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1. Inledning 

Vad har flickorna Anna, Lotta och Timoteij gemensamt? Och vad skiljer dem åt? Hur hon än har 

sett ut eller agerat har flickan i den svenska flickboken diskuterats och kritiserats. Anna i Väninnorna 

(1912), Lotta i Festligt, Lotta! (1969) och Timoteij i Kär i kärleken (2011) är alla 16 år gamla och 

huvudroller i var sin ungdomsroman som kategoriseras som flickbok. Romanerna är skrivna av 

författarinnor i olika tider och under olika slags förhållanden och kontext. Väninnorna skrevs i en 

tid då kvinnan fortfarande kämpade för att få rösträtt.1 Samhället präglades långt in på 1900-talet 

av sedlighetsdebatten.2 Därför var sexualitet fortfarande ett tabubelagt ämne att skriva om i 

litteratur in på början av 1900-talet.3 Under 1960-talet när Festligt, Lotta! skrevs vaknade en andra 

vågens kvinnorörelse till liv. Utmärkande frågor var dess politisering om kvinnors villkor och 

teoretisering av kvinnoförtryckets ursprung, orsaker och upprätthållande.4 Det var en tid där 

moders- och hemmafrurollen började kritiseras.5 Efter millennieskiftet skrev många författare fram 

flickors frigörelse från normer och generella normer om ungdom i ungdomslitteraturen. Idag kan 

läsare av svensk ungdomslitteratur i hög grad möta alternativ till stereotypa könsuppfattningar 

gällande kropp, kön, sexualitet, identitet och makt.6 

Från att flickboksgenren var lämplig läsning för borgerskapets flickor förkastades 

den under 1960- och 1970-talet då forskningen kring flickböcker dominerades av ett 

ideologikritiskt perspektiv. Flickboken skulle dö menade många. Under 1990-talet fick flickboken 

en slags upprättelse där nutida flickboksforskare menade att de äldre flickböckerna endast förhöll 

sig till den dominerande strukturens tillåtna form skriver Marika Andrae, Rött eller grönt? Flicka blir 

kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914–1944 (2001).7  

 Idag är det närmare 50 år sedan begreppet ungdomslitteratur ersatte de båda termerna 

flick- och pojkbok, skriver Birgitta Theander i Älskad och förnekad. Flickboken i Sverige 1945 – 65 

                                                
1 kvinnlig rösträtt, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvinnlig-rösträtt (hämtad 
2017-05-22). 
2 Hjördis Levin, Kvinnorna på barrikaden: Sexualpolitik och sociala frågor 1923–36, Smedjebacken: Carlssons bokförlag, 
1997, s. 16. 
3 Birgitta Svanberg, ”Slaget om driften”, http://nordicwomensliterature.net/sv/article/slaget-om-driften (2017-05-
22). 
4 Ulla Manns, Gunhild Kyle, Nationalencyklopedin, kvinnorörelse, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvinnorörelse (hämtad 2017-05-22). 
5 Lisbeth Larsson, ”På jakt efter den moder som försvann” i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, 
http://nordicwomensliterature.net/sv/article/p%C3%A5-jakt-efter-den-moder-som-f%C3%B6rsvann (hämtad 
2017-05-24). 
6 Nina Christensen, Mia Österlund, ”Mångfaldiga former. Aktuell nordisk barn- och ungdomslitteratur i ett 
könsperspektiv.” i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, http://nordicwomensliterature.net/sv/article/m%C3%A5ngfaldiga-
former-aktuell-nordisk-barn-och-ungdomslitteratur-i-ett-k%C3%B6nsperspektiv (2017-05-22). 
7 Marika Andrae, Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914–1944, 
Stockholm: B. Wahlströms, 2001, s. 46–47.  
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(2013).8 Tidigare delade förlagen in ungdomslitteratur efter kön, flickbok till flickor och pojkbok 

till pojkar där ungdomsromanen utvecklades för att förena dessa kategorier.9  Idag är begreppet 

flickbok därmed historia och hyllor i bokhandeln är istället för kön indelade efter ålder eller med 

benämningen ”ungdom”/”unga vuxna”. Lena Kåreland menar dock i ”Hur kär får man egentligen 

bli? Flickors passioner och vänskap i Katarina von Bredows ungdomsromaner” i Flicktion. Perspektiv 

på flickan i fiktionen (2013) att vi i ungdomslitteratur från 2000-talet fortfarande kan se mönster från 

den äldre flickbokslitteraturen. 

 Vem är då denna kritiserade och diskuterade flickboksgestalt? Boel Westin skriver i 

antologin Om flickor för flickor (1994) att flickboken hade flickor som protagonister och var skriven 

om flickor för flickor. Centrala motiv i flickboken var ofta utvecklingen från flicka till kvinna, den 

problematik som cirklar kring kärlek och män, äktenskap, familj och hem. Men genren skildrar 

också den unga kvinnans väg till utbildning, hennes studier, arbete och yrkesval. Flickboken åkallar 

också ofta sin läsekrets genom underrubriker som ”berättelse för flickor” eller ”Läsning för 

flickor?”10  

Vad jag i den här uppsatsen vill undersöka är om det går att utröna några likheter 

och skillnader i hur flickan beskrivs och konstrueras i tre ungdomsromaner som kategoriseras som 

flickböcker, även om de är skrivna under olika tidsperioder. Jag är nyfiken på vem 

flickboksgestalten är och vill därför studera flickan utifrån tre typiska flickboksteman: kropp/kön, 

relationer och utvecklingen från flicka till kvinna. Uppsatsen inleds av en presentation av tidigare 

forskning kring verken och flickboken som genre för att kontextualisera och introducera själva 

flickboken som analysmaterial.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att studera likheter och skillnader i sättet flickan i tre 

ungdomsböcker som definieras som flickböcker från tre olika tidsperioder skildras med tanke på 

teman som kropp/kön, relationer och utvecklingen från flicka till kvinna. Jag vill undersöka hur 

berättelserna skapar flickboksgestalten, hur flickan beskrivs och konstrueras och om det över tid 

sker någon förändring i sättet hon skildras. Därför har jag valt ungdomsromaner från olika 

                                                
8 Birgitta Theander, Älskad och förnekad. Flickboken i Sverige 1945 – 65, Göteborg/Stockholm: Makadam Förlag, 2006, 
s. 9.  
9 Lena Kåreland, ”Hur kär får man egentligen bli? Flickors passioner och vänskap i Katarina von Bredows 
ungdomsromaner” i Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen, Malmö: Universus Academic Press, 2013, s. 238–239.  
10 Boel Westin, Om flickor för flickor, Westin, Boel, Toijer-Nilsson, Ying (red.) Stockholm: Rabén och Sjögren, 1994.s. 
11–13.  
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tidsperioder. I min uppsats kommer jag inte att kunna dra en generell slutsats om flickboksgestalten 

utan endast utifrån mitt material.  

1.2 Material 

I min analys har jag avgränsat ämnet till tre romaner för unga utgivna år 1912, 1969 och 2011 med 

kvinnliga protagonister som samtliga är 16 år gamla. I urvalet av material har jag utgått från 

antologier över flickböcker, om verket har målgruppen flickor samt definitionen av genren 

flickböcker. Westin menar att flickboken var skriven om flickor för flickor och därför märktes ofta 

böckerna ut som ”flickbok” på omslaget. Enligt Kåreland förstås ungdomsboken från 2000-talet 

kunna ha samma tematik och mönster som den äldre flickboksgenren.11 I urvalet av en flickbok på 

2000-talet finns inte den explicita särhållningen mellan flick- och pojkbok att utgå från, men med 

Kårelands analys går det att hitta ungdomsromaner som liknar de ungdomsböcker som tidigare av 

förlagen klassades som flickböcker. I valet av romanen från 2011 utgick jag därför från 

huvudpersonens kön, ålder och handlingens tematik vilken överensstämmer med hur Westin och 

Kåreland definierar genren flickböcker.   

 

Väninnorna. Berättelse för unga flickor av Helena Nyblom (1912) 

Romanen är skriven av författaren Helena Nyblom och handlar om de nära vännerna Anna Lücke 

och Louise Maron och utspelar sig i sin samtid. Anna är 16 år och från en välbärgad familj. De 

båda blir vänner när Anna tar utfattiga Louise under sina vingar och låter henne bo hemma i 

familjens våning. De två har ett avundsvärt nära vänskapsband, men om dem och kring dem finns 

hela tiden olika uppvaktande män. Louise flyttar efter en tid ut till Annas morfar amiralen och blir 

dennes hushållerska och när denne dör köper hon en egen stuga på Trädgårdsudden. När Annas 

familj gått i konkurs och föräldrarna avlidit flyttar hon ut till Louise. Inte långt från deras stuga bor 

vännerna Adrian Schütte och Per Kraft. Alla fyra börjar umgås och i romanens slut uppdagas två 

kärleksförhållanden, Adrian och Louise, Per och Anna. Nybloms läsekrets för romanen anges med 

underrubriken ”Berättelse för unga flickor” vilken syns tydligt på bokens framsida.  

 

Festligt, Lotta! av Merri Vik (1969)  

Romanen handlar om sextonåriga Lotta Månsson och ingår i serien B. Wahlströms flickböcker och 

skrevs av författaren Ester Ringnér-Lundgren (1907-1993) men under pseudonym Merri Vik. 

Eftersom verket ingår i en serie innehåller den flera återkopplingar till tidigare romaner om Lotta. 

                                                
11 Kåreland 2013, s. 238.  
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Det är sista terminen i nian för Lotta och bästa vännen Giggi. Lotta är kär i Paul som gör lumpen 

men i början av romanen är hemma på permission. I bakgrundshistorien planerar Lotta, familjen 

och hennes vänner en storslagen fest för hennes farbror som fyller 60 år samtidigt som de alla 

inväntar det stundande sommarlovet. Lotta råkar som vanligt ut för klumpiga och pinsamma 

upptåg, som att fastna i hissen till lägenheten. Lotta hittar stulna diamanter och får en hittelön på 

fem tusen kronor av guldsmeden i staden. När hon ska hjälpa sin lärare Lockige Fridolf att lämna 

några papper i hans brevlåda försvinner hennes bag. Det hela resulterar i riktig eskapad för att leta 

reda på person som av misstag tagit väskan. Lotta beskriver sig själv som en flicka med tur i oturen. 

På omslaget anges målgruppen med ”B. Wahlströms flickböcker” som tydlig markör.  

 

Kär i kärleken av Lina Forss (2011) 

Författaren Lina Fors är född 1967 och debuterade 2005 med romanen Vildängel. År 2011 utkom 

Kär i kärleken på bokförlaget Bonnier Carlsen. Romanen handlar om sextonåriga Timoteij af Lilja 

från Djursholm som precis har flyttat till London. Timoteij har pengar, snygga kläder och en egen 

flott våning i Chelsea. Hennes föräldrar är skilda. Pappan bor med sin nya familj och mamman 

tillsammans med Örjan i en lägenhet bredvid Timoteij. I skolan är hon populär bland både killar 

och kompisar och gillar att festa. När hon träffar på Wille hemifrån blir hon upp över öronen kär, 

samma sak händer när hon träffar killarna Paul och John. Hennes känslor för killarna tar upp 

majoriteten av hennes tankar i vardagen. 

