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1. Inledning 
På 1960-talet forskades inom litteraturvetenskapen en hel del kring flickboken. På grund av den 

ideologi som rådde då, det vill säga att flickor och pojkar är mer lika än olika, framhävdes en syn på 

flickboken som en genre som cementerade den äldre synen på kvinnan.
1
 Det var en tid då samhället 

förändrades och man ansåg att flickor och pojkar inte skulle särbehandlas, man började med 

samundervisning och även litteraturen började ifrågasättas. Forskning inom barn- och 

ungdomslitteratur inleddes och man ansåg uppdelningen mellan pojk- och flickböcker vara väldigt 

förlegad och särskilt flickboken avfärdades med förakt.
2
 Ett förakt som egentligen funnits med ända 

sedan flickboken börjat ges ut. Böckerna har fått mycket nedvärderande kritik, särskilt av 

journalisten och barnbokskritikern Gurli Linder i början av 1900-talet. Boel Westin skriver i 

förordet till antologin Om flickor för flickor att ”för många kritiker och kommentatorer tycks det ha 

legat något suspekt redan i själva benämningen, som om prefixet 'flick' före 'bok' signalerat något 

unket, instängt och fjolligt.”
3
 Så småningom har den här attityden till flickboken förändrats och det 

är inte längre lika självklart att det bara finns en nyans i flickböckerna. Ying Toijer-Nilsson hävdar i 

samma antologi jag nämnde nyss att det finns dubbla budskap i böckerna. Hon menar att det förs en 

dialog kring kvinnans villkor i böckerna, så att även om de beskriver och i viss mån upprätthåller 

patriarkala värderingar också gör uppror mot desamma. 
4
 I min uppsats vill jag fokusera den här 

diskrepansen som finns i synen på flickboken. Idag marknadsförs knappast ungdomsböcker explicit 

för flickor respektive pojkar. Däremot finns genren Chick lit, som är relativt explicit med att det är 

en genre som vänder sig till kvinnor/flickor/tjejer. Precis som flickboken har förlöjligats och 

fördömts
5
 har också chick lit-genren, och även annan kvinnolitteratur fördömts. I en krönika i 

Helsingborgs dagblad den 19e maj 2009 skrev kulturjournalisten och författaren Åsa Sandell: 

Och det finns ju en trist tradition av att avfärda kvinnors erfarenheter som mindre intressanta än mäns. Män som 

super och knullar blir finlitteratur, kvinnor som gör detsamma blir fullitteratur. På 70- och 80-talet beskrevs 

Birgitta Stenbergs och Kerstin Thorvalls böcker som ’bekännelselitteratur’. Romaner av författare som Ulf 

Lundell föräras det mer allmängiltiga begreppet ’generationsroman’. Samma förakt präglar kvinnors luststyrda 

läsande, och det har en lång historia: Från Gustave Flaubert på 1800-talet till 1980-talet då ’FNL-litteraturen”’– 

berättelser om flärd, lidelse och njutning – avfärdades som ’tantsnusk’.
6 

 
Senare har vissa försök gjorts för att skapa upprättelse av bland annat chick lit- genren, men också 

annan kvinnolitteratur. Det som intresserar mig i bägge fallen är dessa två synvinklar på böckerna. 

                                                 
1
Anna-Karin Frih & Eva Söderberg (red), En bok om flickor och flickforskning,  Lund: Studentlitteratur 2010, s. 13. 

2
Birgitta Theander, Älskad och förnekad: flickboken i Sverige 1945-65, (diss. Lund) Göteborg: Makadam 2006, s. 10-11. 

3
Ying Toijer-Nilsson & Boel Westin (red), Om flickor för flickor: den svenska flickboken; med artiklar av Ulf Boethius 

..., Stockholm: Rabén & Sjögren 1994, s. 10. 
4
Ibid, s. 12. 

5
Ibid, s. 10.  

6
Åsa Sandell, ”Kvinnan blir fullitteratur”, Helsingborgs Dagblad 2009-05-19, 

http://mobil.hd.se/kultur/2009/05/19/kvinnan-blir-fullitteratur/ (2011-12-31). 

http://mobil.hd.se/kultur/2009/05/19/kvinnan-blir-fullitteratur/


3 

 

Är den kvinnliga litteraturen löjlig? Är den en förolämpning mot det kvinnliga könet? Eller finns 

det i själva verket något mer betydande där bakom? Är det synen på kvinnan som underlägsen 

mannen som gör att vi sett böckerna som sämre litteratur? Yvonne Hirdman redogör för denna syn 

på kvinnan i jämförelse med mannen i boken Genus: om det stabilas föränderliga former, där hon 

beskriver den med en formel: A-a. Mannen är A, den fullkomliga, kvinnan a, den ofullkomliga och 

outvecklade. Med tydliga exempel visar hon hur detta tankesätt funnits med ända sedan antiken in i 

vår tid. Hon menar att denna syn under 1800-talet utvecklades så att man började se kvinnan som en 

varelse helt särskild från mannen, detta beskriver hon med formeln A-B. Med mannen som norm i 

samhället utgör detta dock inget lyft för kvinnan, bara en annan form av underordning. Något som 

också skulle kunna förklara särskiljandet av litteratur för män och kvinnor, pojkar och flickor, och 

synen på kvinnlig litteratur som mindre intressant.
7
 I min uppsats kommer jag att lämna Chick lit-

genren därhän. Jag nämner den här som förtydligande och ytterligare ett exempel på hur litteratur av 

kvinnor och om kvinnor har betraktats, och än idag ses som, sämre litteratur. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Det jag vill göra med min undersökning är att genom en retorisk argumentationsanalys ta reda på 

vad flickböckerna förmedlar för slags budskap till sina läsare. Går det att genom ett retoriskt 

perspektiv urskilja vad detta budskap är och hur det framförs? Vilka strategier använder sig 

författarna av? Finns det explicita respektive implicita teser i texterna? Kan man ur ett retoriskt 

perspektiv bestämma om böckerna upprätthåller patriarkala system eller tvärtom, gör uppror mot 

dem? 

Jag har valt att fokusera min undersökning på flickböcker som publicerades på 1920-talet, i 

brytningstiden då mannens målmanskap över kvinnan upphävdes, kvinnlig rösträtt infördes i 

Sverige och kvinnan fick helt nya förutsättningar som enskild individ. Jag ser böckerna som en 

spegling av sin samtid som tar upp många av de problem kvinnor möttes av, de dubbla budskap och 

konflikter som fanns (och för övrigt fortfarande finns) kring kvinnorollen. Min föreställning är att 

det inte var utan motstånd som synen på den nya kvinnan tog form och flickboken på 1920-talet är 

fortfarande väldigt didaktisk, därför anser jag det motiverat att undersöka på vilket sätt böckerna 

skrevs för att övertyga om sitt budskap. 

 Jag har valt ut två böcker som får representera en liten del av 20-talets flickböcker och 

kommer att göra en jämförande analys av dessa två. Den ena är Fågelungen: en bok för unga flickor 

av den svenska författaren Elisabeth Kuylenstierna-Wenster och publicerades första gången 1920.
8
 

Den andra heter Anna-Lisa: hon fattar ett viktigt beslut och skrevs av en dansk författare vid namn 

Ingeborg Vollquartz och publicerades i danskt original år 1921. Den svenska översättning jag 

                                                 
7
Yvonne Hirdman, Genus: om det stabilas föränderliga former, 2., [rev] uppl., Malmö: Liber 2003, s. 28-44. 

8
 I min analys kommer jag fortsättningsvis använda mig av den förkortade titeln Fågelungen när jag refererar till boken. 
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använder mig av utkom 1928.
9
 De två böckerna behandlar ungefär samma problem. En flicka kring 

15 år på väg ut i vuxenlivet som får göra vissa val för att bli tillfreds mig sig själv och sin 

omgivning. Den närmaste familjen, föräldrar och äktenskap ställs i konflikt med den unga flickans 

egen vilja och önskemål och utgör den största problematiken i böckerna. Anledningen till att jag 

valde just dessa två böcker var flera. De skiljer sig något i problemhanteringen. I Fågelungen är inte 

kärlek och tankar kring en framtida make något stort kapitel, problematiken här kretsar mer kring 

Sylvias utveckling till en ung, självständig kvinna och hennes brytning med hemmet och familjen. I 

Anna-Lisa finns också denna aspekt med till mycket stor del, men här tar kärlek och äktenskap 

också upp en väldigt stor plats. De representerar olika delar av en ung flickas valmöjligheter  och 

framtidsplaner, därför anser jag det vara intressant att jämföra just dessa två böcker. De två 

flickornas familjesituation ser också något olika ut. Sylvia lever i en trygg familj bestående av mor, 

far och dotter. Anna-Lisa är ensam med sin far och tvingas snart också lämna honom. Hennes 

brytning med familjen blir hastig och abrupt till skillnad från Sylvias, samtidigt finns likheterna i 

social ställning och utanförskap hos dem båda. I Danmark infördes kvinnlig rösträtt redan 1915 och 

därför tycker jag det är intressant att se om de två böckerna skiljer sig åt även ur den aspekten, om 

Danmark har hunnit längre på sex år. 

 Elisabeth Kuylenstierna-Wenster skrev många flickböcker och tonen i hennes böcker var 

vemodig och de var enligt Toijer-Nilsson varken spännande, käcka eller roliga, men ändå ägde de 

en egendomlig dragningskraft.
10

 Detta vemod finner jag inte på samma sätt i Anna-Lisa och det var 

också en anledning till att jag anser att min jämförande analys blir av större intresse, särskilt när det 

kommer till elocutio-avsnittet, då utformningen i språk uppenbarligen skiljer sig i de två 

berättelserna. De båda böckerna är första delen i en serie om Sylvia respektive Anna-Lisa.
11

 

Ingeborg Vollquartz skrev också en rad flickböcker där tematiken var inriktad på flickor i 

småborgerlig miljö och där de har små möjligheter till utveckling. 

Det publicerades en mängd flickböcker av olika författare som tog upp den problematik jag 

har beskrivit, på 20-talet och jag är medveten om att valet av andra böcker förmodligen skulle 

fungera precis lika bra, eller kanske till och med ge en något annorlunda vinkling. Dock anser jag 

att de två böcker jag valt ut på ett tydligt och bra sätt tar upp de frågor jag avser att utreda i min 

uppsats och att de därför kan anses utgöra ett bra material. 

1.2 Teori och metod 
Eftersom jag kommer att anlägga ett genusperspektiv på min undersökning finner jag det relevant 

                                                 
9
 Det framgår inte någonstans vem översättaren av Anna-Lisa: hon fattar ett viktigt beslut är. I min analys kommer jag 

också fortsättningsvis att använda mig av den förkortade titeln Anna-Lisa när jag refererar till boken. 
10

Toijer-Nilsson & Westin, 1994, s. 44. 
11

 Karen Klitgaard Povlsen, ”Ingeborg Vollquartz (1866-1930)Vollquartz, Anne Marie Ingeborg”Dansk 

kvindebiografisk leksikon, 2003, online ed., http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/1690/ (2012-01-06). 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Anders/Mina%20dokument/Susanna/C-uppsats%20annat%20format%5b1%5d.docx
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att använda mig av några av rådande genusteoretiker. Min utgångspunkt är att litteraturen jag 

kommer att använda mig av tar plats i den verklighet som råder på 1920-talet, det vill säga ett 

patriarkalt samhälle där kvinnans ställning är underordnad mannens. Lämplig teori att använda här 

är därför Yvonne Hirdmans genusteorier om en hierarkisk maktstruktur och denna syn på genus 

kommer att ligga till grund för hela min analys.
12

 Även om jag enbart refererar till Hirdman där 

denna maktstruktur är särskilt tydlig finns Hirdmans teorier om genus hela tiden löpande 

underliggande genom hela min uppsats.  

Böckernas handling är centrerad kring den borgerliga familjen, men i båda historierna utgörs 

huvudpersonerna av flickor från en familj som har det sämre ställt än övriga personer i boken. På 

tjugotalet fanns tydliga klasskillnader i samhället och dessa skildras också i flickböckerna på olika 

sätt. Göte Klingberg skriver i Barn- och ungdomslitteraturen att medel- och överklassen var den 

vanligaste miljön i 1800-talets och det tidiga 1900-talets barnskildringar, därför att läsarna tillhörde 

dessa klasser.
13

 Den tilltänkta läsaren för de två böckerna som utgör mitt undersökningsmaterial 

torde således vara borgarflickor i åldern cirka 11-15 år. På 1860-talet ökade tillgången på bättre 

utbildning för unga flickor, därför att arbetsmarknaden efterfrågade kvinnlig arbetskraft och på 

grund av ogifta kvinnors behov av en egen inkomst. Dock handlade det främst om utbildning för 

medelklassflickor.
14

 Utbildning och framtida yrkesval är något som diskuteras mycket, framför allt i 

Fågelungen och det finns därför ett behov av att beskriva borgarmiljön för att kunna föra fram dessa 

diskussioner. I en arbetarklasskildring skulle inte skolmiljön och yrkesval vara naturligt på samma 

sätt. Därför är klasskillnader en viktig sak att ta med i undersökningen, varvid begreppet 

intersektionalitet blir relevant att tillämpa. Det innebär att maktstrukturer påverkas inte enbart av 

kön utan också av bland annat etnicitet, ålder och klass. I litteraturen jag undersöker är både ålder 

och klass viktiga aspekter att ta hänsyn till. Nina Lykke har skrivit om detta i boken 

Genusforskning: en guide till feministisk teori, metodologi och skrift. Jag kommer att hänvisa till 

hennes teorier i den mån jag tar upp begreppet intersektionalitet, men på samma sätt som Hirdmans 

genusteori är underliggande är också Lykkes intersektionalitetsbegrepp något som hela tiden finns 

med när jag gör min analys, även om jag inte direkt refererar till Lykke. 

