämnet allmängiltigt och aktuellt än idag. Alla barn är inte 
flickor eller pojkar, men bemöts endast inom dessa två trånga ramar. 
Barn utsätts fortfarande för de bestraffningar och våld som detta 
binära synsätt innebär. 
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