Kär i kärleken märks inte på samma sätt som Väninnorna eller Festligt, Lotta! som en 

flickbok utan definieras utifrån att protagonisten är flicka och de typiska flickboksteman romanen 

innehåller. 

1.3 Teori och metod 

För att undersöka skillnader och likheter mellan verken kommer jag med hjälp av en komparativ 

metod göra en tematisk närläsande analys av teman som kropp/kön, relationer och utvecklingen 

från flicka till kvinna. I den jämförande analysen används ett genusteoretiskt perspektiv med stöd 

i Marika Andraes Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 

1914–1944 (2001), Judith Butlers Genustrubbel (2007) och Mia Francks Frigjord oskuld. Heterosexuellt 

mognadsimperativ i svensk ungdomsroman (2009).  

Andrae analyserar i sin avhandling kön och teman som omvandlingen från flicka till 

kvinna och relationer. Hon undersöker hur huvudpersonens konfrontation med omvärlden 

narrativt byggs upp och tematiseras och hur flickan inte längre får uppträda som barn utan istället 

skall lära sig de vuxnas sociala spel. Protagonistens könskonstruktion sker enligt henne genom 
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narrativ progression när barnets beteende övergår till tonåring och vuxen.12 Andrae använder sig 

av begreppen vertikala och horisontella relationer. Vertikala relationer innebär hierarkisk skillnad och 

i horisontella ligger relationen på samma nivå, exempelvis vänskap mellan två flickor.13 

Protagonisten utsätts för andra karaktärers medvetna formande och en internalisering av normer 

på olika nivåer vilket skapar en könskonstruktion där den vanligaste i flickböcker är flickans 

omvandling till kvinna. Exempel på detta är hur flickan lär sig ett passande beteende eller har sin 

mamma som förebild.14 I analysen kommer jag att använda tre begrepp från Andraes avhandling 

för att analysera kön: könskonstruktion, könskonstituering och könsdikotomisering.15 Begreppet 

könskonstruktion kommer användas för att se hur berättelserna skildrar flickans formande i 

förhållande till kön.16  Könskonstituering handlar enligt Andrae för den enskilde individen om en 

identitetsskapande process i förhållande till könsnormerna, hur vi ska bete oss som män och 

kvinnor.17  Processen fortgår genom hela livet och vi är både utsatta för och medskapande till dessa 

normer. Begreppet inbegriper både individen och samhället och ger grundläggande förutsättningar 

för hur individen skall handla. Könsdikotomiseringen, att tydliggöra skillnaden mellan könen, är en 

avgörande del av könkonstitueringen.18Andrae tar exemplet att hänvisningen till att böcker där ena 

berättelsen är avsedd för flickor och den andra för pojkar betonade könsskillnaden och kan därför 

ses som en del av könskonstitueringen i samhället.  

Med hjälp av Judith Butlers begrepp performativitet kommer jag i analysen att uppmärksamma 

”performativitetens uttryck”, könet uttryckt i handling, om hur flickskildringen skapar kön och 

kropp. Begreppet beskrivs som ett flertal upprepade handlingar, talakter eller ritualer som gör att 

något naturaliseras och skapas i sitt sammanhang.19 Performativa handlingar producerar våra 

identiteter och sexualiteten avgör hur vi skapar kön och genus menar Butler. 

Tillsammans med tidigare nämnda begrepp kommer jag mot bakgrund av Mia Francks 

resonemang att uppmärksamma skildringen av kropp och kön. Så här skriver Franck om flickans 

kropp i förhållande till könskonstruktion i ungdomsromaner: 

 
Kroppen är avgörande för flickans självuppfattning. Hon skärskådar sin kropps alla skrymslen och 

uppfattar att den motarbetar hennes position som flicka/kvinna eftersom den inte motsvarar idealet. 

                                                
12 Andrae 2001, s. 86.  
13 Andrae 2001, s. 119.  
14 Andrae 2001 s. 95.  
15 Andrae 2001, s. 19. 
16 Andrae 2001, s. 21.  
17 Begreppet könskonstituering myntades av sociologen Eva Lundgren i Det får da vaere grenser for kjønn. Voldelig empiri og 
feministisk teori, Oslo: Universitetsforlaget, 1993.   
18 Andrae 2001, s. 20.  
19 Judith Butler, Genustrubbel, Göteborg: Daidalos, 2007, s. 28. 
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Kroppen ställs därmed i centrum för utforskningen av kvinnligheten, detta oberoende av om flickan 

kritiskt granskar sig själv i spegeln eller hon inte själv övervakar sin kropp. Istället kan kroppsligheten 

iakttas implicit i texten som en underliggande uppfattning om könskonstruktion.20 

 

Franck skriver om hur kroppen inom feministisk forskning varit central eftersom kropp och 

kroppslighet ofta representerar det konkreta uttrycket för kvinnors underordning. För att en 

individ ska tillhöra ett visst kön är det väsentligt att kroppen upplevs som begriplig menar 

Michel Foucault, skriver Franck. Att förstå kroppen kan också innebära ”självklarheter” som 

formuleras kring sexualitet där normen framställs som heterosexualitet.21   

1.4 Tidigare forskning 

En c-uppsats som är uppbyggd på ett sätt som liknar den här uppsatsens tillvägagångssätt är Om 

inte om vore. En jämförande studie av tre ungdomsromaner av Marika Stiernstedt, Inger Brattström och Katarina 

von Bredow av Åsa Thollander (2014).22 Thollander har även hon valt att jämföra ungdomsböcker 

riktade till flickor utkomna under skilda tidsepoker under 1900- och 2000-talen. Thollander 

använder sig av komparativ metod där Yvonne Hirdmans ”Genussystemet – reflexioner kring 

kvinnors sociala underordning" används för att ge verken en kontextualiserad förankring. 

Thollander använder sig även av budskapet i Jacqueline Roses bok The Case of Peter Pan or the 

Impossibility of Children's Fiction (1984) för att med detta perspektiv kunna se hur de vuxna och det 

samtida samhället såg på ungdomar. Syftet med Thollanders uppsats är att undersöka hur dessa 

böcker speglar samhällets förändrade syn på ungdomar och då särskilt synen på flickor och deras 

blivande roll i vuxenvärlden. 

I min uppsats vill jag istället för att utröna samband mellan text och kontext som 

Thollander gör undersöka själva flickboksgestalten, om det finns några skillnader och likheter i hur 

hon skildras, på vilket sätt flickan beskrivs och framställs i verken med tanke på kropp, kön, 

relationer och utvecklingen från flicka till kvinna.  

 

 

 

 

                                                
20 Mia Franck, Frigjord oskuld. Heterosexuellt mognadsimperativ i svensk ungdomsroman, Åbo: Åbo Akademis förlag, 2009, s. 
62 
21 Franck 2009, s. 64–65.  
22 Åsa Thollander, Om inte om vore. En jämförande studie av tre ungdomsromaner av Marika Stiernstedt, Inger Brattström och 
Katarina von Bredow, Kandidatuppsats framlagd vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2014.  
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Väninnorna. Berättelse för unga flickor av Helena Nyblom 

Författaren Helena Nyblom (1843–1926) är främst känd för sina sagor, men skrev också två 

flickböcker, Kusinerna och Väninnorna.23 Förutom författare var hon en mycket aktiv recensent och 

kulturskribent. 24 Väninnorna blev bättre mottagen än Nybloms tidigare flickbok Kusinerna.25 Gunnel 

Vallqvist skriver i biografin Helena Nyblom (1987) kort om Helena Nybloms småskaliga 

flickboksproduktion under tidigt 1900-tal och framlägger hur illa omtyckt genren var av kritiker 

men också av författaren själv. Båda romanerna Kusinerna och Väninnorna var enligt ett brev till 

Ellen Key beställningsverk och inte skrivet ur författarens hjärta.26 Kritiker skrev att ”genren är 

icke god, och Helena Nyblom är för god för genren”.27  

Maria Andersson analyserar i Att bli människa. Barn, sedlighet och kön i Amanda Kerfstedtsm Helena 

Nybloms och Matilda Mallings författarskap 1880–1910 (2010) några av Nybloms verk med tanke på 

flera teman som kropp och kön. I kapitlet ”Kön, blick och maktspel” skriver Andersson om flickan 

i 1800–1900-talets flickböcker: 

 
För flickan en betydelsefull tid med bal- och societetsliv som återkommer som tema i 1800-talets och 

1900-talets flickböcker. Under balsammankomsterna testas karaktärerna och kärleksväxlingarna reds ut 

eller når klimax. På samma sätt utnyttjas balsekvenser i till exempel LM. Alcotts klassiska flickbok Little 

Women (1868) för att belysa karaktärernas olika ambitioner i livet och i Helena Nybloms Väninnorna 

(1912) får en bal en viktig roll i protagonistens utveckling.28 

 

Westin skriver i kapitlet ”Patriarkatet och erotiken. Helena Nyblom, Agnes von Krusenstjerna och 

Marika Stiernstedt” om Helena Nyblom och hur hennes flickböcker Kusinerna (1910) och 

Väninnorna (1912) idag sedan länge är bortglömda. Men i samtiden gick Nybloms flickböcker bra. 

Kusinerna kom redan utgivningsåret i två upplagor och efter Väninnorna fortsatte Nyblom med 

noveller i Flickornas julbok (1916).29  Både Väninnornas och Kusinernas protagonister kan beskrivas 

som uttalat emanciperade eller med kvinnosaken sympatiserade unga kvinnor hävdar Westin.30  

 

 

                                                
23 Eva Nordlinder, Sekelskiftets svenska konstsaga och sagodiktaren Helena Nyblom, Stockholm: Bonniers Juniorförlag AB, 
1991, s. 101, 117.  
24 Maria Andersson, Att bli människa. Barn, sedlighet och kön i Amanda Kerfstedts, Helena Nybloms och Matilda Mallings 
författarskap 1880–1910, Göteborg: Makadam, 2010, s. 28.  
25 Westin 1994, s. 18. 
26 Gunnel Vallqvist, Helena Nyblom, Stockholm: Norstedts förlag, 1987, s. 193–194.  
27 Vallqvist 1987, s. 194.  
28 Andersson 2010, s. 141. 
29 Helena Nyblom, Flickornas julbok: berättelser om flickor från slott och koja, Stockholm: Åhlén & Åkerlund, 1916. 
30 Westin 1994, s. 27.  
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Festligt, Lotta! av Merri Vik 

Festligt, Lotta! ingår i serien B. Wahlströms flickböcker och skrevs av författaren Ester Ringnér-

Lundgren (1907-1993) men lanserades under pseudonymen Merri Vik. I serien om Lotta ingår 47 

böcker. Ester Ringnér-Lundgren föddes i Norrköping, utbildade sig till lärarinna men blev därefter 

hemmafru. Hennes första verk utkom 1951 och sammanlagt skrev hon ungefär 140 böcker. 

