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Abstract 

 
Uppsatsen försöker utröna om flickboken kommit tillbaka i ny skepnad och i så fall vilka drag är nya
och vilka som finns kvar från den tidigare flickboken.    
     I teoridelen avhandlas flickbokens historia, bemötandet i form av egen genre och flickboken
jämförd med pojkboken.  
     I empiridelen analyseras sex skönlitterära verk, samtliga utgivna under åren 2003 eller 2004 och
skrivna av svenska kvinnliga författare.  
     Resultatet visar att flickboken är på väg tillbaka och att den har kommit som en modernisering av
den tidigare flickboken. Flickböckerna riktar sig till högstadieelever och fyller det tomrum som
tidigare funnits i identifikationsprocessen, men framförallt arbetar litteraturen med att höja flickornas
självförtroende och självkänsla. Dessutom ligger den, i förhållande till pojkboken och ungdomsboken
parallellt till dem, inte som ett paradigmskifte.  
 

Nyckelord:  
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1 Inledning 
Bakgrund  
Mitt intresse för högstadie- och gymnasielevers läsning, läsmotivering, litteraturdiskussioner 

och analyser av den litteratur som de möter på fritiden och i skolan, har varit en naturlig del 

av min yrkesutövning. Min stora inspirationskälla har varit de kurser som jag läst i barn- och 

ungdomslitteratur. På B-nivån skrev jag en uppsats om kompositions- och receptionsanalys. 

Eleverna fick i receptionsdelen visa på om de sett mönster och symboler i sin läsning och de 

fick även motivera, på ett djupare plan än de var vana vid, varför litteraturen föll dem i 

smaken eller inte. 

     ”Att välja rätt ungdomsbok”1 döpte jag mitt examensarbete till på gymnasielärar-

programmet. I det arbetet tar jag bland annat upp elevers läsning på det sätt att jag tittar på hur 

deras val av bok sker. Undersökningen pekade på att eleverna tar hänsyn till layout, tips från 

kompisar och, i viss utsträckning, tips från bibliotekarien. En annan viktig del av valet som 

fokuserade på vad eleverna letar efter när de ska välja bok var huvudpersoner2, genre och 

innehåll.  När det gäller valet av huvudperson väljer pojkarna bort böcker som har en flicka i 

huvudrollen men inte tvärtom. Kärlek, spänning och självbiografi/halvdokumentär var det 

som flickorna främst önskade läsa om, medan pojkarna hellre läste litteratur som innehöll 

spänning, detektiv/thriller, och äventyr. 

     En sak som jag tagit fasta på i mötet med mina elever, både i arbetet med uppsatserna och i 

förutsättningslösa diskussioner med flickorna rent allmänt, är deras utsatthet. Deras utsatthet i 

livet när det gäller framför allt sexdebut och alkoholvanor. Hur de alltför tidigt tvingas in i 

den roll som är den vuxna kvinnans och att de ofta känner att de gör saker som de egentligen 

inte vill.  Trycket kommer från pojkvänner, kompisar men framförallt från exploateringen i 

media som bekräftar mycket av det som flickorna innerst inne anser vara fel för dem. 

     Flickornas har länge tvingats att gå direkt från barnbok till vuxenbok utan möjlighet att 

stanna mittemellan, där flickboken borde ha varit. Hoppet från att ha läst Kulla-Gulla och 

Kitty till Marian Keyes och Sidney Sheldons verk blir avgrundsstort. Flickorna har därmed 

inte det spelrum som de behöver för att kunna vara och agera efter sin faktiska ålder. 

Flickornas problematik blir att den självbild de får, inte kan sättas i relation till den verklighet 

de har behov och rättighet att spela med i. En konsekvens av detta, i ungdomsboken, är att det 

                                                 
1 Klementsson, Marie-Helene, 2003: ”Att välja rätt ungdomsbok. Lärarskapet, genus och lust när det gäller       
läsning på fritid och i skolan”. Examensarbete gymnasielärarprogrammet, Högskolan Kristianstad. 
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i den nyaste utgivningen finns drag i litteraturen som indikerar att en ny flickbok är på väg 

tillbaka. 

     Ungdomsromanen marknadsförs till en publik av båda könen där pojk- och flickboken 

smälter ihop. En konsekvens har blivit att ungdomsbokens framväxt under lång tid skett på 

bekostnad av bland annat flickboken, som i stort sett försvunnit som genre. Normen utifrån 

vilken bedömningen ligger är vuxennormens.  

 

Syfte och problemformulering 
Mitt syfte är att titta på om flickboken är på väg tillbaka i ny skepnad. Om så är fallet, hur ser 

den ut och vilka drag finns kvar från den tidigare flickboken och vilka är nya? Finns det med 

andra ord en ”ny flickbok”? 

      

Uppsatsens upplägg  
Efter presentationen, om vad som kommer att analyseras och varför ämnesområdet valts, 

kommer teoriavsnittet. Det inleds med ett avsnitt om genusfrågor, följt av en kort överblick av 

pojkboken. Därefter behandlas flickbokens uppkomst och utveckling vilket ger en kortfattad 

historisk bild från slutet av 1500 –talet till nutid. En del som dessutom kommer att få 

utrymme är hur flickboken mottogs som genre i Sverige i början till mitten av 1900-talet. 

Slutligen redovisas en jämförelse mellan pojkboken och flickboken. 

     I empiridelen efter metod och urval, presenteras författarinnorna kort3, därefter kommer 

analyserna av skönlitteraturen, de följs av en resultatsammanställning på de punkter som är 

uppsatsens syfte. Narratologin, omslag, ämnesord, familjekonstellationerna, 

kärleksrelationerna och den ”nya flickbokens” relation till den tidigare, tas upp där. Slutligen 

kommer en sammanfattande diskussion och de slutsatser som uppsatsen resulterat i. I bilagan 

finns omslagen, med fram- och baksida, till den litteratur som analyserats. 

 

                                                 
3 Information om författarinnorna har hämtats från diverse sidor på Internet. Dessa hänvisningar redovisas i 
fotnoterna och sedan under otryckta källor i litteraturförteckningen. 
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2 Teori 
Genus 
Nedan kommer en kortfattad presentation av några teoretiker och deras terminologi inom 

språk och kön. Den visar många gånger på det ansvar som finns hos skolan när det gäller bla 

läsningens reception. 

     I diskussionen om vilket ord som bör användas i analysen av könsrollerna i litteraturen 

hänvisar Gunilla Molloy4, som är verksam som lektor vid Institutionen för 

undervisningsprocesser, kommunikation och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm, till 

litteraturteoretikern Bruce C. Appelby och hans resonemang: 

 
Appelby använder begreppet gender (sv. genus) när han talar om kön som en 
historisk, social och kulturell konstruktion. Detta är helt i linje med hur 
begreppet används inom feministisk forskning idag.5 

 

Molloy tar upp L.M. Montgomerys Anne på Grönkulla och visar hur läraren i boken straffade 

eleverna genom att låta den som begått ett fel, sitta med en person av det andra könet. Tiderna 

har förändrats sedan i början av 1900-talet, men vissa saker består. Idag kan flickor och pojkar 

paras ihop i skolan för att flickan ska hålla ordning på pojken och försöka hålla honom lugn.6 

          I valet av litteratur i skolan väljer läraren ofta ut böcker med inriktning på pojkarnas 

preferenser. En pojke ska ha huvudrollen istället för en flicka och om kvinnorna förekommer 

alls, så är det bara i periferin. Kunskapen om att pojkar inte läser flickböcker men att flickor 

läser pojkböcker styr många gånger valet av litteratur.  

     När det gäller avvisandet kan man även titta på detta i ett genusperspektiv, då en hel del 

elever avfärdar en bok genom att bara titta på omslaget. Många gånger kan avvisandet ske 

efter ett kort ögonkast på en boks fram- eller baksida. Avvisandet tar Maria Ulfgard upp i 

kapitel sex som handlar om receptionen, då handlar det dock om läsare som kommit steget 

längre än till omslaget. 7 Hon belyser det faktum att läsupplevelsen ökar om läsarna, i hennes 

fall flickor, kan känna igen sig geografiskt och kulturellt. Dessutom minskar ofta avvisandet 

om läsarens livserfarenheter stämmer överens med innehållet i boken. Igenkänningen d v s 

identifikationen, spelar stor roll för om ett avvisande sker eller inte då etisk, kulturell och 

                                                 
4Molloy, Gunilla, 2002: Att läsa skönlitteratur med tonåringar. Studentlitteratur, Lund, s 63. 
5 ibid. 
6 Montgomery, 1909. 
7 Ulfgard, Maria, 2002: För att bli kvinna och av lust. En studie i tonårsflickors läsning. Diss. B. Wahlströms, 
Stockholm. 
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religiös bakgrund spelar in. Flickorna vill i stor utsträckning läsa om verkliga skildringar som 

inte visar på en ytlighet i berättelsen.  

     Charles Sarland, som har flera års undervisningsvana och numera är föreläsare på East 

Anglia Universitetet, presenterade i sin undersökning, som behandlar pojkars och flickors 

reception, att pojkar och flickor läser in olika saker i texten.  Delar och detaljer som det ena 

könet negligerar, fokuseras hos det andra. Samma bok kan därför resultera i helt olika 

tolkningar. Vidare visar Sarlands undersökning att flickorna läste in mer känslor i sitt möte 

med texten. Pojkarna, å andra sidan, fokuserade på händelseförloppet och då speciellt alla 

vapenslag och sammandrabbningar. 8 

     Genusregim är en annan term, som den australiensiske skol- och genusforskaren R.W. 

Connell myntat. Molloy använder denna term och menar att skolan har ett stort ansvar när det 

gäller att redan i förskoleåldern gå emot det delvis rådande patriarkala samhällsstyret.9 De 

olika roller vi spelar, med tanke på genusperspektivet är delvis inlärda från födseln och det 

sätt som vi beter oss på reflekterar det samhälle vi lever i, den sociala kontext vi befinner oss i 

och den religion som vi utövar.      

 

Pojkboken 
1592 kom den första pojkboken ut. Den var till för högadliga gossar och kom inom genren 

”spegel” som gav läsaren avskräckande eller mönsterbildande exempel. Böckerna på denna 

tid var extremt pedagogiska och moraliska och inte särskilt tilltalande för barnen. Bland de 

första böckerna som vände sig till och lästes av pojkarna var robinsonaderna. De dök upp 

under 1800-talet och handlade om pojkar på äventyr och överlevnad ute i vida världen10. 

Daniel Defoes Robinson Crusoes11 betydelse går inte att förbise; verket är näst efter Bibeln 

den näst mest översatta och omarbetade boken i historien. Utöver robinsonaderna kom 

sjöberättelser med bland annat författarna Frederick Marryat, R. L. Stevenson och Jack 

London. Indianberättelserna och västernskildringarna kom framförallt med James Fenimore 

Cooper och Edward Ellis böcker. Böckerna som handlade om rackarungarna, var riktade till 

både pojkar och flickor och skrevs framförallt av författare som Mark Twain, Emil 

                                                 
8 Sarland, Charles, 1991: Young people reading. Culture and response. Open University Press. Buckingham. 
9 Molloy, 2002, s 67. 
10 När flickboken däremot dök upp var upplägget ett annat; den präglades av en mer begränsande sfär om   
jämförelsen görs till pojkboken. 
11 Defoe, Daniel, 1875 (1864): Robinson Crusoe. Hugo Gebers förlag, Stockholm. 
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Nordlander och Erik Palin. Mönster som levt kvar i pojkboken och som kan urskiljas i den 

moderna ungdomsromanen är enligt Ulla Lundqvist:12  

 

• Pojkvärldens begränsning gentemot vuxenvärlden. 

• Koncentrationen på handling (action). 

