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Inledning 

Genom att ta del av skildringar av olika tonårsöden kan man få insyn i hur samhället har 

förändrats med åren, och hur de som växer upp under en viss tid väntas tackla de dilemman 

som de ställs inför. Ett sådant dilemma är hur kvinnors vardag kan påverkas av att de blir 

gravida. Trots att kvinnans ställning i samhället har förändrats det senaste århundradet och 

fortfarande är under förändring finns det många svårigheter som kvinnor kan stöta på i 

samband med exempelvis en graviditet. Det var inte allt för länge sedan som det i Sverige 

blev en lagskyddad rättighet att göra abort (om än med vissa restriktioner gällande hur sent i 

graviditeten man får göra en abort, vilket jag återkommer till under rubriken Bakgrund). 

Det är inte svårt att tänka sig att en misstanke eller ett besked om en oplanerad graviditet 

blir ännu svårare att förhålla sig till om kvinnan som får det fortfarande är ung. En ung 

människa har inte lika mycket livserfarenhet i bagaget som en vuxen, och som om inte det 

vore nog finns det dessutom många runt omkring som vill lägga sig i och bestämma huruvida 

hon ska fatta ett beslut eller ett annat. Vad hon än väljer, så kommer det att ha en stor 

påverkan på hennes fortsatta liv. 

Just hur detta dilemma skildrats av två olika ungdomsboksförfattare de senaste trettio åren 

kommer jag att undersöka i denna uppsats. Gunnel Beckmans Tre veckor över tiden (1973) 

kommer att jämföras med Katarina von Bredows Som jag vill vara (2007). Då båda dessa 

ungdomsromaner brottas med problematiken kring tonårsgraviditet, lämpar de sig för en 

tematisk studie. I båda romanerna måste huvudkaraktärerna våga fatta egna beslut för att inte 

svika sig själva och sina ideal. Att jämföra hur romanerna behandlar de svåra frågor som ställs 

är intressant för att se hur man närmat sig dem under olika tidsperioder. Läsaren måste också 

själv ta ställning till hur den ska förhålla sig till vad huvudkaraktärerna tänker och tycker. 

Därför kan romanerna dessutom fungera som diskussionsunderlag i skolan. 

Bakgrund 

Det är inte helt oproblematiskt att jämföra Tre veckor över tiden och Som jag vill vara, 

eftersom det skiljer drygt tre årtionden mellan de båda romanernas utgivningsår. Under den 

tiden har samhället förändrats på många olika sätt, vilket man måste ta hänsyn till. Eftersom 

jag i min uppsats kommer att beröra huvudpersonernas inställning till aborter, kan det vara på 

sin plats att kort redogöra för hur abortlagstiftningen förändrats under tiden mellan 

romanernas utgivning.  

När Tre veckor över tiden skrevs hade kvinnans rätt till fri abort debatterats under omkring 

ett decennium. Kvinnans ställning i samhället var över huvud taget under förändring; i och 
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med att efterfrågan på kvinnlig arbetskraft stadigt ökat från andra världskriget blev det allt 

vanligare med kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden. I allt högre grad återgick kvinnorna 

till förvärvsarbetet efter eventuellt barnafödande (istället för att vara hemmafruar). P-pillren 

introducerades i mitten av sextiotalet, vilket har påverkat kvinnors chanser att själva planera 

när de vill bli gravida.
1
 

Den nuvarande abortlagstiftningen har funnits sedan 1975 och ger alla kvinnor rätt att 

själva bestämma om de vill avsluta sin graviditet fram till den artonde graviditetsveckan. 

Därefter kan abort beviljas av Socialstyrelsen om kvinnan har särskilda skäl till detta.
2
 

Samtidigt med den nya lagstiftningen infördes ett abortförebyggande program, där exempelvis 

kostnadsfri preventivmedelsrådgivning var en viktig del.
3
 Den tidigare lagstiftningen var mer 

restriktiv, och en ung kvinna hade ännu på 1960-talet att välja mellan att antingen genomföra 

en illegal abort eller att föda och adoptera bort sitt barn, om hon inte själv ville bli mor. Dock 

blev det allt lättare att få tillstånd till en abort även för de yngre kvinnorna, i och med att 

frågan kom upp till debatt och genom att sjukvården blev allt mer liberal i sitt förhållningssätt 

till aborter.
4
 Till en början (under första halvan av 1970-talet) steg antalet tonårsaborter, men 

sedan lagändringen har det sjunkit igen.
5
 Antalet tonårsaborter fortsätter enligt den officiella 

statistiken att sjunka. Att unga kvinnor väljer att fullfölja sin graviditet är dock mycket 

ovanligt – endast sex barn på tusen föddes av en kvinna som var mellan 15-19 år under 2011.
6
 

Lagstiftningen ändrades till följd av en samhällsdebatt och har förändrat förutsättningarna 

för unga kvinnor att själva fatta beslut om sina kroppar och, i ett större perspektiv, sina liv. 

Därför kan det vara relevant att fråga sig vem av de två huvudkaraktärerna som har det 

svåraste beslutet att fatta – Mia som lever mitt i en brinnande kvinnokamp, eller Jessica som 

förväntas agera på ett visst sätt eftersom kvinnor före henne kämpat för att lättare få möjlighet 

att göra en abort? 

Verken 

Gunnel Beckmans Tre veckor över tiden gavs ut 1973. I den möter vi den snart artonåriga 

Mia, som tror att hon är med barn eftersom hennes mens är tre veckor försenad. Hon brottas 

med ångesten över hur det eventuella barnet kan komma att påverka hennes liv, men också för 

att faktiskt gå och göra ett graviditetstest. Hon bävar för hur hon ska lägga fram saken för sin 

                                                 
1
 Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen, ”Reproduktiv hälsa ur ett folkhälsoperspektiv”, 2005, sid. 12. 

2
 http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/graviditet/abort (2012-10-30). 

3
 Socialstyrelsen 2005, sid. 24. 

4
 Socialstyrelsen 2005, sid. 26. 

5
 Socialstyrelsen 2005, sid. 26. 

6
 http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012oktober/fortsattminskningavtonarsaborter (2012-10-30). 

http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/graviditet/abort
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012oktober/fortsattminskningavtonarsaborter
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pojkvän och för sin familj. Pojkvännen vill att hon ska behålla barnet och att de ska flytta ihop 

och bilda familj, där han kan ta hand om och försörja dem. Mia själv läser på om hur aborter 

går till, men funderar även över de moraliska betänkligheter som hennes beslut kan innebära – 

oavsett vilket val hon nu gör. Hon anförtror sig om den misstänkta graviditeten till sin far, 

som i slutet av berättelsens gång ger henne det stöd som hon behöver för att känna att hon kan 

göra som hon vill med det barn hon tror sig bära på. Detta blir dock inte nödvändigt, eftersom 

hennes mens till slut kommer. Det visar sig att förseningen var ett falskt alarm. 