Som metod kommer jag att använda mig av en jämförande närläsning av två olika romaner 

utifrån en traditionell retorisk argumentationsanalys enligt Gerhardus Johannes Vossius. Hans 

Elementa Rhetorica eller retorikens grunder är den mest använda läroboken i retorik genom tiderna 

i svenska skolor.
15

 Jag använder Stina Hanssons översättning i reviderad form som utkom på 

                                                 
12

Hirdman , 2003. 
13

Göte Klingberg, Barn- och ungdomslitteraturen, Stockholm: Natur & Kultur 1970, s. 67. 
14

Frih & Söderberg, 2010, s. 63. 
15

Kurt Johannesson, Retorik eller konsten att övertyga, 2., [rev] uppl., Stockholm: Norstedts 1998, s. 288. 
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Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 2006.
16

 Jag kommer att använda den 

klassiska retorikens grundteorier som ett verktyg för att på ett tydligt och överskådligt sätt kunna 

göra en närläsning och tolkning av de bägge böckerna. Således kommer jag att gå igenom dem 

enligt en traditionell uppställning så som Vossius beskriver den i Elementa Rhetorica eller 

retorikens grunder. Beskrivningen av en övertygande kommunikation avser att påverka en eller 

flera läsare och/eller åhörare. Då den klassiska retoriken främst handlade om muntliga 

framföranden syftar mycket av den klassiska retorikundervisningen till tal, men eftersom den 

litteratur jag skriver om i min uppsats inte i första hand är avsedd att framföras muntligt kommer 

jag för enkelhetens skull i fortsättningen att endast syfta på läsaren när jag skriver om textens 

påverkan på en tänkt publik enligt Vossius, men rent generellt kan alltså en sådan här retorisk 

disposition lika gärna beröra en åhörare.  

Enligt Vossius består en argumentativ text av fyra delar: Inventio, dispositio, elocutio och 

pronuntiatio. I den första delen, Inventio, tänker man ut de argument som är bäst ägnade åt att 

övertyga. Argumenten är sedan uppdelade i tre delar, ethos, logos och pathos, där ethos hör ihop 

med inledningen och syftar till att skapa förtroende hos läsaren, logos hör till argumentationen, som 

undervisning, och pathos hör ihop med avslutningen och vill påverka läsaren med känslor. 

Argumentationen kan också delas in i tre olika typer av fall eller genrer: genus demonstrativum, 

genus judiciale och genus deliberativum. Den första vill berömma eller kritisera, den andra anklaga 

eller försvara och den tredje råda eller avråda från något. I min uppsats är det främst den  tredje 

genren undersökningen kommer att handla om eftersom böckerna är av didaktisk art. Men de tre 

genrerna glider ofta in i varandra och det är inte säkert att man alltid kan bedöma att en text eller ett 

tal tillhör enbart en enda genre.  

I den andra delen, dispositio, tittar man på hur en text är uppställd och organiserad för att bäst 

övertyga om sin tes. Texten är, enligt Vossius, indelad i fem delar, exordium, narratio, propositio, 

contentio och peroratio. Exordium är textens inledning vars uppgift är att fånga läsarens intresse, 

narratio är själva berättelsen, propositio sammanfattar textens budskap, det vill säga tesen. 

Contentio består av två delar, confirmatio och confutatio. I confirmatio argumenterar man för sin 

egen åsikt och i confutatio vederlägger man en eventuell motståndares motargument. Slutligen 

avslutas texten med peroratio. Textens avslutning ska upprepa de starkaste argumenten samt 

påverka läsaren känslomässigt. 

Den tredje delen, elocutio, handlar om att smycka språket, att sammanfoga ord och meningar 

på ett sådant sätt att det gör intryck på läsaren och i bästa fall förstärka argumentationen. 

                                                 
16

Gerhardus Johannes Vossius, Elementa rhetorica eller retorikens grunder, övers. Stina Hansson (Först utgiven som nr 

5 i serien Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Meddelanden, nu i lätt reviderad form i PDF-

format 2006 ) http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/19624/1/gupea_2077_19624_1.pdf. 

http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/19624/1/gupea_2077_19624_1.pdf
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Den fjärde delen, pronuntiatio, är läran om hur man framför sitt tal med röst och gester, vilket 

är mest applicerbart på ett muntligt tal. Dock skriver Gunlög Kolbe i sin avhandling Om Konsten att 

Konstruera en Kvinna att ”det kan återföras till att gälla läsarens läsning av/lyssnande till verket”.
17

  

I min undersökning kommer jag att gå igenom alla dessa delar i de bägge böckerna, förutom 

inventio och pronuntiatio. Eftersom inventio till största del handlar om textförfattarens arbete innan 

textens tillkomst för att finna sina argument etcetera, anser jag att detta inte är relevant att ta upp. 

Inte heller kommer min undersökning i någon större utsträckning att handla om hur texterna har 

påverkat läsaren i sin samtid och därför har jag valt att utesluta även denna del i min uppsats. 

Däremot kommer jag att lägga stort fokus på argumentationen, varför det är av vikt att ta upp 

argumentationens tre pistis här: ethos, logos och pathos, det vill säga de sätt man under en 

argumentation skapar förtroende hos läsaren och bildar bevis för sina påståenden.
18

Dessa har jag i 

min analys av naturliga skäl förlagt till contentio. Eftersom jag hoppar över inventio och i syfte att 

identifiera argument och huvudtes kommer jag att börja med textens uppbyggnad, det vill säga 

dispositio. Eftersom den klassiska retoriken handlade om muntligt framställda tal kommer jag att ta 

hjälp av Janne Lindqvist Grindes genomgripande bok om den klassiska retorikens teori, Klassisk 

retorik för vår tid. Den är en modern tolkning av den klassiska retorikläran och tar upp sätt att 

applicera den på moderna påverkande texter. Trots att mitt analysmaterial har närapå hundra år på 

nacken får de anses vara moderna i jämförelse med den klassiska retorikteorin. I sin bok 

problematiserar Lindqvist Grinde de antika begreppen vilket är till stor nytta för mig i min analys. 

1.3 Tidigare forskning 
Inom retoriken har jag inte kunnat hitta någon forskning alls om just flickboken. Som jag tidigare 

nämnt har flickboken utvecklats från 1700- och 1800-talets rådgivningslitteratur. Gunlög Kolbes 

avhandling  i retorik som utkom 2001 Om konsten att Konstruera en Kvinna Retoriska strategier i 

1800-talets rådgivare och i Marie Sophie Schwartz' romaner är forskning som ligger någorlunda 

nära mitt ämne. Jag kommer att hänvisa till hennes teorier om bland annat retoriska strategier hos 

kvinnliga författare, vilka fortfarande i 1920-talets flickböcker stämmer överens. För att bilda mig 

en generell uppfattning om begreppet flickböcker har jag hittat ett flertal böcker som behandlar 

ämnet, dock är inte alla nödvändiga att referera till i min analys. En viktig bok för flickboksgenren 

utifrån ett litteraturvetenskapligt perspektiv har varit barnboksexperten Mary Örvigs Flickboken och 

dess författare från 1988, där hon går igenom en stor del av flickbokshistorien, men hennes 

undersökningar har inte varit relevanta för min uppsats. Antologin Om flickor för flickor: Den 

svenska flickboken av Ying Toijer-Nilsson och Boel Westin (red.) från 2001 ger däremot nya 

                                                 
17

Gunlög Kolbe, Om Konsten att Konstruera en Kvinna: Retoriska strategier i 1800-talets rådgivare och i Marie Sophie 

Schwartz’ romaner, (diss.) Göteborg: Göteborgs universitet 2001, s. 44. 
18

Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur  2008, s. 77. 
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perspektiv på den svenska flickboken och dess historia, vilka har varit till nytta för mig. Marika 

Andraes avhandling om Wahlströms ungdomsböcker Rött eller grönt: Flicka blir kvinna och pojke 

blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker från 1914-1944 från 2001 är forskning jag också kommer 

att ta hänsyn till.  

Jag har även läst en del forskning kring begreppet ”flicka” och en bok som kom ut förra året 

och som behandlar ämnet är En bok om flickor och flickforskning i redaktörskap av Anna-Karin Frih 

och Eva Söderberg, som är till hjälp i min undersökning för att teoretisera kring begreppet flicka.
19

 

Eftersom det finns mycket forskning om flickböcker inom andra områden än retorik, men som 

fortfarande är applicerbar utifrån ett retoriskt perspektiv bedömer jag att mitt uppsatsämne är 

genomförbart. Jag anser också att min frågeställning är av större intresse just därför att det inte finns 

mycket tidigare forskning om retorik och flickboken. Det utgör ett spännande, outforskat område 

där det bör finnas väldigt mycket att upptäcka. 

Dessutom diskuteras genusperspektivet i barn- och ungdomsböcker idag mer än någonsin och 

eftersom genus är en ständigt aktuell fråga (till exempel är ett nytt stycke om skolans ansvar att 

motverka traditionella könsmönster infört i den nya läroplanen för 2011), anser jag att forskning i 

ämnet är motiverat och har ett visst allmänintresse. För att förstå hur vi hamnat där vi är idag 

behövs forskning som visar hur utvecklingen gått till. Var kvinnors roll i samhället och litteraturen 

befunnit sig, hur man gått till väga för att få fram budskap och nya idéer och hur synen på kvinnan 

och kvinnolitteraturen sett ut redan i späd ålder. 

1.4 Material 

1.4.1 Fågelungen 
I Fågelungen möter vi Sylvia, 15 år. Hon är en trygg flicka som lever tillsammans med sin mor och 

far på landet, i ett äldre hus. Hemmet och familjen är hennes stora trygghet. I skolan är hon en aning 

utanför. Kotteriet, som hon kallar de populära tjejerna, retas med henne för att hon har läshuvud och 

för att hon är barnsligare än de andra. Barnslig innebär här att hon inte bryr sig om utseende, baler 

och pojkar i samma utsträckning som de andra flickorna. Sylvias familj har det också lite sämre 

ställt än resten av flickorna i klassen, vilket till stor del märks på hennes hemmiljö. Dock är det 

ingen tvekan om att hon fortfarande tillhör borgarklassen. Familjen har det inte sämre ställt än att de 

kan hålla sig med tjänstefolk, men ekonomin är en ständig diskussionsfråga när det kommer till 

Sylvias utbildning bland annat. Handlingen kretsar kring Sylvias familjeliv kontra livet i skolan. 

Den största problematiken rör sig kring Sylvias brytning med barndomen och att klippa de 

åtstramade banden till modern, men också till viss del med fadern och hemmet i övrigt. Framtida 

yrkesval diskuteras och i slutet av berättelsen får hennes vänner och den nya acceptansen bland dem 
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en större plats för Sylvia än vad familjen har. Sylvia visar ett visst intresse för ett antal män, men att 

hon ska gifta sig och därför lämna hemmet är inte poängen. I slutet av boken blir det i stället 

bestämt att Sylvia ska fara till Frankrike över sommaren, tillsammans med en fransyska och hennes 

familj, vilka Sylvia lärt känna under våren. 

1.4.2 Anna-Lisa 
I den här boken får vi stifta bekantskap med Anna-Lisa, 16 år. Hon lever på gården Egeseje 

tillsammans med sin far. Hennes mor är död sedan flera år. Hemmet är också här hennes trygghet. 

Men precis som i den förra boken har familjen det dåligt ställt. Hennes far har spelskulder och får 

inte pengarna att räcka till för att sköta gården och för att skaffa en ordentlig uppfostran och ett bra 

umgänge till dottern. Därför bestämmer han sig för att arrendera ut gården och fara utomlands 

tillsammans med deras granne, godsägare Tage Funk, för att arbeta och få ordning på sin ekonomi 

igen. Innan de far, bor Tage på gården några dagar och han och Anna-Lisa bygger snabbt upp en fin 

relation till varandra. Hon tycker dock att Tage är gammal med sina 33 år. Man anar en spirande 

kärlek, men än är Anna-Lisa för ung för att helt utveckla sådana tankar. Anna-Lisa inkvarteras hos 

släktingar i Köpenhamn där hon känner sig ensam och vantrivs. Som läsare får man en uppfattning 

om Anna-Lisas känsloliv genom den löpande brevväxlingen med fadern och Tage. I desperation och 

hemlängtan tackar hon ja till en mycket äldre mans frieri, men ställer till skandal genom att bryta 

förlovningen dagen innan bröllopet och rymma till sina kusiner på landet. Här får hon äntligen den 

kärlek och omsorg som hon längtat efter och först då kan hon utvecklas till en ung kvinna med dygd 

och moral. Frågor kring män och äktenskap kretsar fortfarande runt henne i berättelsen, men då de 

är flera ogifta kvinnor som lever tillsammans finns också tankar på ett självständigt, 

självförsörjande liv i väntan på äktenskap. Anna-Lisa gör inget självklart val i slutet av boken, men 

de sista sidorna innehåller ett brev från Tage där han i inlindade ord visar att han hoppas på en 

framtid tillsammans med Anna-Lisa och med ansiktet i pälsen på sin hund erkänner Anna-Lisa sin 

kärlek till Tage. 

2. Analys 

2.1 Dispositio 
Den första delen i textens disposition jag ämnar undersöka är böckernas inledning, det vill säga 

exordium. 

2.1.1 Exordium 
I inledningen av de bägge böckerna presenteras vi för de unga huvudpersonerna, Sylvia och Anna-

Lisa. De placeras in i sin hemmiljö och läsaren får också en viss insikt i deras bakgrund. Hos Sylvia 

får vi reda på varför hon fått sitt namn, att det kommer från en grupp sångfåglar (Sylviasläktet) och 
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hennes mormor menade att ”det är ett vackert namn både i glädje och sorg.”, Sylvia är även namnet 

på en visa som får symbolisera henne själv och som återkommer flera gånger genom berättelsen: ” 

Så länge på jorden ett hjärta slår/---/Och sorger och fröjd förgå, men Sylvia sjunger ändå! Ändå! 