• Upprors- eller tjuvpojksinnehållet i denna action. 

• Gängets, riternas och jargongens självklarhet. 

• Idealiseringen av den unge och hans värld. 

 

Typexempel på den här sortens bok är Tom Sawyer av Mark Twain13 . Normen som 

pojkboken bedömdes efter hade pojkbokens förebilder och detsamma gällde för flickboken – 

den värderades efter pojkboksnormen. Normen som pojkboken bedöms efter idag, ligger mer 

inom ungdomsbokens kriterier och bedömningen ligger därmed inom den genren. 

     Tittar man på att pojkboken handlar om äventyr i världen och flickboken om hemmets 

skötsel får flickboken sålunda epitetet ”fånig” och detta blir oemotsagt. Vidare påtalar 

Lundqvist att intentionen med hennes kartläggning av ungdomsboken under 1960- till 1990-

talet var att fylla några av de besvärande luckorna i kartläggningen av ungdomsbokens 

utveckling.  

 

Flickbokens uppkomst, utveckling och mottagande 
I litteraturen avspeglas samma utsatthet, i flickornas fall, som i verkliga livet – som tidigare 

diskuterats. När den första flickboken kom ut i slutet på 1500-talet handlade det om att hitta 

en väg för att visa flickorna hur de bör vara och bete sig, enligt patriarkatets regler. 

Litteraturens syfte var att uppfostra och kuva flickorna i det mansdominerade samhället. 

Nästan samtidigt kom även den första pojkboken och då skiljde den sig inte mycket från 

flickboken.   

     1591 kom den första flickboken till Sverige, Een sköön och härligh jungfrw speghel av 

Conrad Porta. Den var riktad till högadliga fröknar angående deras livsstil och ingick i genren 

”spegel” som innebar att böckerna fungerade som avskräckande eller mönsterbildande 

exempel.   

                                                 
12 Lundqvist, Ulla, 1994. 
13 Twain, Mark, 1877 (1876): Tom Sawyer. J. Seligmann. Stockholm. 
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     Flickboken utkom samtidigt i England, USA och Tyskland och den präglades av en 

sentimentalitet. Den handlade till en början om hur en flicka skulle vara i handhavandet av 

hemmet och ompysslandet av männen. En flicka skulle inte ifrågasätta eller tänka själv och en 

dygdig flicka gjorde som hon blev tillsagd och var självuppoffrande.  Äldre tids litteratur var 

en slags uppfostringslitteratur med ett starkt arkaiskt moraliskt budskap. En av de första som 

bröt med mönstret var Louisa May Alcott med sin Unga kvinnor14.  Boken visade på en 

tendens mot den senare flickskildringen som präglas av en djupare realism och värdighet. 

     1908 utkom en av flickbokens främsta förebilder, Anne på Grönkulla15 av L M 

Montgomery. I jämförelse med den tidigare flickboken spelade huvudpersonen Anne en mer 

självständig roll med en egen åsikt och ett agerande som emellanåt föll utanför den patriarkala 

ramen. Hon kan ses som pionjären i flickboksgenren som personifierar flickbokshjältinnans 

företagsamhet och styrka. En ännu mer utvecklad version av den kvinnliga självständigheten 

kom med Emily-böckena av samma författare som utgavs under åren 1923-27 (sv 1955-85).  

     Behovet av en kvinna i huvudrollen, som inte bara fyller den plats som patriarkatet 

reserverat för henne, kommer 1922 med Ullabella16 som Marika Stiernstedt ger oss. Trots den 

tidens förakt för genren fanns det en del författare som nonchalerade recensenterna och det 

manliga motståndet. Stiernstedts roman ses som en utvecklingsroman med den föräldralösa 

Ullabella i huvudrollen.  

     Samma år som Pippi Långstrump17 utkommer i Sverige, 1945, ser en annan litterär gestalt 

dagens ljus, nämligen Kulla-Gulla. Precis som tidigare flickboksgestalter ur verk som Anne 

på Grönkulla, Jane Eyre och Pappa Långben18 är Kulla-Gulla ett föräldralöst barnhemsbarn 

och beroende av andra. Hon är genomgod och hon belönas för sin godhet när hon lever ut sin 

askungesaga. Under 1950-talet får flickboken ytterligare tillskott i Sverige genom böckerna 

om Kati. Här visade Astrid Lindgren oss en självständig flicka som skriver om sitt liv och sina 

resor. Den visar på den klassiska patriarkala ståndpunkten men även en feministisk tanke om 

frigörelse. Det nya är att den kvinnliga frigörelsen inte längre präglas av skam och odygd utan 

om rättfärdigandet. 

     Under 1950- och 1960-talet växer den moderna ungdomsboken fram, på bekostnad av 

flickboken och med hjälp av den internationella förebilden Räddaren i nöden19 av JD 

                                                 
14 Alcott, Louisa M. 1919 (1868): Unga kvinnor eller Margret, Hanna, Betty och Amy. En tavla ur livet i 
hemmet. Bonniers Ungdomsböcker, Stockholm. 
15 Montgomery, L.M. 1909 (1908): Anne på Grönkulla. Gleerups, Lund. 
16 Stiernstedt, Marika, 1922: Ullabella. Bonnier, Stockholm. 
17 Lindgren, Astrid, 1945: Pippi Långstrump. Rabén och Sjögren, Stockholm. 
18 Webster, Jean, 1916 (am 1912): Pappa Långben, Natur och Kultur, Stockholm. 
19 Salinger, J.D. 1953 (1951): Räddaren i nöden. Bonniers förlag, Stockholm. 
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Salinger. Det unika är att den har en jagberättare som talar som en 15-årig pojke pratar. Den 

berättar om livet och dess bekymmer ur ungdomarnas perspektiv, om sökandet efter identitet, 

skildringen av en mognadsprocess med individen i centrum. I Sverige utkommer 1949, två år 

före Salingers verk, förebilden och portalverket Den svarta fläcken av Harry Kullman. Den 

beskriver de samtida ungdomsproblemen och skildrar ungdomarna individuellt såväl som i 

grupp. 

     På 60- och 70- talet i Sverige får vi en bruksprosa genom ungdomslitteraturen, som tar upp 

nya könsrollsmönster, vardagsproblematik, samhälle, död och sex. Detta är ämnen som 

tidigare varit tabubelagda. I mitten av 70-talet växer socialrealismen fram med Kerstin 

Thorvall och Gunnel Beckman i spetsen. Efterfrågan på realistiska verk mattas dock efterhand 

och parallellt uppstår ett behov av verklighetsflykt under 80-talet och fram växer orealistiska 

berättelser inom genrerna fantasy och sciencefiction. Den historiska romanen är nu också på 

frammarsch.1990-talet präglas av den psykologiska ungdomsromanen. Böckerna 

kännetecknas många gånger av misshandel, gruppvåldtäkt, sexuella övergrepp och 

drogmissbruk, som för en del läsare uppfattas som alldeles för mörka tolkningar av vardagen. 

Sammanfattningsvis går det att urskilja ramarna för flickboken. När det gäller flickboken som 

genre så kännetecknas den av att den är skriven av kvinnor, flickor/unga kvinnor har 

huvudrollen och den är riktad till flickläsaren med tydlighet. Flickböckerna fokuserar främst 

på skildringen av hemmet. När väl livet och världen utanför beskrivs, inte upplevs, görs det ur 

ett kvinnligt perspektiv. Centrala motivkretsar är utvecklingen från flicka till kvinna, kärlek, 

män, äktenskap, hem och familj. De flickor som visar på en upproriskhet tämjs i slutet av sin 

äkta man. Känslorna och moralen utgör bokens tema. De tre viktiga strukturerna blir 

följaktligen: 

 

• Hemmavärlden i motsats till den farliga världen utanför. 

• Koncentrationen på konflikter inom systraskaran 

• Strävan efter idealet: den goda hustrun och modern. 

     

Lundqvist20 visar på att flickboken ger oss Unga Kvinnor av Louisa May Alcott21, i motsats 

till pojkbokens Mark Twains Tom Sawyer. De viktiga förebilderna för flickboken (och i 

                                                                                                                                                         
 
20 Lundqvist, Ulla, 1994: Tradition och förnyelse. Svensk ungdomsbok från sextiotal till nittiotal. Rabén & 
Sjögren, Stockholm. 
21 Alcott, 1919. 
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förlängningen ungdomsboken) är naturligt nog ungefär de egenskaper som gör den till Tom 

Sawyers direkta motsats: koncentrationen på vad som kommit att kallas för ”intimsfären” 

(hemmet, familjen och relationerna mellan dess medlemmar) samt avsaknaden av äventyr och 

spännande handling. Lundqvist jämför Anne på Grönkulla (flickboken) med Tom Sawyer 

(pojkboken) likheter och olikheter: 

• I den lilla orten med dess sociala kontroll är Anne den som bryter mönstret – men hon 

”socialiseras” till mogen ung dam. 

• Vuxna och unga kommer i konflikt – men de vuxna skildras som kloka och goda. 

• Vänskapen är central, nästan helig – men i flickvärlden rör det sig om förtroenden, inte 

äventyr. 

• Det romantiska inslaget i språket blir en komisk krydda – men integrerat med berättelsens 

diktion, inte ”fristående”. 

• Huvudpersonen är en variant av romantikens goda barn vars främsta signum är fantasin. 

 
Marika Andræ22 tar upp och jämför Wahlströms röda och gröna ryggar från 1914-1944 i sin 

doktorsavhandling. De röda ryggarna är flickböckerna och de gröna är pojkböckerna, rött 

betyder i många sammanhang stopp när grönt betyder gå. Detta speglas tydligt i de olika 

könsrollerna. Andræ menar att flickan ska utvecklas från ett oönskat beteende till ett önskat, 

hon måste förändras, där drivkraften bör vara sökandet efter ett hem och goda relationer. 

Kvinnan har lärt sig självkontroll genom andras försorg och flickan lär sig att bli 

omhändertagande. Pojken i pojkboken, däremot, har de önskade dragen från början, enligt 

Andræ, och drivkraften i de gröna ryggarna är sökandet efter utmaningar och spänning. 

Mannen som från början är kontrollerad lär sig att kontrollera andra. Pojken lär sig att bli en 

god patriarkalisk samhällsmedborgare. 

     När Boel Westin presenterar flickboken som genre tar hon upp det faktum att flickboken 

har, som enda litteratur, definierat sig genom kön. Detta i sig innebär att de böcker som är 

skrivna av, för och med kvinnor, på endast de kriterierna kategoriseras och genrebestäms som 

flickböcker. Detta i sig, menar Westin har påverkat bedömningen och statusen hos böckerna: 

”Böcker av kvinnor har en tendens att behandlas som om de själva vore kvinnor”.23 Genren 

har följaktligen blivit bespottad och hånad. Detta beror på att normen varit pojkbokens och 

bedömarna har varit manliga.  
                                                 
22 Andræ, Marika, 2001: Rött eller grönt. Flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 
1914-1944. B Wahlströms, Falun.  
23 Red. Toijer-Nilsson, Ying och Westin, Boel, 1994: Om flickor för flickor. Rabén & Sjögren, Stockholm. s 10. 
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     Gurli Linder som recenserade merparten av flickböckerna mellan 1900 och 1930 var 

mycket kritisk mot kvinnliga författare eller flickböcker i sig. Bedömningen som hon 

kontinuerligt gjorde hade pojkboken som norm även i bedömandet av flickboken.  

     Flickboken började blomstra under mitten av 1800-talet på grund av att flickorna fick en 

hållplats mellan barn och vuxenstadiet. I takt med samhällsförändringar gifte sig inte flickorna 

ur borgarklassen längre vid 13-15 års ålder utan i 18-19 års ålder. Detta innebar att det fanns 

en lucka i deras uppfostran som behövdes fyllas ut och detta gjordes delvis med flickboken. 

