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mycket noggrant beaktat den lingvistiska koden 
men först på senare år har den materiella aspek-
ten börjat beredas plats i textutgivningen. Berg-
lunds syfte med sin artikel är att problematisera 
McGanns begrepp genom att även ta in ett bok-
marknadsperspektiv i analysen. Med bas i sin ti-
digare studie om svenska deckares bokomslag och 
kringtexter i relation till bokmarknaden diskuterar 
Berglund här recensionsutdragen specifikt och vi-
sar hur böckernas utformning påverkar deras me-
ning med hjälp av Gérard Genettes begrepp para-, 
peri- och epitext. Berglund är intresserad av hur pe-
ritexternas, det vill säga recensionsutdragens, auk-
torisering framställs gentemot läsaren snarare än 
av deras ursprung och eventuella författaraukto-
risering. Han visar hur ett citat från en recension 
i samma stund som det fästs på ett bokomslag går 
från att vara en värderande epitext till en peritext 
som dessutom fungerar som bokreklam.

Ett intressant resultat som framkommer är hur 
deckargenrens generellt sett låga status blir en del 
av försäljningsstrategin. I recensionstexterna fram-
ställs den aktuella deckaren som undantaget i en 
illa sedd genre vilket leder till den absurda följ-
den att unicitet blir det normala för svenska deck-
are. Mot slutet av artikeln återvänder Berglund till 
McGanns begrepp om bibliografisk kod och argu-
menterar väl för att det inte skulle vara fruktbart 
att i alla sammanhang utvidga verkbegreppet till 
att omfatta all bibliografisk kod. Recensionsutdrag 
ser han exempelvis som ett element som inte bör 
ses som en del av verket. Däremot kan bibliogra-
fisk kod och peritexter mycket väl studeras för sig, 
utan att kopplas samman med det litterära verket 
självt, och därvidlag ge oss värdefull information 
för att förstå litteraturens spridning och reception.

Sammanfattningsvis kan sägas att volymen ut-
märks av en hög nivå både gällande redaktörernas 
insatser och de ingående bidragen. Boken ger en 
mycket fin inblick i aktuella frågor för den nordiska 
editionsfilologin samtidigt som den visar både på 
textkritikens nödvändighet och möjlighet för lit-
terär analys.

Erika Kihlman

Birgitta Theander, Till arbetet! Yrkesdrömmar och 
arbetsliv i flickboken 1920–65. Makadam. Göteborg 
och Stockholm 2017.

Den omslagsillustration som Birgitta Theander har 
valt att representera yrkesdrömmarna och arbetsli-
vet i flickboken föreställer sjuksköterskan Ann Bar-
ton. I omslagsillustratören Ulla Bäckstedts tolk-
ning syns hon ensam i blå sjuksköterskeuniform 
framför ett blåsigt vinterlandskap, bilden är full av 
rörelse, energi och livsglädje. 

I sin analys av Helen D. Boylstons sjudelade serie 
om Syster Barton som i svensk översättning inled-
des med Flickor i vitt (1938), skriver Birgitta The-
ander att anledningen till att just denna serie blev 
så framgångsrik, både i USA där den anses tillhöra 
de verk som lade grunden för young adult-genren 
och i Sverige där den fick flera efterföljare, är en 
lyckad blandning av beprövade ingredienser och 
nya grepp. Bland dessa nya grepp är det centralt 
att yrket är berättelsens huvudtema och att förfat-
taren har gedigna kunskaper om den yrkesmiljö 
hon skildrar.