Ändå!”(Fågelungen s. 8).
20

 Redan här, i och med dessa rader, finns en slags förebådan om att Sylvia 

är en flicka som kommer att klara sig genom alla slags svårigheter i livet. Bilden av Sylvias far och 

mor målas också upp. Man får veta att hos Sylvias far finns en bit av det pojkaktiga kvar, det som 

hittar på ”muntra spratt”, medan modern endast är allvarlig numera (FU s. 7). De sitter alla tre 

framför brasan i förmaket och fadern och modern berättar historier från barndomen. Hela 

situationen framstår som en symbol för trygghet, brasan som sprakar och gemenskapen. Det är en 

bild av en lycklig familj som frammanas. När modern till Sylvias förtjusning läser verser framställs 

Sylvia som ett ganska litet barn, trots sina femton år. Hennes barnsliga oskuldsfullhet blir tydlig 

också när hon beskrivs som en liten sångfågel som i enrum trallar av hjärtans lust och som ibland, 

med armarna som flaxande vingar, låtsas att hon är en fågel. Men än så länge vill hon inte flyga ur 

hemmet. (FU s. 9-10)  

I exordium ska författaren fånga läsarens intresse och skapa välvilja. Detta görs genom att 

Sylvia framställs som ett litet oskuldsfullt barn vars utveckling vi implicit lovas att få följa genom 

berättelsen. Vidare beskrivs hur Sylvia känner ett utanförskap i skolan, bland annat därför att hon 

bor utanför staden. Inte heller uppskattas hon av lärarinnorna, trots att hon tillhör de bästa i klassen, 

därför att ”hon saknade förmågan att på ett behagligt sätt underordna sig deras olika små svagheter 

eller rätta sig efter vars och ens uppfattning.” (FU s. 10). Som läsare fattar man sympati för den 

barnsliga Sylvia, hennes kärlek till hemmet och föräldrarna är renhjärtad och hon nöjer sig med det 

enkla livet, något som tillhör kvinnans dygder, att anpassa sig och inte anse sig förmer, att nöja sig. 

Marika Andrae skriver i sin avhandling:  

Även om företagsamhet premieras i berättelserna är det främst traditionellt kristna dygder som omhuldas. /---/ 

Mindre energiska flickor – de som anpassar sig efter omgivande karaktärer – representerar ett mildare ideal där 

förnöjsamhet, tacksamhet och anspråkslöshet står i förgrunden. /---/ Andemeningen är att en bra flicka bör vara 

till nytta för andra, men även kunna reda sig själv.
21

 

 

Samtidigt får vi veta att Sylvia inte är en flicka som underordnar sig sina lärarinnor. Implicit uttalar 

texten här en föreställning om Sylvia som en självständig individ, hon försöker inte vara någon 

annan än den hon är, trots att hon får betala med utanförskap. Vi anar redan här en kamp inom 

Sylvia, en kamp mellan förväntningarna på en ung flicka och hennes egna önskningar och rätt att få 

vara den hon är. Vilket skapar intresse! 

I inledningen av den andra boken är Anna-Lisas privatlärarinna precis på väg att lämna 
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hemmet för gott. Lärarinnan fräser och klagar över hundhåren från Anna-Lisas hund, över hennes 

ouppfostrade sätt och över familjens oordnade förhållanden (Anna-Lisa, s. 6-7).
22

 Välviljan hos 

läsaren väcks direkt för Anna-Lisa, dels för att hon oskyldigt blir offer för lärarinnans 

okvädningsord, men också för att vi genom hennes kommentarer om hemmet får reda på i vilket 

dåligt skick det är. Precis som Sylvia i den föregående boken, framställs Anna-Lisa som barnslig 

och oskuldsfull i kontrast mot fröken Vradsborg och hennes hätska påståenden: 

'Huset liknar ju en rövarkula.' Anna-Lisas kinder blevo blodröda. 'Egeseje är ingen rövarkula.' 'Titta opp där!' 

Fröken pekade på tapeterna, som hängde i stora flagor. 'När ni kom, sa ni, att det var så – så romantiskt med 

tapettrasorna', inföll Anna-Lisa. 'Man skall inte ändra sig så hastigt, det är nyckfullt, det har ni själv sagt.' 'Det 

vore lämpligare, om du sprunge ned och såg efter om inte kusken slutat äta', sade lärarinnan, 'i stället för att 

klandra mig.'”(A-L, s. 7) 

 

Fröken Vradsborgs motsägelsefullhet blir i Anna-Lisas ögon både oförståelig och sårande. Som det 

lilla barn hon fortfarande är har hon hjärta och moral intakt och lärarinnans kommentarer blir för 

henne obegripliga. Trots detta står Anna-Lisa för sina åsikter och vågar säga emot sin lärarinna där 

hon vet att hon har fel, vilket får läsaren att förstå att Anna-Lisa är en stark flicka, som ingen kan 

sätta sig på. 

Strax introduceras hon för deras granne, Tage, som tillfälligt är återkommen. Hon minns 

honom inte, däremot minns han henne mycket väl. Skiftet mellan barndom och ung kvinna blir här 

nästintill antitetiskt. Dels talar de om en docka Anna-Lisa fick av Tage när hon var yngre, och som 

hon fortfarande värdesätter, dels nämns Tages ålder, 33 år, som väldigt gammalt i jämförelse med 

Anna-Lisas 16. Samtidigt kallar Tage Anna-Lisa för ni när han talar till henne därför att hon ser så 

vuxen ut i sin klänning. Till Anna-Lisas far säger han också att hon är en riktig skönhet och att hon 

är förtjusande, så oskyldig och okonstlad. De två männen diskuterar Anna-Lisas framtid, att hon 

borde placeras i stan för att få ett umgänge och en bättre uppfostran än vad hon kan få ensam med 

sin far ute på landet (A-L, s. 10-18). 

I detta exordium fångas läsarens intresse på flera sätt. Dels byggs förväntningarna på historien 

upp. Vad ska hända med Anna-Lisa? Hur ska hon klara sig själv i stan? En spirande aning om Tages 

intresse för henne väcker också läsarens nyfikenhet. Ett implicit löfte om en framtida kärlekshistoria 

uttalas mellan raderna.  

Den största skillnaden i de två berättelsernas exordium gäller läsarens förväntningar. I 

inledningen av Sylvia finns inget självklart löfte om något problem som ska lösas, vi vet inte vad 

Sylvias framtid har i beredskap för henne. Detta ställer större krav på läsarens nyfikenhet, 

inledningen drar inte åt något tydligt håll, med risk för att förlora läsarens uppmärksamhet. 

Samtidigt kan otydligheten i händelseförloppet i sig vara ett sätt att bygga upp spänningen, vad som 

helst kan hända, likväl ställer det fortfarande högre krav på läsarens intresse för texten. I Anna-Lisa 
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är det mera tydligt åt vilket håll berättelsen kommer att gå och vad det är som direkt väcker läsarens 

nyfikenhet. I Anna-Lisa finns det också direkt en underliggande diskussion om kärlek och relationer 

mellan män och kvinnor, vilket inte alls nämns i inledningen av Fågelungen. De två flickornas 

barnslighet och naivitet är den största likheten mellan de båda berättelsernas exordium och 

kontrasterandet av denna mot andra människors ganska hårda livssyn. Samtidigt skildras bägge 

flickorna som modiga, med skinn på näsan trots deras naivitet. Eftersom det handlar om unga 

flickor i båda böckerna finns skildringen av familjen också med i början av boken, den skiljer sig 

dock åt då det i Sylvias fall finns en närvarande trygg familj i form av både mor och far medan det i 

Anna-Lisas är en otrygg miljö som skildras, en tvär brytningsperiod, vilket gör att spänningen blir 

tydligare i Anna-Lisa. 

2.1.2 Narratio 
I den klassiska retoriken användes narratio som ett sätt att sätta publiken in i det som tidigare hänt. 

Dock skriver Janne Lindqvist Grinde att syftet inte enbart är detta. Han menar att  

Målet är att skapa mottagare som har sådana kunskaper och är i ett sådant känslotillstånd så att du kan påverka 

dem som du vill: de ska förstå det du säger, tro på dina slutsatser och känna det du vill att de ska känna.  

I viss mån är det alltså under narratio som du skapar en enhetlig grupp av alla de enskilda individer som du har 

framför dig.
23 

 

Eftersom de texter jag undersöker inte är tal eller övertygande texter i någon klassisk mening går 

det inte att urskilja någon särskild del i de båda texterna som fungerar som narratio, snarare utgör 

berättelserna som sådana ett narratio. Däremot går syftet med det att återfinna i mina texter om man 

tolkar det utifrån Lindkvist Grindes definition. Då jag har utgått från att de undersökta texterna är 

didaktiska och har ett underliggande syfte att påverka sina läsare finns det anledning att i texterna 

återfinna gemensamma nämnare hos de tilltänkta läsarna. Theander skriver i sin avhandling om 

flickboken att många tidigare forskare har menat att unga kvinnliga läsare var som en ”tom påse 

som fylls med exakt det innehåll som populärkulturindustrin bestämmer”
24

 Hon vänder sig emot 

detta synsätt och menar i stället att boken inte har ”en oinskränkt makt”
25

 att påverka läsaren åt 

vilket håll som helst utan att ”all litteratur skapas i ett samspel mellan författaren och läsaren, där 

påverkan är komplicerad och ömsesidig”.
26

 Jag håller med Theander på denna punkt och med mitt 

påstående att texterna jag undersöker är didaktiska och vill påverka sin läsare menar jag på intet sätt 

att nedvärdera läsaren. Jag anser dock inte att detta behöver vara något hinder för författarnas 

intention att influera sina läsare. Tvärtom, för att kunna påverka läsaren åt något håll med en 

genomarbetad argumentation ställs vissa krav på läsaren att kunna ta till sig och tillgodogöra sig 

information på ett kritiskt sätt. Didaktiska och övertygande texter innebär inte automatiskt att 
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läsaren är ”ett passivt offer för manipulation” som Theander skriver.
27

 Narratio bör vara 

sanningsenlig enligt Vossius, trovärdig skriver Lindqvist Grinde. Genom att beskriva en naturlig 

miljö för dessa flickor gör författarna berättelsen och syftet trovärdigt. Författarna låter också sina 

berättelser ta plats i borgarhem. Genom att beskriva en miljö som läsarna känner till lägger sig 

författarna vinn om att de ska förstå det som sägs. Den miljö som unga kvinnliga läsare i 1920-talets 

borgarklass bör känna sig hemma i är den intima sfären inom hemmets väggar, men också 

skolmiljön.Händelseförloppet ska vara naturligt och personerna ska stämma överens med sina 

handlingar.
28

 Trots att flickornas tankar på framtiden ibland kan vara drömmande och högtflygande, 

befinner de sig fortfarande inom ramen för det trovärdiga. Drömmar om någonting nytt och 

självförverkligande är också något som antagligen förenar läsarna som grupp, och även förenar 

läsaren med berättelsernas huvudpersoner. Sylvias yrkesdrömmar går alltifrån sångerska, till 

konstnär för att till slut bli en dröm om att bli skådespelerska; en dröm som hon delvis får leva ut då 

hon får en roll i en mindre teateruppsättning.  

Däremellan arbetar hon också hårt med att hjälpa mindre barn med läxläsning. Trots att hon 

till en början uttalar sig mycket negativt om läraryrket sätts hennes tålamod på prov när hon, för att 

kunna förverkliga några av sina drömmar, faktiskt får lov att ge lektioner för att tjäna ihop de 

pengar hon behöver. Eftersom utbildning inte var kostnadsfri för flickor var deras framtid inte bara 

beroende av samhällets krav på kvinnan som den som ska befinna sig i hemmasfären, utan 

begränsas också av den ekonomiska frågan. När Sylvias farbror går bort utan att de ärver ett öre 

efter honom, något som varit familjens förhoppning, sjunker Sylvias hjärta: 

Sylvia blev riktigt tragisk till mods och genomgick blixtsnabbt alla engelska flickböcker hon läst, där 

hjältinnorna nästan alltid måste arbeta med något rysligt: hushåll, skolbarn eller lagning och lappning för att 

hjälpa till att underhålla en talrik, fattig familj. Några knotade, andra voro dygdemönster, men alla blevo till sist 

'utmärkta människor', vilket väl betydde, att de funno sig i att laga mat, undervisa barnungar och stoppa  

strumpor – till den rätte kom.  

Men det var inte d e n rätte utan d e t rätta, det alldeles speciellt rätta för sin begåvning, Sylvia särskilt  

denna vinter svärmade för och väntade på. (FU s. 43) 

 

Här är ett tydligt exempel på hur Sylvia inte nöjer sig med traditionella kvinnosysslor. Eftersom 

uppgiften för medelklassens flickor vid förra årsskiftet främst var att befinna sig i hemmet och 

uppfostra barn, skulle utbildningen därför vara inriktad på det husliga området.
29

 Således får man 

anta att var den utbildning böckernas läsare också fick. Genom Sylvias önskningar om någonting 

mer än detta uttalas implicit en teori om att det faktiskt inte är kvinnans enda val. 