Även Katarina von Bredows Som jag vill vara från 2007 tar upp det svåra ämne som 

misstanken om en oplanerad graviditet är. Huvudpersonen är den femtonåriga Jessica, som 

blir med barn i samband med sin sexdebut. Här råder inga tvivel om att hon faktiskt är gravid 

och under tiden hon försöker avgöra om hon ska behålla barnet eller inte upplever hon 

liknande känslor som Beckmans Mia gör. Jessicas mor, bästa vännen och pojkvännen med 

familj ser det som en självklarhet att hon ska göra en abort, men hon själv har svårt att 

försonas med den lösningen. Jessica bestämmer sig till slut för att behålla barnet, men möter 

ett starkt motstånd från sin omgivning och måste ständigt försvara sitt beslut. Inte förrän halva 

graviditeten har passerat ändrar modern och den bästa vännen sin inställning och väljer att 

stödja den blivande modern och hennes beslut. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur dilemman som är kopplade till tonårsgraviditet 

framställs i två ungdomsromaner från olika årtionden. Att ta ställning till hur man ska reagera 

när något oplanerat händer, som dessutom kan komma att påverka hela ens framtida liv, är ett 

stort ansvar för en tonåring. Skildringen av detta ställningstagande, vilka aspekter som tas upp 

och hur de framställs kommer att studeras i de båda romanerna. 

De frågeställningar som jag kommer att använda mig av är: Hur hanterar de två 

huvudkaraktärerna en misstänkt graviditet? Hur framställs deras tankar? Vilka reaktioner från 

omgivningen skildras? Vad skiljer och vad förenar de två romanerna när det gäller kval, 

argument och beslut?  

Metod 

Jag kommer att göra en tematisk undersökning av de två ungdomsromanerna och för att 

kunna göra det skall jag göra en komparativ närläsning av dem. Sven Linnér förklarar i 

”Komparativ litteraturforskning” (1970) närläsning som att man ”läser litteratur i ljuset av 

annan litteratur”. Det kan handla om att se hur en viss litteratur påverkat senare författarskap 
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och/eller enskilda verk, eller att se hur ett specifikt tema återkommer hos olika författare.
7  

Termerna tema och motiv kan vara problematiska att använda sig av, då olika forskare 

lägger olika betydelser i dem. Vissa ser dem som synonymer till varandra, medan andra ser 

dem som över- och underordnade begrepp.
8
 Maria Nikolajeva definierar i sin bok Barnbokens 

byggklossar (2004) begreppet motiv som ett återkommande mönster i historien, vilket 

ytterligare kan delas upp i huvudmotiv och bimotiv. Tema ska enligt Nikolajeva ses som en 

synonym till huvudmotiv.
9
 Hon beskriver ytterligare att böckers teman och motiv kan vara 

explicita eller implicita, det vill säga öppna och klara respektive dolda och underförstådda.
10 

 

Fallet är inte sådant att en roman enbart har ett explicit tema, och inget implicit – eller vice 

versa – utan man kan finna exempel på båda sorterna i samma verk. Jag kommer att använda 

mig av Nikolajevas definition, då den tydliggör hierarkin mellan ett tema och flera motiv. 

Då Beckmans och von Bredows romaner utgår från tonårsgraviditet och de svåra val en 

ung kvinna kan komma att behöva ställas inför i samband med detta, anser jag att just 

tonårsgraviditet bör vara romanernas gemensamma tema. Naturligtvis kan läsaren finna att 

författarna berör andra motiv i dessa verk, såsom relationen till föräldrar, vänskap, utbildning 

och skolmiljö samt kärleksrelationer. Jag kommer även att i viss mån uppehålla mig vid dessa 

motiv, men sätta dem i relation till huvudpersonernas dilemman. Dessa motiv behandlas då 

under respektive underrubrik. Tilläggas bör även att det tema jag redan har berört är ett 

explicit tema – medan det implicita temat skulle kunna vara individens kamp för att få 

bestämma över sitt eget liv som en del av en mognadsprocess.  

Mitt huvudsakliga fokus kommer att ligga på den tematiska jämförelsen, men eftersom de 

båda verken skildrar skiftande åsikter och olika meningsskiljaktigheter kan det vara av 

betydelse att även använda sig av begrepp som hör hemma på det narratologiska fältet. Härpå 

kommer inte den största tyngden att läggas, men några begrepp kan behöva förklaras lite 

närmare.  

Det finns olika sätt att använda sig av berättarrösten i en roman. Holmberg och Ohlsson 

talar exempelvis om berättarnas olika hållningar – ”telling” och ”showing” – där den 

förstnämnda åsyftar en påtagligt närvarande berättare, och den sistnämnda en mer frånvarande 

berättare som gör en dramatisk framställning av repliker och händelser.
11

  

Begreppet dieges hänvisar till den romanvärld som ryms i berättelsen. När man talar om 

                                                 
7
 Sven Linnér, ”Komparativ litteraturforskning” i Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen (red. 

Lars Gustafsson), Stockholm 1970, sid. 77. 
8
 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson Epikanalys. En introduktion, Lund 1999, sid. 30. 

9
 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Lund 2004, sid. 66. 

10
 Nikolajeva 2004, 67. 

11
 Holmberg & Ohlsson 1999, sid. 71. 
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berättaren bör man reda ut huruvida denne befinner sig i diegesen, en homodiegetisk 

berättare, eller utanför, vilket alltså blir en heterodiegetisk dito. En homodiegetisk berättare 

har själv något slags roll i romanen, även om den inte behöver ha en framträdande roll, medan 

en heterodiegetisk berättare inte själv deltar i historien som den berättar fram.
12

 Nikolajeva 

förtydligar detta genom att skilja på en berättare som är identisk med en person i berättelsen 

eller en som inte är det.
13

 Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är berättarens distans till 

diegesen: En intradiegetisk berättare är utan distans, och berättar allt i takt med att det utspelar 

sig, medan en extradiegetisk berättare är distanserad till vad som berättas.
14

 Vid analyser av 

hur berättaren förhåller sig till diegesen och den historia som berättas kan det vara nödvändigt 

att även nämna begreppet fokalisering. Berättaren och fokalisatorn kan vara samma person, 

men så behöver inte vara fallet. Fokalisering innebär vem det är som ser, hör eller tänker 

något som skildras i berättelsen.
15

 Detta betyder att berättaren kan gå in i olika karaktärer och 

återge sådant som sker inom dem, något som en vanlig människa inte skulle kunna göra. 