Den inriktade sig på att uppfostra flickorna till goda mödrar och hustrur i ett typiskt patriarkalt 

samhälle.  I viss mån fanns det upprorsledare i flickboksgestalt men de kuvades emellertid 

snabbt i äktenskapet av familjens oemotsagde ledare – mannen. Målet för de allra flesta 

flickor var att gifta sig, på grund av att det i stort sett inte fanns andra vägar att gå. Trots det 

förtryck som legat över flickboken är den inte utpräglat patriarkalisk även om den beskriver 

samhället ur ett falliskt perspektiv. Den gör uppror mot detta system genom att på ett subtilt 

sätt visa på andra alternativ och val än, den då rådande, samhällsnormen. I samhället ändras 

målet för flickorna och livet är inte endast inriktat på giftermål som enda lösningen för att få 

en framtid. I litteraturen speglas det här fenomenet, vilket bidrar till att ta bort stämpeln på 

flickboken som stillastående och inskränkt. 

 
 

 



3 Empiri 
Metod 
De analysredskap som jag använt när jag gått in i texterna har jag hämtat från Maria 

Nikolajevas bok om Barnbokens byggklossar24. När hon diskuterar motivet tar hon upp det 

vanligaste som hon anser är sökandet. I barnlitteraturen eller sagans form handlar det dock om 

ett sökande som resulterar i att huvudpersonen ger sig ut i världen för att finna det som saknas 

och för att fylla den brist som uppstått. I flickboken kommer jag snarare att analysera den 

känsla av brist som finns inuti flickorna, om att inte räcka till, och eventuellt hur det gestaltar 

sig på det yttre planet. Andra typiska motiv, som Nikolajeva framhäver, är vänskap och 

döden. Dessutom är de samhällsrealistiska ungdomsböckerna även problemorienterade, d v s 

de handlar om företeelser i vardagen som innebär en svårighet, vilket handlingen i boken 

fokuserar på att lösa. I den tidigare flickboken koncentrerar de centrala motivkretsarna sig på 

flickans utveckling till kvinna, kärlek och män, äktenskap, hem och familj. 

     Miljöns betydelse för analyserna, i mitt fall, handlar inte så mycket om handlingens plats i 

fråga om städer etc, utan mer på det sociala planet runt familjen, kompisarna, skolan och 

kärleksrelationerna. Nikolajeva tar vidare upp det faktum att miljön är viktig ur en pedagogisk 

aspekt med tanke på kunskap om epoker och historiska platser, något som dock inte haft 

betydelse för mina analyser.  

     Huvudpersonerna kommer att presenteras så utförligt det går på ett inre och yttre plan och 

om det finns någon katalysator, d v s en person som inte är huvudperson men som hjälper 

huvudpersonen att sätta igång med en förändring. En typisk huvudperson i sagan eller 

barnböckerna, enligt Nikolajeva, är det föräldralösa, övergivna barnet och dess utsatthet. 25 

Dessa motiv anser jag vara väsentliga att titta djupare på. Eftersom den litteratur jag valt inte 

kan kallas för statisk i någon bemärkelse, då de är utpräglade utvecklingsromaner, är inte 

heller huvudpersonerna det. Således kommer jag inte att titta på statiska, dynamiska, runda 

eller platta karakteriseringar. 

     När det gäller narratologin eller berättaren i texten kommer jag att diskutera om tilltalet i 

böckerna generellt sett är enkelt eller dubbelt. Om det dubbla tilltalet är ett faktum, ämnar jag 

se om det finns ett förakt mot de unga läsarna om man jämför med de äldre läsarna, såsom 

tendensen kan vara i barnböckerna. Finns det en öppen berättare (i motsats till dold), d v s 

fyller berättaren i med egna kommentarer och förklaringar som ibland kan verka störande 

                                                 
24 Nikolajeva, Maria, 1998: Barnbokens byggklossar. Studentlitteratur, Lund. 
25 Nikolajeva, 1998, s 82 
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eller patroniserande? En annan detalj som jag kommer att titta på, när det gäller berättaren, är 

dock om det är en i tredjeperson eller en jagberättare: Tredjepersonberättaren anses vara 

allvetande medan jagberättarens begränsade insyn endast sträcker sig till den egna 

upplevelsesfären med dess tankar och känslor. I flickboken bör inte det begränsade språket 

eller livserfarenheten hos jagberättaren bli ett berättarproblem, som det skulle kunna vara hos 

ett barn.  

 

Urval och genomförande 
Urvalskriterierna för den skönlitteratur som ska analyseras har varit att utgivningen legat 

under åren 2003 och 2004. Ett andra kriterium har varit att det ska vara svenska kvinnliga 

författarinnor som låter litteraturen spegla och belysa det samhälle som flickorna lever i idag i 

Sverige. 

     Mitt urval har utgått från samtal med bibliotekarier, elever på högstadiet i allmänhet och 

elever som ingår i projektet bokpratare26.  

 

Om skönlitteraturen 
Mika vs Mika av Ylva Wallin 

 
Att skriva är ett sätt att komma underfund med tillvaron, sig själv, 
förhållandet till andra och omvärlden.27 

 
Ylva Wallin föddes 1964 i Uppsala och växte upp i Stockholmsregionen. Hennes favoritbok 

är Dårfinkar och dönickar av Ulf Stark och författare som Elsa Beskow, John Bauer och 

Astrid Lindgren har spelat en viktig roll i hennes liv. I en intervju gjord av Christina Leijon28 

berättar Ylva Wallin att hon var duktig på löpning och att hon därmed fick höjd status i 

skolan. Det som emellertid gjorde henne arg var att om en kille varit lika duktig som hon var, 

hade han fått ännu högre status. Det är de orättvisorna som hon tar upp i Alex som i Alexandra 

(2000) och 3 bommar och 1 spik (2001). Ylva Wallin berättar vidare i intervjun att hon skriver 

bland annat för ”att stärka tjejers självförtroende, ge dem bättre självkänsla”. Själv gjorde hon 

tidigt uppror och sade på högstadiet att hon ville bli lastbilschaufför, hon gick teknisk 

utbildning på gymnasiet som ett led i sin egen feministiska kamp. 

                                                 
26 Bokpratare är ett läsprojekt som drivs i Linköpings kommun mellan lokala biblioteksfilialer och skolor.  
27 http://www.svb.se/Debutanter/65806/copy-of-barn/5697, 20050303  
28www.barnensbibliotek.se/forfatt/intervjuer/ylva_wallin.html, 20050509. 
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     På omslaget till boken, Mika vs Mika, ser man ett par ben och halva rumpan, benen är 

iklädda ett par blå löpartajts med röda revärer. På fötterna finns ett par utomhusgymnstikskor 

och de plaskar i gyttja. Bilden av benen och rumpan är skrivet i palimpsest och över dem står 

skrivet fyra hjärtan och fyra fyrklöver.29 Allt detta är på en botten av vitt och ljusblått. 

Baksidan är i knallcerise, baksidestexten nämner inget om kärlek. Till den säljande 

informationen hör BTJs ämnesord som lyder: flicka; 13-14 år; orientering; anorexia; 

adoptivbarn. 

     Mika vs Mika utspelar sig i en mellanstor svensk stad i nutid. Huvudrollsinnehavaren Mika 

som är i fjortonårsåldern orienterar på fritiden med sina tre bästa kompisar Elsa, Tove och 

Martina. På fritiden är det oftast bara Martina, Tove och Mika som umgås eftersom Elsa i 

slutet på Tre bommar och en spik blev tillsammans med Axel. Mikas mål är att komma in på 

idrottsgymnasiets orienterarprogram och hon satsar allt på detta. Hon minskar matintaget och 

ökar träningsdosen och hennes tonårsmull försvinner. Det går bättre ett tag men snart förlorar 

hon greppet och koncentrationen, som är en viktig del för en orienterare, mattas av. 

     Mikas föräldrar är före detta elitidrottare och de lägger ner en hel del ideellt arbete i 

klubben som Mika tävlar för. Mika är enda barnet och hon känner sig pressad och vill inte 

göra sina föräldrar besvikna. Hon vill vinna tävlingar för deras skull och samtidigt fortsätta 

vara exemplarisk i skolan. Mika är den lugna och tysta i gruppen som aldrig brusar upp. Det 

finns en sekvens i Tre bommar och en spik där Mika säger ifrån och då blir de andra lite 

ställda. I Mika vs Mika har hon dock fått nog och satsar på sig själv för att visa alla andra att 

hon kan. Mika har tidigare inte brytt sig så mycket om att hon inte vinner tävlingar eller att 

hon inte är bäst men nu börjar tankarna mala om det alltid ska vara på det sättet. 
 
Tillhör Mika de hopplösa fallen som aldrig kommer att ”bli något” och som 
inte längre platsar i klubbens ungdomssatsning? Kan hon verkligen inte bli 
den där framgångsrika orienterartjejen, är det omöjligt för henne att bli bäst? 
Och är hon i såna fall bara en som finner sig i detta? En som bara ger upp/…/ 
Sakta växer en tyst överenskommelse inom henne, den sluter sig om henne 
som en osynlig vägg som plötsligt reser sig mellan Mika och alla dem som 
står henne nära. Jag ska bli bäst. Jag ska visa dem att jag kan bli bäst!30 

 

En detalj som är inpetad i boken är att Mika är adopterad från Asien. Mika anser sig själv vara 

svensk och det faktum att hon blivit övergiven av sina biologiska föräldrar påverkar inte 

henne. Det har inte heller ställt till några större problem i hennes liv, trots att hon själv och 

kompisarna går på en helsvensk skola utan invandrarinslag. Vändningen, i bemötandet av 

                                                 
29 Fyrklövern dök upp i 3 bommar och 1 spik och blev de fyra tjejernas namn på sig själva som de bl a använde i 
en grupptävling. 
30 Wallin, Ylva, 2004: Mika vs Mika. Tiden, Stockholm, s 15 
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Mika, kommer med den kurs i självförsvar som Mika och hennes vänner har anmält sig till. 

Kursen sker på lektionstid och ligger under elevens val och kursen ingår i ett utbytesprogram 

med en annan högstadieskola. Varannan vecka ska de träna på sin skola och varannan på den 

invandrartäta. En poliskvinna med svart bälte i jujutsi undervisar dem i feministiskt 

självförsvar.  

     Det är på den invandrartäta skolan som Mika och Nino stöter på varandra när Mika första 

gången kommer till hans skola för självförsvarskursen. En del rasistiska påhopp får Mika 

utstå då några invandrarfientliga personer på hennes skola får veta att hon har en svart 

(pojk)vän. I och med det blir det ännu tydligare att Mika inte ser ut som de andra på 

svenneskolan. Nino blir Mikas katalysator, han vet ingenting om orientering och därmed får 

Mika ett lite annorlunda perspektiv på saker som hon tidigare ansett vara viktiga. Mikas 

kompisar tycker inte att Nino passar in på grund av att han inte delar deras 

orienteringsintresse. Efter ett tag känner Mika sig pressad av sina kompisar och gör slut med 

Nino fastän hon fortfarande älskar honom. Hon blir arg på sig själv och hennes självförakt 

ökar när hon inte orkar stå emot och lyssna på sin egen önskan och vilja. Med det minskade 

matintaget försvinner Mikas mens och eftersom hon förnekar sin ätstörning, tror hon att hon 

är gravid. Hennes ensamhet blir väldigt påtaglig när hon på egen hand tar ett graviditetstest. 