Hennes föräldrar får också bekräfta och dementera det rimliga i Sylvias drömmar. När hon 

övar på monologer och sångstycken är hennes föräldrar publik, men de fordrar också av henne att 

hon inte låter det inverka på skolarbetet. Något sådant ingår alltså inte i hennes vanliga 
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skolutbildning. När hon målar avger hennes far omdömet:  

 - Jag har kommit till insikt om, att vår fågelunge är artistisk, men icke konsnärsadept, sade far och blåste ut en 

rökring ur cigarren. Det är ett bevingat specimen, som kan vara både sig själv och andra till glädje, om flykten 

hålles au nivå med talangen. Men lyfter de för högt, slutar det med, att de dimper ned.  

Kamrerns ord tilltalade icke fru Ingrid, men hon begrundade dem tyst. Det var alldeles för tidigt att bilda 

sig ett omdöme om Sylvia än. Hon var i brytningsåren, och ingen visste, hur hon skulle te sig färdig. Nog var det 

sant, att hennes 'kallelse' som sångerska och skådespelerska nu bleknat bort för en intensiv lust att rita och måla, 

men hur det en gång gestaltade sig, visste ingen. (FU, s. 65-66) 

 

Hon behöver stödet från sin familj, men samtidigt får hennes önskningar inte driva iväg för långt 

över det orimliga och den som sätter gränserna är fadern, patriarken. 

I Anna-Lisa är drömmarna inte lika tydligt uttalade. Hennes drömmar kretsar till största del 

kring att få komma hem. Inte förrän mot slutet av berättelsen kan man ana en antydan om att det 

finns andra möjligheter för en kvinna än giftermål. Man kan tolka Anna-Lisa som en mer 

pragmatisk berättelse. Äktenskapet står i fokus och Anna-Lisas tankar kretsar mycket kring att gifta 

sig. Om man ser narratio som en funktion som skapar närhet till läsaren och förenar denne med 

andra läsare och med huvudpersonerna så skiljer sig Anna-Lisa från Fågelungen i sättet att göra det. 

Eftersom äktenskap fortfarande på 20-talet är en naturlig följd för en ung flicka får man anta att det 

är något som upptar även läsarens funderingar. Här finns den ena förenande funktionen. Anna-Lisas 

barnslighet i början av berättelsen lär läsaren något om livet och får denne att skapa sig ett visst 

försprång om vad som är viktigt i valet av en äkta make. Anna-Lisa säger i början till Tage att hon 

önskar att hon var tillräckligt vacker så att hon kunde få gifta sig med en förmögen man som kunde 

rädda barndomshemmet: 

'Vad menar ni då egentligen med skönhet?' 'En skönhet är en sådan, som alla tycker om, och som kan få vem hon 

vill.' 'Kära barn', började Funk, men Anna-Lisa avbröt honom. 'Om jag plötsligt skulle bli vacker', sade hon ivrigt 

– 'men det blir jag nog aldrig – jag önskar så ofta, att jag vore det och drömmer så ofta, att jag är det – och det 

skulle ju kunna hända, att jag blev förvandlad till en skönhet – det står ibland, att de blir – då skulle jag 

naturligtvis genast offra mig.' 'Offra er?' inföll han oförstående. 'Ja', nickade Anna-Lisa, 'det kallas ju så. Jag 

menar gifta mig med en rik – en hemskt rik man och hjälpa far.' 'Tycker ni, att det vore att handla rätt mot den 

rike friaren?' 'Ja, när han gärna ville ha mig så. Och jag skulle naturligtvis vara ärlig emot honom och säga, att 

jag tog honom för att far skulle få pengar. Det står ingenting i romanerna om, att det är galet av en skönhet att 

gifta sig rikt.' (A-L, s. 33) 

 

Det absurda i Anna-Lisas resonemang går här på ett tydligt sätt fram till läsaren och försätter denne 

i ett känslomässigt tillstånd där hon kan känna sympati inför Anna-Lisas prekära situation samtidigt 

som läsaren inser det orimliga i Anna-Lisas tankar. Vidare i berättelsen är Anna-Lisa faktiskt på väg 

att göra just det hon här fantiserar om. I sista stund bryter hon förlovningen och i detta ögonblick 

träder hon in i vuxenvärlden och den mogna, förnuftiga kvinnans sfär, där redan läsaren implicit 

befinner sig (A-L, s. 125). Det är också efter detta som en annan möjlighet uppdagar sig för Anna-

Lisa, det vill säga egen försörjning i väntan på den rätte mannen. I gemenskapen med andra yngre 

och äldre kvinnor hittar hon lugn och styrka och funderar över framtiden. Doktorinnan har planer 

för Anna-Lisa och hennes äldre kusin: 
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'Vad säger du, Tiva, om att få ett badhotell vid stranden på Anders Splints tomt? Och så huvudstadsbor i var 

fiskarstuga. Ni kunde hyra ut de tre ovanrummen och förtjäna så mycket, att ni kunde leva på det hela vintern /---

/Skulle du inte tycka om att få sprätt på byn här? Dans var kväll på hotellet. Musik hela sommaren igenom, 

damer i baddräkt och förmögna ungherrar i flanellkostymer. Jag är säker på, att både du och din kusin blivit gifta 

inom året.' (A-L, s. 149-150) 

 

Det finns en uppmuntrande ton i att kvinnan kan reda sig själv, att det finns möjligheter. Men målet 

är ändå att slutligen landa i ett gott äktenskap, först då är livet fullkomligt. 

Genom dispositionen, valet att välja perspektiv och uttryck ska författaren kunna sätta läsaren 

i en särskild stämning för att argumenten ska fungera. Böckerna uttrycker två olika sätt att se på 

framtiden: Fågelungen där äktenskap inte är enda vägen till fullkomlighet och Anna-Lisa där detta 

är vad som eftersträvas, men där flickan behöver lära sig mer om valet. Dock behöver utbildning 

och yrkesval  inte utesluta giftermål och kärlek, men en ung flicka har förmodligen inte särskilt ofta 

en klar syn på vilket av de bägge framtidsvalen hon har siktet inställt på, och därför skulle jag vilja 

påstå att bägge böckernas narratio-funktion fungerar på en enhetlig grupp av flickor. 

2.1.3 Propositio 
Det går inte att återfinna någon tydlig tes på ett uttalat ställe i böckerna. Jag anser dock inte att det 

nödvändigtvis behöver betyda att propositio inte existerar, men det är mindre tydligt uttalat än i en 

traditionell retorisk uppställning. Om vi börjar med Fågelungen, så finns det olika slags tematik 

inom berättelsen, fokus växlar mellan de olika problem och möjligheter/begränsningar en ung flicka 

ställs inför. Som jag tog upp ovan anser jag att den största problematiken rör sig kring 

framtidsplaner inom utbildning och yrkesval. Implicit utformas en tes som jag med egen 

formulering tolkar som ”Det finns möjligheter för flickor/kvinnor utanför de traditionella ramarna”. 

Tesen är argumentativ och växer fram genom berättelsen och genom olika slags evidentia, det vill 

säga ett åskådliggörande i form av exempel på det budskap författaren vill föra fram. 

Här är också trovärdigheten i form av miljö och personporträtt, som jag nämnde tidigare, 

avgörande för argumentens förmåga att nå fram. Det går förstås att välja andra perspektiv på dessa 

texter eftersom analyslitteraturen inte enbart innehåller resonemang kring kvinnans framtid. Den 

övriga tematiken rör sig till exempel kring motsättningarna landsbygd/stad, familjekonstellationer 

och kärlek. Jag anser dock att dessa delar, förutom det persuasiva syftet, också har en funktion för 

den huvudsakliga tesen. Dels skapar de variation i texten för att undvika tristess eller taedium, 

vilket under den klassiska retoriken var en svår synd.
30

 Det är förstås också en naturlig del i ett 

skönlitterärt verk. Samtidigt ser jag också den övriga tematiken som en strategi för att kunna föra 

fram ett känsligt ämne i ljuset utan att explicit föra en uteslutande debatt kring kvinnors 

självständighet. Med tanke på den minst sagt kontroversiella debatt kvinnors rösträtt upprörde 

samtidigt som utgivandet av Fågelungen, 1920, var det inte helt friktionsfritt ståndpunkten att 
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kvinnan har rätt till något mer än enbart äktenskap och vårdande uppgifter fördes fram till unga 

flickor. Den övriga tematiken som diskuteras bidrar således till att mildra huvudtesen så att den inte 

blir fullt lika synlig. 

Ett exempel är när Sylvias klasskamrat Alvhild mår dåligt över sina föräldrars skilsmässa: 

”Hon blygdes över föräldrarnas skilsmässa, över deras kallsinnighet och över kamraternas sätt att se 

på henne, till hälften medlidsamt, till hälften nyfiket.” (FU, s. 62) Här behandlas ämnet familjen och 

vilken följd den trasiga familjen får. Föräldrarna beskrivs som dåliga och ”kallsinniga” och bristen 

på omsorg får Alvhild att bete sig illa och bli odygdig. Trots den emancipatoriska tonen som 

dominerar berättelsen går inte författaren hela vägen ut, vilket förmodligen var en orimlighet på 20-

talet. Familjen är fortfarande helig och avgörande för att fostra dygdiga, välartade pojkar och 

flickor. Sylvias kärleksfulla idealfamilj kontrasteras mot Alvhilds trasiga och Sylvia och Alvhild blir 

också varandras totala motsatser. 

I Anna-Lisa skiljer sig tesen från den i Fågelungen. Den är betydligt mer explicit, men 

argumenteras för ungefär på samma sätt som i Fågelungen, det vill säga med hjälp av evidentia. Jag 

tolkar tesen som ”Gift dig inte förrän du träffat en man du älskar”. Det är just vad Tage skriver i ett 

brev till Anna-Lisa i slutet av berättelsen när hon brutit förlovningen och flytt till sina kusiner: ”bind 

er icke, förrän ni träffar den man, som gör ett sådant intryck på er, att ni säkert vet och känner, att ni 

inte kan leva utan honom – en man således som ni älskar!”(A-L s. 165). Jag kan också urskilja ett 

antal mer implicita underteser till denna huvudtes, bland annat att man inte vet vad kärlek är förrän 

man är en fullvuxen kvinna samt att livets prövningar avgör om kvinnan är av dygd och fullvärdig 

äktenskapet. Det förhindrar inte den något emancipatoriska underton som går att urskilja i slutet av 

berättelsen, den har dock inte samma styrka som i Fågelungen, utan talar i stället för kvinnans 

behov av försörjning och självständighet i väntan på en make, eller eventuellt för den kvinna som 

aldrig har förmånen att bli gift. På så vis är Anna-Lisa mer lik sin föregångare, rådgivningsboken 

och de romaner som följde på dessa. Kolbe skriver om romanen Elise eller Qvinnan i sin 

fullkomlighet av Karoline Wilhelmine Wobeser och som publicerades i Sverige år 1800, att 

huvudpersonen Elise utsätts för olika slags prövningar för att visa hur en riktig kvinna bör uppföra 

sig och visa på kvinnans dygder.
31

 

Att tesen faktiskt kommer i slutet av de bägge böckerna, oavsett om den är explicit eller 

implicit, får den effekten att den blir självklar och naturlig. Det blir inte tydligt att författarna 

argumenterar och försöker övertyga i ett specifikt ämne, utan slutsatsen upplevs snarare som en 

självklarhet utifrån de händelser, evidentia, som utspelat sig i boken. På så vis behåller böckerna sitt 

underhållande syfte samtidigt som en argumentation förs fram och författarna kan inte heller 

                                                 
31

Kolbe, 2001, s. 160. 



17 

 

anklagas för att driva en särskild fråga eller försöka påverka de unga flickorna åt något särskilt håll. 

De bägge böckernas propositio skiljer sig en hel del. Dels argumenterar böckerna för två 

skilda saker och dels är propositio betydligt mer explicit i Anna-Lisa än i Fågelungen. Den stora 

likheten är dock att tesen argumenteras fram hela tiden med hjälp av berättelsen, den uttalas inte på 

något särskilt ställe i boken, och läsaren kan i slutet av berättelsen dra en naturlig och självklar 

slutsats. I Anna-Lisa finns också flera implicita underteser som följer på huvudtesen, vilket jag inte 

kan identifiera i Fågelungen. I stället är den sistnämnda mer komplex i sin ämnesuppbyggnad och 

den varierande tematiken går att förstås som en strategi för att föra fram ett okonventionellt ämne, 

vilket inte behövs på samma sätt i Anna-Lisa, där huvudtesen inte möter något uppenbart motstånd. 

2.1.4 Contentio 
I detta avsnitt tar jag förutom, confirmatio och confutatio också upp de tre 

argumentationsteknikerna, ethos, logos och pathos. Eftersom jag har en utrymmesbegränsning i min 

uppsats och mitt analysmaterial tar upp ett flertal ämnesområden som skulle kräva en avsevärd plats 

för att göras rättvisa, kommer jag här att ta upp endast den argumentation som ligger till grund för 

de huvudteser jag har identifierat i stycket ovan. Jag kommer att jämföra den argumentation som 

förs både kring giftermål och utbildning i båda böckerna, trots att den ena tematiken är mindre 

utmärkande än den andra i den första boken och vice versa. Anledning till att jag gör på det viset är 

för att kunna se hur argumentationen skiljer sig åt i de båda ämnena. 

2.1.4.1 Confirmatio 
I Fågelungen  är Sylvias utbildning något som diskuteras löpande genom berättelsen och jag 

kommer att ta upp några exempel på denna argumentation i följande stycke.  