Till arbetet! tar vid där Birgitta Theanders upp-
märksammade avhandling från 2006, Älskad och 
förnekad. Flickboken i Sverige 1945–65 slutade, och 
är på många sätt identisk med denna i sin empiriska 
kartläggning och deskriptiva framställning. Ambi-
tionen 2007 var att genom kartläggning och analys 
av en omfattande korpus genomföra en omvärde-
ring av flickbokens historieskrivning. Detta måste 
Theander sägas ha lyckats med. Som Lena Kåreland 
skriver i sin recension i Samlaren 2007: ”Ingen som 
fortsättningsvis kommer att studera svenska flick-
böcker kan gå förbi denna avhandling”. (Kåreland, 
323) I Till arbetet! har perspektivet begränsats till en 
fråga: hur flickboken skildrar yrkeslivet, eller dröm-
men om yrkeslivet, vilket Theander ställer i relation 
till samhällelig tendens och utveckling. Yrkestema-
tiken i flickboken kan beskrivas som ett underfors-
kat område, men att göra den till ämne för en egen 
undersökning är även att gå i dialog med en av alla 
de fördomar som kan sägas cirkulera – åtminstone 
i något slags allmänt utbredd uppfattning om än 
inte i lika hög grad inom barn- och ungdomslitte-
raturforskningen – om den förment ofeministiska 
flickbokens systembevarande upptagenhet vid ro-
mantiska drömmar och giftermål.

Just existerande, fördomsfulla föreställningar 
förknippade med den lågt värderade flickboksgen-
ren utgjorde själva upplägget för Älskad och förne-
kad, en avhandling som med sin samlade bild av 
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tematik, motiv, litterär utformning och paratext, 
förtjänstfullt utmanar många av dessa fördomar. 
I avhandlingskapitlet betitlat ”En bräkande idyll” 
visade Theander till exempel att just idyllen inte 
är något som karakteriserar flickboken, i kapitlet 
”I hemmets lugna vrå” lyfte hon fram flickbokens 
äventyr och dramatik, och i ”Flickfniss” gjorde hon 
upp med föreställningen om att flickboken skulle 
sakna humor. Det är i kapitlet ”Underbart att få an-
vändning för sina krafter” som Theander argumen-
terar för att yrkesdrömmarna och arbetslivet har en 
framträdande roll i flickboken, och lägger grunden 
för det produktiva spår som hon genom Till arbe-
tet! alltså tar vidare till en egen studie.

I Älskad och förnekad samlade Theander en om-
fattande korpus och katalogiserade den utifrån en 
rad kriterier – enligt uppgift noterar hon drygt två-
hundra egenskaper om varje bok (Till arbetet!, 15). 
Med stöd i sin egen databas utförde hon därefter 
därefter väl underbyggda, men personliga tolk-
ningar av böckerna, och gick i dialog med de upp-
fattningar som hon tycker sig se framträda i befint-
lig litteraturhistorik och översiktsverk.

Med skillnaden att Till arbetet! kretsar kring en 
enskild tematik och inte har samma polemiska an-
slag som i avhandlingen, är tillvägagångssättet det 
samma. Kanske är det därför Theander finner det 
onödigt att upprepa avhandlingens inledande dis-
kussion om varför hon har valt bort den typ av kvan-
titativ innehållsanalys som syftar till i alla fall ett visst 
mått av reproducerbarhet, för att istället utgå från 
den personliga tolkningen. I Till arbetet! får läsa-
ren helt enkelt acceptera att Theanders bedömning 
och kategorisering av materialet görs utifrån hennes 
djupa bekantskap med det. Att en annan läsare hade 
kunnat tolka böckerna annorlunda än Theander är 
förstås i sig inte problematiskt, men däremot präglas 
studien starkt av Theander som en sorts ideal läsare 
av flickboken, vilket jag vill återkomma till.

Till arbetet! är disponerad i två delar och om-
fattar 324 sidor, exklusive en femtio sidor lång bi-
laga som förtecknar primärmaterialet. Del ett, ”En 
kavalkad av yrken” utgör cirka två tredjedelar av 
den sammanlagda studien och är en genomgång 
av tretton olika områden inom vilka flickbokspro-
tagonisterna drömmer och arbetar. Det handlar 
dels om mycket konkreta yrkesområden som ex-
empelvis sjukvård, service, undervisning och kon-
tor – arbeten som skapar ekonomisk självständig-
het hos den som utför dem. Men även om arbete 
som är mer kopplat till en privat sfär och som där-
med ofta är obetalt eller – även om det ibland gene-

rerar pengar – lika gärna kan ses som en integrerad 
del av en särskild livsstil som ett arbete. Theander 
analyserar dessa kategorier genom procentsiffror 
och strategiskt utvalda exempel, med sporadiska 
utblickar mot författarbiografier och kontextuali-
serande litteratur.