Ungefär 2 miljoner Lotta-böcker har sålts skriver Charlotta Ödman i sin artikel ”Kära Lotta: En 

studie i Ester Ringnér-Lundgrens Lottaböcker, Wahlströms mest lästa flickbokserie” (1999).31  

Charlotta Ödman protesterar i sin uppsats Kära Lotta: En studie i Ester Ringnér 

Lundgrens Lottaböcker, Wahlströms mest lästa flickboksserie (1998) mot det enögda och nedvärderande 

perspektiv Lottaböckerna drabbats av från kritiker- och litteraturvetarhåll.32 Ödman har utgått från 

C-uppsatsen ”Lotta-böckerna en studie i Ester Ringnér- Lundgrens långserie” (1981) av Kerstin 

Weidel33 och Jenny Nilssons ”Värderingar i Merri Viks Lotta-böcker” (1984)34 och 

flickboksdefinitioner från antologin Om flickor för flickor (1994). Ödman väger den nedvärderande 

och den senare uppvärderande kritiken mot varandra och når slutligen fram till hur Lottaböckerna 

exempelvis tvärtom än vad kritiker tidigare hävdat gör upp med den konventionella kvinnorollen 

och problematiserar kvinnans underordnade position i ett patriarkat. Lotta-böckerna skildrar en 

realistisk miljö och i böckerna där Lotta är 13–14 år tydliggörs en verklighet på gränsen mellan barn 

och ung dam. Seriens struktur byggs upp av Lottas vardagsverklighet i skolan, sommarlov på landet, 

semesterresor med vänner, arbete på sjukhus och bokförlag osv. När man anklagar böckerna för 

konventionellt könsrollsmönster bortser man från att Lotta tar studenten, utbildar sig och skaffar 

sig arbete (i motsats till sin mamma). Lottaböckerna problematiserar istället för att följa 

könsrollerna, skriver Ödman.35 

Theander behandlar i sin avhandling Lotta-serien och skriver ”Lotta kombinerar 

drag från både Eurén-Berners och Söderling-Brydolfs hjältinnor, samtidigt som hon är en helt egen 

skapelse. Från Eurén-Berner känner man igen viss sötaktighet, hjältinnans benägenhet att kalla sig 

själv ’lilla’, och den långt utdragna serieformen där så småningom hjältinnans dotter tar över 

berättandet. Från Söderling-Brydolf känner man igen den respektlösa uppstudsigheten mot vuxna 

                                                
31 Charlotta Ödman, ”Kära Lotta: En studie i Ester Ringnér-Lundgrens Lottaböcker, Wahlströms mest lästa 
flickbokserie” i Horisont, 46, 1999: 4, s. 58–69.  
32 Charlotta Ödman, Kära Lotta: En studie i Ester Ringnér Lundgrens Lottaböcker, Wahlströms mest lästa flickboksserie, 
Uppsats i fördjupad kurs i nordisk litteratur, Nordicas avdelning för litteraturvetenskap, Helsingfors universitet, 
1998, s. 9.  
33 Kerstin Weidel, Lotta-böckerna: en studie i Ester Ringnér-Lundgrens långserie, Litteraturvetenskapliga institutionen, 
Uppsala universitet, 1981. 
34 Jenny Nilsson, Värderingar i Merri Viks Lotta-böcker, Litteraturvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 
1984. 
35 Ödman 1999, s. 58–69. 
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och äldre syskon. Men Lotta har också ett alldeles eget tonfall, en självironi som en mer subtil och 

dubbeltydig än andras, vilken ger en större humoristisk potential.”36 Theander beskriver Lotta som 

slarvig, pratsam, glad och impulsiv, samtidigt är hon mycket mån om sin värdighet.  

 

Kär i kärleken av Lina Forss 

Om Kär i kärleken har det inte gjorts någon forskning. Inte heller finns många recensioner. Det 

mesta som går att hitta om Forss roman är istället blogginlägg från bokbloggare. ”Boken är en 

ganska typisk ungdomsbok, men ändå bättre än många andra jag har läst.” skrev GTs 

ungdomsrecensent Vilma Nilsson.37 Nilsson beskriver Kär i kärleken som både rolig och sorglig 

med hög igenkänningsfaktor för henne själv som tonårstjej. Såhär avslutar hon recensionen: ”När 

boken är slut känns det som att den vill säga det vi alla egentligen redan vet: Att killar är idioter och 

att det viktigaste är att ha en riktigt bra kompis”.38 Om protagonisten Timoteij skriver bloggen 

Boknea: ”Huvudpersonen Timmy är kanske inte den karaktär man blir sådär överförtjust i. Hon 

kan till och med bli riktigt irriterande. Men hon känns verklig. Ingen övermänskligt god och 

underbar person. Hon känns snarare som en person som många personer skulle kunna känna igen 

sig i, trots att de kanske inte tänker på det, eller vill det.”39 Alice skriver på bloggen Bokpussen att 

hon först var mycket skeptisk till romanen, både av baksidestexten och dess trailer. Hennes 

förväntningar var låga men hon tyckte efter att hon läst klart att handlingen var ganska bra. Ändå 

beskriver hon boken som ”sjukt seg” och ”tröttsam”. Hon skyller på sig själv som läsare och 

skriver: ”Men, det är nog bättre för tjejer som gillar sådana här böcker. För om man fastnat för 

texten på baksidan så är den nog jättebra” (min kursiv).40 Här utpekas uttryckligen tjejer som publik 

för ungdomsromanen av recensenten.  

1.5 Flickboken som genre 

Sonja Svensson definierar genren flickbok på följande sätt: ”skildring om och för unga kvinnor, 

företrädesvis av medelklass, som i sin klassiska utformning ofta beskriver huvudpersonens 

utveckling från barnsligt uppror (”yrhätta”) till social mognad och försoning med tidens 

                                                
36 Theander 2006, s. 307–308. 
37 Vilma Nilsson, ”Bekräftar vad vi redan vet”, GT, 14/9 2011, http://www.expressen.se/gt/kultur/bekraftar-vad-
vi-redan-vet/ (2017-05-08) 
38 Nilsson 2011. 
39 Boknea, ”Kär i kärleken” (2012-03-04), Boknea, http://boknea.blogspot.se/2012/03/kar-i-karleken.html (2017-05-
08). 
40 Bokpussen, ”Kär i kärleken – Lina Forss”, (2011-06-01), Bokpussen, http://bokpussen.blogspot.se/2011/06/kar-i-
karleken-lina-forss.html (2017-05-08). 
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kvinnoideal.”41 Flickboken har sina rötter i upplysningens skrifter om kvinnans fostran och 1700-

talets familjeromaner som ofta innehöll moralpedagogik om flickors karaktär.42 Som genre uppstod 

flickboken i mitten av 1800-talet när ungdomstiden förlängdes och den framväxande 

borgarklassens döttrar skulle förses med lämplig litteratur i väntan på ett äktenskap och har därför 

rötter i en äldre tids uppfostringslitteratur.43 Enligt forskningstraditionen har både kritiker och 

akademin förhållit sig till flickböcker med förakt och varningar.44 Ödman skriver att Vivi Edström, 

tidigare professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, beskrev flickboken som 

triviallitteratur och som ”ytlig, samhällsfrånvänd underhållningslitteratur”.45 Under senare delen av 

1900-talet och början av 2000-talet började forskare istället försvara flickboksgenren. Westin menar 

att ”flickboken ingalunda är könsideologiskt konservativ till sin natur. Den iscensätter det 

patriarkala samhällets värderingar i sin syn på kvinnors liv och villkor”.46 Hon definierar genren på 

detta sätt: 

 
Flickboken är en litteratur som definierar sig genom sitt kön. Den är, med få undantag, skriven 

av kvinnor. Det är flickor och unga kvinnor som innehar huvudrollerna. Den skildrar hemmet, 

livet och världen ur ett specifikt perspektiv. Den är skriven och avsedd för flickor och unga 

kvinnor. Flickboken är med andra ord en text där könet, det gäller såväl författaren som 

protagonisten och läsaren, fungerar som genrebestämmande kategori.”47 

 

Hon menar att flickboken kan ses som ”en realistisk text i så måtto att den skildrar och speglar sin 

tids villkor och möjligheter för flickor och unga kvinnor. Som helhet kan flickboken karakteriseras 

som en kvinnlig utvecklings- och bildningsroman”. 48 

Birgitta Josefsson definierar i Kvinnornas litteraturhistoria flickboken med grund i 

könsdikotomin mellan kvinnor och män:  

 
Flickboken är en bok avsedd för läsare med den minsta gemensamma nämnaren flicka. Den 

berättar om flickor för flickor, och den kan vara flickbok bara i en samhällelig situation, där 

                                                
41 Sonja Svensson, flickbok, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flickbok 
(hämtad 2017-05-11). 
42 Klassiska flickskildringar som nämns i Nationalencyklopedins artikel är exempelvis Louisa M. Alcotts Little Women 
(1868), serierna om Katy av Susan Coolidge, serien om Anne på Grönkulla av Lucy Maud Montgomery, Väninnorna 
av Helena Nyblom (1912), Ullabella av Marika Stiernstedt (1922), Elisabeth Kuylenstierna-Wensters flickskildringar, 
Gerda Meyersons Flickor emellan (1890), B.Wahlströms flickböcker och Kitty-böckerna av Carolyn Keene. 
43 Westin 1994, s. 11. 
44 Ödman 1999, s. 61.  
45 Ödman 1999, 62. 
46 Westin 1994, s.12. 
47 Westin 1994, s.10.  
48 Westin 1994, s. 13. 
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flickor och kvinnor tilldelats en principiellt sett annorlunda roll än pojkar och män; där det finns 

ett andra kön, kvinnor, och ett annat slags människor, barn. Det är genom kategorierna ålder 

och kön som flickboken avgränsar sin publik. Gränserna för begreppet flicka utgörs av de båda 

polerna barn och kvinna.49 

 

Josefsson poängterar att det är kategorierna ”ålder” och ”kön” som avgränsar publiken för en 

flickbok. Gunilla Domellöf skriver i När den rätte kommer. En undersökning av svenska flickböcker från 

1930-talet (1979) om hur de äldre flickböckernas realism ”återspeglar tidstypiska attityder i 

allmänhet” men även domineras av författarens bakgrund och erfarenheter, samhällskontexten, 

ekonomiska förhållanden, uppfostring- och utbildningsideal och kvinnorörelsen.50  

 Andrae beskriver i sin avhandling den svenska flickbokens uppkomst som ett möte 

mellan uppfostringslitteraturen och romantraditionen från Samuel Richardsons brevromaner, Jane 

Austen och systrarna Brontë. Flickboken blev en utvecklingsroman om en eller flera flickors liv 

och speciellt övergången från flicka till kvinna.51 Andrae menar att flickorna i romanerna både är 

uppfostrare och förebilder.52 Ideal som framgick i flickböckerna var ofta att hon bland annat skulle 

vara anspråkslös, redig, vacker, naturlig, duktig och ordentlig.53 

Eva Söderberg, Mia Österlund och Bodil Formark beskriver i introduktionen till 

Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen (2013) flickbokens bärande kännetecken som att den förhåller 

sig till att göra flickskap till föränderliga flicknormer i olika historiska kontexter.54 I samma antologi 

skriver Lena Kåreland: ”Flickans utseende har alltid spelat stor roll i böcker för flickor, både i den 