Sylvia och hennes familj ska få nya grannar och i grannfamiljen finns tre barn. Lotten, 

jungfrun som arbetar i Sylvias familj, samtalar med Nora, grannfamiljens tjänarinna om familjens 

äldsta dotter och hon får höra Noras åsikt: ”det var ett rent spektakel med läxläsning och skolgång 

och sådant för en flicka, som kunde köpa sig en man, så fort hon blev vuxen” (FU, s. 25). Sylvia 

funderar mycket över detta och ifrågasätter det inför sina föräldrar varpå hennes far svarar: ”Ja, det 

går nog, men det är att köpa grisen i säcken.” (FU s. 25). Sylvia tänker att det är skönt att hon är 

fattig. Här framgår inte klart vad det är som upprör Sylvia. Tanken på att det går att handla med 

människor? Med kärlek? Eller att utbildning är onödig för (rika) flickor? Dock finns ett 

ifrågasättande kring både äktenskap och utbildning i detta. Med premisserna ”rika flickor kan köpa 

sig äktenskap” /”rika flickor behöver ingen utbildning”och ”Sylvia är fattig” förstår man att hon 

drar slutsatsen att hon inte behöver köpa sig äktenskap, men också att utbildning inte är onödigt för 

henne. Rent explicit saknas slutsatsen, men med det lilla ordet ”skönt” förstår man att hon genom 

sin fattigdom drar en slutsats utifrån de ovanstående premisserna. 
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Argumentationen i boken bygger på entymem eller paradigm. I exemplet ovan är det ett 

entymem det är frågan om: en ofullständig syllogism där en implicit slutsats kan dras utifrån 

generella premisser. Argumentationen förs dels direkt genom dialoger, men också mer övergripande 

genom exempel som bygger upp själva berättelsen.  

Ytterligare ett exempel där det talas om Sylvias framtid i Fågelungen är på sidan 17 där 

hennes far föreslår att hon ska bli lärarinna. Sylvia säger att det är det värsta hon kan tänka sig och 

får bannor av sin mor för sina hårda ord. Samtidigt är Sylvia övertygad om att hennes mor aldrig 

skulle komma med förslaget att hon skulle börja jobba som lärarinna: ”De två, mor och fågelungen, 

visste så väl, att det endast kunde bli tal om konstnärsbana, om det också inte kunde bestämmas nu, 

huruvida penseln eller stämman skulle bära Sylvia 'über alle Berge'” (FU, s. 18). Sylvia och hennes 

mamma, de två kvinnorna, har här en liten pakt. Det är de två mot fadern, som på ett patriarkalt 

oförstående och okänsligt sätt försöker få Sylvia att passa in i ramen för en kvinnas sysselsättning. 

Även om Sylvias mor beskrivs som mjuk med ”sång och smekningar” (FU, s. 18), det vill säga den 

vårdande kvinnotypen så finns hon där som ett uppmuntrande, lyftande stöd för Sylvia, som tillhör 

den nya kvinnan. 

På sidan 29 kan vi läsa om när Sylvia lär känna de nya grannbarnen. Hon och Ove jämför sina 

skolor. Ove hävdar att ”Flickskolor kunde aldrig jämföras med gosskolor. Flickor läste bara för att 

det skulle så vara. De kunde ingenting ordentligt.” Sylvia tar reda på hur långt pojkarna hunnit och 

medger att de kommit längre i matematik, fysik och biologi, ”men i språk, historia och geografi 

kunde hon triumfera. I franska voro flickorna till och med 'tre gånger så styva'.” Trots Sylvias 

bevisföring möts hon bara av hån från Ove ”Ja, jag kapitulerar, ljöd Oves målbrottsröst, damerna 

skola ju alltid ha företräde”. Att kvinnor inte kan studera lika bra som män motbevisar Sylvia, men 

hon får aldrig något uttalat erkännande. I stället vänder Ove på det hela och får det att handla om 

hur män och kvinnor ska bete sig mot varandra och använder sig av en typ av härskarteknik där han 

förlöjligar Sylvia och kvinnosläktet i allmänhet. Här blir Hirdmans genusteori tydlig, formeln A-a. 

Mannen är normen och ”män tar plats på kvinnors bekostnad bara genom att vara män. A-sorten.”
32

 

Sylvias tes, att kvinnor är lika duktiga i skolan som män, försvinner i detta. Dock finns budskapet 

kvar hos läsaren, då det är Sylvias ilska efteråt vi får följa. Så småningom får också Sylvia bevis 

och stöd för sin ståndpunkt, när hon lite senare i boken hjälper Ove att läsa upp sina betyg i franska. 

På sidan 114 berättar hon för Ove att hon bestämt sig för att börja undervisa elever för att tjäna ihop 

till en cykel och hennes första elev blir Ove. När han efter sommarlovet tentar av franskan får han 

utmärkta betyg. Vilket belägger tesen. 

I och med att Sylvia bestämmer sig för att ta sig an elever visar hon på en viss mognad. Hon 
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har dock inte accepterat fullt ut den bana som hennes far tidigare tycks ha ansett utstakad för henne. 

I stället använder hon sig av den som en väg mot sitt eget mål. När hon kämpar med att behålla 

tålamodet vid undervisningen av den lilla Stella får man veta att  

 

”sin teater- och sångerskevurm hade Sylvia liksom höljt över alldeles som man höljer över en fågelbur för att 

tysta den lille, väl  ivrige sångaren. Hon hade gjort det från den dag, hon beslöt skaffa sig elever. Och tills  vidare 

höll sig hennes bursatta längtan tyst inne i den mörkaste vrån av hennes inre.” (FU s. 138-139) 

 

De ordval författaren använder i detta resonemang gör tydligt att det inte handlar om att Sylvia gett 

upp sin dröm. Hon använder sig av fågelmetaforen fullt ut. Det visar också att hon inte uppskattar 

sin roll som lärarinna, utan att det är något ganska betungande. Hennes längtan finns kvar, inlåst i 

en bur. Men inget säger att den inte en dag ska släppas ut och bli fri. 

Inbäddade i diskussionerna kring Sylvias utbildning finns hela tiden Sylvias drömmar 

närvarande. Modern och faderns ställning till Sylvias framtidsplaner ser lite olika ut. Modern 

uppmuntrar för det mesta och tror på Sylvia, även om det finns en aning försiktighet hos henne.  

På sidan 35 har Sylvias mor samvetskval över att hon inte uppfostrat henne som andra barn. 

”Det var just så typiskt för Sylvias barndom detta, att mor och hon icke haft en lekstuga med riktig 

spis och alla möjliga nyttiga kökssaker, utan ett sagoslott östan för sol och västan för måne.” Hos 

modern finns en medvetenhet om vad en kvinna bör lära sig, vad som är nyttigt, det vill säga 

husliga bestyr i köket. I stället har Sylvia tillåtits fantisera utanför den intima hemmasfären, vilket 

också märks i hennes drömmar om framtiden. Hos modern finns dock en viss tveksamhet inför vad 

som är rimligt att framtiden kommer att föra med sig för en ung kvinna som Sylvia. Hon 

uppmuntrar, men håller samtidigt tillbaka och i kapitlets sista mening kan man ana en 

underliggande ängslan: ”frågan är bara, vad som gör dig gladast som hågkomst, Soria Moria slott 

eller en lekstuga med 'riktig spis och allting'”(FU s. 35). Jag anser att man kan tolka det som att 

modern implicit undrar om barndomens lekar och drömmar endast kommer att vara en bitter 

hågkomst om vad som aldrig blev och om det hade varit bättre med en mer jordnära och realistisk 

uppfostran. 

Fadern däremot är mer pragmatisk och säger för det mesta rakt ut precis vad han tänker och 

känner kring det Sylvia gör och drömmer om. Som jag tidigare nämnt säger han på sidan 65 att 

Sylvia visserligen är artistisk, men ingen konstnärsadept. Alldeles i slutet av boken när Sylvia gjort 

succé i huvudrollen i en teaterpjäs kan man läsa: ”Ja, du skötte dig bra, medgav far, men inte såg jag 

precis till konturerna av den blivande primadonnan, det får du ursäkta mig”(FU s. 191). Sylvia 

viskar till sin mor: ”Men d u tror på mig, mor /.../Ja, barnet mitt, svarade fru Ingrid utan tvekan. Jag 

tror, att du har eld och toner, mera tror jag inte. Och om framtiden kan man blott drömma och 

önska. I kväll vill jag dock helst endast tänka på, att vi tre ännu äga varandra, att ingenting i den 

stora, vida världen riktigt skilt oss åt” (FU s. 191). Något kapitel tidigare då Sylvia lärt känna den 
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franska grevinnan som senare ger henne rollen i pjäsen och även bjuder henne till Frankrike över 

sommaren, står modern i köket och funderar.  

Hon undrade tankfullt, om fågelungen denna dag omedvetet skymtat något av framtiden, och om den kanske 

skulle leda henne fram till det gungfly en konstnärsbana ofta var. /---/ I vissa fall var hon före sin ålder. 

Konfirmationen förra sommaren hade väckt många allvarliga tankar hos henne, och hennes bildning var vida 

över medelmåttan, men själen lyfte sig så fågellätt mot barnslig glädje, och hjärtats lönndörr stod ännu 

obegagnad. /---/ Måtte barnet mitt gå käckt och sunt ut i livet, kliva ned sig ibland, det kan ju inte hjälpas, men 

ändå förr eller senare finna sin egen väg. (FU s. 161) 

 

Att modern faktiskt ser ett annorlunda yrkesval som högst möjligt blir tydligt här, också att Sylvia 

finner sin egen väg och inte följer ett förutbestämt utstakat mönster. Giftermål tar sällan upp 

moderns tankar när det handlar om Sylvias framtid. Dock funderar hon en del över Sylvias mognad 

och kärleksliv, men det handlar aldrig om att hon ska gifta sig därför att det är hennes plats i livet. 

Som jag visat här ovan, är det främst en argumentation kring Sylvias framtid som förs, men 

tankar kring kärlek finns också med, men inte förrän senare i boken när Sylvia närmar sig 16 år. Det 

börjar då Sylvia i slutet av sommaren lär känna grannpojken Ove lite bättre och börjar undervisa 

honom. Genom Oves ögon förstår läsaren att Sylvia har förändrats, mognat. På sidan 106 beskriver 

han henne som allvarligare och noterar att det klär henne. ”Nu såg granngårdstösen i den röd-och-

vitrutiga bomullsklänningen nästan vuxen ut. Det där sättet att knåka ihop flätorna till platta bullar 

vid öronen såg stiligt ut”. Ett spirande intresse från Oves sida anas genom hans tankar om henne. 

När de umgås efter skoldagens slut och tillsammans tittar på smycken som Oves pappa vill köpa till 

Sylvia som tack för hjälpen med franskan och när de tittar efter en vilstol som Sylvia vill köpa till 

sin mamma retas hennes kamrater med henne. De ritar nidbilder av henne och Ove när de tittar på 

möbler och byter förlovningsringar. Sylvia blir sårad. ”Hon snyftade som det stora barn hon var, 

oförmögen att kunna försvara sig, när någon ville göra henne till driftkuku.” (FU s. 133) Med orden 

barn och snyftandet visar författaren att Sylvia ännu inte är tillräckligt mogen för att fundera något 

närmare kring män och äktenskap. Lärarens kommentar är också intressant: ”Jag tror, ni går i 

giftastankar allihop, till och med Sylvia, så ung hon är. Jag begriper mig inte på moderna flickor”. 

Moderna flickor och giftermål är tydligen något som inte bör gå ihop. Här använder sig författaren 

återigen av ett entymem för att föra fram detta. Flickorna går i giftastankar. Moderna flickor bör 

tänka på något annat. Således är inte flickorna särskilt moderna. 

Snart visar det sig också att Sylvia inte ser hennes och Oves relation på något romantiskt sätt. 

Hennes mor förklarar att det är synd när man tar livets vackraste känsla och leker med den och 

menar att Sylvia ska vara glad som har sin ljusa barnafrid i sinnet. När Sylvia strax därpå talar med 

Ove säger hon ”Nog är det i alla fall underligt, att en pojke skulle bli min bästa vän.” Här ser hon 

fortfarande hennes och Oves relation som enbart vänskaplig. Därefter går det ganska snabbt. När 

Sylvia lärt känna den franska grevinnan och fått nytt sällskap förändras hon. En dag har Ove varit 

och frågat efter henne och när Sylvia får reda på det rodnar hon ”fast hon inte alls begrep varför” 
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(FU s. 166). Men hennes mor förstår varför och hon konstaterar att Sylvias flickhjärta börjar 

blomma. Samma kväll skriver Sylvia i sin dagbok: 

jag känner på mig, att jag skulle kunna bli otäckt kär, bara jag hade någon att bli det i. Ove är nog inte 'den rätte'! 

Man utvecklas hiskligt fort ibland. Jag har i alla fall inte svikit min kallelse. Jag v i l l bli sångerska, men det 

dröjer många år, innan jag är färdig, och under tiden kan det väl alltid hända något skojigt. Jag väntar …  jag 

väntar, men jag längtar inte precis. (FU s. 166-167) 

 

Det finns en problematik här kring äktenskapsfrågan. Sylvia tänker uppenbarligen på det, men det 

ska vara ”den rätte”. Äktenskapet ställs emot det hon kallar ”sin kallelse”, vilket är hennes yrkesval. 

Genom hennes resonemang att pojkar och kärlek är något skojigt som kan hända under tiden, visar 

hon att det inte är det viktigaste. Dock medger hon att äktenskap är något hon väntar på, men det 

utesluter inte hennes karriär. 

I Anna-Lisa är det inte utbildning som främst diskuteras, här handlar det mer om Anna-Lisas 

uppfostran till en förnuftig kvinna och hennes framtid som gift. Jag har i narratio redan tagit upp 

hur naivt Anna-Lisa ser på äktenskapet och hur hon diskuterar detta med Tage. 