Fokaliseringen kan skifta mellan olika karaktärer, alltså vara rörlig, då den hör ihop med 

vilken synvinkel som skall speglas.
16

 

Slutligen några ord om genrebeteckningen: I den här uppsatsen kommer båda romanerna 

att kallas för ungdomsromaner, trots att de till en viss del lika gärna skulle kunna kallas för 

flickböcker. I Ord och bild för barn och ungdom III – Ungdomslitteraturen av Lars Furuland, 

Mary Ørvig och Sonja Svensson (1994) berättas om flickbokens framväxt och dessutom ges 

där en definition av genren. Flickboken är en skildring av och för flickor, skriven (i regel) av 

en kvinnlig författare, där huvudpersonen under handlingens gång ska mogna till en ung 

kvinna och acceptera samtidens kvinnoideal. Författarna framhåller att flickboken är en något 

daterad genre, och att man vanligtvis numera använder sig av termen ungdomsbok istället 

(förutom i massmarknadslitteraturen).
17

 Även Sonja Svensson tar upp den kronologiska 

utvecklingen från flick- och pojkboken mot den mer könsneutrala ungdomsboken i Kring den 

svenska ungdomsboken (1977). Hon skriver att denna genre växte fram under 1960-talet, 

riktade sig till båda könen och tog upp känsligare ämnen än tidigare. Denna typ av litteratur 

kallar hon för ”samtidsrealistisk ungdomsbok”.
18

 Hon betonar också skillnaden i skildrandet 

                                                 
12

 Holmberg & Ohlsson 1999, sid. 73f. 
13

 Nikolajeva 2004, sid. 163. 
14

 Nikolajeva 2004, sid. 163. 
15

 Holmberg & Ohlsson 1999, sid. 83. 
16

 Nikolajeva 2004, 172. 
17

 Lars Furuland, Mary Ørvig & Sonja Svensson, Ord och bilder för barn och ungdom III. Ungdomslitteraturen, 

Stockholm 1994, sid. 16. 
18

 Sonja Svensson, ”Ett släkte för sig. Om åldersbarriärer i den svenska ungdomsboken 1950-1975” i Kring den 

svenska ungdomsboken (red. Ulla Lindqvist & Sonja Svensson), Stockholm 1977, sid. 16. 
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av ungdomar i äldre och nyare ungdomslitteratur – att de äldre ofta skildrade ungdomarna ur 

ett vuxenperspektiv, men att det i takt med tidens gång skedde en perspektivförskjutning så att 

författarna alltmer identifierade sig med ungdomarna.
19

 Svensson belyser i sin artikel 

skillnaden mellan den gamla och den nyare sortens böcker för ungdomar. De drag hon pekar 

ut som typiska för den nyare ungdomsboken kan fortfarande ses som relevanta i dagens 

litteraturutgivning. 

Ann Boglind och Anna Nordenstam ger i Från fabler till manga – litteraturhistoriska och 

didaktiska perspektiv på barn och ungdomslitteratur (2010) en översikt över ungdomsbokens 

utveckling från 1960-talet och framåt.
20

 Från den socialrealistiska vardagsskildringen går 

genren under åttiotalet mot en mer personorienterad stil med inslag av psykologisk realism.
21

 

Gemensamt för all modern ungdomslitteratur är dock, enligt dem, att den är personorienterad 

och oftast tar upp motiv som makt kontra maktlöshet samt existentiella funderingar om vem 

man är eller vill vara. De handlar ofta om individen och kollektivet, om samhället samt om 

möjligheter och begränsningar.
22

 

Tidigare forskning 

Trots att Gunnel Beckman nämns i ett flertal fackböcker som behandlar barn- och 

ungdomslitteratur, förekommer det inte särskilt mycket forskning om henne. Det har inte 

kommit ut någon avhandling som enbart handlar om hennes verk på över två decennier. En 

del forskning går dock att hitta: Lena Kjersén Edman har behandlat Beckmans roman 

Tillträde till festen (1969) i sin avhandling I ungdomsrevoltens tid. Svensk ungdomsbok och 

dess mottagande åren kring 1968 (1990).
23

 I avhandlingen går hon in på djupet i romanen 

Tillträde till festen, som handlar om flickan Annika och hennes dödsångest kopplad till den 

leukemi som hon är drabbad av. Detta är ännu ett verk där Beckman tar upp ett svårt ämne 

kopplat till ungdomens identitetssökande och utveckling. Även Mia Francks avhandling 

Frigjord oskuld. Heterosexuellt mognadsimperativ i svensk ungdomsroman (2009) tar upp 

Beckmans Tillträde till festen samt hennes något senare utkomna Ett slag i ansiktet (1976).
24

 

Det finns ännu äldre avhandlingar vilka jag inte kommer att fördjupa mig mer i, då min 

uppsats inte har samma inriktning som dessa avhandlingar.  

                                                 
19

 Svensson 1977, sid. 36. 
20

 Ann Boglind & Anna Nordenstam, Från fabler till manga – litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på 

barn- och ungdomslitteratur, Malmö 2010. 
21

 Boglind & Nordenstam 2010, sid. 236. 
22

 Boglind & Nordenstam 2010, sid. 245. 
23

 Lena Kjersén Edman, I ungdomsrevoltens tid. Svensk ungdomsroman och dess mottagande åren kring 1968, 

diss., Umeå Universitet 1990. 
24

 Mia Franck, Frigjord oskuld: heterosexuellt mognadsimperativ i svensk ungdomsroman, diss., Åbo 2009. 
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Som jag nämnt ovan förekommer Gunnel Beckman i många översiktsverk som tar upp 

barn- och ungdomslitteratur. Oftast tas hon upp i genomgången av den politiska 

ungdomsboken under 1960- och 70-talen, då hon även var som mest produktiv. I Kring den 

svenska ungdomsboken behandlar Stefan Mählqvist ungdomsbokens utveckling under dessa 