     Mikas kamp mot sig själv står som huvudtema i boken. När kraven hon har ökar hanterar 

hon det genom självsvält, inte på grund av någon slags utseendefixering, utan med 

motiveringen att hon vill bli bäst. Mika blir av sin självsvält allt sjukare. Hon har dock ett bra 

stöd av sina kärleksfulla föräldrar, kuratorn och behandlingspersonalen som gör sitt. Stor 

betydelse för tillfrisknandet har även Nino. Det som övervinner Mikas problem är alltså 

kärleken, kärleken från föräldrar och från kompisar och från Nino. Berättelsen om deras 

kärlekssaga beskrivs naturligt, varmt och mjukt och förtroendet som Mika har för Nino gör att 

hon för första gången i sitt liv kan öppna sig för någon annan människa. Det blir hennes 

räddning; utanförskapet som hon känt beror till viss del på att hon är adopterad och ligger 

delvis som grund till hennes prestationsångest. Tillfrisknandet för Mikas del går kanske lite 

för lätt och godtroget till men den lyckliga sagan passar bra in på det nya som ungdomar vill 

ha.  

     Boken är berättad i tredjeperson och fokalisatorn är Mika, som vi får följa i tankar och 

handling. En stor del av texten består också av dialoger mellan Mika och bland annat 

kompisar, föräldrar och Nino. Det är genom dialogerna som vi får en inblick i de andras 

känslor som, med Mika som fokalisator, annars skulle ha gått läsaren förbi. Berättaren i boken 

är dold och tilltalet är enkelt. 
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Under ytan av Cecilia Lidbeck 

Cecilia Lidbeck föddes den 14 januari 1962 i Lund. Läsningen har genomsyrat hennes liv och 

bland favoritförfattarna finns Astrid Lindgren, Maria Gripe, Gunnel Linde, Edith Nesbit, C.S. 

Lewis och Andre Norton. Tidigt började hon skriva egna små berättelser och drömjobbet var 

redan då journalist. Som yrkesverksam journalist började hon med att skriva kortare alster 

men hon trodde inte att hon skulle kunna skriva något längre, ett helt verk. Hon hade svårt att 

tro på att hon skulle ha något att tillföra med sin extrema vanlighet och sin ordinära uppväxt. 

Det som ändrade hennes inställning och som till sist gav henne idén till vad hon skulle skriva 

om, var just vardagen. Med tre små barn att ta hand om och uppfostra, kom tanken på att de 

trauman i vardagen, som hon erfar, var något viktigt att skildra och berätta om. Debuten kom 

1995 med Sagan om lilla Mi, med den vann hon Rabén och Sjögrens bilderbokstävling 

samma år. Under 1999 utkom Lotten ny i klassen, under 2001 Kärlek och småspik och under 

2001 Karolins lista. Samtliga ovan nämnda verk listas under bibliotekets kod Hcg, d v s 

litteratur för mellanstadiet. I Under ytan, (2004) däremot, debuterar Cecilia Lidbeck med att 

skriva för äldre barn, uHc, d v s högstadieflickor. Hon vill skildra, beskriva och minnas med 

spänning och fasa hur det egentligen var att vara tonåring. Det Cecilia Lidbeck tycker är 

viktigt att skriva om uttrycker hon själv såhär: 
 

I skrivandet utforskar jag barndomen på nytt. Utsattheten. Leken. Behovet av att höra 
ihop, att vara som andra. Stundens magi och ögonblickets förtvivlan.  
Att vara barn är sannerligen inte lätt, även om man med lite brist på inlevelse kan 
förledas att tro motsatsen.31 

 

Ämnesorden till Under ytan som finns på bibliotekets sökmotor Alex säljer in boken under 

orden: vara tillsammans och högstadiet. En annan del som den tilltänkte läsaren kan ta del av 

innan läsning är omslaget. Där syns ett par pojkben, iklädda slitna jeans och på fötterna 

vitröda halvhöga gymnastikskor. Dessutom finns ett par flickben iklädda svarta byxor och 

med rödsvarta brottarskor. Flickfötterna står på tå vänt mot pojkbenen och personerna 

förmodas kyssas. På den gråa marken blandas bruna och gröna löv och en grå sliten 

cementvägg finns i bakgrunden. På baksidan av boken finns samma bild i svartvitt. 

Baksidestexten är skriven i tredjeperson och handlar om Suss tankar och känslor efter det att 

hon och Henke gjort slut. 

     Under ytan utspelar sig i eller runt omkring Malmö i nutid. Huvudpersonerna är Suss och 

Henke och dem lär vi snabbt känna då det i vartannat kapitel berättas, i tredjeperson, om 
                                                 
31 http://www.raben.se/rs_index.asp?CategoryID=2, 20050303 



 

 

18

18

antingen Suss eller Henke. På sidan tre, före första kapitlet, får vi ta del av tre glosor och 

översättningen till dem: love - kärlek, förälskelse, tillgivenhet, supply: anskaffning, leverans; 

fyllande (av behov) och preservable: hållbar, möjlig att bevara.  

     Suss föräldrar är väldigt överbeskyddande och vanliga och hon känner att hon inte har 

någon att anförtro sig åt. Visserligen har hon kompisar men ingen som hon kan berätta allt 

för. Hennes familj fungerar inte riktigt bra; detta beror på Sandra, en storasyster som dog 

innan Suss föddes. Sandra, var ett perfekt barn till föräldrarnas stora glädje, hon var söt och 

rar och duktig i skolan. Hon omkom i en trafikolycka innan Suss föddes och Suss plågas av 

att hon lever i sin döda glorifierade systers skugga. Eftersom Suss känner pressen från sin 

döda systers nimbus, vill hon inte släppa föräldrarna för nära. Suss är arg på föräldrarna och 

på systern för att hon känner sig pressad till något som hon själv anser att hon inte kan hantera 

eller klara av. I övrigt är Suss som många flickor i den åldern som går i nian, hon dricker 

ibland och hon ljuger för sin bästis Jasmine om att hon är mer erfaren än hon verkligen är när 

det gäller sex. Kompisen är förstås snygg, har trevliga föräldrar och en pojkvän som heter 

Markus. Suss får den tid som blir över hos Jasmine. 

     Henkes privatliv skiljer sig en hel del från Suss. Han bor med sin ensamstående 

alkoholiserade mamma och sin lillebror Simon som han tar stort ansvar för. Henke hämtar 

lillebror på dagis och lagar mat av de få råvaror som finns. Pappan lämnade familjen när 

Simon var liten och hör aldrig av sig. För att trösta brodern har Henke i flera år skrivit 

”pappabrev”, d v s brev som Henke skrivit själv från pappan och lagt på posten för att hjälpa 

Simon från att känna sig övergiven. Henke släpper inte in någon i sin intimsfär, hans 

kompisar har aldrig varit hemma hos honom och de vet följaktligen inte om hans mammas 

problem. Henke håller sig mycket hemifrån för att slippa komma i konflikt  med sin mamma 

och Simon.32 Henke själv har också problem med att hantera spriten; när han dricker blir det 

alltid för mycket.  

      När Suss och Henke blir tillsammans ändras inte det faktum att Henke inte kan öppna sig. 

De känner båda en oerhörd frid av att få höra ihop med någon men det saknas något. När Suss 

drömmer om sitt liv och om att hon vill bli skådespelerska vägrar Henke tänka på framtiden. 

Suss blir aldrig hembjuden till honom och han är hela tiden säker på att hon är för bra för 

honom; han är säker på att han inte förtjänar henne och det leder till att det tar slut. De blir 

ovänner efter att Henke sårat Suss inför deras kompisar, hon ger igen med samma mynt och 

berättar att hon vet om att hans mamma dricker.  

                                                 
32 Lidbeck, Cecilia, 2004: Under ytan. Rabén och Sjögren, Stockholm, s 52 
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     När förhållandet tar slut är de båda två förtvivlade, de älskar fortfarande varandra men det 

osynliga som finns mellan dem är tyvärr starkare. Förändringen består i att Henkes kompisar 

numera vet hur han har det hemma och delvis tycker Henke att det är skönt att slippa hitta på 

ursäkter. Suss och Henke saknar dock varandra och efter ett tag blir de tillsammans igen. När 

Henke sitter, svettig och nervös, framför telefonen efter att han ringt till Suss och väntar på att 

hon ska svara beskrivs scenariot: ”Han tvinnade telefonsladden runt fingrarna och tänkte att 

ibland var man tvungen att hålla andan och hoppa i, även om man inte kunde simma”.33 I 

omstarten på deras förhållande finns ingen osynlig mur mellan dem längre. Suss går och 

besöker Sandras grav och förlikar sig med sin situation och släpper in sina föräldrar i sin 

värld. Henke har ett samtal med skolsköterskan som sår ett frö när hon säger att hon gärna 

lyssnar om han känner att han behöver prata med någon. Suss och Henke blir varandras 

katalysatorer, då styrkan i att höra samman med någon ger dem en trygghet som i sin tur ger 

dem modet att ta steget mot det led i sökandet som eliminerar bristen. 

     Att inget är som man tror präglar hela boken och är det genomgående temat. Av titeln går 

det snabbt att skönja att någonting ligger under ytan och allt eftersom delges läsaren vad det 

är.      

     Boken berättas i tredjeperson och fokalisatorerna i boken är Suss och Henke, då läsaren i 

vartannat kapitel får ta del av deras situation. Övriga personer i boken presenteras genom 

dialoger och genom tredjepersonerna. Berättaren är dold och tilltalet är enkelt. Kärlekssagan 

mellan Suss och Henke berättas realistiskt och deras kärlek beskrivs på ett sätt som visar på 

en insyn i en tonårings hjärta. 

 

Hur kär får man bli? Av Katarina von Bredow 

Katarina von Bredow föddes 1967 i Aneby i Småland. Under mellanstadietiden och till dess 

hon gick ut nian bodde familjen i Jönköping. Gymnasiet läste hon i Sigtuna eftersom hon i 

slutet på grundskolan träffat sin 36 år äldre blivande man Einar, som hon flyttade ihop med. 

Katarina von Bredows konstnärlig ådra sträcker sig längre än till litteraturen. Hon målar och 

tecknar också och har haft en del utställningar. Förutom en del böcker utgivna för 

mellanstadiet har Katarina von Bredow även givit ut ungdomsböcker såsom Syskonkärlek 

(1991) Kattskorpor (1994) Knappt lovlig (1996) och Som om ingenting (1999). 

     Hur kär får man bli? syns på långt håll med sitt knallrosa omslag med en läppstiftsmålad 

mun i cerise som släpper ut ljusrosa hjärtan, ungefär som tankebubblor. På den mörkrosa 

                                                 
33 Lidbeck, 2004, s 171 
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ryggen står författarinnans namn i svart, bokens titel i ljusrosa och mellan dem ett hjärta i 

rosa. Baksidestexten som först presenterar huvudrollen ur ett jagperspektiv är skriven i 

mörkrosa på den ljusrosa bakgrunden. Vidare presenteras bokens tema och motiv, 

förmodligen av förlaget, med svart text. Avslutningsvis presenteras författarinnan med svart 

text. Lika tydligt som förlaget genom omslaget saluför boken som flickbok, lika genretydligt 

presenterar bibliotekstjänst boken genom följande ämnesord: flicka; högstadiet; vänskap; 

kärlek; lojalitet. 

     Vi möter bokens huvudperson Katrin natten innan hon ska börja nian, då hon går upp för 

att äta en smörgås. Mitt i natten kommer även hennes lillebror och sätter sig vid bordet. Det 

blir tydligt att Katrin tar väl hand om sin lillebror och att hon tycker mycket om honom. 

Ekonomin är inte den bästa i familjen men de har så att de klarar sig. I den omoderna, slitna 

lägenheten bor Katrin med sin lillebror Viktor, som ska börja sexan, sin pappa Kasper, som 

har en fotoateljé och med styvmodern Marie som hjälper pappan i hans ateljé. Barnens 

mamma försvann ur bilden för en karriär i Bryssel, när lillebror Viktor bara var tre år gammal. 