äldre flickboken och i nutida ungdomsböcker.” 55  I texten diskuterar hon Katarina von Bredows 

ungdomsromaner i ljuset av äldre flickbokslitteratur. Kåreland poängterar hur Bredows böcker idag 

säljs och kategoriseras som ungdomsböcker och hävdar att i Bredows böcker smälter inte pojk- 

och flickboken samman, istället kan man se ett slags förklädda flickböcker med mönster hämtade från 

den klassiska flickboken.56 Det framgår att det är relationen mellan kvinna och man, flicka och 

pojke som står i centrum i hennes berättelser som också rör sig i tematiken kring kropp, 

utseendefixering, kärlek och romantik, vilka Kåreland menar är hämtade från den klassiska 

                                                
49 Birgitta Josefsson, ”Läsning för unga flickors hjärta och förstånd” i Kvinnornas litteraturhistoria, Del 2/1900-talet. Red 
Holmqvist, Ingrid och Witt-Brattström, Ebba, Stockholm: Författarförlaget, 1983, s. 251.  
50 Gunilla Domellöf, När den rätte kommer. En undersökning av svenska flickböcker från 1930-talet, Umeå: Institutionen för 
litteraturvetenskap, Umeå universitet, 1979, s. 9. 
51 Andrae 2001, s. 47.  
52 Andrae 2001, s. 48.  
53 Andrae 2001, s. 97.  
54 Eva Söderberg, Mia Österlund och Bodil Formark, ”Introduktion”, Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen, Malmö: 
Universus Academic Press, 2013, s. 17.  
55 Kåreland 2013, s. 230. 
56 Kåreland 2013, s. s. 238–239.  
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flickboken. Genom jämförelse med Bredows ungdomsromaner förstås också den äldre 

flickbokslitteraturen anamma mönster som flickans identitetssökande, medelklassmiljöskildring 

och föräldrar och vuxna som statiska i beteende och uppträdande.57 

Genren som förändrats och utvecklats över tid består, precis som de flesta andra 

genrer, av böcker av skiftande kvalitet och grad av komplexitet, och det finns en mängd 

undergenrer och varierande syften med flickböckerna.58  

2. Kropp och kön 

2.1 Väninnorna 

När Anna och föräldrarna i Väninnorna är på resa i Berlin uppdagas hennes syn på de kroppsliga 

ideal hon lever efter: ”Damerna äro mycket feta och vidlyftiga i omfång. Medan vi ju hemma hos 

oss gärna vilja vara så smala och slanka som möjligt, tycks idealet här vara mest möjliga 

korpulens. Isynnerhet äro de rent förvånansvärt höga över bröstet och se alla ut som ammor.” (s. 

161) Hon är medveten om de ideal hon bör passa in i och vad för slags kropp som utgör en kvinna 

i den kontext berättelsen utspelar sig i.  

Kroppen kommenteras och jämförs fortlöpande av både Anna själv och andra 

karaktärer och hon får återkommande höra att hon är vacker: ”Är hon inte söt? Är hon inte 

förtjusande? utropade han till de inträdande.” (s. 287) Karaktärerna slänger sig med liknelser och 

beröm samtidigt som det finns ett överhängande ideal som visar sig genom att hon medvetet 

granskar sin kropp: ”Hon tog av sig hatten och speglade sig ganska länge.” (s. 86) När familjen 

Lücke ska på bal i början av romanen framgår det hur Anna anstränger sig för att göra sig så vacker 

som möjligt. Explicit och inför Anna själv skärskådar värdparet hennes kropp och bekräftar att den 

förändrats: ”Vad hon växt, sedan jag såg henne sist! sade presidentskan och log mot henne. Och 

blivit vacker! Yttrade presidenten högt, fastän han höll handen upp till munnen, som om han ville 

dölja sin anmärkning för den unga flickan.” (s. 30) En intressant aspekt är hur Nyblom här efter 

presidentens replik skriver: ”som om han ville dölja sin anmärkning för den unga flickan”. 

Författaren konstruerar sammanhanget som om presidenten själv vet om vilken värdering som 

läggs i hans bekräftande av flickans kropp. Han styrker här att det finns ett ideal som inbegriper i 

beskrivningen ”vacker” och att Anna då passar in i den mallen. Yttrandet bekräftar att hennes 

kropp passar in i ett ideal. De attribut som innefattas för att ha vuxit och blivit äldre slås härmed 

fast och konstruerar hennes kvinnliga kön. Genom att karaktärerna här lyfter fram hennes utseende 

                                                
57 Kåreland 2013, s. 231.  
58 Eva Söderberg, ”Flickboksforskning i ett föränderligt genuslandskap” i En bok om flickor och flickforskning (2010), 
Lund: Studentlitteratur, s. 179.  
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ställer de hennes kropp i centrum vilket enligt Franck är avgörande för Annas uppfattning av sig 

själv. När karaktärerna passar in Anna i en viss mall passar de samtidigt in henne i ett visst kön 

vilket i linje med Foucault gör hennes kropp begriplig. Det är på det sättet Franck menar att 

kroppsligheten av flickan skapar en underliggande uppfattning om könskonstruktion och 

utforskning av kvinnligheten.59 Hennes kropp påvisas här vara till för allmänhetens beskådning, 

både män och kvinnors, men kroppen är i relation till männen till att behaga. I linje med Butler 

målas på så vis det heterosexuella förhållandet upp som en självklarhet. 

I kapitlet när Anna umgås med sin morfar amiralen beklagar han sig över att Anna 

föddes som flicka: ”Anna var hans älskling. Han sörjde bara över, att hon var flicka. ’Tänk en så 

präktig sjöofficer, jag skulle ha gjort dig till, om du inte hade fått det befängda infallet att bli en tös!’ 

sade han ofta. Men du är bra, som du är! tillade han strax därpå och gav henne en liten smäll på 

kinden.” (s. 57) Amiralen exponerar i repliken vilka normer som hör till respektive kön, att arbetet 

sjöofficer tillfaller det manliga könet och inte passar sig för det kvinnliga. Han påvisar som Andrae 

menar en dikotomi mellan könen genom att poängtera skillnad mellan flickor och pojkar och 

förtydligar att Anna inte kan göra de saker som varit självklara utifall hon fötts som en pojke.60 Han 

degraderar det kvinnliga könet genom att säga ”fått det befängda infallet att bli en tös!” och 

yttrandet konstituerar därmed med hjälp av dessa könsnormer vilka handlingar som passar sig till 

hennes kön. Amiralen befäster därmed performativt i linje med Butler könsnormerna och därför 

målas hennes identitet upp framför Anna helt utan att hon själv har någon som helst inverkan på 

vem hon är eller vilken identitet hon själv vill skapa, utan det är karaktärerna och simultant de 

vedertagna könskodade normerna som gör detta.  

2.2 Festligt, Lotta! 

”Lotta, vore du inte flicka så akta dig vad du skulle få smörj.” (s. 78) säger pojken Mick till Lotta 

när hon skojat med och irriterat honom i Festligt, Lotta!. Han säger ”vore du inte flicka” så skulle 

han slagits med henne, det vill säga hennes kön sätter här stopp för slagsmål dem emellan. I Micks 

värld anstår det inte att slåss med flickor och visar här på en könsbestämd dikotomi vilket därmed 

konstituerar vad som gäller för Lottas kvinnliga kön – att inte slåss med pojkar. Men också Lotta 

särskiljer egenskaper flickor och pojkar emellan: ”Tack vare att Mick är pojke och alltså starkare än 

jag hade jag inte något annat att göra än att följa med tvärs över gatan – släpad till telefonkiosken i 

ett järnhårt grepp.” (s. 77) Med ”pojke och alltså starkare än jag” belyser hon här att pojkar är 

starkare än flickor, att det är en egenskap som särskiljer könen och tillskriver det manliga som en 

                                                
59 Franck 2009, s. 64–65.  
60 Andrae 2001, s. 20.  
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typisk egenskap. Genom anspelningar på traditionella normer i talakterna konstrueras som Butler 

menar performativt en bild av könen som visar hur könskonstitueringen ger grundläggande 

förutsättningar för hur Lotta ska handla.61 Lottas kön konstrueras genom de normer rörande 

egenskaper som redan finns kring det kvinnliga könet vilket alltså här bidrar till hennes 

identitetsskapande process. 

Vet hon vem hon är, egentligen? Den frågan får Lotta från klasskamraten Lenni. 

Något sarkastiskt svarar hon: ”Ja absolut. Mitt verkliga namn är Marie-Sofie och jag är en 

förtjusande flicka. ” (s. 34) Istället för den självsäkerhet som Lotta framlägger här framgår det i 

romanen ofta att Lotta är ganska osäker över sin kropp och identitet. Dragen av självironi i Lottas 

tonfall menar Theander visar på hur hon är mån om sin värdighet.62 I linje med Theanders 

resonemang kan läsaren förstå Lottas oro för sin självuppfattning som framgår när utomstående 

lägger värderande blickar på hennes kropp. Detta framgår exempelvis när Giggi och Lotta ska sy 

nya klänningar: ”Vi blir jättesnygga, sa jag belåtet.” (s. 52) Oförutsett kommenteras hennes 

uttalande av någon annan: ”Det var bra det, för det vill det till, hördes en röst vid vår sida.” (s. 52) 

Det är pojken Lenni. Flickorna undrar vad han menar, på vilket han svarar att det passar bra att de 

blir snygga eftersom han ska ställa till med fest. Det pläderas här att Lotta inte är tillräckligt snygg 

för att passa in i mallen för ”snygg”, vilket hon för läsaren medger är något hon är orolig och osäker 

över. Hon beskrivs i romanen som klumpig och pinsam men jämför sin kropp och sitt utseende 

med flickor i sin egen ålder, t.ex. med sina systrars men särskilt med flickan Viveka vilken Lotta 

beskriver som: ”Flott, elegant, vacker, äldre än jag. Alla odds är emot mig”. (s. 61) ”Alla odds är 

emot mig” tänker hon, och menar att hon själv inte passar in i beskrivningen av Viveka. Även om 

romanen är skriven med en humoristisk underton och att Lotta utåt sätt vill framhäva sig själv som 

”förtjusande” och skojig” avslöjar texten att Lotta jämför sig med det ideal som Viveka 

upprätthåller. Lottas osäkerhet och jämförelse med idealet framhåller hur hennes kropp och 

utseende i linje med Franck uppfattas som att den motarbetar hennes position som flicka/kvinna 

vilket gör att hennes kropp blir svår att förstå som begriplig.63  

2.3 Kär i kärleken 

”Vad söt du är, viskar han i mitt öra. Och vad snygg du var igår.” (s. 104) Ständigt blir Timoteij i 

Kär i kärleken medveten om sin kropp och dess utseende och hur den bedöms av utomstående. De 

underliggande idealen påverkar Timoteij: ”När jag är naken gillar jag bara mina bröst sådär, det är 

                                                
61 Butler 2007, s. 28.  
62 Theander 2006, s. 307–308. 
63 Franck 2009, s. 62.  
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faktiskt något jag har det rätt jobbigt med.” (s. 58) Hon är inte nöjd med sin kropp men blir tillfreds 

när någon berömmer den på det sätt idealet hon målar upp eftersträvar. Styvpappan Örjan brukar 

påpeka när hon blivit smal: ”Örjan använder bra värdeord, han säger till exempel att jag har magrat 

när jag har gått ner något ynka kilo och i min mening ännu inte har närmat mig att vara smal” (s. 