år, och skriver att ”[m]ycket summariskt kan vi säga att alltfler författare alltmer 

oförblommerat kunde börja skildra tonårsmänniskors verklighet, samtidigt som kulturdebatten 

politiserades”.
25

 Han konkretiserar detta sedan genom att ta upp vad som kännetecknar 

Beckmans författarskap, genom att belysa hur hon ofta kontrasterar idealet mot verkligheten, 

det konkret personliga mot abstrakta patentlösningar.
26

 Mählqvist fördjupar sig ytterligare i 

Tre veckor över tiden och här finner jag stöd för varför den här typen av ungdomsböcker är 

relevanta att undersöka – det svåra tema som tas upp i boken visar på klyftan mellan det som 

är en, kan tyckas, självklar rättighet (fri abort) och de emotionella komplikationerna som 

individen kan uppleva på vägen till ett beslut för egen del.
27

 

Om Katarina von Bredow har det inte gått att finna någon tidigare forskning, men liksom 

Beckman nämns hon i en del översiktsverk om ungdomslitteratur. I Från Gossip Girl till 

Harry Potter av Maria Nilson förekommer bland andra Bredows Som jag vill vara. Nilson gör 

en granskning av nyare ungdomsromaner, med en fokusering på genusanalys. I denna bok tas 

förhållandet mellan mor och dotter i Som jag vill vara upp liksom kärleksrelationen mellan 

huvudpersonen Jessica och hennes pojkvän Arvid (som dessutom är far till hennes barn).
28

 

Stefan Mählqvist har i sin artikel med ett avsnitt som handlar om relationen mellan far och 

dotter i Tre veckor över tiden.
29

 Denna fokusering på familjerelationer hos de två 

artikelförfattarna kan vara till hjälp i denna uppsats, då även den kommer att innehålla en 

analys av personerna i huvudkaraktärernas närhet förhåller sig till händelsernas utveckling. 

Boglind och Nordenstam berör också Beckmans och von Bredows romaner, belyser hur de 

båda behandlar ett svårt ämne – typiskt för den moderna ungdomsboken – och hur författarna 

närmar sig detta. Det beskrivs hur detta motiv på 1960- och 1970-talen kunde fungera som en 

varning för att ha icke skyddat sex, men böckerna kopplas även till dåtidens debatt om 

kvinnans självbestämmanderätt i abortfrågan. Detta motiv har sedan fortsatt att förekomma 

under senare decennier. När det kommer till just Tre veckor över tiden och Som jag vill vara 

poängteras de frånvarande föräldrarna och hur de unga kvinnorna själva måste vara de trygga 

                                                 
25

 Stefan Mählqvist, ”Ungdomsboken och marknadskraften” i Kring den svenska ungdomsboken (red. Ulla 

Lundqvist & Sonja Svensson), Stockholm 1977, sid. 76. 
26

 Mählqvist 1977, sid. 78. 
27

 Mählqvist 1977, sid. 79. 
28

 Nilson 2010, sid. 67f (angående mor- och dotterrelationen); sid. 90 (angående kärleksrelationen). 
29

 Mählqvist 1977, sid. 79. 
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och stabila, och fatta egna beslut.
30

 

Till sist vill jag nämna Mary Ørvigs Flickboken och dess författare: ur flickläsningens 

historia (1988) som behandlar flickboken som genre, och belyser dess framväxt.
31

 Då boken 

fokuserar på äldre litteratur är den inte användbar i denna uppsats, men ett citat därifrån kan 

förklara hur mycket som förändrats inom den litteratur som riktar sig till unga kvinnor under 

det föregående århundradets andra hälft. Tidigare hade flickboken och dess författare andra 

förutsättningar för att ges ut, och därför såg genren annorlunda ut än vad den gör idag:  

 

Flickboken blev, med några få överlevande undantag inte någon grogrund för upplysning om och 

protest mot kvinnans situation. I stället var flickboken samhällsbevarande. Detta är desto märkligare 

som inte så få av flickboksförfattarna stod mitt uppe i sin tids intellektuella och sociala strömningar. 

De utnyttjade inte flickboken som kampmedel. Den ekonomiska faktorn var väsentlig; de flesta 

flickboksförfattare skrev för att leva, de kunde eller vågade inte skriva mot samhällets normer.
32 
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Kvalen och valen 

Karaktärerna Mia och Jessica 

I både Beckmans och Bredows romaner används en opersonlig, men närvarande, berättare. I 

såväl Tre veckor över tiden som Som jag vill vara är berättaren heterodiegetisk, det vill säga 

befinner sig utanför diegesen. Dock har läsaren goda möjligheter att ta del av vad som pågår i 

huvudkaraktärernas huvuden, eftersom fokaliseringen sker utifrån dem till en övervägande del 

i de båda böckerna. Därför får läsaren god insyn i hur Mia och Jessica tänker och tycker under 

berättelsens gång, medan övriga karaktärers åsikter snarare framkommer genom dialog och 

handling. Fokus ligger hela tiden på skildringen av huvudkaraktärernas tankar och känslor. 

Endast vid ett fåtal tillfällen i Tre veckor över tiden flyttas fokaliseringen till någon annan – 

exempelvis får läsaren ta del av moderns kritiska betraktelse av sin make. I Som jag vill vara 

är det enbart genom Jessica som fokaliseringen sker.  

Den uteblivna menstruationen 

Eftersom såväl Tre veckor över tiden som Som jag vill vara skildrar hur två tonåriga tjejer 

hanterar misstanken om en eventuell graviditet bör även denna uppsats börja med att 

undersöka hur denna misstanke uppstår. Båda romanerna behandlar hur utebliven 

menstruation leder till oro för de respektive romanernas huvudkaraktär, trots att kronologin 

inte ser likadan ut.  

I Tre veckor över tiden börjar historien in medias res när läsaren får följa hur protagonisten 

Mia våndas över att hennes mens är tre veckor försenad, vilket dessutom antyds redan i 

bokens titel. Så tidigt som i det första kapitlets inledande mening framkommer det att Mia 

väntar på något: ”Imorgon måste det ske...”
33

 Vad detta är hemlighålls dock ytterligare ett litet 

tag för läsaren. Istället illustrerar författaren med korta meningsfragment hur huvudpersonen 

försöker tala sig själv till rätta och tänka rationellt. Det tycks vara viktigt att behålla sitt lugn 

och tänka igenom sina alternativ, vilket dock kan vara lättare sagt än gjort: ”Om hon nu kom 

iväg till ett apotek i morgon... Om hon sen fick besked... Om det nu var så??[sic]”
34

 

Kronologin ser annorlunda ut i Som jag vill vara. Där skildras Jessicas möte med Arvid, 

objektet för hennes kärlek, på en fest. Tillsammans gör de sin sexdebut och blir därefter ihop. 