Av de 1 600 titlarna i databasen menar Theander 
att det är ungefär sextio procent (962 titlar) där hu-
vudpersonen arbetar eller drömmer om att arbeta. 
I cirka femtio procent av dessa 962 titlar bedömer 
hon arbetet som viktigt för boken som helhet. Det 
innebär att de olika yrkeskategoriernas plats i det 
sammanlagda materialet upptar mellan sex procent 
(nittio böcker som handlar om att jobba på kon-
tor) och tjugotvå procent (konstnärliga yrken) av 
den totala flickboksutgivningen under perioden. 
Av de enskilda yrkena är de vanligaste sjuksköter-
ska, kontorist, barnvårdare, författare, jordbrukare, 
företagare och lärare (312).

Analyserna av respektive yrkeskategori är initie-
rade och nyanserade, med väl utvalda exempel från 
primärlitteraturen som både visar på flickbokens 
bredd och på hur skilda yrken kan skildras mycket 
olika av författare beroende på dennas överordnade 
ambitioner. Särskilt intressant är det svenska per-
spektivet på det Theander kallar för ”yrkesroma-
nen” – en genre som Sverige till stor del impor-
terade från Storbritannien och USA, där samhäl-
lets förändringar manifesterar sig ytterst konkret 
i litteraturen. I Norge och Sverige utbildades de 
första flygvärdinnorna 1946, och redan 1947 kom 
den första svenska flickboken om att vara flygvär-
dinna (119–120). Samtidigt som en av Theanders 
poänger är att yrkestematiken är starkt närvarande 
även i andra flickböcker än yrkesromanerna, upp-
levs hennes analyser av det mer explicit skildrade 
yrkeslivet inom exempelvis service, vård och kon-
tor som något mer vägröjande än de analyser som 
berör de konstnärliga yrkeskategorierna, exempel-
vis författande, vilket också är en betydligt mer ut-
forskad tematik.

I den något mindre omfattande del två, ”Det 
samlade fältet”, beskrivs genom en så kallad tids-
linje flickbokens kronologiska utveckling sett till 
dominerande motiv kopplade till arbete. Där-
efter följer en fördjupning av fyra för undersök-
ningen särskilt relevanta ämnesområden: yrkesro-
manen, hjältinnans personliga egenskaper, arbe-
tet som spänningsskapande och utvecklande och 
jämställdheten.

I avslutningen sammanfattar Theander resul-
taten och koncentrerar diskussionen om flickbo-
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kens relation till det omgivande samhället utifrån 
produktiva motsatser som passiv-aktiv och system-
bevarande-utopi. Studien mynnar ut i reflexioner 
kring läsarens perspektiv. I sina slutsatser konsta-
terar Theander bland annat att flickboken med 
mycket få undantag följer samhällsutvecklingen, 
men också att den går före och ofta visar en ”mer 
emanciperad bild än verkligheten” (314). Det finns 
alltså en visionär, utopisk dimension i flickboken 
som antyder att det separatistiska sammanhang 
som flickboken erbjöd – av kvinnor, för kvinnor, 
om kvinnor – tillät någonting subversivt att gro. 
Detta resultat (ett resultat, ska sägas, som några av 
Theanders föregångare har snuddat vid förut, även 
om dessa har varit inriktade på enskilda författar-
skap – till exempel har Eva Söderberg och Eva Heg-
gestad båda uppmärksammat Kulla-Gulla i ter-
mer av feministisk utopi) är centralt och – vågar 
man påstå – sannolikt applicerbart även på annan 
flickbokstematik än den som rör yrkeslivet. Utifrån 
Theanders perspektiv på flickboken som visionär 
kan säkert finnas skäl för att omvärdera till exempel 
”flickboksmannen” som av den feministiskt inrik-
tade litteraturvetenskapen inte sällan uppfattats 
som ”hopplöst trist” för att använda flickbokens 
jargong. Detta för att mannen och livet tillsam-
mans med honom gärna uppfattats som slutstation 
för flickbokshjältinnans individuella och existen-
tiella utveckling. Theanders sätt att närma sig flick-
boken öppnar sannolikt för andra, mer nyanserade 
tolkningar.