Till en början skrev hon sakliga brev men efter ett tag kommer inte ens de. Barnen, 

framförallt Katrin, känner sig enormt kränkt, arg och sårad över detta oerhörda svek. 

     Pappans flickvän Marie har bott med familjen i sex år när hon till slut ger upp efter ett gräl 

och lämnar dem. Pappan är oförstående till att Marie vill ha en egen karriär och Katrin har 

inte varit särskilt snäll mot henne heller. Pappan drabbas av en släng av apati och det gör även 

Katrin och Viktor. Katrin får dåligt samvete och upptäcker att hon faktiskt tycker om Marie 

och hon kämpar nu på för att få ordning på och kunna hantera sina känslor för bland annat 

sina mammafigurer. När Marie flyttar ut slutar hon även att jobba med Kasper. Eftersom 

Katrin vill tjäna lite extra pengar börjar hon jobba i ateljén på sin fritid.  

     Katrin överskuggas i sitt liv av sin bästa kompis Frida. Hon ser bra ut, enligt alla, hennes 

föräldrar är täta och hon är ledaren i deras kompisgäng såväl som i klassen. Frida månar dock 

väldigt mycket om Katrin. När en ny kille, Adam, börjar i klassen paxar Frida honom och gör 

sedan sitt bästa för att han, som hon ser det, automatiskt ska bli kär i henne. Triangeldramat är 

igång när Katrin upptäcker att hon hyser varma känslor för Adam. Hon ignorerar dock dem 

för att hon inte kan tänka sig att svika Frida eller sänka sig till att tycka att Frida är självisk. 

Självklart blir inte Adam kär i Frida utan i Katrin som motarbetar sina känslor för att inte såra 

Frida men kärleken övervinner allt, som det heter. 

     Adam kommer som ny till klassen och han bor med sin unga mamma som är 

inredningsarkitekt. Pappan har lämnat dem för en karriär i Bryssel, även han. Adam är en 

trygg kille med båda fötterna på jorden och han hjälper Katrin med att söka upp Marie för att 
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reda ut saker och ting. Han är en utmärkt lyssnare och Katrin öppnar sig helt för honom, han 

är även katalysatorn till att Katrin vaknar upp när det gäller förhållandet till mamman. 

     Vänskap mot kärlek och lojalitet ställs mot svek i bokens tema. Sveket ligger både på 

kompisplanet men framförallt hos mammarollen. Under boken skildras Katrins mammaroller 

negativt, mamman som lämnade familjen för sin karriär och Marie som hon anser ha tagit 

över samma sits. Katalysatorn för Katrins del blir Adam, som hjälper henne att förstå och 

erkänna värdet hos de personer som stannat, Kasper och Marie, och vad som är viktigt i livet. 

     I skolan ska de framföra Romeo och Julia och eftersom Adam är ny och läraren vill att han 

ska komma in i klassen får han huvudrollen som Romeo. Självklart vill då Frida vara Julia 

och så blir det. När Frida och Adam bestämmer att de ska träna hemma hos henne på 

replikerna blir det en öppning för en annan kille i klassen, Andreas, att närma sig Katrin med 

samma motivering. Katrin går på en av hans hockeyträningar och sedan träffas de hemma hos 

henne. De blir tillsammans och framförallt Andreas är överlycklig. Katrin förnimmer sina 

känslor för Adam men hon trycker ner dem och stannar kvar i förhållandet med Andreas. 

Eftersom förhållandet redan från början är dödsdömt, tar det slut när Katrin känner att hon 

inte vill gå vidare. Dessutom är hon då tillräckligt stark för att erkänna att hon har djupare 

känslor för Adam. 

     Lillebror Viktor som alltid klarat sig bra i skolan både socialt och intellektuellt, får 

problem i sexan då en ny elak kille kommer till klassen. I takt med att Kasper och Katrin har 

fullt upp, Marie har flyttat ut är det ingen som märker att något är fel. När det så småningom 

uppdagas, genom ett slagsmål på skolgården, hur Viktors situation ser ut startar samtal mellan 

föräldrar och lärare och mellan Katrin och Viktor. Genom samtalet löser sig hans problem, 

som han tidigare inte haft en chans att berätta om. 

     Kärleken i boken är varm och förstående. Andreas känslor för Katrin är starka men de är 

inte besvarade, den olyckliga kärleken lyser igenom och ger läsaren en riktig inblick i hur det 

kan kännas att vara riktigt kär - fastän de bara är femton år. När Adam och Katrin blir 

tillsammans på slutet beskrivs det hur kärleken kan kännas på gott och ont. Inte för barnsligt 

och inte för vuxet, utan ungdomligt. 

     Boken är berättad ur ett jagperspektiv, Katrins, som förmedlar sin situation till läsaren. 

Hon är även boken fokalisator. De andra personernas känslor lär vi känna genom bland annat 

dialogerna. Överheten i berättandet lyser med sin frånvaro, vi får endast berättelsen ur ett 

perspektiv: flickberättarens. 
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Linas kvällsbok av Emma Hamberg 

Emma Hamberg föddes 1971 och växte upp i Vänersborg. Böcker som hon själv läste i 

tonåren var Bladen brinner av Barbro Lindgren och litteratur av författarinnorna Erica Jong 

och Jackie Collins. Emma säger själv att hon var öppen och självsäker på ytan men att hon var 

osäker inuti, hon ville passa in och få killar. Emma Hamberg har förekommit som 

programledare i ”Doris” och ”Ketchup” i P3, hon har varit krönikör på Expressen och reporter 

på Elbyl och SVT. Men hon har fler talanger än så, hon serietecknar och mest känd är kanske 

hennes Singel i stan. Hon har även illustrerat sina egna verk Kärlek & 6 (2002) och Linas 

kvällsbok (2003).34 Emma Hamberg arbetade som chefredaktör på Veckorevyn 2000 till 2001 

och under den tiden gjorde hon rent hus med innehållet som tidigare varit utseendefixerat.35  

     I en intervju som Kajsa Hesner från Barnens bibliotek gjort med Emma Hamberg berättar 

hon varför hon vill skriva för unga tjejer.36 Hon tycker att det saknas litteratur om och för 

tjejer i tonåren som behandlar viktiga saker som kärlek och sex.  Emma Hamberg vill skriva 

de okyssta tjejernas böcker, fjortisarna, som inte vet så mycket om sex, vilket innebär att 

allting tages från början. 

     Ämnesorden till Linas kvällsbok som finns på bibliotekets sökmotor Alex lyder som följer: 

flicka; 15-16 år; kamrater; självförtroende. Vidare presenteras boken detaljerat genom sitt 

omslag. Ett par mörkblå jeans utgör omslaget till boken.37 På framsidan har vi en av jeansens 

bakfickor och i nederkant på den finns broderat i versaler Albert Bonniers förlag i guldgult 

och nedanför den texten på fickan finns en röd dödsskalle, även den broderad. Snett över 

fickan finns en bit av markeringstejp. På den står det ”DEN SOM LÄSER DET HÄR 

MÅSTE DÖ!!!”. Två tredjedelar ner på sidan står det broderat: LINAS KVÄLLSBOK och 

under det på, ytterligare en bit markeringstejp, AV EMMA HAMBERG. 

     På hela ryggen av boken, på basen av det mörka jeanstyget, är en klängranka broderad med 

mellangröna blad och rosa/cerise rosor. Baksidan består av fyra olika motiv, också detta med 

basen av mörkt jeanstyg. Baksidestexten är en av dem och den är skriven med versaler i 

mellanrosa. Texten handlar om att Lina, bokens huvudperson, erkänner att hon ljuger om vem 

hon egentligen är och att hon inte känner sig trygg med sina så kallade bästa kompisar. Texten 

tar upp ungefär en sjättedel av baksidan. Nästa motiv är tre fotografier på en remsa, av den 

typen som tas i en automat, av författarinnan själv och längst ner på den remsan står i 
                                                 
34 www.albertbonniersforlag.se 
35 Nilsson,Caroline, ”Emma Hamberg lämnar Vecko-Revyn” 2001-06-06, Aftonbladet. 
36 www.barnensbibliotek.se/ forfatt/intervjuer/emma_hamberg 20050221 
37 Boken jag har analyserat är pocketutgåvan. Boken har i och för sig endast utgetts i pocket men den som kom 
först var mer som en häftad sådan. Det är den andra utgåvan jag refererar till, som storleksmässigt är som en 
normal pocket. 
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versaler: form Lotta och Juddan. Under bilderna finns en bit markeringstejp till och på den 

står i versaler, med en pil som pekar på fotografierna: här är Emma som skrivit och tecknat 

ihop den här boken. Lite ovanför tejpbiten finns tre dödsskallar broderade i rött. 

     Huvudrollsinnehavaren Lina är 15 år, går i nian och bor i en svensk småstad i ett 

radhusområde med mamma, pappa och lillebror. Thea, Carro och Malin är Linas bästa 

kompisar men hon är bäst kompis med Thea, som är den coolaste av dem fyra. Alla uppfattar 

Thea som spontan men Lina retar sig på hennes själviska tillgjordhet, för inget Thea gör är 

varken impulsivt eller oöverlagt. När Malin och Carro festar till provar Lina ibland men Thea 

smakar aldrig eftersom hon är livrädd för att förlora kontrollen. 

     Ett stort problem Lina har, är att hon är nästintill desperat för att hon inte har kysst någon i 

hela sitt liv och att hon har sin oskuld kvar. För sina kompisar har hon ljugit om att hon har 

varit med en kille och att hon därmed är mer erfaren än hon verkligen är. Det finns även andra 

saker som Lina inte vågar erkänna t ex att hennes favoriträtt är kåldolmar. Dessutom föraktar 

hon innerst inne kompisen Thea som hela tiden kräver bekräftelse och nästan fordrar att de 

andra tjejerna ska dyrka henne.  

     När Thea blir tillsammans med Lillis parar de ihop Lina med hans kompis Danne. I början 

av förhållandet kommer det fram att Danne tycker att hon är ok men inte den finaste han vet. 

Längtan att vara tillsammans med någon är dock starkare än att vara tillsammans med den 

rätte. När Lina är med Danne blir hon emellanåt äcklad av sitt beteende, på grund av att hon 

inte kan säga ifrån och därmed ställer upp på saker som hon egentligen inte vill. Problemet är 

i grund och botten att Lina inte är riktigt kär i Danne, hon ville bara veta hur det kändes att 

kyssas och att eventuellt ha sex. Parallellt med förhållandet som Lina har med Danne blir hon 

kär i Ivar, en kille i sjuan. Kärleken till Ivar, som växer fram, skulle hon aldrig våga erkänna 

för sina kompisar som har töntklassat honom. Hon drar sig för att göra slut med Danne och 

börjar hata sig själv för det. 

     Efter att Lina och Danne har legat med varandra bryter Lina samman och kryper upp i 

mammans famn och ber henne läsa en saga. Mamman, som av Lina tvingats in i bakgrunden, 

får slutligen spelrum och tar med kraftiga tag itu med bl a Linas rädsla om att hon skulle vara 

gravid. Mamman fixar graviditetstest och stöttar Lina som vill vara liten igen. I takt med att 

Dannes kärlek växer minskar Linas känslor för honom. Hon börjar längta bort och när det blir 

dags att välja till gymnasiet väljs en skola en på en annan ort. När Lina lyckats göra slut med 

Danne fortsätter hon sin frigörelse och gör även slut med kompisen Thea, som hon inte litar 

på eller tycker om längre. Nu kommer Lina närmare kompisen Carro som egentligen är den 

som passar bäst med Lina. Carro är ärlig, rättfram och hon tar livet med en klackspark även 
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om hon och Lina kan prata om mer allvarliga saker. På avslutningsdansen i nian vågar Lina 

stå för att hon är kär i Ivar och de blir tillsammans. Lina bryr sig inte längre om vad alla andra 

ska tycka. 