Innan Jessica hinner oroa sig för sin försenade mens, får läsaren följa hur Jessicas och Arvids 

relation växer fram och det är inte förrän några kapitel in i boken som Jessica noterar att 

hennes menstruation är försenad. 
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I både Mias och Jessicas fall skildras hur de unga kvinnorna försöker att mota bort sin oro 

med hjälp av logiskt tänkande. Här finns en framträdande likhet mellan de båda romanerna, 

eftersom båda huvudkaraktärerna försöker att intala sig själva att den försenade 

menstruationen har en naturlig förklaring. ”[F]örst hade hon ju bara trott att det var som 

vanligt, oregelbundet” tänker Mia.
35

 Liknande tankemönster illustreras hos Jessica: ”Nej, 

herregud, det är inget konstigt. Hennes mens har ju varit lite oregelbunden i alla tider.”
36

 Mia 

misstänker att det är stress och nervositet i skolan som har lett till att kroppen reagerar på det 

här sättet, medan Jessica tror att hon fått maginfluensa. 

I Beckmans bok skildras allting i ett högre tempo än i Bredows dito. Dock leder väntan på 

den försenade menstruationen till att båda huvudkaraktärerna börjar närma sig tanken på att 

de skulle kunna vara gravida. Eftersom Tre veckor över tiden utspelar sig under tidigt 1970-tal 

ser rutinerna för hur man genomför ett graviditetstest annorlunda ut än i Som jag vill vara. 

Däremot föresvävar henne tanken redan på romanens inledningssidor att Mia skulle kunna 

göra ett sådant test för att får reda på hur allt verkligen ligger till, även om hon också tänker 

att testen inte kan ses som helt tillförlitliga.
37

 Dessutom finns där en problematik kopplad till 

att hon ännu inte har gjort något graviditetstest. Innan hon vet helt säkert om hon är gravid 

eller ej, vill hon inte anförtro sig åt vare sig sin mor, pojkvännen Janne eller någon 

utomstående, ”om det nu bara var falskt alarm – så mycket onödigt ståhej”.
38

 Även Jessica 

börjar resonera på liknande sätt som Mia, att hon faktiskt skulle kunna ta sig till ett apotek för 

att köpa ett graviditetstest. Hon skulle för säkerhets skull kunna köpa hem ett sådant, ”och 

efteråt kan man bara andas ut och låtsas som om det aldrig har hänt”.
39

 

Vidare leder denna uteblivna menstruation till att den verkliga oron börjar göra sig påmind. 

Trots att de båda försöker att tänka rationellt skildras strax därpå hur andra tankar hinner upp 

dem. Jessica märker hur hon inte kan låta bli att oroa sig: ”För tänk om. Ändå.”
40

 Inte heller 

hos Beckman kan huvudkaraktären slappna av. Det berättas hur Mia tampas med känslan av 

att helt och hållet ensamt behöva ta ansvar för sitt liv, att det är hennes kropp det gäller och att 

hon därför måste klara ut dessa jobbiga känslor själv. Hon förebrår dessutom sig själv för att 

hon oroar sig innan hon vet något svart på vitt.
 41 

Väntan på den uteblivna menstruationen fortsätter. I Tre veckor över tiden skildras främst 
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Mias konkreta väntan på mensens ankomst, det vill säga hur hon undersöker sina lakan för att 

se om något har hänt under natten.
 42 

Strax därefter börjar hon känna sig illamående men antar 

att det bara är inbillning. Enligt hennes kunskaper om graviditet borde inte en havande kvinna 

må illa efter så få veckor.
43

  

Jessica fokuserar å sin sida på att försöka räkna ut exakt hur lång tid som har gått sedan 

hon senast hade mens. Hon inser att det måste vara mer än två veckor sedan hon senast hade 

den, men försöker lista ut om det är en mycket lång försening eller en fullt normal sådan.
44

 

Oron tar sig alltså något varierande uttryck i de två romanerna. Mia beskrivs som mer otålig, 

eftersom hon redan väntat så länge på att menstruationen ska komma. Jessica å andra sidan 

behöver mer tid på sig att förlika sig med tanken på att hon eventuellt skulle kunna vara med 

barn. 

Kroppen 

Efter att ha börjat fundera på om de är gravida, noterar de båda huvudkaraktärerna att deras 

kroppar inte fungerar riktigt som vanligt även bortsett från menstruationen. I båda romanerna 

förekommer beskrivningar av illamående. Efter att Mia börjat tänka på detta dröjer det inte 

länge förrän hon börjar fundera på hur en graviditet kan komma att prägla hennes kropp. Hon 

undersöker sina bröst för att känna om de har svullnat, eller om bröstvårtorna känns ömma. 

Hon betraktar sin mage och stoppar in en kudde under nattlinnet för att se hur hon skulle se ut 

längre fram i en graviditet.
45

 

Det skildas hur Jessica å sin sida försöker att hitta andra förklaringar till att hon mår som 

hon gör. Hon vill intala sig själv att det bara handlar om en vanlig maginfluensa eller 

matförgiftning.
46

 Magåkomman i kombination med den uteblivna menstruationen påverkar 

därefter Jessicas nattsömn, vilket i sin tur leder till att hon inte kan ta sig till skolan om 

morgnarna.
47

 Efter att hon något senare införskaffat ett graviditetstest, beskrivs det hur hon 

drömmer mardrömmar om detta när hon utmattad råkar somna under en lektion.
48

 Även Mia 

lider av sömnbrist och mardrömmar om foster som hemsöker henne.
49

 Dessa mardrömmar ges 

inte en betydande del i skildringen av huvudkaraktärernas kval, men bidrar till 

framställningen av hur de båda påverkas fysiskt och psykiskt av den eventuella graviditeten. 
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Längre fram i handlingen återkommer beskrivningen av hur Mias kropp reagerar på den 

psykiska påfrestning som hon är utsatt för. Då kopplas den till den utmattning hon känt under 

en längre tid, men på ett annat sätt. När hon samlat mod till att berätta för Janne vad det är 

som pågår kan hon äntligen slappna av och faller därefter in i en djup sömn. Även när hon 

förmått sig att dela med sig av sin oro till sin far kan hon slappna av fullkomligt och sova 

ostörd än en gång.
50

  