Utseendet har också stor betydelse i berättelsen. Det förs hela tiden en diskussion kring hur en 

ung flicka bör vara. På sidan 22 beskrivs hur Anna-Lisa borstar sitt hår framför spegeln: ”Anna-Lisa 

stod och borstade sitt vackra, böljande, ljusbruna hår, då hon plötsligt hörde hovslag på gården”. På 

sidan 32 säger hon att hon själv inte är tillräckligt vacker för att kunna gifta sig rikt. Något senare 

säger hon att hon är en förståndig flicka, men att det hade varit bättre om hon varit vacker i stället 

(A-L s. 35). Strax innan hon ska åka till Köpenhamn och bo tillsammans med sin faster och dennes 

dotter hoppas hon på att vara förvandlad när fadern kommer tillbaka om några år, förvandlad till en 

skönhet, så att de klarar sig (A-L s. 39). I fasterns brev till fadern skriver hon att hon hoppas att 

Anna-Lisa är söt, men att hon får lov att ta henne som hon är. 

Vidare kommenterar hon sin egen dotter, Mathilde, som är 33 år och ogift, vilket ska bero på 

att hon inte är vacker. Hon beskriver hennes tillvaro som glädjelös eftersom att hon är ogift, trots att 

hon undervisar i franska och klarar sig utmärkt. ”Hon är i den besvärliga ålder, då en ogift kvinna 

tycker, att livet håller på att glida ifrån henne, och då det förargar henne, att hon inte använt den 

gångna tiden klokare.” (A-L s. 53). Anna-Lisa funderar över vad det innebär att inte använda tiden 

klokt och hennes barnslighet framhävs då Anna-Lisa inte tycks förstå den implicita undermeningen 

att Mathilde inte använt sin tid på ett bra sätt eftersom hon inte har sett till att bli gift. Fadern menar 

att hon gått och drömt bort tiden, så som de flesta unga flickor gör. Anna Lisa missförstår på ett 

något ironiskt sätt och säger att hon ska använda sin tid väl när hon kommer till Köpenhamn och se 

till att lära sig så mycket att hon inte är förtretad på sig själv här hon är 33 år (A-L s. 57). Det är i 

stort sett enda gången utbildning för hennes del nämns. Någon skola går hon inte i och det närmaste 

hon kommer utbildning, är språklektionerna hon tar för Mathilde när hon kommer till Köpenhamn. 

Det diskuteras dock aldrig till vilken nytta de är eller kommer att vara för henne. 
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Argumentationen förs hela tiden kring kvinnans skönhet, utan den får man det svårt i livet. 

Genom sitt utseende når man sina mål och målet ser ut att vara att bli gift. Antingen får man 

anstränga sig för att uppnå skönhet, men det bästa verkar vara att den kommer, som i Anna-Lisas 

fall, naturligt med tiden. 

Vidare bygger argumentationen i Anna-Lisa till stor del på evidentia. Anna-Lisa själv får 

agera det största avskräckande exemplet för just det som hon på sitt barnsliga vis i början av 

berättelsen önskade, det vill säga gifta sig rikt för att rädda sin far och barndomshemmet.  

En grosshandlare i Köpenhamn blir förtjust i Anna-Lisa då hon sjunger vid en middag hos sin 

faster (A-L s. 93).  Vid en annan middag sjunger hon, utklädd till Mignon, med utsläppt hår och 

bara ben. Anna-Lisa beskrivs som en handelsvara som bjuds ut. Grosshandlaren är mycket nöjd och 

fastern beskriver händelsen som en fullkomlig seger (A-L s. 101). Strax därpå friar grosshandlaren 

till henne. Anna-Lisa säger ja, på villkor att han låter hennes far komma hem till Egeseje.  

Dagen före bröllopet funderar Anna-Lisa över sin förlovning. Inget har blivit så som hon trott, 

då det visade sig att hennes far reder sig utan hennes pengar och inte tänker komma hem ännu på ett 

par år. Hon tänker på att hon gick med på att gifta sig enbart för att hennes far skulle komma hem 

igen (A-L s. 118). Här börjar Anna-Lisa inse sitt misstag, dock inte på grund av några moraliska 

skäl utan snarare för att inget blivit som hon trott. Det hela slutar precis som hon och Tage har 

diskuterat i berättelsens början. Nu när det inte är någon roman för Anna-Lisas del, utan verkliga 

livet, inser hon att det trots allt är fel att gifta sig kärlekslöst. Dock är det inte samvetskval mot 

grosshandlaren som får henne att inse sitt misstag. I stället är det grosshandlaren som framställs som 

den onde mannen, som sviker Anna-Lisa, bereder henne sorg och bestämmer saker över huvudet på 

henne. Det finns en viss strategi i att framställa honom som sådan, det ger Anna-Lisa rätten att bryta 

förlovningen utan att förlora i dygd för en bruten förlovning kan inte bli annat än en skandal på den 

här tiden. Dock krävs hennes naiva barnslighet för att det ska vara befogat. Hennes låga ålder är 

avgörande för att hon inte ska förlora i läsarens förtroende, här är det intersektionella perspektivet 

högst närvarande.
33

 Det är hennes okunskap och naivitet som får henne att ta förhastade beslut, som 

att säga ja till ett giftermål hon egentligen inte vill genomföra.  

Några tankar om en annan framtid än den som gift fru går knappast att spåra i boken. Dock 

förändras tonen en del i slutet, då Anna-Lisa brutit sin förlovning och flyttar till sina kusiner på 

Jylland. Hon förefaller bränd av sina tidigare erfarenheter. På sidan 147 säger doktorinnan fru Brisk, 

som Anna-Lisa lärt känna, att trakten är en mager sådan att slå sig ner på för en oförlovad flicka då 

där inte finns några giftermålskandidater. Anna-Lisa svarar att det inte är därför hon kommit. Fru 

Brisk fortsätter i beklagande ton och tycker det är bedrövligt att två så söta flickor, som  Anna-Lisa 
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och hennes kusin Tiva, ska ”vissna bort” (A-L s.148). Vissna bort är här samma sak som att vara 

ogift. Att det skulle finnas någon annan värdefull eller självuppfyllande väg diskuteras inte.  

Anna-Lisas framtid som gift är vad ständigt kommer på tal, äktenskapet som mål ligger hela 

tiden i bakgrunden för berättelsen, antingen det är män som förälskar sig i Anna-Lisa eller folk runt 

omkring henne som ska gifta sig, som hennes kusin Dette, eller som går och längtar efter att få gifta 

sig, som fasterns dotter Mathilde. På sidan 161 diskuterar hon giftermål med sin äldre kusins 

blivande make, Ejnar, och hävdar bestämt att hon aldrig tänker gifta sig, varpå Ejnar säger att de i 

stället kan använda ordet tills vidare i stället för aldrig. Det är tydligt att det inte finns något 

alternativ för Anna-Lisa, även om hon just nu inte kan tänka sig att ingå äktenskap på grund av sina 

dåliga erfarenheter, så kommer det att förändras. 

Så tills vidare bör således Anna-Lisa ha något annat att syssla med. Hon har sytt en jylländsk 

folkdräkt till sin docka, vilken visas upp under stor beundran (A-L s. 168). Fru Brisk tycker att hon 

genast bör klä ett tjog dockor i samma slags dräkter och skicka till en större dockaffär. Anna-Lisa 

tar henne på orden och alldeles i slutet av boken får Anna-Lisa ett brev från sin fars advokat där han 

skriver att hans fru köpt en docka med en jylländsk nationaldräkt. Anna-Lisas vänner jublar över att 

Hvillerupstorp är upptäckt (A-L s. 184). Detta får ingen större uppmärksamhet i berättelsen, det 

sägs inget om vad detta kommer att innebära för Anna-Lisa. Fru Brisk tyckte tidigare att det skulle 

vara ett roligt vinterarbete för henne och kanske är det inte mer än så. Något att göra och ett sätt att 

få in extra slantar i väntan på att Anna-Lisa ska nå sitt huvudsakliga mål i livet, att bli gift och bilda 

familj. I en diskussion, Tiva, för med fru Brisk blir det också ytterligare tydligt vad budskapet att en 

flicka förväntas göra är. Tiva säger att hon tror att det skulle lämpa sig för henne att starta en 

flickpension. Hon blir genast avrådd av fru Brisk som säger att hon visserligen är ett lysande 

exempel men menar att hon bara är 24 år och säger att ”du passar precis till en snäll, duktig fru, som 

skämmer bort sin man och som uppfostrar en hel barnskara.” (A-L, s. 182) Det är således antingen 

eller som gäller, och finns fortfarande alternativet att bli gift är det att föredra. 

De två böckerna arbetar för två helt skilda teser, som redan är konstaterat i avsnittet om 

propositio. Sättet att föra argumentationen för sin sak påminner dock en del om varandra, då 

evidentia är en viktig argumentationsteknik i bägge fallen. Fågelungen är dock mer komplex i sin 

argumentationsteknik och arbetar mer med entymem, än vad Anna-Lisa gör. Den främsta 

anledningen till detta är att problematiken diskuteras på ett helt annat sätt i Fågelungen än vad den 

gör i Anna-Lisa. I den sistnämnda visar hela tiden författaren genom händelser och andra personers 

påståenden vad som är rätt och riktigt. I Fågelungen däremot ifrågasätter Sylvia hela tiden sin 

omgivning och för en diskussion kring vad som är rätt och fel och vilka möjligheter hon har. På så 

vis är Anna-Lisa en mer entydigt didaktisk bok. Frågan om utbildning försvinner också helt här, och 

den lilla emancipatoriska ton jag kan uppfatta i slutet av boken, diskuteras inte heller något 
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närmare. Som jag har visat så förs argumentationen mera kring vad som är lämpligt enligt rådande 

konventioner i stället för att vända sig emot dessa. En del av argumentationen förs också kring 

Anna-Lisas moral, och sättet att upprätta hennes moral igen efter att hon ställt till med skandal och 

brutit förlovningen. Här finns en retorisk strategi för att upprätta Anna-Lisa, och det är att framställa 

grosshandlaren som den onde mannen. Retoriska strategier har jag också återfunnit i Fågelungen, 

där det på liknande sätt handlar om brutna konventioner. För att kunna föra fram den 

emancipatoriska tesen att kvinnor kan ha andra uppgifter i livet än de inom hemmets väggar, blir 

författaren tvungen att väva in denna tes i en mängd andra och blanda denna tematik med andra 

ämnen för att till viss del dölja bokens huvudsakliga budskap. Äktenskapet behandlas på olika sätt. I 

Anna-Lisa är det målet för berättelsen, vilket det inte är i Fågelungen. Dock finns likheten att i den 

mån äktenskapet diskuteras i Fågelungen finns samma tes som i Anna-Lisa: att man inte bör gifta 

sig förrän man hittat den rätte. 

2.1.4.2 Confutatio 
Eftersom mitt analysmaterial inte är något argumentationstal i strikt mening går confirmatio och 

confutatio många gånger i varandra. Men det går  ändå att identifiera ett slags confutatio i 

berättelsens argumentationsteknik. På olika sätt blir det männen i berättelsen som får fungera som 

motståndarrösterna som författaren genom olika exempel överbevisar. Ett exempel är diskussionen 

som jag tidigare tagit upp då Ove hävdar att flickor inte kan lära sig någonting. Detta blir Sylvia 

själv ett confutatio för, särskilt då hon undervisar Ove och hjälper honom att få upp sina betyg. Det 

finns en slags ödmjukhet i argumentationen då hon medger att de ligger efter i vissa ämnen, dock 

sägs det ingenting om varför. Samtidigt är det språktalangen och Sylvias flitiga studerande av just 

franskan som hjälper henne ut i världen och som får henne dit hon vill. Hon tjänar sina egna pengar 

med hjälp av sina språkkunskaper och det är också genom franskan hon lär känna den franska 

grevinnan och får en skådespelarroll där hon både får agera och sjunga, vilket är precis vad hennes 

framtidsdrömmar handlar om. 

Hon motbevisar också till viss del faderns begränsade tro på henne genom att ta sig ut i 

världen på andra sätt än vad han har tänkt ut åt henne. Hon begagnar sig av undervisning, vilket han 

tyckte passade henne, men hon stannar inte där, det blir bara ett medel och en språngbräda för att nå 

så långt som hon själv vill. 

Som jag nämnt tidigare tolkar jag Anna-Lisa som en mer entydigt didaktisk text än 

Fågelungen, därför ser jag inte att det går att identifiera något confutatio på samma sätt som i 

Fågelungen. Den retoriska texten arbetar inte med något motstånd i samma utsträckning i Anna-

Lisa. Anna-Lisa bekräftar snarare tidens föreställningar om hur en kvinna bör vara och vad som är 

det naturliga målet för henne. Den lilla emancipatoriska ton som finns ligger i berättelsens 

slutkapitel, där kvinnan på ett sätt tvingas till försörjning i väntan på det giftermål, eller eventuellt 
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som alternativ nummer två om tillfälle till giftermål aldrig dyker upp. Där visas Anna-Lisas och 

hennes kusiners situation som ett exempel på hur livet kan bereda nya möjligheter för kvinnor, utan 

att deras moral eller mål är något oacceptabelt. 

2.1.4.3 Ethos 
I Fågelungen är det Sylvias ethos som står i fokus och det är genom hennes viljestyrka det byggs 

upp. Hon vågar stå upp för sig själv och det hon tror på, vilket visar att hon är en pålitlig person 

läsaren kan känna förtroende och sympati för, men hon vågar också medge när hon har haft fel. Här 

är det förnuft och kunskaper det handlar om, phronesis. Hon utmanar ofta också de föreställda 

gränserna för kvinnan, samtidigt som hon följer och upprätthåller föreställningarna om dygd hos en 

flicka/kvinna. Den balansgången är helt avgörande för om hon ska behålla sitt ethos. Genom att 

fortfarande vara dygdig finns det utrymme för henne att kunna tänja på gränserna. Hon önskar sig 

mer, tänker sig utanför ramarna, men hon behåller moralen, det man med en retorisk term kallar 

arete. Exempelvis när hon trots sin motvilja ändå bestämmer sig för att ta sig an elever. Till en 

början är det för att uppfylla egna ändamål, att köpa sig en cykel. Dock ändrar hon sig när hon 

tänker på hur själviskt det är av henne och sparar i stället alla sina pengar för att köpa sin mor en 

vilstol efter hennes sjukdom (FU s. 127).  