31) I linje med Francks resonemang visas här exempel på när flickan kritiskt granskar sig själv för 

att skapa sin identitet och den kropp hon vill uppnå.64  

Särskilt intresserad är Timoteij av vad jämnåriga killar tycker om hennes kropp. När 

Wille i början av romanen står bredvid försöker hon se vad han ser: ”En blond tjej, snart sjutton 

år, lite flamsig fast skrattet har kommit av sig för att han ser på mig. Ganska smal kjol, skotskrutiga 

strumpbyxor, motorcykelboots, lång vit tunika och som vanligt en ganska lång urringning.” (s. 48) 

Bakom ansiktsuttryck och kläder finns kroppen närvarande där hon skärskådar sig själv och hur 

hon uppfattas. Även andra karaktärer som hennes mamma konstruerar en uppfattning via hennes 

yttre: ”Mamma säger att jag med mitt blonda hår och oskyldiga leende är en magnet för besvär.” 

(s. 78) Att mamman menar att hennes kropp drar till sig killars intresse och är till för allmän 

granskning visar hur hennes kropp ställs i centrum för att noga undersökas. Enligt henne själv 

bryter vissa kroppsliga attribut mot normerna kring hennes kvinnliga kön: ”Jag drar fingrarna 

genom håret. Jag har precis klippt mig kort, pojkkort, bort med allt hår.” (s. 48) Hon är flicka och 

poängterar hur det korta håret är en könskodad detalj på hennes kropp som enligt normen tillskrivs 

pojkar. Det korta ”pojkhåret” konstituerar vem Timoteij blir, det vill säga hur hennes kön förhåller 

sig till kroppen och enligt Francks teori motarbetar normerna kring det kvinnliga könet.65 Att det 

också finns könskodade frisyrer visar på en uppdelning mellan könen, om hur kroppsliga utseenden 

tillskrivs ett visst kön. 

”För vem mer än jag har hånglat med fler än tio redan i nian?” heter en skoluppsats 

signerat Timoteij af Lilja. Uppsatsen är baserad på Timoteijs liv och talar tydligt för hennes syn på 

sin egen position. Hennes kvinnliga sexualitet är något som personifierar Timoteij. Hon är stolt 

och försöker inte gömma sin sexuella lust, men känner ändå skam. Till hennes utlevda sexualitet 

och kvinnliga kön konstrueras och konstitueras bilden av hennes identitet där Timoteij 

uppmärksammar hur det till tjejer som lever ut sin sexualitet ofta sägs skällsord som ”slampa” och 

”billig”: 

  
När han har gått blir jag generad igen för mig själv. Stinas ord ringer i mina öron. Han vill ju ha mig. Ju. 

Som om jag bara duger när ingen annan vet. Jag känner mig billig, skrubbar mig med tvättsvamp och 

skållhett vatten, önskar att mamma ska komma hem så att allt kan bli som vanligt. Jag kan fortfarande 
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inte ringa till någon och berätta, inte ens till Sigrid för hon skulle genast säga att så där ska det ju inte 

vara när man är nykär. För när han klär på sig sina rockgrejer och går hem är jag alldeles hög i en stund, 

sedan rasar jag ihop igen. Så längt ner att jag får krypa fram.  (s. 231) 

 

Kopplat till sexualitet känner Timoteij genans och osäkerhet för sin egen kropp. Hon skrubbar 

kroppen för att få bort skammen som skapas av de konstruerade könsnormerna. Timoteij drar 

samband mellan sex i kärleksförhållanden som anständiga och sex utanför kärleksförhållanden som 

tvärtom. Eftersom hon har sex flera gånger med samma person utan att inleda ett 

kärleksförhållande menar hon att det betyder att hon är ”billig” eller en ”slampa”. När Timoteij 

inser att Wille inte är kär säger hon: ”Han hade lika gärna kunnat ge mig en påse pengar, stönar jag. 

Jag känner mig verkligen asbillig.” (s. 64) Hon menar att sitt beteende är dåligt och formar henne 

som person vilket i grunden handlar om hur performativa normer i linje med Butler kring sexualitet 

här styr Timoteij i sitt sätt att tänka om sig själv och hur hon därefter uppfattar sig och sin kropp.66  

Precis som Franck skriver blir kroppen viktig för Timoteijs självuppfattning, hon ser 

sig själv utifrån sin kropp och utifrån detta konstrueras och konstitueras också hennes kön och 

identitet.67 Med det korta håret blir det som att Timoteij här vill visa att hon bryter mot 

könsnormerna, att hon har kort hår även om hon är flicka. Hennes flickgestalt konstitueras därför 

av hur hon inte följer de normer som kopplas till hennes kön som kvinna. Samtidigt som Timoteij 

är medveten om dem försöker hon följa de kroppsliga ideal som skisseras.  

3. Relationer 

3.1 Väninnorna 

Relationer kommer och går i romanen, både vänskap- och kärleksrelationer, som påverkar Annas 

liv i olika riktningar. När familjen går i konkurs börjar helt plötsligt de som förr varit hennes vänner 

undvika henne på stan. (s. 201) En stadig punkt i tillvaron är dock vännen Louise Maron: ”Louise 

hade blivit hennes bästa vän, och till vem betror man väl sitt hjärtas hemligheter om inte till sin 

bästa vän?” (s. 139) Vänskapsrelationen mellan Anna och Louise börjar så tidigt som i första 

kapitlet. Louise arbetar åt en sömmerska och lämnar en klänning från denne hos Anna innan balen. 

Redan då fattar flickorna tycke förvarandra. När Louise blivit utfattig sedan hennes mor gått bort 

tar Anna henne under sina vingar och ger henne en fristad hemma hos familjen Lücke. Louise och 

Anna står varandra nära som syskon: ”Hon hade fått henne kär som en syster” (s. 118) Också bland 
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människor på offentliga platser ger de uttryck av att vara intima väninnor vilket i romanen anses 

som det mest åtråvärda bland vänskapsrelationer. (s. 120)  

Förutom vänskap är familjen en av de viktigaste komponenterna i Annas liv. Hon är 

ensambarn och när de alla dör, dör också något inom henne: ”Å, det är bara det, att jag ingen har 

i hela världen” sade hon, medan hon andades häftigt. (s. 272) Hon definierar sig själv med hjälp av 

familjen, men när familjen försvinner uppstår en identitetskris för Anna. När Annas familj gått bort 

blir det istället Louise som tar hand om Anna och låter henne flytta in i sin stuga på Trädgårdudden: 

”Söta, käraste vän. Du förstår väl, att det blir det bästa, som kunde hända mig att få dig till mig i 

mitt hem.” (s. 205) Detta visar på hur Anna och Louise har vad Andrae menar är ett horisontellt 

vänskapsband eftersom deras vänskap är på samma nivå där de kompletterar och stödjer varann.68  

”Jag älskar honom så gränslöst, så gränslöst! Och jag tror – ja, jag tror så säkert, att 

också han älskar mig.” (s. 100–101) På balen i början av romanen träffar Anna löjtnant Jacob Hiller. 

Han är under och efter balen mycket intresserad av henne och Anna blir smickrad och faller hårt 

för honom. När Hiller pratar med andra flickor blir hon nästintill svartsjuk så att hennes hjärta 

”slog på ett pinsamt och oroligt sätt”. (s. 52) När Hiller är bjuden till familjen Lücke är Anna alldeles 

nipprig och exalterad över, och också under, hans visit: ”Tänk! Han kommer hit! Han kommer 

hit!” (s. 87) Han är också populär hos makarna Lücke: ”Konsulinnan fann Hiller vara idealet av en 

ung man: så älskvärd, så uppmärksam och vördnadsfull.” (s. 109) Hon tror att de snart ska förlova 

sig och ser bara förhållandet med honom som sin framtid: ”Ja, bara jag får honom, bara jag får 

honom!” säger Anna (s. 103) Hiller är dock inte den Anna och familjen först tror. Han är ute efter 

pengar och visar intresse för andra flickor, däribland vännen Louise, som artigt avböjer minsta gest 

från honom. (s. 115) Relationen med Hiller rinner därför ut i sanden, men Anna lämnas sårad och 

olycklig över att kärleken inte var ömsesidig. När Anna åker ut till amiralen och Louise är hennes 

gladlynta uppsikt som förbytt: ”Då hon ändtligen kom, var hon så förändrad, att Louise blev riktigt 

rädd. Hennes ögon hade mist hela sitt glada uttryck och sågo trötta och utvakade ut med svarta 

ränder inunder. Hennes friska färg hade bleknat, och till och med hennes gång var sig inte lik.” (s. 

143) Jacob Hiller påverkade Anna i sådan negativ grad att det syntes fysiskt. Hans inverkan visar 

på en typiskt vertikal hierarkisk relation.  

När Anna flyttat till Trädgårdsudden träffar hon för första gången Per Kraft. Han är 

trädgårdsmästare åt Adrian Schütte. Louise och Anna umgås flitigt med de båda männen, och de 

både tror att Schütte är intresserad av Anna och Kraft av Louise. Anna känner sig överflödig när 

Per Kraft kommer förbi henne och Louise. ”Håller jag verkligen så mycket av honom?” (s. 271) 

Hon är olycklig och avundsjuk. Det visar sig vara tvärtom. ”Är hon inte söt? Är hon inte 
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förtjusande?” (s. 287) utropar Per Kraft om Anna. Till sist friar Per Kraft till Anna till vilket hon 

säger ja. Här är relationen och kärleken besvarad, om än inte lika passionerat uttryckt som till Jacob 

Hiller. När Per friat och hon har sagt ja är Anna tillfreds och lycklig vilket gör att kärleksrelationer 

målas upp som det utopiska målet för hennes liv och tillvaro. 