Skildringen av trötthet återkommer även i Jessicas fall. Efter att hon fått ett positivt besked 

på graviditetstestet slappnar även hon av och sover länge.
51

 Hon försöker därefter att dämpa 

sin ångest med stora mängder mat och alkohol på en fest tillsammans med Arvid. Detta 

hjälper henne inte och dagarna som följer på festen tillbringar Jessica i sängen, med avbrott 

endast för toalettbesök. Hon vill inte prata med någon, och avslöjar inte ens för sin mor vad 

det är som har hänt. Det går så långt att modern börjar tro att Jessica hamnat i en depression, 

och pratar om att kontakta en läkare. Det dröjer en vecka innan Jessica inser att hon inte kan 

sova bort sanningen.
52

  

Efter detta utvecklar sig händelserna åt olika håll. Medan Mia fortsätter att oroa sig för 

resultatet på sitt graviditetstest, vet Jessica om vad det är som har hänt. Under tiden hon 

försöker bestämma sig för hur hon ska göra, får läsaren följa hennes graviditets vidare 

utveckling. 

Skolan 

Skolan skildras i olika hög grad i Tre veckor över tiden och Som jag vill vara. I den 

förstnämnda boken ges en sparsmakad skildring av skolvärlden, medan en större del av den 

sistnämnda boken utspelar sig där. Mia, som går det första året på gymnasiets tekniska linje, 

väljer att stanna hemma från skolan under tiden hon bearbetar det som hon går igenom. Hon 

klarar inte av att gå dit när hon mår som hon gör och hon behöver vara ensam för att kunna 

tänka.
53

 Denna ensamhet leder henne dock inte närmare något faktiskt beslut, och den varar 

inte särskilt länge eftersom Janne kommer för att hälsa på henne.  

I ett senare avsnitt av boken befinner sig Mia i skolan, men det är när hon väntar på att 

kunna ringa till apoteket för att få reda på resultatet av graviditetstestet. I stället för att 

beskriva skolmiljön får läsaren följa hennes nervösa tankebanor om hur hon ska kunna smita 

iväg till en telefonautomat. Mia är distraherad i skolan, och svarar fel på alla frågor som ställs 
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till henne. När detta påpekas av en lärare håller Mia på att börja gråta, men istället sätter hon 

näsan i vädret för att dölja det faktumet. Sedan blir hon yr, och tänker att ”låt mig inte svimma 

för då tror alla att jag är med barn” innan hon får tillåtelse att lämna klassrummet.
54

 

Skolmiljön spelar en viktigare roll i Som jag vill vara. Det är där Jessica, som går sista året 

på högstadiet, träffar sina vänner och det vardagliga skollivet krockar med de motstridiga 

känslorna som hon rymmer inombords. Hon kan dock inte heller koncentrera sig, och blir 

även hon tillrättavisad av lärare när hon inte lyckas hänga med i undervisningen.
55

 Sedan 

väljer Jessica liksom Mia att stanna hemma från skolan för att i lugn och ro kunna ta sig till 

apoteket. De måste båda två välja att undvika skolan vid varsitt tillfälle för att ostört kunna 

göra sina ärenden för att få reda på huruvida de är gravida eller ej.  

Det är också i skolan som läsaren får ta del av många reaktioner från omgivningen i Som 

jag vill vara.  Arvid undviker henne i matsalen och korridorerna, och hon utsätts av nyfikna 

blickar från de övriga eleverna när ryktet om hennes graviditet har spridit sig.
56

 

Apoteket 

En plats som både Mia och Jessica måste besöka är apoteket. Det är där de båda ska skaffa sig 

kunskap om huruvida de är gravida eller inte. Att uppsöka apoteket blir ett ångestladdat steg i 

vägen mot visshet för såväl Mia som Jessica. Proceduren ser olika ut för dem, med tanke på 

att mycket har förändrats under de år som gått mellan den tid som böckerna skildrar. 

Mia måste lämna in ett urinprov för att få svar på om hon är gravid. Hon vill dock inte gå 

till sitt närmaste belägna apotek, eftersom hon har en släkting som jobbar där. Mia vill inte att 

någon utomstående ska få veta vad som kan ha hänt förrän hon är helt säker.
57

 Trots att hon 

inte känner någon på det apotek hon uppsöker, upplever hon där en stor nervositet och viskar 

fram sitt ärende.
 58

  

Även Jessica resonerar kring risken att bli påkommen under tiden hon är på apoteket. När 

hon börjar fundera på att göra ett graviditetstest är hon rädd att hon ska råka stöta på någon 

hon känner, eller som kanske känner hennes mor.
59

 Hon är också nervös medan hon stressat 

står och väljer mellan några test av olika märken. Hon undrar hur hon ska kunna veta vilka 

test som är bra. När hon till slut har bestämt sig och ska betala skakar hennes händer, och hon 

                                                 
54

 Beckman 1980, sid. 70f. 
55

 Bredow 2007, sid. 64. 
56

 Bredow 2007, sid. 209. 
57

 Beckman 1980, sid. 8. 
58

 Beckman 1980, sid. 57. 
59

 Bredow 2007, sid. 65. 



16 

 

vågar inte möta blicken på kvinnan i kassan.
60

  

Det är anmärkningsvärt hur båda romanerna tar upp denna problematik kring nervositeten 

inför att gå till apoteket. Den kan symbolisera oron för att någon utomstående ska upptäcka 

vad det är som de unga tjejerna funderar på innan de är redo att själva dela med sig av det till 

omvärlden. Det finns en känsla av skam hos dem båda, kopplat till att behöva ta sig iväg till 

apoteket för att införskaffa ett graviditetstest. Samtidigt är detta det enklaste sättet att ta reda 

på hur det verkligen ligger till och de båda trotsar obehaget de upplever, eftersom alternativet 

är att inte få reda på om de är gravida. 