Eunoia är den retoriska termen för god vilja och det är den tredje egenskapen genom vilken 

man lyfter sitt ethos. Ser vi på det ovanstående exemplet innehåller det också en stor del eunoia. 

Hon visar sin goda vilja gentemot publiken, både de som kan anses som motståndare och de som 

inte gör det, genom att börja undervisa elever trots att hon egentligen inte tycker om det. Inte heller 

gör hon det av själviska skäl. 

I berättelsen om Anna-Lisas byggs hennes ethos upp genom att man som läsare redan från 

start känner välvilja, eunoia, för henne på grund av hennes utsatthet. Man förstår att hon resonerar 

fel kring äktenskapet, men att hon inte gör det av egoistiska eller giriga skäl utan snarare för att 

hjälpa sin far. Här infogas också dygden i ethos-begreppet, det vill säga arete. Anna-Lisa är ett 

oskuldsfullt barn som på ett moderligt sätt vill ställa upp för sin far och behålla hemmet och faderns 

värdighet. Hon följer visserligen de konventioner som gäller kring en ung flickas nästa steg i livet, 

det vill säga giftermål, men på grund av hennes barnsliga naivitet blir det fel. Så småningom, allt 

eftersom Anna-Lisa lär sig av livets prövningar och utvecklas till en mogen ung kvinna, infinner sig 

också förnuftet, phronesis. Hon lär sig så småningom att det är rätt, det som är själva huvudtesen i 

berättelsen: att man inte bör gifta sig förrän man hittat den man verkligen älskar. 

De bägge flickornas ethos skapas på lite olika sätt. Den största likheten är deras barnslighet, 

framförallt i början av romanerna, som skapar välvilja hos läsaren och som får denne att känna med 

huvudpersonerna. Däremot framställs Sylvia som förnuftig redan från början, Anna-Lisa däremot, 

utvecklas till den förnuftiga genom berättelsen, och bygger på så vis långsamt upp sitt ethos. Hon är 
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dock hela tiden osjälvisk och upplevs som omhändertagande vad gäller sin far och 

barndomshemmet. Sylvia får i stället jobba med sin osjälviskhet och den balansen gör att hon 

framstår som realistisk på ett annat sätt än Anna-Lisa och hennes medvetenhet skapar också välvilja 

hos läsaren. Dock påminner de bägge flickornas ethos slutligen en hel del om varandra, de ska vara 

rättrådiga, ärliga och sanna till sin natur, vilket de bägge till slut blir. 

2.1.4.4 Pathos 
I Fågelungen finns mycket argumentation som bygger på pathos, det vill säga argument som 

påverkar publikens känslor. Eftersom analystexterna är romaner är det förstås inte särskilt märkligt 

att mycket av argumenten bygger på pathos. En stor del av romankonsten handlar om att beröra 

läsaren på olika sätt. I Fågelungen används pathos bland annat vid beskrivningen av de motgångar 

Sylvia trots allt reser sig stark ur och som jag exemplifierat i tidigare avsnitt.Läsaren får gång på 

gång följa Sylvias känsloregister, alltifrån glädje till ilska och sorg. Många gånger är det också 

Sylvias barnslighet som ställs i kontrast mot de motgångar hon möter. Det är moderns oro för 

hennes annorlunda uppfostran och att hon ska ut i världen och möta helt nya erfarenheter och det är 

Sylvias oskuldsfullhet i jämförelse med kamraternas förslagenhet i fråga om kärleken och 

samverkan med världen utanför hemmets väggar. 

För att läsaren ska förstå Anna-Lisa och stå på hennes sida krävs också här en del pathos-

argumentation. Särskilt då hon begår misstag och gör en sådan sak, som ur moralisk aspekt inte 

skulle bli accepterad, som att bryta sin förlovning. I och med att vi lärt känna Anna-Lisa utifrån 

hennes svåra situation vet vi hur hon saknar sin far och sitt barndomshem. Hon är dessutom 

fortfarande bara ett barn som plötsligt står utan hem och föräldrar. Det är läsarens känslor som 

författaren vädjar till här när Anna-Lisa först säger ja till ett äktenskap som läsaren vet att hon inte 

kommer att bli lycklig i, och sedan när hon bryter förlovningen. Där finns också ett extra argument 

för att röra läsarens känslor. Det är Anna-Lisas relation till sin hund. Genom berättelsen har läsaren 

fått veta hur mycket den betyder för Anna-Lisa, att den är hennes allra bästa vän och klok som en 

människa. När grosshandlaren vill ta livet av den väcks känslor av både avsky och rädsla hos såväl 

Anna-Lisa som läsaren. I övrigt är det främst genom brevväxlingen med fadern och Tage som vi får 

veta vad hon tänker och känner. 

Pathos-argumentationen i de bägge böckerna är på många sätt väldigt lik varandra. 

Funktionen används på samma sätt, det vill säga för att skapa sympati för huvudpersonerna. Den är 

dock mer utvecklad i berättelsen om Sylvia eftersom vi får följa hennes innersta tankar på ett helt 

annat sätt än hos Anna-Lisa. Sylvia är också en mer komplex karaktär, där känslorna löper över ett 

större register. 
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2.1.4.5 Logos 
Logos är den retoriska termen som handlar om argumentationstekniken som för fram rationella 

argument. Man kan också hänföra dessa till entymem och paradigm. Lindqvist Grinde menar att det 

inte nödvändigtvis är samma sak som logik, i så strikt mening används inte termen logos. Det 

handlar mer om att visa att det finns rationella skäl för våra påståenden genom argumentation.
34

 Jag 

har redan i avsnittet om confirmatio påpekat vid ett antal tillfällen att det är antingen entymem eller 

paradigm det handlar om i vissa argument. Det går att upptäcka dessa argument både i dialog, som i 

fallet där Sylvia resonerar kring att köpa sig äktenskap, eller mer övergripande genom berättelsen, 

till exempel då Sylvia överbevisar Oves misstro på flickors förmåga att lära sig något. 

Till största del bygger argumentationen kring berättelsen om Anna-Lisa på logos. Genom 

framför allt evidentia, med Anna-Lisa själv som det främsta exemplet, visar författaren på olika sätt 

att det budskap hon vill föra fram stämmer. Huvudtesen argumenteras fram med hjälp av logos 

genom att visa hur fel det blev när Anna-Lisa tänkte gifta sig med grosshandlaren. Anna-Lisas äldre 

kusin, som varit förlovad med sin fästman i sex år innan hon gifter sig, blir ett gott exempel på 

idealförhållandet mellan en man och en kvinna och Anna-Lisa förstår hur det är meningen att det 

ska vara. 

Sammanfattningsvis kan man säga att både confirmatio och confutatio bygger på de tre 

delarna av argumentationstekniken, ethos, logos och pathos. De har olika funktioner, och övertygar 

lika bra på sitt sätt men allra bäst i samverkan med varandra. I Fågelungen bygger möjligtvis den 

största delen på pathos, och i Anna-Lisa på logos, men utan de andra två delarna vore argumenten 

inte lika övertygande, det kan man se på en del av de exempel jag har tagit upp. När de återkommer 

under till exempel både pathos och logos, så samarbetar dessa funktioner. 

2.1.5 Peroratio 
Ett peroratio ska få åhörarna att minnas argumenten för tesen och få dem att känna för det texten 

argumenterar för.
35

 Dessa två texter sammanfattar inte huvudtesen i slutet i någon klassisk mening. I 

Fågelungen gör dock Sylvia succé i pjäsen hon fick en roll i, och uppfyller således i viss mån en del 

av hennes framtidsdrömmar. Hon visar att hon klarar att ta sig fram mot målet hon strävar efter. I de 

sista raderna kramar hon sin mors arm ”medan tacksamhet och kärlek strömmade som en varm, röd 

flod genom henne och kom hennes hjärta att slå starkt av längtan att kunna återgälda allt hon fått i 

hemmet av famnande ömhet” (FU. s. 192). Det är ett ganska starkt pathosladdat slut, som är tänkt 

att röra läsarens känslor. På så vis kan man säga att slutet faktiskt sammanfattar något av det 

budskap boken vill föra fram, att Sylvia är på väg ut ur hemmet och vill se till att lyckas i livet för 

att kunna återgälda den trygghet och kärlek hon fått från sina föräldrar.  
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I slutet av Anna-Lisa läser hon det brev hon fått av Tage och han är betydligt mer känslosam 

än han varit i sina tidigare brev. Här går att spåra en typ av retorisk figur, ett slags klimax där han 

går från att skriva att hon gör honom lycklig, att han längtar efter henne och att han känner var vrå 

av hennes hjärta till att slutligen be henne vänta på honom. Som läsare har man anat Tages intresse 

för Anna-Lisa, men denna något plötsliga fråga framkallar en vändning i berättelsen och ger Anna-

Lisas liv nya alternativ. Hon erkänner också för hunden att hon älskar Tage. Ett ord hon aldrig 

tidigare använt, sin far ”håller hon av”. Det är ett känslomässigt avslut, som berör läsaren. Det 

styrker också tesen som boken har velat föra fram. Frågan är om Anna-Lisa älskar honom 

tillräckligt, och mer än sin far. Slutet lämnas öppet, eftersom Tage aldrig kommer hem innan 

berättelsen når sitt slut. Dock säger Anna-Lisa till hunden att Tage vet att hon vill vänta på honom. 

Det finns stora likheter i båda böckernas slut. Bägge använder sig av pathos-funktionen för 

sin argumentation och ger en slags slutkläm på vad hela argumentationen går ut på. Jag ser dock att 

Anna-Lisa tydligare för fram budskapet i slutet än vad Fågelungen gör, men det försvinner aldrig 

helt ur bilden. 

2.2 Elocutio 
Elocutio består enligt Vossius av tre delar: elegantia, då det man säger ska vara så rent och tydligt 

som möjligt, dignitas, utsmyckningar i form av troper och figurer och slutligen compositio då man 

sätter ihop ord och satser på ett lämpligt sätt för att få flyt i språket.
36

 Eftersom jag inte anser att 

compositio är av någon större betydelse i mina analystexter; enligt Vossius ska man ordna 

versfötter, välja ord utifrån bokstävernas klang etcetera, vilket jag anser vara av större vikt i 

betydligt äldre analysmaterial än mitt, alternativt för kortare texter som ämnas läsas högt. I stället 

vill jag fokusera det Lindkvist Grinde definierar som den fjärde dygden när det rör elocutio: 

decorum. Det handlar då om det passande, det vill säga att välja ord och uttryck som är passande för 

den publik texten vänder sig till. 

Eftersom flickboken många gånger fått kritik för att vara skräplitteratur eller triviallitteratur, 

skriven för folk med låga litterära ambitioner tycker jag att det är av vikt att undersöka just 

elocutiodelen i de två böcker jag analyserar.
37

 Theander drar slutsatsen att för att klassas som 

triviallitteratur så ska flickboken ha ett språk som är enkelt och klichémässigt.
38

 Låt oss gå igenom 

de två böckerna ur ett retoriskt perspektiv för att se hur den språkliga utformningen ser ut. Att gå 

igenom hela böckerna från början till slut är en alltför utrymmeskrävande process för att kunna 

genomföras här, därför har jag valt ett stycke ur vardera bok, som till viss del påminner om 

varandra, men också är karaktäristiska för hur språket genomgående ser ut i respektive bok. I 
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Fågelungen lär läsaren känna Sylvia både genom dialog med andra, beskrivningar av händelser och 

genom hennes egna tankar. I Anna-Lisa är det främst genom dialog och händelsebeskrivningar 

läsaren får ta del av Anna-Lisas känslor, hon reflekterar sällan själv. I styckena nedan har Sylvia just 

fått reda på att hennes mor börjat tillfriskna och talar med Ove om det. Anna-Lisa talar med sin 

hund, Mac, om sin fars bekymmer och Tages nyliga ankomst. 

Fågelungen: 

-Jo, sjuksköterskan sade i kväll, att mor är bättre. D e t  ä r  s a n t ! Jag är så förfärligt glad över det.  -Det är jag 

med. Godnatt du! 

Så rart och trohjärtat det låtit, när Ove sagt: 'Det är jag med'. Han var nog i alla fall den av Willes, som det var 

mest botten i, och om han också bar sig litet pojklunsigt åt, ville hon inte försaka hans sällskap. Så underligt det 

kunde vara ibland! När Sylvia på eftermiddagen satt med far i lusthuset, hade hon tyckt, att hon befann sig i ’fru 

Sorgs’ rum, förvandlad till en av hennes egna fålar, de grå flädermössen, som hon läst om i Selma  Lagerlöfs: 'En 

herrgårdssägen' (FU s. 107). 

 

Anna-Lisa: 
Om du bara kunde svara mig, för jag är säker på, att du förstår vart ord jag säger. Tror du han är snäll? Eller tror 

du han är som de andra? Nej, jag märker, att du tycker bra om honom. Han ser så rar ut – han är nästan vacker! 

Men vad skall han här att göra, om han inte spelar? Han har varit så länge utrikes, sa' Bolette, men om  han 

bara kommit hit för att säga goddag, skulle han väl gått för längesedan. Och Bolette sa' också, att far skrivit en 

lapp och lagt i köket: det skulle vara vin till middagen. Varför stannar han, om han inte skall spela med far i 

kväll' (A-L. s. 19-20). 