Att Theander är så framgångsrik i att vaska fram 
flickbokens visionära aspekter beror på att hon var-
ken läser litteraturen fördomsfullt kritiskt på det 
sätt som några av hennes föregångare gjort, eller 
motströms i jakt på komplexitet och motsägel-
ser som svarar mot mer samtida progressiva ideal. 
Istället kommer Theander nära materialet genom 
att lägga sin solidaritet hos tidens författare och lä-
sare. Hon skriver till exempel: ”Att den unga flickan 
lär sig självdisciplin och självövervinnelse betraktar 
många översiktsförfattare som att flickan blir kväst 
och hämmad. Jag ser det snarare som en både po-
sitiv och nödvändig mänsklig mognad.” (267) Ett 
annat exempel är hur Theander förhåller sig till att 
forskare har kritiserat yrkesromanerna för att hjäl-
tinnan vill bilda familj, eller för att hon ägnar sig 
åt kvinnligt associerade områden, vilket Theander 
menar är alltför enkelspårigt: ”Själv har jag svårt att 
se något alarmerande i att böcker om unga kvinnor 
inkluderar både yrkesliv och någon sorts relations- 
eller familjebildning. Är inte båda dessa delar av li-

vet viktiga, eller borde vara det, inte bara för kvin-
nor utan även för män? Och är traditionellt kvinn-
liga intressen alltid fel?” (302)

Theanders tolkningar inger förtroende, och för 
inte minst tankarna till den typ av läsare som, för att 
tala med L.M. Montgomery, är själsligt besläktad 
med andra läsare i den lust och identifikation i för-
hållande till läsningen som utgör nyckel till flick-
bokens hemlighet. Men om Till arbetet! som hel-
het inte kan beskrivas som någonting annat än en 
högintressant empirisk studie, med initierade och 
förtroendegivande analyser och övertygande resul-
tat, dessutom framförd på ett välskrivet och lättill-
gängligt vis, så finns det ändå en del att fundera över 
vad gäller Theanders presentation av sina metodo-
logiska utgångspunkter. I Älskad och förnekad un-
dersökte Theander tjugo år av flickboksutgivning i 
Sverige (1945–1965) vilket resulterade i ett primär-
material om 1022 svenska och översatta titlar. I Till 
arbetet! är detta tidsspann mer än dubblerat (1920–
1965), vilket innebär att den egenkonstruerade da-
tabas som Theander använder som verktyg har ut-
ökats till att omfatta ytterligare 578 titlar – totalt 
1 600. Något som saknas i Till arbetet! är en förkla-
ring till varför ökningen inte är större, men rimligt-
vis beror det på att utgivningen av flickböcker var 
betydligt mindre omfattande mellan 1920–1945 
än mellan 1945–1965. De 1600 titlarna utgör i alla 
fall enligt Theander en i princip ”fullständig för-
teckning över flickböcker i Sverige 1920–65 med 
huvudpersoner från tolvårsåldern och uppåt” (16).