3.2 Festligt, Lotta! 

Lottas klasskompis Giggi är hennes bästa och närmaste vän. De gör det mesta tillsammans och har 

hängt ihop hela livet. Att de nästintill sitter ihop visar på deras starka vänskap till varandra: 

 
Oscar hade också en dags permission, han hade tänkt tillbringa den i Giggis trevliga sällskap och 

därför stått utanför hennes dörr och ringt på. Men förgäves, Giggis mamma var ute och handlade 

och ingen öppnade dörren för stackars Oscar. Då hade han fått den goda idén att söka upp mig 

istället. Enligt den allt vanligare principen att där jag är finns också Giggi. (s. 19)  

 

Vid ett annat tillfälle i romanen poängterar Lotta hur hon och Giggi vanligtvis gör allt tillsammans: 

”När jag nu en eftermiddag när Giggi inte var med – hon var bortbjuden – gick omkring alldeles 

ensam […]” (s. 43) Lotta och Giggi har som Andrae uttrycker sig en horisontell vänskapsrelation där 

de stödjer och kompletterar varandra.69  

Syskonen, särskilt de äldre systrarna Malin och Gerd, befinner sig närvarande i Lottas 

liv men är inte vänner på samma sätt som hon och Giggi. Lottas föräldrar rör sig mestadels i 

bakgrunden av romanen, med förmaningar och vardagliga påminnelser till Lotta. Hon är 

plikttrogen och griper in när pappan tappar bort en viktig bankcheck: ”Nu förstod jag att det var 

min dotterliga plikt att ingripa.” (s. 47) För Lotta är föräldrarna vuxna förebilder, även om hon 

ibland vill kritisera deras sätt att agera. I deras ögon är hon fortfarande ett barn som mestadels gör 

hyss och sjabblar till det.  

 “[…] Paul är en pojke som jag blivit ohjälpligt förtjust i.” (s. 13) Den fem år äldre 

pojken Paul presenteras tidigt i romanen. Han ligger i lumpen men är i början hemma på 

permission. Hon är upp över öronen kär i Paul och skriver ideligen brev till honom. Som gestalt 

figurerar han endast några sekvenser i början och slutet av romanen. Mestadels finns han med i 

bakgrunden och via Lottas tankar och hans brev till henne. När klasskompisen Lenni börjar prata 

om hennes farbror Urban tänker hon automatiskt på Paul: ”Just! Sa Lenni. Som du kanske vet, 

Lotta, så fyller din snubbe sextio år om fjorton dagar…Min snubbe? Herregud, vad yrade han om? 

Paul var ju bara omkring tjugo. Snubbe, förresten? Vilket ord!” (min kursiv) (s. 53) Lotta pratar 
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och tänker sig Paul som hennes pojkvän, men det sägs aldrig explicit. Hon är rädd att Paul ska få 

större intresse för flickan Viveka än han har för henne, eftersom hon enligt Lotta har allt som hon 

själv inte har: ”Ändå envisas Paul med att säga att det är mig han tycker om. Det är något av ett 

under. Jag är alltid rädd att han en vacker dag skall ta blicken från mig och istället på allvar fästa 

den på Viveka.” (s. 61) Men i slutet av romanen får Lotta ett brev från Paul där han visar på sitt 

ointresse för att umgås med Viveka: 
 

Lustigt nog fick jag ett brev med inbjudan till ett litet jippo hos Viveka samma dag som den här festen. 

Det var ju för väl att du hann före så jag slapp den andra tillställningen […]. Men utflykten med 

’Måsen’ ser jag fram emot. Inte för båtresans skull, inte heller för Pierre Vasseurs, hur trevlig den 

gubben än är, inte för det övriga gängets skull, fastän jag gillar dem alla högt och rent. Bara för en enda 

persons skull gläder jag mig. Kan du gissa vem den personen kan vara, lilla Lotta. En söt, slarvig, jätterar 

liten jänta, som jag tycker väldigt mycket om! Väldigt! Din Paul. (s. 135)  

 

Hon blir alldeles omtumlad när hon får brevet från Paul. Hon är så kär och även om han i brevet 

visar på sina känslor för henne blir hon inte tillfreds med sin oro förrän hon får en kyss från honom 

i slutet som bekräftar deras känslor för varandra. Paul och Lottas relation är vertikal eftersom han 

får Lotta att känna sig ängslig över att han ska tappa intresset för henne.  

3.3 Kär i kärleken 

Timoteij är skilsmässobarn. Hennes mamma bor numera ihop med Örjan och pappan med sin nya 

familj. I London bor Örjan och mamman i en lägenhet och hon själv i en egen, alldeles bredvid 

men ändå så långt bort att hon känner sig ensam och bortprioriterad: ”Du vet att du får sova hos 

mig hela tiden, du vet väl det, säger mamma och pillar på något på min kind. Jag har märkt att 

mammor gör så, liksom inspekterar sina barn hela tiden.” (s. 16) Även om mamman menar på att 

Timoteij alltid får vara hemma hos henne och Örjan känner hon sig inte prioriterad. ”Var är du? 

Frågar jag lite surt. Du skulle ju va hemma?” (s. 65) Mamman jobbar inte längre och är 

hemmamamma, men Timoteij tycker ändå inte att mamman är hemma och tillgänglig särskilt 

mycket. Mamman är mest ute och shoppar, lunchar eller träffar väninnor. Hon tycker inte heller 

om Örjan eller det faktum att föräldrarna är skilda: ”Så kan du och pappa gifta om er och allt blir 

frid och fröjd. Fredrik och jag skulle uppföra oss som ett par änglar.” (s. 43) säger Timoteij till sin 

mamma. Hennes utopiska familjebild är den med att föräldrarna fortfarande skulle vara 

tillsammans och att hela familjen skulle bo tillsammans. Dessutom har hon många förväntningar 

på sina föräldrar som ofta inte infriar sig: ”Vuxna säger en massa och sedan gör de tvärtom.” (s. 

31) Hon är kritiskt till sin familjesituation med skilda föräldrar, och då särskilt hennes pappas 
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agerande kring henne: ”Alltså, det enda jag menar är att min pappa, han försvinner alltid från mig 

och jag klarar inte riktigt mer sådant nu.” (s. 141) Hon tycker att han inte är tillräckligt närvarande 

för att vara en bra förälder i hennes ögon. Han är rik och hon blir bortskämd men: ”Hans pengar 

gör honom tyvärr inte till någon särskilt mycket bättre pappa, svarar jag till sist.” (s. 143) Hon 

känner sig ensam och sviken.   

Både i London och Hemma i Djursholm har Timoteij många vänner, både tjejer och 

killar. Hon är social och populär och hittar i klassen alltid någon att hänga med, exempelvis Marina, 

Stina, Maggie eller Klara. Hon och klasskompisarna går på barer och klubbar och backar alltid upp 

varandra. Men i London har hon ingen allra närmaste vän. Hon ringer ibland till sin bästis Sigrid 

hemma i Sverige, men det är inte samma sak som att umgås dagligen menar hon: ”Åh, vad jag 

önskar att du vore här, säger jag och torkar skrattårarna.” (s. 65)  

”Timoteij, är du alltid kär”, frågar klasskompisen Stina Timoteij. (s. 75) I skolan 

spanar de på killar och alltid finns det någon som Timoteij gillar lite extra. Inte bara yngre killar 

utan också äldre lärare kan tilltala henne, som när läraren dr Richards blinkar åt henne: ”Åt mig, 

blinkar han åt mig. Han är snygg. Jag älskar honom. Stina ser det. Kom, säger hon och drar i min 

arm. Lärare och elever har inte sex. Det är förbjudet.” (s. 189) Men störst fokus är det på 

förhållanden med killar i hennes egen ålder. Timoteij är i början av romanen upp över öronen kär 

i Wille. När hon ser honom för första gången tänker hon: ”Jävlar, jävlar, det är som om det går 

små blixtar mellan min hjärna och min kropp.” (s. 47) Hon har inte tidigare varit såhär kär. Men 

Wille är inte kär i henne: ”No strings attached, säger han och tittar lite under lugg. Okej, alltså, det 

är ju inget mellan oss, eller hur?” (s. 63) Efter Wille blir Timoteij kär i Paul, och i John. Hon blir 

alldeles nipprig, nervös, spänd och exalterad inför möten med killarna så att hennes mamma märker 

detta. Men om Paul säger hennes vänner: ”Han tittar på dig som om du är något man kan köpa, 

svarar hon till sist.” (s. 94) Det målas upp hur killarna näst intill äger Timoteij och hennes känslor 

och varje gång det inte blir något mer seriöst känner Timoteij: ”Hela jag fylls av skam. Skam för att 

jag misslyckats med ännu en kille.” (s. 205) Killarna får henne att känna skam och visar på en 

hierarkisk vertikal skillnad mellan killarna och Timoteij. Relationen som varar längst är den med 

John, men även då är allt osäkert. Någon ropar Romeo och Julia efter henne och John, ”världens 

hetaste kärlekspar”. (s. 223) Hon tar det som en komplimang och drömmer vidare och blir olyckligt 

kär i John, precis som med Wille och Paul. Hon trånar och väntar och tankarna över honom 

försvinner inte. Han påverkar henne, när han inte hört av sig och de plötsligt ses går hon från 

ledsen till överlycklig på en sekund. (s. 221) Timoteij ältar situationen för sina kompisar, om hur 

frånvarande han är. Till sist tar det slut med honom också. Relationerna till killarna är vertikala 
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eftersom det är de som styr och Timoteij som följer minsta vink och hon är också den som går 

splittrad ut ur varje uppbrott.  

4. Från flicka till kvinna 

4.1 Väninnorna 

När Anna och föräldrarna går på bal i början av romanen bekräftar berättarrösten att hon nu blivit 

vuxen: ”Det var Anna Lückes första bal, det vill säga, den första, sedan hon nu vid sitt sextonde år 

räknades i de vuxnas sällskap.” (s. 6) Balen blir här som en initieringsrit till vuxenlivet – ett sätt för 

Anna att lära sig de vuxnas uppträdande och införlivas i de vuxnas manér som Andrae skriver.70 

Andersson hävdar hur just balsekvensen i Väninnorna (1912) får en viktig roll i protagonistens 

utveckling.71 Under balen anmärker utomstående att hon vuxit och blivit äldre: ”Vad hon växt, 

sedan jag såg henne sist! sade presidentskan och log mot henne.” (s. 30) Trots utomståendes 

infinnande i att balen nu introducerar henne till vuxenlivet känner hon sig själv som ”en sparv i 

trandans.” (s. 31) Löjtnant Jacob Hiller kommenterar hennes ringa ålder för att vara på en bal: ”Ni 

är ännu så ung – så oskuldsfull.” (s. 49) Också av andra karaktärer benämns Anna i början av 

romanen ofta som ”fröken” och ”flickan” till att i slutet istället kallas ”dam”: ”Mycket gärna, mina 

damer, svarade den unge mannen, som hade tagit av sig hatten.” (s. 228) När Louise och Anna 

benämns som ”damer” slås därmed deras övergång från flickor till kvinnor fast genom att gång på 

gång ordet ”dam” används vilket konnoterar en flicka som blivit äldre, att könet konstrueras till att 

bli en kvinna. Orden ”flicka” och ”dam” skapar med en performativ kraft här en bestämmelse över 

vilken ålderskategori av barn eller vuxen Anna befinner sig i. I början av romanen befinner sig 

Anna i ett slags mellanläge av att vara flicka och vuxen kvinna eftersom utomstående benämner 

henne som flicka samtidigt som hon nu genom balen inträder i vuxenlivet.  