 

2.2.1 Elegantia 
För den moderne läsaren kan texterna tyckas något omständliga och gammalmodiga, men på 20-

talet var detta normalt skriftspråk och man får förmoda att det inte var komplicerat heller för en 

yngre läsare. Den något uppstyltade dialogen och uttryckssätten är inte heller ovanliga för den här 

tiden. Bägge författarna använder sig av ett ganska klart och tydligt språk; direkt dialog, eller som i 

Anna-Lisas fall många gånger en monolog eftersom man inte kan vänta sig något svar från hunden. 

Sylvias dialoger tar sig dock uttryck i ett mer korrekt skriftspråk, även om det sällan låter särskilt 

onaturligt i talad form. I Anna-Lisa finns ett mera talspråkligt drag, som till viss del sänker textens 

språkliga nivå till en lägre stil. I stycket ovan är det främst det lilla ordet sa', med apostrofen som 

utelämnar –de, jag tänker på. Kuylenstierna-Wenster använder sig också i mycket högre grad av 

metaforer, vilket vi ser i stycket ovan där Sylvia kände sig som att hon befann sig i Fru Sorgs rum. 

Dock är det sällan komplicerade metaforer, som gör texten otydlig, snarare tvärtom. De ger Sylvias 

känslor ett större djup och får läsaren att förstå henne bättre. Metaforerna leder oss in på nästa 

stycke om textens konstfullhet. 

2.2.2 Dignitas 
Enligt Vossius är metaforen den trop som ger ett tal allra mest elegans.

39
 I boken om Sylvia är det 

också den trop som används allra mest. I stycket jag valt ut ovan är det Sylvias känsla av sorg, 

rädsla och hopplöshet som beskrivs med hjälp av fru Sorg. Metaforen hänvisar till en karaktär ur 
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Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen, vilket också sägs, men samtidigt är det en metafor som går att 

förstå utan att känna till berättelsen. Den har funktionen att den visualiserar Sylvias känslor. Att fru 

Sorg är en ledsam person förstår man på namnet och att Sylvia känner sig som en ”flädermus” 

frammanar en bild av att känna sig liten och den konnoterar även dysterhet och mörker. Att 

dessutom referera till en uppmärksammad bok som En herrgårdssägen säger också något om 

Sylvias karaktär som en bildad ung flicka. Förstår sedan läsaren vem fru Sorg är och känner till 

berättelsen om henne ger den metaforen ytterligare komplexitet. Det ger ytterligare en dimension 

till Sylvias rädsla för att hennes mor kommer att gå bort och hur närvarande hennes tankar på döden 

ständigt är. 

Enligt Theander går flickböckerna hon har undersökt att dela in i tre grupper:  

”1. Böcker med torftigt språk. 2. Böcker som berättar sin historia på ett till synes enkelt och 

rättframt sätt, utan påfallande torftighet men också utan påfallande finesser. 3. Böcker med rikare 

uttrycksregister och tydlig konstnärlig ambition.”
40

 Avsaknaden av troper, figurer och andra 

språkliga finesser i Anna-Lisa gör att jag placerar den i grupp nummer två enligt Theanders 

kategorier. Den är inte fullt så torftig att den består av enbart klichéer, snarare är den klart och 

tydligt berättad utan några djupare reflektioner, men utan konstnärlig ambition. Theander skriver att 

det är en romanstil som utvecklades under 1700-talet som vill verka trovärdig, autentisk och 

realistisk.
41

 På så vis kan man säga att det finns ett stilgrepp även i Anna-Lisa som ger dignitas, utan 

att innehålla varken troper eller figurer, i stället är det själva tekniken att undvara dessa som vill 

göra texten effektivt övertygande. 

Jämför man Fågelungen och Anna-Lisa, så befinner de sig inom två olika grupper enligt 

Theanders kategorisering, eftersom jag anser att Fågelungen definitivt placerar sig i den tredje 

gruppen. Den har en mycket mer komplex och djup språkdräkt, som ställer större krav på läsaren att 

ta till sig text. I gengäld blir karaktärerna också mer utmejslade och personliga. Man får också 

betänka att böckerna var skrivna för unga flickor och att språket därför inte kan vara alltför 

invecklat, men uppenbarligen går det att använda sig av olika grader av utsmyckningar även i 

böcker skrivna för en yngre publik och det får också olika funktioner. 

2.2.3 Decorum 
Då texterna vänder sig till unga flickor på 20-talet finns det flera aspekter att ta hänsyn till. Som jag 

nämnt tidigare så kan inte författarna vara alltför påstridiga när det gäller okonventionella ämnen, 

dessutom måste de ta hänsyn till att anpassa språket så att det blir begripligt för unga flickor. Grinde 

skriver att decorum i den klassiska retorikhandboken Ad Herennium handlar om tre olika stilnivåer, 

den höga stilen, mellanstilen och den låga stilen och att dessa används växelvis beroende på vilken 
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effekt de vill ha på sin läsare.
42

 Jag bedömer att det i Fågelungen framförallt handlar om 

mellanstilen, den är en blandning av hög och låg stil, med troper och figurer som utsmyckar 

emellanåt, särskilt när det handlar om att visa på Sylvias kunnande, som i fallet ovan då hon 

hänvisare till verket av Selma Lagerlöf. I Anna-Lisa handlar det snarare om en låg stil, då det 

talspråkliga ofta kommer till användning.  Den låga stilen har tidigare använts för att delge 

information eller för att lära ut och det svarar också mycket bra mot min tolkning av det förra 

stycket, då jag menar att Anna-Lisa har en ambition att vara realistisk och trovärdig. Boken vill 

delge vad som händer på ett informativt och trovärdigt sätt. Dock används en högre stil i vissa fall, 

särskilt när det kommer till att lyfta Anna-Lisas ethos till en förtroendeingivande nivå, som i fallet 

då hon skriver brevet till grosshandlaren för att bryta sin förlovning: 

Härmed återsänder jag Macs halsband och min förlovningsring – alla andra dyrbarheter ni givit mig, skall jag be 

etatsrådinnan lämna tillbaka. Det har plötsligt gått upp för mig, att jag absolut inte kan gifta mig med er. Jag ber 

er – om ni kan det – ursäkta, att jag förorsakar er en obehaglig situation (A-L, s. 126). 

 

Här är stilen betydligt högtidligare än i den övriga texten, vilket visar att Anna-Lisa kan uttrycka sig 

artigt och högtidligt när situationen kräver det, men samtidigt skildras också realismen, för så här 

bör man uttrycka sig i skriftlig form till någon som är äldre och som man inte känner särskilt väl. 

Stilarna skiljer sig således åt i de båda böckerna, vilket också bekräftar de tidigare styckena 

om elocutio och de effekter dessa får på läsaren. Fågelungen har högre konstnärliga ambitioner och 

ett mera varierat och livfullt språk än Anna-Lisa. Dock ser jag inte Anna-Lisa som torftig eller 

klichémässig, utan snarare som en realistisk skildring av berättelsen, menpå bekostnad av 

komplexiteten hos karaktärerna. 

3. Slutdiskussion 
Inledningsvis ställde jag fyra frågor:  

Går det att genom ett retoriskt perspektiv urskilja på ett tydligare sätt vad flickböckernas budskap är 

och hur det framförs? Vilka strategier använder sig författarna av? Finns det explicita respektive 

implicita teser i texterna? Kan man ur ett retoriskt perspektiv bestämma om böckerna upprätthåller 

patriarkala system eller tvärtom, gör uppror mot dem? 

Börjar vi med den första frågan om det går att urskilja böckernas budskap och hur det 

framförs genom den retoriska analys jag har gjort, så blir svaret ja. Jag har kunnat tolka bägge 

böckernas olika budskap. I Fågelungen är det huvudsakliga budskapet att det finns andra 

möjligheter för kvinnor än de konventionella. I Anna-Lisa är budskapet att man inte bör gifta sig för 

pengar eller trygghet, utan på grund av kärlek. Hur för då författarna fram sitt budskap? Jag ser fler 

svårigheter i boken om Sylvia, då ämnet ger större upphov till konflikter med sin samtid, än ämnet i 

                                                 
42

Lindkvist Grinde, 2008, s. 299. 



32 

 

boken om Anna-Lisa. Jag kan se att Kuylenstierna-Wenster använder sig av vissa retoriska 

strategier. Dels genom att bädda in Sylvias drömmar och tankar om något mer än den framtid som 

är utstakad för henne, i annan mer ofarlig tematik, och dels genom att med viss ödmjukhet låta 

Sylvia böja sig för en del av de uppgifter som är ålagda henne som flicka/ung kvinna. Vollquartz 

använder sig också av en viss typ av retorisk strategi. Den används främst när det gäller att upprätta 

Anna-Lisas moral då hon gör något så moraliskt oacceptabelt som att bryta sin förlovning. Här 

framställer Vollquartz mannen som en elak människa, som inte är värd Anna-Lisa och i slutändan är 

det inte Anna-Lisa som lurat grosshandlaren utan i stället grosshandlaren som lurat henne. 

Böckerna innehåller både explicita och implicita teser. De implicita teserna finns i högre grad 

i boken om Sylvia, som på det stora hela är en betydligt mer komplex berättelse. Där finns många 

tankar om kvinnans plats i samhället inbäddade mellan raderna och ämnets angelägenhet uttalas inte 

explicit utan förhåller sig hela tiden dolt strax under ytan. I boken om Anna-Lisa finns underteser, 

men där behandlas inga ämnen implicit som i den föregående berättelsen.  

Slutligen då, den kanske mest intressanta frågan. Upprätthåller böckerna patriarkala system 

eller gör de uppror mot dem? Jag kan förstås inte efter min något begränsade undersökning göra en 

generell tolkning av flickboken som sådan, men jag anser ändå att jag kan se tendenser i genren 

utifrån dessa två exempel som skiljer sig en hel del från varandra. I berättelsen om Sylvia anser jag 

inte att det finns någon som helst tvekan om att den faktiskt gör uppror mot systemen. Det är 

möjligtvis ett sjudande uppror, som bubblar strax under den explicita texten, men Sylvia både 

drömmer om någonting mer än den framtid som är uttänkt åt flickor och ser också till att bana sig 

väg åt det håll hon vill. Att bokens argumentation ständigt ifrågasätter och diskuterar Sylvia och 

hennes framtid anser jag vara av avgörande karaktär för att kunna dra slutsatsen att boken faktiskt 

gör uppror. 

I Anna-Lisa däremot finns inget uppror mot de patriarkala systemen. Den behandlar 

visserligen flickors framtid, men den är snarare uppfostrande utifrån de konventioner som gäller, 

och upprätthåller till största del systemen. Frågan rör till viss del konvenansäktenskapet, och på så 

vis arbetar den för flickors rätt att gifta sig för att de själva vill det, och med den de vill gifta sig 

med. Däremot finns det ingen patriarkal ordning som vill övertyga Anna-Lisa om att gifta sig mot 

sin vilja, det är hennes egna val som styr. 

Vi har således en bok som gör uppror mot de patriarkala systemen, och en som inte gör det. 

Här vill jag dock återkomma till en annan fråga som jag ställdei början och som för mig var den 

viktigaste när jag började med det här projektet. Det var frågan om diskrepansen mellan flickboken 

som skräplitteratur och som en betydande genre. Det som många gånger framstår som en paradox, 

det vill säga att flickboksgenren anses antingen vara skräp eller betydande samtidslitteratur, 

klargörs till stor del genom min analys. Även om jag inte kan dra några generella slutsatser genom 
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enbart två romaner, så kan man ändå se en tendens inom genren. Det som till synes har framstått 

som en paradox behöver nödvändigtvis inte vara det. Min analys visar att genren inte entydigt kan 

sägas vara antingen det ena eller det andra utan att det finns en komplexitet hos den. Den innehåller 

litteratur utan några större ambitioner och som konserverar traditionella mönser, som i Anna-Lisa. 

Samtidigt finns det böcker som Fågelungen som är viktig och betydelsefull samtidslitteratur, och 

som bidrar till en förändring när det gäller nya tankesätt och ideal. Utifrån Theanders undersökning 

om triviallitteratur så kom jag också fram till att ingen av de två böcker jag har undersökt kan 

klassificeras under den rubriken, den ena kunde till och med ses som en bok med konstnärliga 

ambitioner. Således går det inte att säga att genren som sådan är trivial eller betydande, den 

innehåller en stor variation. En annan fråga jag ställde var också om det är synen på kvinnan som 

underlägsen mannen som gör att vi ser på kvinnolitteratur som sämre litteratur. Min analys visar 

inget entydigt svar på den frågan, det skulle behövas ytterligare undersökningar för att svara på den. 

Dock kan jag se att böcker som Anna-Lisa, där mannen som norm inte ifrågasätts, många gånger får 

stå som exempel för hela genren, vilket till stor del bidrar till den negativa synen på flickboken. 

Kvinnan framstår då tydligt som a eller kanske till och med B, och i förhållande till normen och den 

ideale A, blir hon ointressant och otillräcklig. Intressant är också att se att trots att Danmark fick 

kvinnlig rösträtt fem år tidigare än Sverige så märks inte detta i boken om Anna-Lisa. Det går inte 

att dra någon generell slutsats om hur jämställdhetsklimatet såg ut i Danmark utifrån detta, men det 

visar dock på hur variationen inom flickboksgenren fortfarande såg ut. 

Mitt retoriska perspektiv på genren har varit givande och öppnat upp för flera nya synsätt på 

dessa böcker och det har dessutom kunnat klargöra saker som annars inte upptäcks utifrån andra 

perspektiv. Jag hoppas att min analys kan inspirera och ge uppslag till ytterligare forskning av 

flickböckerna ur ett retoriskt perspektiv, för att så småningom kunna göra en mer rättvis bild av hela 

genren som sådan. 
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