Theanders definition av vad som utgör en flick-
bok är den genreföreställning som rådde i littera-
tursamhället när böckerna gavs ut. Flickböckerna 
är de böcker vilka av sin samtid uppfattades som så-
dana i den bemärkelse att det var så de kategorise-
rades av handeln, marknadsfördes mot läsaren och 
mottogs av kritikerna. Därför har Theander i sin 
urvalsmetod utgått från förteckningar över barn- 
och ungdomsböcker i Årskatalog för svenska bok-
handeln och Svensk bokförteckning och paratext i 
form av bokhandelns annonser, förlagens kataloger 
samt förlagsperitexter på och i böckerna, men även 
från kritikernas behandling och tolkning av böck-
erna genom recensioner. Urvalsmetoden är ambi-
tiös i sin vilja att omfatta processen från produktion 
och distribution till reception, och konsekvent med 
författarens utgångspunkt om att flickboken är den 
bok som ”anses vara en flickbok, punkt slut” (14). 
Emellertid hade metoden både kunnat förklaras 
och motiveras mer. Under den undersökta tidsperi-
oden om fyrtiofem år menar Theander till exempel 
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att hon endast räknat in nya titlar och inte återut-
givningar (15), men vad som avses med detta är inte 
klart; bilagan över primärmaterialet visar både nya 
översättningar och nya utgåvor av befintliga titlar. 
Fördelningen mellan svenska original och översätt-
ningar i materialet är cirka hälften-hälften – vil-
ket också kunde ha varit värt att diskutera mer i 
de introducerande avsnitten – dels med avseende 
på böckernas källspråk och kulturella källkontext, 
och dels med avseende på eventuella tidsglapp mel-
lan en boks tillblivelse och dess introduktion på 
svensk bokmarknad. Att Theander framför allt tar 
hänsyn till det senare osynliggör i flera fall förfat-
tarens roll i sin samtid. Helt konsekvent syns hel-
ler inte tillämpningen av den presenterade tidsav-
gränsningen eller urvalsprinciperna, utan snarare 
tycks författaren stundtals ha plockat in senare ut-
gåvor av de titlar som egentligen faller utanför un-
dersökningens formulerade urvalsprinciper i de fall 
då hon genom sin djupa kunskap om genren in-
stinktivt upplever att dessa har betydelse för un-
dersökningen som helhet. Möjligen hade resulta-
tet annars blivit att en viktig del av en serie hade 
fallit bort ur materialet och gjort studien missvis-
ande, men nu bidrar Theanders mer glidande och 
ganska ogenomskinliga tillvägagångssätt istället till 
att skapa osäkerhet kring de procentsatser som är 
återkommande i analyserna. Även om dessa pro-
centsatser verkligen tillför en konkret dimension 
till undersökningen hade jag gärna sett dem pro-
blematiserade. Som exempel gör Theanders metod 
att förekomsten av ett visst yrke i materialet påver-
kas av långa serier där ett yrke, exempelvis detektiv, 
står i fokus. Hur mycket – och exakt vad – kan en 
procentsats som påverkats så starkt av Kitty-böck-
erna säga om detektivyrket som yrkesdröm under 
denna tidsperiod? Theander trampar med sin för-
djupade kunskap själv inte fel när hon analyserar 
med hjälp av procentsatser, men frågan är hur pass 
användbara de blir för en efterföljande, mindre in-
itierad forskare.

I det inledande kapitlet om metod för Thean-
der en kortfattad och nödvändig diskussion om 
vad som i olika sammanhang har ansetts utgöra 
en flickbok samt om hur hon själv har kommit 
fram till sin urvalsprincip. Nog är det självklart att 
vissa av titlarna, författade av exempelvis Astrid 
Lindgren, L.M. Montgomery och Martha Sand-
wall Bergström, ska ingå i Theanders undersök-
ning, även om dessa långt senare av välvilliga lit-
teraturvetare har döpts om till exempelvis ”klassi-
ker” eller ”proletärlitteratur”. För dessa försök till 