Beskedet 

När Mia ringer till apoteket för att få reda på resultatet på sitt test, visar det sig att det inte går 

att ge ett säkert besked på hur det ligger till och att det därför måste tas om. Janne menar att 

detta är bättre än om testet hade visat positivt, medan Mia tycker att ”[a]llting är bättre än den 

här hemska ovissheten”.
61

 Eftersom Mia ännu inte vet säkert hur det ligger till, utvecklar sig 

nu Tre veckor över tiden i en annan riktning än Som jag vill vara. Där Jessica åtminstone får 

ett faktiskt besked, måste Mia fortsätta famla i mörker. Detta leder till att hon på allvar känner 

sig tvungen att börja överväga hur hon vill göra om det visar sig att hon är gravid, för att vara 

helt förberedd om sådant skulle vara fallet. Från och med detta ickebesked går större delen av 

boken ut på att ta reda på hur Mia förhåller sig till att antingen bli en ung mor eller göra en 

abort. Dessutom skildras hur hon tar del av andra människors tankar och åsikter, för att vara 

säker på att hon inte förbiser något. 

Att få visshet tycks vara det viktigaste även för Jessica, eftersom hon tror att hon håller på 

att bli galen av att inte veta sanningen.
62

 Till skillnad från Mia, kan Jessica utföra sitt test 

hemma och få besked på en gång. Trots att hon slipper den något mer komplicerade 

proceduren att lämna in ett urinprov för analys för att sedan ringa till apoteket för att få reda 

på resultatet, kan hon inte förmå sig att göra testet. Hon läser instruktionerna på 

förpackningen, men tänker att ”[d]et här har inte med henne att göra, det märks på språket, 

tilltalet, ordvalet. Hon har köpt en sak som är till för andra.”
63

 Här gestaltas hur svårt det kan 

vara för en kvinna att ta till sig att hon eventuellt ska bli mor och hur huvudkaraktären kopplar 

detta till en för henne okänd vuxenvärld. Jessica är medveten om vad hon måste göra, men 

kan inte sätta det i samband med sig själv. Testet får ligga i en byrålåda tills Jessica har 
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förlikat sig med tanken på vilket svar det skulle kunna visa. Efter ännu en sömnlös natt 

genomför hon det slutligen. Precis som hennes kropp redan har anat, visar provstickan ett 

positivt svar: ”Hon är gravid. Klockan är fyra på morgonen, det är fredag och Jessica är 

femton år. Hon har haft oskyddat sex en enda gång i sitt liv och hon är gravid.”
64

  

Familjen 

Både Tre veckor över tiden och Som jag vill vara behandlar huvudkaraktärernas relation till 

sina familjer och oron för hur familjemedlemmarna ska reagera när de får veta vad som har 

hänt. I båda romanerna finns skildringar av mödrar som starkt brinner för kvinnofrågor och 

som inte tycker att kvinnor ska skaffa barn i ung ålder. Dessutom finns där mer tillbakadragna 

fäder – om än i olika hög grad. I den förstnämnda boken skildras en familj som håller på att 

splittras, där föräldrarna tänker genomgå en skiljsmässa och dela upp barnen mellan sig. I den 

sistnämnda är separationen redan ett faktum, och fadern har lämnat familjen för länge sedan. 

Det faktum att relationen mellan Mias föräldrar tycks ha förändrats och att de verkar 

nedstämda över detta bidrar till att hon inte vill oroa dem med hennes egna problem.
65

 Istället 

för att kunna förlita sig på tryggheten som hemmet och föräldrarna kunnat erbjuda henne förr, 

måste hon nu ensam försöka reda ut hur hon ska förhålla sig till den misstänkta graviditeten. 

Därefter framställs hur Mias tankar leds in på kvinnans plats i samhället, hur denna har 

förändrats med åren och fortfarande håller på att förändras. Med sin farmor diskuterar hon 

olika kvinnors och mäns förutsättningar att själva styra sina liv fortfarande är. Farmodern 

misstänker att Mias far kanske inte är alltför positiv till att Mias mor såväl arbetar som 

studerar vidare på kvällstid: ”Somliga karlar tycker om att tjäna pengarna ensamma.”
66

 

Genom att diskutera hur kvinnors vilja att styra sina egna liv med hjälp av en egen utbildning 

och inkomst inte mottas väl av alla män, får Mia perspektiv på hur viktiga de val hon gör är 

för hennes fortsatta liv. Angående Mias mor säger farmodern: ”Jag tror, att det var dumt att 

dom gifte sig nån gång […] Det var synd och skam att den flickan inte fick fortsätta utbilda 

sig”.
67

 Utan att veta om det, blir farmodern den första som ger Mia råd angående hur hon ska 

göra för att framtiden ska bli så bra som möjligt för henne. 

Mödrarna  

Det skildras hur Mia har mycket svårt att bestämma sig för hur hon ska berätta för sin mor om 
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vad hon misstänker kan ha hänt. Det pågår en inre diskussion i henne om hur hon ska göra. 

Problemet är bara att hon anar hur modern kommer att reagera – utan ilska, men med stor 

besvikelse och ledsnad. Rädslan är stor att Mia kommer att störa modern, som är upptagen 

med såväl arbete som kvällsutbildning. Hon tänker att hon istället borde vända sig till någon 

utomstående, skolkuratorn exempelvis, men tycker att det samtidigt skulle vara ett svek mot 

modern att anförtro sig åt en främmande människa.
68

 Även i framställningen av Jessica 

framkommer hur hon inte vill berätta för någon om vad som oroar henne innan hon vet helt 

säkert. Hon tänker att hon skulle vilja krypa upp i sin mors famn och bli tröstad som när hon 

var en liten flicka. Hon är dock inget barn längre, så hon ser inte det som ett alternativ. Denna 

känsla av att vara för gammal för att få tröst av sin mor bidrar till hennes genomgående känsla 

av ensamhet. ”Hon är femton år och ensam med sin oro.”
69

  

Såväl Mias som Jessicas mor har starka åsikter i abortfrågan, vilket framgår på något 

varierande sätt i de två skildringarna av mödrarna. I Mias fall framgår det genom återblickar 

på samtal mellan hennes föräldrar, där Mia snappat upp hur modern ställer sig till att bilda 

familj i unga år samt hur hon ser på kvinnans ställning i samhället. Hon har dessutom 

poängterat vikten av att skaffa sig något slags preventivmedel, så att Mia inte ”ramlar iväg så 

där huvudstupa som jag [modern] och blir tvungen att slänga utbildning och allting”.
70

 Även 

Jessicas mor har gjort tydligt vad hon anser om att bli gravid i unga år. När Jessica ska på fest 

skickar modern utan att blinka med henne kondomer, ifall det skulle bli tal om att ha sex. 