Allt eftersom benämningarna i romanens gång skiftar till ”dam” visar detta på en 

utveckling vilket görs av faktorer som Nyblom medvetet skriver ut: ”Inte många dagar senare kom 

Anna igen ut till amiralen. Louise såg genast, att hon hade ett mera vaket och lugnt uttryck än sista 

gången, hon var där. Men hon hade kommit att se äldre och allvarligare ut.” (s. 148) Det är den 

olyckliga kärleken till Jacob Hiller och insikten att han inte längre är intresserad som gör att hon 

mognar. Också de motgångar som konkursen och amiralens och pappans död målas upp som 

något vuxet och utvecklar Anna från flicka till kvinna:  
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Anna hade blivit en kvinna genom de stora sorger, hon upplevat. Hon betraktade sin mor nästan som 

ett litet sjukt barn, som hon skulle taga hand om, och hon märkte till sin förvåning, hur lätt det var att 

uträtta alla de hushålliga sysslor, i vilka hon aldrig förr deltagit. (s. 199)  

 

Här är rollerna ombytta, Anna får agera mamma och mamman barnet. När familjemedlemmarna 

gått bort läggs Annas liv i hennes egna händer i jämförelse med sitt tidigare liv då hon följt sina 

föräldrars fotspår och bl.a. åkt med på rundresa i Europa, bott hemma och alltid fått maten 

serverad. ”Jo, du är modig! sade Anna och såg beundrande på henne. Att börja med något sådant 

och mol ensam! Det skulle jag aldrig våga!”. (s. 195) Det är nu väninnan Louise tar hand om och 

inspirerar henne till ett självständigt liv, vilket blir en tydlig vuxenblivande markör eftersom hennes 

beteende som Andrae beskriver går över från barn till vuxen.72  Vänskapen till Louise blir också 

därmed en bidragande faktor till Annas vuxenblivande. 

4.2 Festligt, Lotta! 

Lotta rannsakar sig själv och sitt vuxenblivande i början av romanen och hänvisar till vad som 

tidigare gjort att hon mognat: ”Den dagen när jag kände att jag inte längre var lilla barnsliga Lotta. 

Inte riktigt densamma som förut.” (s. 30) Hon tänker tillbaka till Pauls studentdag året 

dessförinnan. Det är kärleksförhållandet till Paul som explicit får Lotta att känna sig vuxen och 

konnoterar här ett vuxenblivande och det som också utvecklar flickan och konstruerar här i linje 

med Andrae Lottas kön och formar henne som individ.73  

Samtidigt som Lotta själv känner att hon mognat och blivit vuxen florerar genom 

romanen benämningar om Lottas ålder från andra karaktärer: ”Jadå, lilla gumman… ” säger en 

cafégäst till Lotta. (s. 109) Även Lottas mamma och äldre syster slänger sig med fraser som ”lilla 

Lotta” och ”lilla du” och i Pauls brev i slutet av romanen framträder meningar som utpekar henne 

som en yngre flicka: ”lilla Lotta. En söt, slarvig, jätterar liten jänta” (s. 135) Här visas på språkliga 

indikationer som i romanen pekar på Lotta som en yngre, reducerar hennes uppenbarelse och 

performativt får effekten att hon är mer av ett barn än en vuxen i andra karaktärers ögon.  

”Efter intermezzot med den skära såg han då och då lite bekymrat på mig, precis 

som om han undrade hur det skulle gå för mig i världen.” (s. 59) Efter ett missöde där Lotta ritat 

på en viktig bankcheck blir Lottas pappa orolig för hur hon ska klara sig själv som vuxen utan sina 

föräldrar, eftersom hon av både karaktärer och författaren utmålas som klumpig och vimsig. 

Tillsammans med fraser som ”lilla du” och föräldrarnas oro målas Lotta därför upp som ett barn 
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som borde lära sig de vuxnas handlingssätt. Precis som Andrae skriver hur övergången från flicka 

till kvinna tematiseras av när flickan ska lära sig de vuxnas sociala spel och där mamman är särskilt 

bidragande som förebild spelar föräldrarna på hur Lotta borde följa de moderns manér.74 Men 

Lottas mamma är hemmafru och är inte någon förebild eftersom hon själv har som mål att arbeta 

som journalist. Lotta ger här också exempel på det som Ödman menar att hon gör upp med den 

konventionella kvinnorollen.75 Kontrasterna gör att det i romanen skapas en krock mellan Lottas 

egen kroppsuppfattning med andra karaktärers syn på hennes ålder. Därför befinner sig Lotta i ett 

ambivalent läge i könskonstruktionen mellan flicka och vuxen kvinna, där skilda faktorer pekar åt 

var sitt håll där hon vare sig är vuxen eller barn.  

4.3 Kär i kärleken 

Timoteijs mamma beskriver henne som lillgammal: ”När du var liten sa människor ibland att du 

var lillgammal. Jag tyckte att det var fint. Du är det fortfarande, och du är finare än någonsin.” (kap 

26) Begreppet ”lillgammal” översätts enligt Nationalencyklopedin som ”en ung människa som 

verkar vara alltför förståndig och vuxen för sin ålder”.76 Mamman menar att Timoteij både är vuxen 

och barn på samma gång, vilket hon också själv gör uttryck för: ”Ingenting annat spelar någon roll 

fast jag känner mig både skitliten och enormt vuxen”. (s. 53) Timoteij känner själv hur hon befinner 

sig i ett mellanläge av barndom och vuxen kvinna och vidare genom att mamman ser henne som 

”lillgammal” medför att hon inte än ses som fullt vuxen. Att bli vuxen är för Timoteij något som 

hon förväntas lära sig av andra vilket går i linje med Andraes teori om hur flickan lär sig ett passande 

beteende från äldre förebilder.77 I berättelsen är det Timoteijs äldre kompisar som ska visa henne 

in i vuxenlivet: ” […] vi är här som sändebud för att varsamt guida dig in i vuxenlivet, alltså den 

delen du inte redan har fixat själv.” (s.69) Hon ser till viss del upp till sin mamma, men hon kritiserar 

att mamman lämnade sitt jobb som VD i Sverige och flyttade med Örjan till London, att hon gav 

upp sin karriär för att nu mestadels vänta på att Örjan ska komma hem från jobbet. Att hon i 

London har en egen liten våning tycker hon själv indikerar på att hon nu blivit vuxen: ”Möjligheten 

finns, och att den innebär att jag faktiskt är så där stor nu som jag har längtat efter att blir, det är 

så coolt att jag nästan svimmar.” (s. 41) Flytten till London från Stockholm hävdar Timoteij tar 

henne över gränsen att vara barn till att bli vuxen: 

 

                                                
74 Andrae 2001, s. 95.  
75 Ödman 1999, s. 58–69. 
76 Nationalencyklopedin, lillgammal, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/lillgammal (hämtad 2017-05-
17). 
77 Andrae 2001, s. 95.  
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Det är så lätt att gå ut i London, man bara går. Det finns alltid något att göra. I Stockholm var 

det här med att vara tonåring som att sitta av ett fängelsestraff. För stor att gå på skoldiscot, för 

liten för att komma in på barnförbjudna filmer. För stor för att följa med mamma bort på 

middag, för liten för att ha egen fest. ”Eller för ansvarslös”, sa Örjan efter den där tjejmiddagen 

då vi fick tina upp Sigrid i bastun. Men jag tycker att de vuxnas fester var värre. Alla gånger jag 

serverat både hemma och borta hos folk och kladdiga gubbar kommit ut i köket och försökt 

limma.  (s.44)  

 

Tillvaron i Sverige tecknas som ett lidelsefullt mellanläge av att vara barn och vuxen. Hon visar att 

hon länge har längtat efter att ta hand om sig själv utan föräldrar och flytten till London ger henne 

liten skjuts på vägen mot att vara vuxen. Väl i London jämför hon sig med andra jämnåriga 

klasskamrater och deras utveckling och kommer dock fram att bli vuxen ändå skrämmer henne: 

”Hon har vuxenkläder, vuxenhår, vuxenröst. Hon skrämmer mig.” (s.33) Hon är medveten om att 

hon nu, vid åldern av 16 år, är mer vuxen än innan – ändå skrämmer vuxenblivandet henne. Därför 

befinner sig hon sig i en kluven plats i utvecklingen från flicka till kvinna.  

5. Slutdiskussion 

Syftet med min analys av flickan i Helena Nybloms Väninnorna, Merri Viks Festligt, Lotta! och Lina 

Forss Kär i kärleken har varit att undersöka hur berättelserna skildrar flickboksgestalten. Jag har 

studerat sättet på vilket flickan beskrivs med tanke på teman som kropp/kön, relationer och 

utvecklingen från flicka till kvinna för att se om det finns likheter och skillnader mellan 

framställningarna av flickan i verken, och om det skett någon förändring över tid.  

 I alla tre romanerna framgår att det finns aspekter kring kroppen och 

identitetsskapandet som anknyter till ett visst kön. Flickan ska vara vacker på ett sätt som är 

etablerat i romanens kontext. Flickorna granskar sina kroppar och blir även inspekterade av 

utomstående karaktärer vilket gör att det framgår hur det kvinnliga könet reproducerar ett visst 

slags utseende som ideal vilket påverkar dem alla i sin uppfattning av sig själva. Också 

författarrösten i Väninnorna konstruerar i berättelsen vikten av att karaktärer värderar flickornas 

kroppar. Främst är det i samtliga romaner pojkarnas värdering av deras kroppar som påverkar dem 

i sin egen självuppfattning. Flickorna känner press av det pockande idealet och Timoteij känner 

bokstavligen genans för sin egen kropp för att den inte passar in i den mall hon själv strävar efter. 

I Festligt, Lotta! visas hur könskonstitueringen ger grundläggande förutsättningar för hur Lotta ska 

handla och målar upp den könsdikotomi som finns mellan flickor och pojkar. Likheter finns i 

Väninnorna i hur egenskaper och kontext tillskrivs ett visst kön när amiralen i samtalet med Anna 

visar på en skillnad mellan flickor och pojkar och förtydligar att hon inte kan göra de saker som 
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varit självklara utifall hon fötts som en pojke. För Anna och Lotta styr könet vem de blir – och vad 

Anna framför allt får bli. I Kär i kärleken handlar det istället för könsbestämda sysselsättningar 

framför allt om kroppen. Timoteij slår fast att det finns könsbundna utseenden och attribut på 

flickkroppen när hon betonar sitt korta hår som ”kort pojkhår”. Det korta ”pojkhåret” konstituerar 

vem Timoteij blir, det vill säga hur hennes kön förhåller sig till kroppen och därför motarbetar 

normerna kring det kvinnliga könet.  

Ett tydligt mönster för samtliga flickor är trängtan att ingå ett förhållande med en 

person av det motsatta könet. Kön blir i romanen också något som slås fast i koppling till kroppen 

och som Butler menar producerar handlingar och talakter kring karaktärernas identiteter och 

sexualitet – vilket avgör hur flickorna skapar kön. Därför blir sexualitet en medskapande aspekt i 

hur flickorna uppfattar sig själva. Heterosexualitet skildras som en outtalad och självklar premiss 

för samtliga flickor, då det endast berättas om heteronormativa förhållanden vilket performativt 

naturaliserar och skapar det normativa mönstret för heterosexualitet i romanerna. Begäret efter ett 

heterosexuellt förhållande målas upp av deras längtan och lycka kopplat till det: ”Ja, bara jag får 

honom, bara jag får honom!” säger Anna om Jacob Hiller.78 Anna är alldeles uppslukad av Hiller, 

vilket kan liknas med Lottas fascination för Paul och Timoteijs förtjusning över killarna som hon 

blir kär i. Vad som också överensstämmer i alla romanerna är hur relationerna med killarna målas 

upp som vertikala där det är killarna som aktivt styr och flickorna som bl.a. oroar sig, känner skam 

och olycka. Ändå målas det idealiska framtidsscenariot för alla flickor upp som ett 

kärleksförhållande med en pojke.  