     Boken är skriven i dagboksform och har en tydlig jagberättare i Lina. I dagboken berättar 

Lina hur hon verkligen känner det, hon återberättar både dialoger och egna tankar och 

känslor. Det är tydligt, både för läsaren och för Lina själv, att hon är en fegis när det gäller att 

visa vem hon egentligen är. Lina äger en självkännedom och självinsikt som i slutet gör att 

hon kan vara den hon innerst inne alltid varit men inte vågat visa. Den vaknande sexualiteten 

genom puberteten präglar denna utvecklingsroman. Det barnsliga tänkandet övergår till ett lite 

mera moget sådant och Lina gör rent hus med sina fördämningar. Utöver Linas egen 

medvetenhet tillskrivs Ivar katalysatorrollen, då han visar henne, genom sitt eget sätt att vara, 

att det är OK att vara sig själv även om det innebär att vara annorlunda. 

  

I taket lyser stjärnorna av Johanna Thydell 

Johanna Thydell föddes 1980 i Nässjö och efter det att hon fyllt elva år flyttade familjen till 

Värnamo.38 När hon var tolv år fick hon en skrivmaskin av sin mamma som ville uppmuntra 

henne då hon såg dotterns ambition och glädje. När Johanna var tretton år dog hennes mamma 

i cancer. Det är med det tunga bagaget som hon skriver sin debutroman I taket lyser 

stjärnorna (2003). Med boken vinner hon samma år Augustpriset i barn- och 

ungdomsklassen. Johannas stil kännetecknas inte av en detaljrikedom, utan hon poängterar 

själv att det är viktigt för henne att hellre skriva för lite. Johanna Thydells favoritförfattare är 

Erlend Loe, Linn Ullman och Per Nilsson. 

     Ämnesorden till I taket lyser stjärnorna som finns på bibliotekets sökmotor Alex lyder 

som följer: flicka; 13-14 år; högstadiet; relationer; cancer. Bokens andra ansikte utåt, 

omslaget, har på framsidan en flicka, som förmodas ligga i sängen, med det mörkbruna håret 

utsläppt på kudden. Flickans huvud och nästintill bara axlar med endast tunna axelband i 

ljusblått är det som visas. I flickans hår finns elva gula stjärnor. Bakgrunden är 

ljusgrön/ljusblå och det är den på bokryggen också, förutom den gula text som författarinnas 

namn står skrivet i och den ljusblåa text som bokens titel står skrivet med. Dessutom svävar 

flickans hår ut en bit längst upp på ryggen och längst ner på bokryggen är en del av flickans 

bara axel och ovanför den finns en stjärna. Baksidan har en ljusblå botten och texten som 

presenterar boken är ur ett allvetande perspektiv och skrivet i svart. Den text som kort 

                                                 
38 Mosander, Ingallill, ”Mamma dog när jag var 13” 2003-12-07, Aftonbladet 
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presenterar författarinnan står även den i svart. Tretton stjärnor är strödda över baksidan och 

på ungefär en tredjedel av sidan finns ett foto på författarinnan som har ljust, långt, blont 

lockigt hår. 

     Jenna, som har huvudrollen i boken, har just börjat sjuan och hon är störtkär i Sakke i 9:an. 

Han bor i samma hyreshus som hon själv och hon spionerar, så ofta hon kan, på honom och 

försöker stöta ihop med honom sådär lite oskyldigt. Jennas bästa kompis heter Susanna och de 

båda tillhör inte direkt de tuffa eller populära på skolan. Jenna tycker mycket om Susanna 

men det är ingen kompis hon kan anförtro sig åt. De rider båda två men i bokens början 

bestämmer sig Jenna för att sluta med det och slitningarna mellan Susanna och henne börjar. 

     När Jenna var sju år berättade hennes mamma att hon hade cancer och sedan dess har de 

levt med sjukdomen och allt vad det innebär. I början av boken skriver Jenna en dikt i skolan 

där hon säger att när hennes mamma dör ska hon ta livet av sig. Den dikten har hon gömt 

under en av de självlysande stjärnorna i taket på sitt rum. Jennas pappa finns inte med i bilden 

längre och de släktingar de träffar är mormor och morfar som bor tjugo minuter bort. För att 

ta sig hem till dem måste Jenna och hennes mamma åka färdtjänst. 

     En annan person, som spelar stor roll i Jennas liv, är hennes hatobjekt Ullis-Knullis som 

även hon bor i samma hyreshus. Ullis har ofta fest, hon har stora bröst och har haft fler killar 

än någon kan hålla reda på. Ullis har svårt för att tro att någon vill vara med henne och när det 

blir allvar med killen Henke gör hon slut för att hon inte tycker att hon förtjänar honom. 

Tjejerna är till en början taskiga mot varandra men så småningom blir de bästa kompisar. 

Jenna förstår att Ullis inte har det så lätt hemma, hennes mamma är alkoholist och pappan har 

stuckit. I varandra finner dock flickorna äntligen en person de kan anförtro sig åt. 

     Jennas mamma går bort och hennes morföräldrar säljer sitt hus och skaffar en lägenhet i 

staden där Jenna bor. Hon börjar förstå hur jobbigt det varit, även för dem, och accepterar 

mormoderns omtanke och även henne i mammarollen. Jenna bestämmer sig också för att leva 

för sin mammas skull. Ullis och Jenna beslutar sig för att tillsammans besöka kuratorn på 

skolan för att boka tider. Händelser runt omkring flickorna, men framförallt styrkan de har av 

att vara två, innebär att de blir varandras katalysatorer. I Ullis fall spelar även Jennas mamma 

en viktig roll. 

     Boken förmedlas av en tredjeperson med Jenna som fokalisator och genom dialogerna lär 

vi främst känna Ullis, mormor, morfar och Jennas mamma. Endast ett plan av verkligheten 

förmedlas, Jennas, och därmed blir berättaren dold, med ett enkelt tilltal. 
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Medan mamma sover av Ingrid Olsson 

Ingrid Olsson föddes i Stockholm den 11 september 1977.39 Hon hade aldrig haft som dröm 

att bli författare, hon gillade inte att skriva uppsatser i skolan och tyckte inte själv att hon var 

särskilt bra på det. En natt för sju år sedan förändrades dock detta då steg hon upp mitt i 

natten och började skriva. Hon skrev dikter blandat med annat och ett latent behov, som hon 

själv var helt ovetandes om, kom fram i ljuset. Från att ha studerat kemi och biologi på 

Komvux i Stockholm började Ingrid på en skrivarlinje vid Bollnäs folkhögskola 1999. Där 

blev hon kvar i tre år och till avslutningen 2002 var hon klar med sitt första manus. Idag 

försöker Ingrid kombinera sina studier till lärare med att skriva. Hennes andra roman 

Stenhjärtat utkom i april 2005. Även där vill Ingrid Olsson skriva om saker som berör, om 

tonårskärlek som gör ont och om längtan efter en syster som finns över hundra mil bort. 

     Ämnesorden till Medan mamma sover som finns på bibliotekets sökmotor Alex lyder som 

följer: mor-dotter; alkohol. På det andra och vanligaste säljande mediet av boken, omslaget, 

finns en fotograferad flicka i profil med blont, uppsatt hår på en bakgrund av en blå himmel 

med bleka skuggor av vita moln. En skrattmås finns med i övre högra hörnet precis ovanför 

författarinnans namn som står skrivet i vitt, titeln på boken står längst ner på sidan i svart med 

små bokstäver. Bokryggen är en förlängning av framsidan med flickans kind, öra och nakna 

axel. Titeln och författarinnans namn står skrivet i vitt. På baksidan kommer måsen igen på 

den himmelsblåa bakgrunden. Det första stycket är skrivet i jagform och det andra presenterar 

Ida och hennes problem, med hennes mammas drickande, ur ett allvetande perspektiv. 

     Huvudpersonen i boken är Ida, hon är i trettonårsåldern hon bor med sin mamma Karin 

och sin lilla hund Herman i ett radhus i en svensk småstad. Idas pappa har lämnat dem och Ida 

har endast sporadisk kontakt med honom. Han bor i USA och har en ny fru och nya barn. 

     När boken börjar, har Ida precis vaknat och när hon inte hör något frukostskrammel från 

köket, misstänker hon vad för slags morgon det är. Idas mamma är alkoholist och Ida vet hur 

kvällen varit genom att se hur det ser ut i köket på morgonen. Finns det fullt med odiskade 

glas är det alltså riktigt illa, men just den här morgonen är det rent och fint, vilket innebär att 

kvällen innan inte varit fullt så dålig. Trots det sätter Ida på kaffe och medan det ska bli 

färdigt lägger hon en Citodon i ett glas med så lite vatten som möjligt, mammas recept, och 

går upp med det till mammas rum. Karin har pedantiska drag och Idas agerande följer ett 

speciellt mönster med bortsopande av smulor etc. Idas mamma Karin är i förnekelsestadiet av 

sin sjukdom och kan inte förstå varför hon vaknar med huvudvärk. Karin arbetar som läkare 

                                                 
39 www.tiden.se, 20050221, www.svb.se/Debutanter65809/copy-of-barnboksforfattare/8027 20050221 
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och det finns inte någon i hela byn som misstänker att hon har problem med spriten. Hon är 

alltid pigg och glad och hon har den finast skötta radhustomten och ett pedantiskt skött hem. 
 
På jobbet är mamma doktor Karin Svensson. Alltid pigg och alltid fräsch. 
Hemma på kvällen är hon för det mesta någon annan. Trött. Sliten. Mamma är 
inte mamma då. Hon tror att hon kan lura alla, men jag ser. Allt. För det är jag 
som är här när hon försvinner. Och jag som väntar att hon ska komma tillbaka 
igen och igen och igen. 40 

 

Ida har inga kompisar, hon har bara sin hund Herman att prata med. Ida är en ensam tjej och 

det har hon valt att vara. Hon är rädd för att någon ska komma på hur hon har det hemma och 

vågar därför inte anförtro sig åt någon. Hon har inte en enda människa som hon kan öppna sig 

för och därmed avlasta henne från hennes tunga börda. Ida undviker konfrontationer med 

mamman och tar därför det vuxenansvar psykiskt och praktiskt som egentligen mammarollen 

skulle ansvara för. Ida ser ingen utväg i sin situation utan hon har accepterat att det alltid ska 

vara på det här viset. 

     Den här sommarlovsmorgonen tar Ida Herman i cykelkorgen och cyklar iväg mot ett dopp 

i havet. På vägen dit passerar hon en liten stuga och blir inbjuden på fika av den äldre damen 

Stina som bor där. När Ida ser sig omkring upptäcker hon att ett av Stinas barnbarn är Nore, 

killen som hon är kär i. Ida och Nore träffas hos Stina och de blir tillsammans. När de träffas 

hemma hos Nore är allt bra men när de hemma hos Ida är hon hela tiden orolig för att 

mamman ska komma hem. Ida och Nore har en kort kärlekssaga som tar slut när Nore är i 

Göteborg några veckor och där träffar en annan tjej. Anledningen till att Nore drar öronen åt 

sig är att Ida berättar hur hon har det hemma och Nore vet inte hur han ska hantera det. 