äreräddning hindrar förstås inte att böckernas pri-
mära målgrupp vid publicering har varit den unga 
kvinnan – och det är målgruppen, inte något sär-
skilt tonfall, innehåll eller upplevd kvalitet, som 
definierar genren. Lite mer komplicerat blir det 
vid motsatt situation, det vill säga att det i Thean-
ders material finns böcker som när de gavs ut första 
gången inte betraktades som flickböcker, vilket till 
exempel gäller Jean Websters Pappa Långben och 
Ester Blenda Nordströms En rackarunge. Dessa tit-
lar faller inom ramarna för Theanders undersök-
ning först när de publiceras som och övervägande 
mottas som flickböcker. I praktiken innebär det att 
förstautgåvor av en rad svenska och översatta titlar 
inte finns med i materialet, medan senare, mark-
nadsmässigt mer flickboksorienterade utgåvor av 
samma titel gör det. Ett exempel: Pappa Långben 
(engelskt original 1912) översatt första gången 1916 
av Ella Byström ingår inte i Theanders undersök-
ning – inte heller när titeln av samma förlag publi-
ceras i ny utgåva med bilder från filmadaptationen, 
vilket är 1931 och inom ramarna för undersökning-
ens tidsperiod. Den Pappa Långben som Theander 
undersöker blir istället Cilla Johanssons översätt-
ning från 1950, varför boken i undersökningen ut-
gör underlag för femtiotalet. Det är förstås möjligt 
att hävda att det är först då boken blev en flickbok 
på bokmarknaden (även om det också är möjligt 
att hävda att det var det faktum att boken upp-
fattades som en flickbok av marknaden som gene-
rerade en explicit flickboksutgåva), men generellt 
hade det varit hjälpsamt med en diskussion om vad 
som skiljer ”flickboksutgåvor” som ingår i under-
sökningen från originalutgåvor sett till paratext, 
recensioner och eventuella ändringar i huvudtex-
ten. Inte minst då särskilda flickboksutgåvor till 
exempel kan utgöra förkortade versioner av origi-
nalutgåvan eller rymma andra typer av förenklingar 
eller ändringar. Hypotetiskt skulle ”flickboksver-
sionen” av till exempel Pappa Långben kunna skilja 
sig en del från den bok som redan fanns på mark-
naden, och som 1950 redan hade klassikerstatus, 
men detta får vi inte veta någonting om. Därför 
blir det också svårt att förhålla sig till att böcker 
som ursprungligen författats och/eller översatts 
under en tidsperiod som ligger före eller i början 
av Theanders tidsavgränsning dyker upp som un-
derlag i diskussioner om senare tidsperioder (pe-
rioder under vilka dessa böcker återpublicerades 
som flickböcker). Konsekvenserna av dessa, möjli-
gen oundvikliga, skevheter som följer på att Thean-
der har ett bokmarknadsperspektiv på genren och 
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bara i enstaka fall kommenterar en boks tidigare 
utgivningshistoria och sammanhang, hade gärna 
kunnat uppmärksammas och problematiserats yt-
terligare. Det i Till arbetet! något dunkla förhål-
lande som därmed uppstår mellan kartläggningen 
av flickboksgenrens utveckling och de verk som 
bygger upp denna genre och deras respektive egna 
kontext, blir särskilt relevant i förhållande till gen-
rens påverkan på läsarna. Hur läste läsarna flick-
böcker? Vilka böcker hade de tillgång till och när?

Med en studie som både omfattar ett så pass 
stort primärmaterial och presenterar gedigna re-
sultat, tar det emot att be om ytterligare kontextu-
alisering och fördjupning, däremot ska det sägas att 
Till arbetet! väcker många frågor för vidare forsk-
ning. En möjlig sådan är spänningen mellan arbetet 
som identitetsskapande och arbetet som ett medel 
för att uppnå ekonomisk trygghet och självständig-
het. Här tror jag att det finns möjlighet att föra en 
diskussion om yrkesromanens relation till arbetar-
litteraturen och den undergenre som ibland kallas 
arbetsplatslitteratur. En intressant motsägelse som 
Theander uppmärksammar är att fabriksarbetet – 
trots industrins historiska betydelse för kvinnors 
arbete – inte har en större plats i flickboken. The-
ander spekulerar i om det kan bero på att just detta 
arbete möjligen inte ansågs särskilt aktuellt eller 
intressant under den tidsperiod hon undersöker 
(214), men det kan förstås också bero på klasstill-
hörigheten och erfarenheterna hos dem som skrev 
och publicerade flickböckerna – något som Thean-
der snuddar vid men som öppnar för vidare diskus-
sion. En annan fråga är om det är ett vanligt felslut 
att utgå från att flickbokens yrkesskildring är posi-
tiv, och att det bara är den positiva yrkesskildringen 
som kan uttrycka emancipation. Särskilt i sitt kapi-
tel om yrken inom barnavård och hushåll visar The-
ander att flickbokshjältinnorna ofta är missnöjda 
och kritiskt inställda till delar av arbetet. Vill man 
läsa flickboken utifrån ett begrepp som arbetskri-
tik så kanske även den mer negativa skildringen av 
arbetet – inte bara inom de jobb som ofta utfördes 
obetalt inom hushåll och vård, men även andra yr-
ken – kan tolkas som progressiv i någon mening.

Slutligen kan man undra vad som hände med ar-
vet efter flickboken och dess skildringar av yrkes-
drömmar och arbetsliv. Det första stället att leta på 
är sannolikt inom chick lit-genren.

Malin Nauwerck