En skillnad mellan flickornas kärleksliv är hur det i Timoteijs liv cirkulerar flera olika 

killar under romanens gång. För Anna handlar det om två pojkar som hon fäster större 

uppmärksamhet vid och för Lotta bara Paul. Det går från år 1912 och romantiska skildringar till 

2011 och det fysiska. Även om sexuellt begär är något skambeläggs genom att Timoteij känner sig 

”billig” skriver Forss klarligen fram Timoteijs sexualitet vilket blir något som personifierar henne. 

Att både Lotta och Anna drivs av en längtan och trånad efter att ingå ett förhållande med en man 

kan implicit tolkas som sexuellt begär. Men i jämförelse med hur Timoteijs sexualitet explicit skrivs 

fram i Kär i kärleken blir sexuell lust nästintill osynliggjord i Väninnorna och Festligt, Lotta!. Att begär 

inte uttryckligt framgår i Väninnorna grundas på de konventioner kring sexualitet i den tid romanen 

skrevs. Sedlighetsdebatten påverkade fortfarande samhället.79 Och sexualitet var fortfarande ett 

tabubelagt ämne.80 Som Andrae skriver förhöll sig därför de äldre flickböckerna till den 

                                                
78 Nyblom 1912, s. 103. 
79 Levin 1997, s. 16. 
80 Svanberg, ”Slaget om driften”, Nordisk kvinnolitteraturhistoria, http://nordicwomensliterature.net/sv/article/slaget-
om-driften (2017-05-22). 
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dominerande strukturens tillåtna form.81 Och i linje med Westin skildrar därför Nyblom de villkor 

och möjligheter som fanns för Anna i sin samtid. 82  

Något som skiljer flickorna åt är deras varierande familjekonstellationer: 

ensambarnet där familjemedlemmarna tragiskt går bort, att vara det yngsta barnet i en stor familj 

och skilsmässobarnet. När familjemedlemmarna i Väninnorna under romanens gång dör går hon 

igenom en kris eftersom familjen för flickan är det som definierar henne. Lottas föräldrar agerar i 

bakgrunden av berättelsen men finns där som en stabil grund för henne att stå på. Timoteij är 

däremot skilsmässobarn där båda föräldrarna är mer eller mindre närvarande i hennes liv. ”Så kan 

du och pappa gifta om er och allt blir frid och fröjd.”83 säger Timoteij till sin mamma vilket pekar 

på att hennes idealiska familjebild är den sorts familj som Lotta och Anna är del av.  Vad som 

därför blir tydligt är hur familjen i romanerna från 1912 och 1969 beskrivs som närvarande och 

kravlösa i flickans liv och frånvarande och fyllda med förväntan och krav i romanen från 2011. 

Mammorna i romanerna från 1912 och 1969 är hemmafruar med uppdraget enligt den vedertagna 

seden att ta hand om barn och hem. Därför skulle en förklaring till Timoteijs mammas frånvarande 

vara att mamman har ett upptaget yrkesliv då hemmafru-rollen efter 1960-talet kraftigt minskade 

mer och mer för att ge plats åt yrkesarbete.84 Men Timoteijs mamma arbetar inte, hon lever som 

hemmamamma med ett socialt liv efter flytten till London – ändå är hon frånvarande. 

Precis som Nilsson skriver i sin recension av Kär i kärleken visar alla flickorna exempel 

på att ” [a]tt killar är idioter och att det viktigaste är att ha en riktigt bra kompis”.85 För flickorna 

framgår hur det är viktigt att ha en vän som stödjer när pojkarna sviker. Andrae menar att flickan 

bygger upp sin identitet genom att skapa och ge näring åt täta relationer vilket skildras på olika sätt 

i romanerna.86 För både Anna och Lotta utgörs större delen av respektive roman av den starka 

vänskapen till en jämnårig väninna. Anna och Louise, Lotta och Giggi är alla horisontella relationer. 

För Anna och Lotta blir det den stödjande relationen till en väninna som stärker deras identitet. 

Lotta och Giggi är oskiljbara att utomstående kopplar ihop dem som en person. Också i Väninnorna 

blir det tydligt att Louise och Anna har ett nära, unikt och åtråvärt vänskapsband som stärker dem, 

exempelvis när någon av dem behöver ett hem finns den andra alltid där. Timoteij däremot har 

många vänner, både flickor och pojkar, men någon närvarande bästa vän som Louise i Väninnorna 

och Giggi i Festligt, Lotta! figurerar inte i konstruerandet av hennes flickskap i Kär i kärleken.  

                                                
81 Andrae 2001, s. 46–47.  
82 Westin 1994, s. 13. 
83 Forss 2011, s. 43. 
84 Christina Axelsson, Nationalencyklopedin, hemmafru, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hemmafru (hämtad 2017-05-24). 
85 Nilsson 2011. 
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Flicka eller kvinna? I respektive roman målas olika vuxenblivande processer upp där 

alla flickor skildras befinna sig i ett mellanläge, att de är vare sig flicka eller kvinna. De unga 

flickorna förväntas följa de vuxnas eller äldre kompisars beteendemönster för att på så sätt lära sig 

att bli vuxen. Flickorna i romanerna är alla 16 år gamla men utvecklingen från flicka till kvinna ter 

sig på olika sätt. Anna är den som tydligast i romanen genomgår en märkbart explicit utveckling. 

För Anna blir balen en initieringsrit mot att bli kvinna tillsammans med sorg, olycklig kärlek. En 

tydlig faktor är hennes självständighet som ofrivilligt uppstår när föräldrarna dör. Lotta går sista 

terminen i nian och poängterar att hon ska bli journalist. Lotta växer upp under tiden 

kvinnosakskampen för frågan om frigörelse och yrkesambitioner. I en tid där moder- och 

hemmafrurollen börjat kritiseras.87 Lotta själv slår fast att det är kärleksrelationen med Paul som 

utlöser utvecklingen från flicka till kvinna, samtidigt som karaktärer kring henne förminskar hennes 

vuxenblivande med språkliga antydningar som ”Jadå, lilla gumman…”. Performativt får de 

språkliga antydningarna effekten att flickan är mer av ett barn än en vuxen i andra karaktärers ögon. 

I Kär i kärleken används inte fraser som ”lilla du” på samma sätt som i Väninnorna och Festligt, Lotta!. 

Timoteij har precis flyttat från Stockholm till London och bor i egen våning, beskrivs som 

lillgammal men längtar efter att bli vuxen – ändå skrämmer det henne. För Timoteij är enligt henne 

själv flytten till London det viktigaste elementet i hennes vuxenblivande. Istället för att markera sin 

yrkesambition som Lotta gör tar hon yrkeslivet som en självklarhet och talar inte om det. Hon 

kritiserar till och med mamman för att hon lämnat sin karriär för en tillvaro som hemmafru.  

Vem är då flickboksgestalten? Trots att romanerna är skrivna under olika 

tidsperioder finns många signifikanta likheter vilket gör att flickboksgestalten lever vidare i dagens 

moderna ungdomslitteratur även 100 år senare. Genom att i den här uppsatsen ha gjort en 

komparativ studie av hur flickan i tre ungdomsromaner som definieras som flickböcker skildras 

har jag kommit fram till att flickboksgestalten är en flicka som fortfarande in på 2000-talet till viss 

del tänker och lever som Anna Lücke gjorde redan 1912. Genom att tillföra tidsaspekten i valet av 

romaner från 1912, 1969 och 2011 kan studiet av dessa här visa på hur skildringen i de valda teman 

förändrats, men också hur de bestått. Den här uppsatsen kan därför ses som en fortsättning på 

Kårelands teori om förklädda flickböcker där min studie visar på hur Kär i kärleken uppvisar mönster 

hämtade från den klassiska flickboken.88 I Kär i kärleken uppvisas motiv som relationen mellan flicka 

och pojke, kropp, utseendefixering, kärlek och romantik vilka Kåreland hävdar är hämtade från 

                                                
87 Lisbeth Larsson, ”På jakt efter den moder som försvann” i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, 
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 29 

den klassiska flickboken.89 Genom Timoteij lever flickboksgestalten vidare in på 2000-talet, om än 

med nya kännetecken utifrån de teman jag studerat: som lustfylld sexualitet, normbrytande 

kroppsattribut, flera olika kärleksrelationer och en brokig skilsmässofamilj att luta sig tillbaka mot. 

Sammanfattningsvis kan jag efter min studie av kropp/kön, relationer och 

utvecklingen från flicka till kvinna i tre ungdomsromaner som definieras som flickböcker bekräfta 

att flickboksgestaltens självuppfattning påverkas av de ideal som konstituerar hennes kön och 

kropp och hur könet styr hur flickans kropp ska se ut, och i romanen från 1912 särskilt hur flickan 

ska och får agera. Det är kroppsidealen som produceras i romanernas kontext som konstituerar hur 

hon identifierar sig själv och konstruerar hennes kön, där endast Timoteij i romanen från 2011 

bryter mot gängse normmönster med sitt korta ”pojkhår”. Lotta och Giggi och Anna och Louise 

företräder det tydliga mönstret av nära vänskapsrelationer och hur dessa stärker flickan i sin 

identitet. Flickan behöver en nära vän och likaså närvarande föräldrar. I samtliga romaner trängtar 

flickan efter heterosexuell ömsesidig kärlek och styrs känslomässigt av pojkarnas vertikala 

handlingsmönster. Kärleksförhållanden kopplas ändå synonymt ihop med lycka och framgång och 

är något som i respektive roman utvecklar flickan till kvinna. Men endast för Timoteij handlar det 

likväl om romantisk kärlek som fysisk. Hennes utlevda sexualitet målas upp och är något som inte 

explicit skildras i romanerna från 1912 och 1969. Flickan är i romanerna både vuxen och barn på 

samma gång – hon benämns som yngre av andra karaktärer samtidigt som andra faktorer tyder på 

vuxenblivande. Själva vuxenblivandet är något flickan lär sig av andra individer, föräldrar såsom 

äldre kompisar.  

Vidare intressant forskning på ämnet skulle vara att gräva djupare i Timoteijs 

mammas frånvaro i flickans liv, men också att göra en komparativ klassanalys av verken där en 

tänkvärd aspekt vore att jämföra Annas och Louises klassmotsatser, Lottas klasstillvaro och 

Timoteij och hennes klasstillhörighet och hur det sedan formar flickorna. Det skulle också vara 

intressant att sätta verken i sin historiska kontext och utförligare svara på varför författarna gestaltar 

de teman som de gör. 
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