     Idas utsatthet är tydlig när hon dricker alkohol på en strandfest, för att visa de äldre tjejerna 

och Nore att hon är äldre än hon är. Tjejerna är taskiga mot henne och skrattar bakom hennes 

rygg och någon kille gör närmanden som hon, i sitt berusade tillstånd, har svårt att värja sig 

mot. Stina är den som ser Idas utsatthet och hon sätter igång en räddningsaktion för att 

försöka få Idas mamma att gå med på behandling. Stina hjälper även Ida att inse att det inte är 

hennes uppgift att vara mamma till sin mamma. I bokens slut förlikar sig Ida med sin situation 

och släpper ut fantasi-skrattmåsen som varit inlåst på hennes rum. Symbolismen, och även 

bokens tema är tydlig i friheten och att våga släppa ut det som finns förträngt inuti, som ligger 

under ytan, för att inte riskera att kvävas och dö. 

                                                 
40 Olsson, Ingrid, 2003: Medan mamma sover. Tiden, Stockholm, s 21. 
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     Nora är jagberättaren och fokalisator i boken och hon beskriver sin situation och genom 

dialogerna får vi ytterligare information om övriga karaktärer. Berättaren är i övrigt dold och 

har ett enkelt tilltal. Stina utgör katalysatorn i Noras fall. 

 

Resultat  
Nedan sammanfattar jag analyserna utifrån rubrikerna narratologi, marknadsföring, 

författarinnorna, familjen, sexualiteten och jämförelsen mellan den nya flickboken och den 

tidigare.  

     Det som framkommer är att böckerna är skrivna av unga kvinnor för unga kvinnor och att 

flickboken är tillbaka i ny skepnad. 

 

Narratologin  

När Harry Kullmans Den svarta fläcken och JD Salingers Räddaren i nöden går i spetsen för 

den moderna ungdomsboken under 1950 och 1960 – talet, är de nyskapande på många sätt. 

Bland annat finns en jagperson, i Salingers verk, som berättare men framförallt speglar de 

realistiskt tal och handling hos en samtida ungdom.  

     I de sex verk som analyserats har tre av dem en jagberättare, varav en är i dagboksform, 

och de andra tre berättas med hjälp av en tredje person. Maria Nikolajevas poäng, i att det 

numera inte längre är lika väsentligt, som under ungdomsbokens frammarsch, att skilja på 

jagberättaren och den i tredjeperson för att identifiera ungdomsboken, stämmer väl överens 

med resultatet av analyserna. Jagberättaren smälter samman med tredjepersonsberättaren i 

fokalisatorn.  Det vill säga det finns ingen skillnad i hur mycket berättaren vet. Berättaren är 

begränsad till erfarenheter hos personen den skildrar. Tidigare ansåg man att jagberättaren 

endast kände till den egna upplevelsesfären och att berättaren i tredjeperson var allvetande. 

Detta är dock inget faktum i den analyserade skönlitteraturen. Båda typerna av berättare 

känner endast till de tankar och känslor som fokalisatorn har. De övrigas åsikter och 

emotioner får vi som läsare endast till hands genom dialogerna.  

     Utöver detta framkommer det att tilltalet är enkelt d v s det förakt, med det dubbla tilltalet, 

mot de yngre läsarna som var vanligt förekommande i den tidigare ungdomsboken men 

framförallt i den tidigare flickboken lyser med sin frånvaro. Äldre synsätt, som att berättaren 

kan fylla i med egna kommentarer i det öppna tilltalet, finns inte heller de med för berättaren 

är helt och hållet dold. Detta leder naturligtvis till att trovärdigheten för berättelsen ökar och 

den identifiering och plattform som de yngre läsarna behöver och eftersträvar uppnås. 
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Hur exponeras litteraturen? 

Framsidan till Under ytan riktar sig inte endast till flickläsaren då ett par pojkben och ett par 

flickben visas. Dessutom är ämnesorden till boken är tillsammans och högstadiet vilket i sig 

inte innebär att det handlar om en renodlad flickbok. Det går att dra en slutsats att det handlar 

om något slags förhållande och kärlek då det anspelas på att de kysser varandra på omslaget. 

Vartannat kapitel berättas ur Suss synvinkel och i den andra halvan möter vi Henkes i hans 

liv, känslor och tankar. Detta ska appellera till både flick- och pojkläsare. Omslaget ska säkert 

tilltala den manlige läsaren men det finns en uppenbar inkonsekvens i det hela om man tittar 

på baksidestexten. Den säger tydligt emot intentionen med resten av boken, om den ska passa 

inom ungdomsboksgenren. Här möter vi endast Suss känslor och erfarenhet, Henkes tankar 

lyser med sin frånvaro, avvisandet blir en realitet, och därmed elimineras också den manlige 

läsaren - oavsett det faktum att halva boken berättas ur ett manligt perspektiv och att det på 

framsidan finns en pojke med. 

     På flera meters håll lämnas inte några möjligheter för läsaren till Hur kär får man bli? att 

placera boken i fel genre. Det skrikrosa omslaget med en cerise mun som släpper ut hjärtan 

skulle kunna, av misstag, förpassas till triviallitteraturen och därmed skrämma iväg en del 

”seriösa” läsare. På skolbiblioteket har boken varit flitigt utlånad till både de vanliga 

bokslukarna men också till en del tjejer som inte har läsningen som en större hobby. Boken 

drar följaktligen till sig flickläsarna som en magnet då omslaget och titeln, med all önskvärd 

tydlighet, visar att den här boken handlar om förälskelse och kärlek. Inte heller ämnesorden 

till boken som är väl valda: flicka; högstadiet; vänskap; kärlek; lojalitet, lämnar något åt 

slumpen när det gäller den tilltänkte läsaren. Den kritik som kan ges omslaget är blandad. Å 

ena sidan kan den uppfattas som gulligt flickaktig, å andra sidan lär inte någon elev av 

misstag låna boken i hopp om att den handlar om äventyr och indianer. Modet spelar säkert en 

stor roll, då det under de senaste åren har varit starka färger som varit aktuella såsom bl a 

mörk turkos, cerise, orange, rosa och limegrönt. 

     Precis som i Hur kär får man bli? har omslaget till Linas kvällsbok ett motiv utan 

inblandning av en mänsklig avbild. Boken appellerar tydligt till den kvinnlige läsaren med sin 

kvinnliga författare, de olika broderierna (som dessutom är i rosa och rött) och fotografier på 

författarinnan. Flickan, Lina, som figurerar som titel- och huvudperson minskar automatiskt 

målgruppen med den explicitet som blir uppenbar när det gäller vem som är bokens tilltänkte 

läsare. 
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     Ämnesorden till I taket lyser stjärnorna: flicka; 13-14 år; högstadiet; relationer; cancer, 

exkluderar en eventuellt pojkläsare med all önskvärd tydlighet. Om det i sig inte skulle var 

nog från att avskräcka pojkläsaren har bokens omslag en flicka på framsidan och 

baksidestexten berättar om Jenna och även om bokens författarinna. Eftersom omslaget är lite 

neutralt flickaktigt har inte det föranlett någon större diskussion hos kritikerna eller hos 

läsaren. Samma sak gäller med omslaget till Medan mamma sover, som även det utstrålar 

flickaktigheten på ett dämpat vis, där en flicka porträtteras på framsidan och på baksidan 

beskrivs hon och hennes situation. Pojkläsaren exkluderas både med hjälp av omslaget och 

med ämnesorden: mor - dotter och alkohol.  

 

Författarinnorna 

Författarinnornas ålder när böckerna utgavs var 42, 40, 37, 32, 27 respektive 23 år. 

Skönlitterära debutanter var Johanna Thydell och Ingrid Olsson, debutanter i genren var Ylva 

Wallin, Cecilia Lidbeck. Totalt sett blir det fyra debutanter i genren av sex analyserade 

författarinnor. Författarinnorna utrycker en önskan om att försöka ge flickorna en trygghet 

och därmed minska deras utsatthet. De tar flickornas parti och visar vägen i kärlekens tunnlar 

och ledsagar dem i frågor som flickor idag är vilsna i.41  

 

Familjekonstellationerna 

Närmiljön i flickboken är tydligt beskriven med föräldrar och hemmet och det visar på hur 

essentiell den delen är för flickorna. De tidigare pojkböckerna handlade om äventyr i världen 

när flickboken utspelade sig i hemmet, de bitarna ligger delvis kvar. 

     Bristen är tydlig i de familjer som presenteras i den analyserade litteraturen. Ett 

genomgående drag när det gäller familjernas uppbyggnad är att de inte längre är kärnfamiljer. 

I Hur kär får man bli?, Medan mamma sover och I taket lyser stjärnorna lever 

huvudpersonerna med den ena föräldern. I Mika vs Mika, Linas kvällsbok och Under Ytan bor 

huvudpersonerna med sina båda föräldrar, med undantag av Henke som bor med sin 

ensamstående mamma. Situationen med de tre sistnämnda verken är att barnen i de familjerna 

har avståndstagandet till föräldrarna gemensamt. Fastän föräldrarna/vårdnadshavarna finns 

där och vill vara delaktiga släpper inte barnen in dem i sin intimsfär. De är i sin 

utvecklingsprocess i ett skede av frigörelse men inom vissa områden kommer frigörelsen för 

                                                 
41 Lidbeck, 2004, s 89. I samtal med en kurator som arbetar på en ungdomsmottagning berättade hon för mig att 
flickor känner sig tvingade att göra saker som de inte vill; här syftade kuratorn bl a på analsex, för att killen står 
på sig och menar på att alla andra gör det. 
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tidigt och flickorna längtar många gånger tillbaka till den tiden då beslutsfattandet låg hos 

föräldrarna.  

     Syskonkärleken är en annan viktig del av familjekonstellationen. Katrin tar ett stort ansvar 

för sin lillebror Viktor och deras kärlek beskrivs naturligt och fint. Förhållandet dem emellan 

är enkelt utan den problematik som många gånger kommer med automatik i vuxenstadiet. 

Henke tar, i stort sett, som enda kapabla vårdnadshavaren hand om lillebror Simon och 

skyddar honom från svält och emotionell utarmning.  I de här båda fallen har de äldre 

syskonen tagit över ansvaret från den förälder som lämnat familjen. I fyra42av de analyserade 

verken finns dock inga syskon med, Nora, Jenna, Mika och Suss bor ensamma med sin/a 

föräldrar. I fallet med Lina, som har en lillebror, finns inte samma närhet. Avståndstagandet i 

den boken, till resten av familjen där både pappan och brodern är anonyma, är tydligt.  

Mamman är också anonym då hon inte släpps in av Lina förrän det är kris. 

 

Den vaknande sexualiteten – kärleksrelationerna 

I den tidigare flickboken fanns ingen vaknande sexualitet med. Parallellen mellan förälskelsen 

och pirret i maggropen till tankar om sex var ingen realitet. En del av flickböckerna idag kan 

fungera som rena handböcker. Det som däremot inte förnekar sig vare sig då eller nu är den 

eviga längtan. Längtan efter att hitta en person att leva med och dela allt med var lika stark då 

som nu. Längtan efter att finna någon som kan förstå ens innersta känslor och som det går att 

mysa med när ömhetsbegäret tar vid, var lika starkt då som nu. I motsats till den tidigare 

flickboken beskrivs inte kärleken och förälskelsen längre som patetisk, präktig och mjäkig 

utan författarinnorna har lyckats hitta tidens anda och därmed klarat av att beskriva känslorna 

romantiskt, nära, varmt och vackert. När till exempel Henke och Suss blir tillsammans igen 

beskriver hon situationen såhär: 

 
Han var tillbaka igen. Äntligen var han tillbaka. Fyllde hennes tillvaro med 
sitt sneda skratt, sina hårda kramar och sitt sätt att se på henne som om hon 
vore den underbaraste personen i världen. Det hade tagit några veckor innan 
hon vant sig och till och med nu, när allt återgått till vardagen och han precis 
som förr satt på hennes säng med kudden bakom ryggen och glosboken i knät, 
kunde hon drabbas av ett slags förunderlig tacksamhet över att han fanns och 
att han tyckte om henne lika mycket som hon tyckte om honom.43 
 

                                                 
42 Beror på hur man räknar eftersom Suss inte har något syskon men att andra fokalisatorn, Henke, i Under Ytan 
har det, kan bli tre alltså. 
43 Lidbeck, 2004, s 172 
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Den nya flickboken vs den tidigare 

Bristen som ofta fanns i den tidigare flickboken bestod i att flickan inte hade någon fästman. 

Vidare skulle de gå på bal eller dans och kläderna och utseendet i övrigt var av vikt för att de 

skulle kunna vara söta och fina. Snygg eller sexig var inte vokabulär som sammankopplades 

till den tidens flickböcker. Flickorna eller de unga kvinnorna uppmuntrades att skaffa sig ett 

yrke för att visa att kvinnor kan men i slutändan var det inte yrkesutövandet som var målet 

utan målet var äktenskapet. Yrkesutövningen hör samman med epitetet präktig men inte med 

självständig. 

     Flickornas värld i idag berättas på deras villkor och den vill berätta om flickornas 

utveckling. Fokus ligger på flickorna och deras utsatthet berättas ur ett flickperspektiv. 

Samtliga analyserade verk tar ett tydligt avstånd ifrån pekpinnarna. I de tidigare flickböckerna 

var de både medel och mål men i den nya flickboken lyser de med sin frånvaro. I de fall där 

flickorna funderar över hur de ska bli av med oskulden, för att de ska kunna vara som alla 

andra, nämns till exempel ingenting alls om könssjukdomar. Författarinnorna verkar vilja 

möta flickboksläsarna utan att riskera deras avståndstagande och lägger inte ens in varningar 

förmedlade i litteraturen av föräldrarna eller skolpersonal. Indirekt finner man dock en del tips 

och råd, som i slutändan leder till att sexualinformationen blir överflödig just då. Sensmoralen 

som förmedlas är att flickorna bör hålla på sig tills de träffar den rätte. Böckerna delar ut det 

budskap som innebär att flickorna inte ska ha för bråttom, de ångrar sig bara då – som Lina i 

Linas kvällsbok.  

     Trots tidens anda med plastikkirurgi, bantningskurer och retuscherade perfekta ansikten är 

den nya flickboken inte fixerad vid utseendet. När Suss färgar sitt hår handlar det mer om en 

ritual och hennes identitet. I Mikas fall, där hon drabbas av anorexi, beror detta inte på att hon 

vill bli smal utan snarare bättre på orientering. Flickornas utsatthet i samhället har tagits på 

allvar av författarinnorna.  De väljer bort en del områden som skulle kunna öka utsattheten.  
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4 Avslutning 
I de senaste två årens utgivning går det återigen att finna flickboken som en egen genre.44 Den 

har inte kommit som ett paradigmskifte utan parallellt till ungdomsboken. Den riktar sig till 

högstadieflickor och kommer förhoppningsvis att fylla ut det tomrum som allt sedan 60-talet 

funnits i ungdomslitteraturen. Detta är ett stort steg i rätt riktning, när det handlar om att 

arbeta med självförtroende hos flickboksläsarna genom att hjälpa dem till rätt självbild. En del 

av författarinnorna som jag har analyserat verk av har uttryckligen sagt att de skriver för att 

visa att flickorna duger.  En tydlig tendens som går att skönja i den nya flickboken är att 

författarinnorna är unga, från 23 till 42 år, och till stor del debutanter. De skriver om vardagen 

i realistiska ordalag som bidrar till att förankringen och identifikationsprocessen hos 

flickboksläsarna underlättas.  

     Utseendefixeringen har uteblivit, media till trots, och den utsatthet som den vanligtvis 

bidrar till slipper flickboksläsaren ifrån. I urvalet av litteraturen tittade jag på om innehållet i 

den valda litteraturen stämde överens med vad de unga flickorna vill läsa om, och det gjorde 

det, där främsta ingrediensen var kärlek och sedan i fallande ordning spänning, 

självbiografiska/halvdokumentär och vardagsskildringar.45 En självklarhet i urvalet bestod av 

att analysera skönlitteratur som faktiskt läses och som generellt sett uppskattas och 

vidarebefordras. Här har jag haft mycket hjälp av eleverna i bokpratarprojektet och i vanliga 

boksamtal med elever. En viktig del i deras förmedling är nämligen att berätta om de kan 

rekommendera boken vidare, till vilken typ av läsare och varför. I urvalet påverkades jag 

starkt av deras åsikter om att litteraturen var bra. 

     Flickböckerna säljs delvis in genom omslagen och de ämnesord som BTJ tillhandahåller. I 

de analyserade verken finns inte stort utrymme till att göra någon annan tolkning än att 

omslagen och ämnesorden riktar sig till just flickläsaren. Färger, motiv och baksidestexterna 

exkluderar och eliminerar med all önskvärd tydlighet pojkläsaren. Detta leder till att 

avvisandet minskar, bla med hjälp från marknadsföringen, då färre läsare väljer fel redan på 

hyllan och istället kan inrikta sig på att söka efter den litteratur de verkligen vill läsa. 

     I den tidigare flickboken har hemmet och familjen haft stor betydelse. För att visa på att 

kvinnan hade frihet började en del kvinnor att förvärvsarbeta men målet var fortfarande 

giftermål. I den nya flickboken är hemmet och familjen fortfarande en nödvändig del av 

vardagen. Litteraturens vardagsskildringar speglas dock på ett inre plan i den nya flickboken, 

                                                 
44 2003 och 2004 
45 Klementsson, Marie-Helene, 2003: ”Att välja rätt ungdomsbok. Lärarskapet, genus och lust när det gäller 
läsning på fritid och i skolan”. B-uppsats, Högskolan Kristianstad. 
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till skillnad från den tidigare som var mycket mer ytlig. Problemen belyses och hanteras och 

ingenting ska i slutändan finnas i garderoben, för att slutet ska vara lyckligt.  

     Då kommer vi osökt in på att samtliga analyserade verk har ett lyckligt slut och det kan 

associeras till barnböcker och folksagor enligt Maria Nikolajeva.46 Ungdomsboken skiljer sig 

genom sitt öppna slut från det nödvändiga lyckliga slutet som hon vidare anser är 

genrebetingat. Visserligen har olika kulturer olika syn på vad som är ett lyckligt slut. I de 

analyserade verken måste dock sluten anses som lyckliga, de hämmade känslorna får komma 

fram. Allting är dock inte frid och fröjd, men hoppet om att kunna lösa problemen finns. 

     Kärlek, förälskelser och förhållanden beskrivs realistiskt med den glädje och plåga som det 

kan innebära. Vi får ta del av förhållanden som fungerar, förälskelser som slår ut all annan 

verksamhet i kroppen och pinan av att inte våga göra slut. Men framförallt blir läsaren 

serverad livsöden på ett jordnära, förankringsbart och gripande sätt. Detta sker utan 

patroniserande inlägg som driver bort trovärdigheten till texten och därmed saboterar 

inlevelsen och flykten, som är läsupplevelsens belöning och mål. 

     Idag finns läsvärda texter som är riktade till unga flickor. När böckerna analyseras faller de 

inte under ”töntstämpeln”, inte heller kopplas de samman med adjektivet fånig, som under 

början av 1900-talet fanns som ett stående epitet till flickboken. Flickböckerna klumpas inte 

längre automatiskt ihop med den litteratur som kallas för triviallitteratur utan de har alla olika 

kvaliteter och olika värde. Utöver detta ligger normen för bedömningen av flickboken för 

första gången på rätt plan. Flickboken värderas efter flickboksnormen, en norm anpassad efter 

litteraturen och dess faktiska läsare. Unga kvinnor värderar och unga kvinnor skriver för dem. 

     Jag kan konstatera kvaliteten på den nya flickboken är bättre än i den tidigare flickboken. 

Detta beror dock inte endast på det faktum att de är skrivna annorlunda, utan en orsak är att 

mottagandet är lagt på rätt plan. De recenseras inom flickboksgenrens norm men framförallt 

är de skrivna för att det finns ett behov hos läsaren och inte ett anspråk hos den rådande 

samhällsnormen, som vill förmedla ett förtryckande, moraliserande eller utbildande budskap. 

Skönlitteraturen, i flickboksgenren, visar på den tydliga tendens som finns idag när det gäller 

skönlitteraturens syfte, nämligen att den varken bör eller ska innehålla propaganda eller annan 

information som bäst förmedlas genom ett informationshäfte.  

     I dagens familjer saknas ofta någon av föräldrarna. Nora, Jenna, Henke har en frånvarande 

pappa och Katrins mamma är frånvarande. Detta framkommer med tydlighet i verken som 

analyserats och de unga tar skada av detta. Det som dock måste poängteras att den nära 

                                                 
46 Nikolajeva, 1998, s 40 
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kontakten som i vissa fall uteblir mellan föräldrar och barn är vald av barnet. Lina släpper inte 

in sin mamma, Katrin avvisar Marie och delvis Kasper, Mika tycker att hennes föräldrar är 

påträngande osv. I de fall där avståndstagandet till föräldrarna förekommer handlar det om 

pubertet och om att vara självständig. I de fall, där föräldrarna valt att vara både psykiskt och 

fysiskt frånvarande, är jag tyvärr säker på att det inte är ett steg mot utveckling och 

självständighet av godo. 

     Beskrivningarna av ungdomarnas situation då och nu skiljer sig starkt. Från början fanns 

kärnfamiljen och barnen skulle sköta sig och de gjorde de oftast. Under 1960 – talet och 

framåt har ungdomsbeskrivningarna tett sig som nattsvarta med ångest, självmordstankar etc. 

Räddaren i nöden belyste, som bok, för första gången hur en pojke mådde psykiskt dåligt. 

Litteraturen har alltså gått från den ena ytterligheten till den andra – men jag ser en vändning, 

vi har hittat en mellanväg. Problemen finns kvar, de är dock mer nyanserade men de har blivit 

överstigliga och inte längre så nattsvarta. Med det aldrig sinande hoppet och med det lyckliga 

slutet avslutar vi läsningen tillfreds och förtröstansfulla. Det tror jag är bra för våra barn de 

matas, redan som det är, med tillräckligt av elände. De behöver få identifiera sig med 

lösningar på problem och de behöver hoppet. 

     Om jag skulle sia om flickbokens eventuella framtid skulle jag säga att den har kommit för 

att stanna. Läsningen fyller olika funktioner hos oss alla vid olika tillfällen. Ibland läser vi för 

att komma undan den stressade och tunga vardagen när vi behöver fly bort en stund, till en 

annan värld och till en annan tid. Andra gånger vill vi utbilda oss genom att läsa om faktiska 

händelser, historiska platser eller historiska personer. I ungdomsboken, från 1960-talet och 

framåt har det främsta motivet varit identifieringsprocessen. Under 1960 och 70 –talen läste vi 

om bl a dagis, skilsmässor och homosexualitet för första gången. Tillgången styrs av 

efterfrågan och under den här tiden var de nämnda situationerna nya att prata öppet om och 

därmed svårhanterliga. Litteraturen fyllde sin funktion genom att många ungdomar kunde läsa 

om samma problem och frågor som de själva hade. Ungdomsboken har därmed en mycket 

viktig roll i våra tonåringars vardag. Tänker jag sedan vidare i form av pojk- och flickböcker 

ser jag att de har en lika viktig roll, var och en för sig. Pojkar och flickor tillhör ungdomen 

men ungdomar är inte pojkar och flickor - de är antingen eller. Då män och kvinnor anses 

vara olika, framförallt genetiskt, är självklart även pojkar och flickor det. Därför är jag 

övertygad om att flickboken har kommit för att stanna. Den kommer dock parallellt till den 

viktiga ungdomsboken och inte som ett paradigmskifte.  
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