Detta gör Jessica generad, och hon plockar snabbt upp kondomerna ur väskan igen.
71

 

Båda mödrarnas inställning till abort vållar huvudbry för huvudkaraktärerna, och för 

diskussionen i böckerna framåt. Mia funderar på om hon själv ens varit önskad, eller om 

modern skulle ha gjort en abort om hon bara haft möjlighet. Här får läsaren veta hur mycket 

som har hänt på ett tjugotal år fram till bokens samtid – tidigare kunde inte kvinnor ens 

överväga att göra en abort om de blev oplanerat gravida – men också hur problematiskt det 

kan vara att veta om en abort är rätt beslut eller inte. Modern älskar Mia, men hade kanske 

inte velat ha henne om hon haft ett egentligt val. Det här gör att Mias belägenhet blir extra 

svår, när hon nu eventuellt måste fatta ett eget beslut om att föda ett barn eller genomgå en 

abort. Moderns inställning är dock bunden till åsikten att Mia, och alla flickor i hennes ålder, 

bör se till att skaffa sig en utbildning och ett jobb innan de bildar familj. Genom att göra så får 

de en större möjlighet att själva styra sina liv i den riktning de vill och därmed få kontroll över 
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livet utan att behöva ta ansvar för barn och hem innan de är riktigt mogna för det. 

Jessicas mor, Siv, framställs som en hippie, konstnär och strikt vegan som dessutom ställer 

sig mycket kritiskt till inslag i dagens samhälle (exempelvis den moderna medicinen). Trots 

att Jessica vuxit upp nästan enbart med sin mor reagerar denna kvinna på ett för Jessica 

mycket oväntat sätt när hon till slut får veta att Jessica är gravid och funderar på att behålla 

barnet. Jessica undrar hur Siv kan vara så säker på att abort är det enda alternativet, när hon 

annars alltid är noggrann med att varken djur eller människor ska bli dödade.
72

 Hon menar att 

”[m]öjligheten till abort är den moderna kvinnans frihet, en grundpelare i vårt framtidsbygge” 

och får det att låta som att Jessica tänker svika sina förmödrar som kämpat hårt för hennes 

frihet.
 73

 Ett ledord här är solidaritet: ”Solidaritet med kvinnorna, solidaritet med rätten till 

abort. Som om Jessica förrådde hela kvinnosläktet genom att inte vilja ta bort just sitt barn.”
74

  

Båda mödrarna lägger stor vikt vid att samtidens kvinnor är skyldiga sig själva och andra 

att se till att göra något av sitt liv nu när de har fått möjligheten till detta. Detta leder till att 

romanernas huvudkaraktärer ifrågasätter varför det ena alternativet (abort) måste vara det 

enda självklara bara för att de numera har möjlighet att välja detta.  

Tilläggas bör också att det i båda romanerna skildras hur huvudkaraktärerna vid något 

tillfälle känner sig svikna av sina mödrar. När Mia får reda på att det är planerat att hon ska bo 

kvar hos sin far efter föräldrarnas separation känner hon sig sviken av och arg på sin mor.
 75

 

Denna känsla leder dock snabbt enbart till att Mia kommer närmare sin far. Mias mor 

upplever inte att dottern sviker henne, men däremot är Mia rädd att modern skulle kunna 

känna så ifall Mia går emot hennes ideal och väljer att föda barn i unga år. Jessica, å andra 

sidan, upplever en stor chock när relationen mellan henne och modern rämnar efter att Jessica 

bestämt sig för att behålla sitt barn. Modern, som vanligtvis är lugn och avslappnad, blir nu 

som förbytt och försöker till och med att tvinga Jessica att göra en abort. Även Maria Nilson 

plockar ut detta i sin analys av genus i ungdomsromaner, där hon belyser hur både modern 

och Jessica upplever sig svikna: ”Siv förvandlas till den dominanta mamman som vill 

bestämma. För henne är det ofattbart hur Jessica kan välja att föda barnet. Hon ser det som att 

dottern sviker henne, samtidigt som Jessica upplever det som att mamman överger henne.”
76

 

Måhända hör moderns starka reaktion ihop med denna känsla av svek, vilken dock lägger sig 

mot bokens slutskede. 
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Fäderna 

Genom större delen av Tre veckor över tiden sker fokaliseringen genom Mia eller externt. Den 

enda gången som fokaliseringen flyttas är när läsaren genom moderns blick får en bild av 

Mias far: ”Gud, vad jag hatar de där polisongerna, tänkte hon i nästa ögonblick. Han ser ut 

som en gammal fånig play-boy.”
77

 På så vis flyttas fokusen från Mias ångest till något annat, 

vilket ger berättelsen ytterligare dimensioner. Samtidigt som en person har fullt upp med ett 

problem pågår massor av andra saker i andra personers liv. Att detta enda skiftande av 

fokalisering hamnar på en ögonblicksbild av fadern antyder att han kommer att spela en viktig 

roll för handlingen på något vis. Trots hans fåniga utseende är det han som visar Mia att hon 

har någon att förlita sig på, någon som hon öppenhjärtigt kan diskutera sitt dilemma med. Det 

är hos fadern som Mia finner starkast stöd. I och med att han kan lova henne att finnas där vad 

som än händer och dessutom vågar diskutera såväl för- som nackdelar med att föda barn eller 

genomgå en abort fyller han en funktion i romanen. Han blir en objektiv part i Mias 

diskussion om detta komplicerade dilemma. Han motiverar svårigheterna för honom att 

formulera en ståndpunkt så här: ”Det är väl helt enkelt så […] att jag har reagerat mot dem 

som vill förenkla problemet alltför mycket. Det är ju i alla fall inte bara som att gå och få en 

tand utdragen. […] det finns fortfarande så mycket… känsloladdning ihop med abort. 

Samvete och skuld och annat sådant.”
78

 Även Stefan Mählqvist belyser faderns roll i Tre 

veckor över tiden. Han fokuserar på den förvandling som fadern gör, från en tråkig man som 

är uppfylld av sitt arbete till en förstående fadersgestalt.
79

  

Förhållandet till fadern är lite mer komplicerat i Som jag vill vara. Han skildras som en 

trygg punkt i tillvaron, som en motpol till Jessicas hippiemor: ”John [fadern] har inte på länge 

haft någon riktigt aktiv roll i hennes liv, men han fanns åtminstone där. Som en klippa av 

ordning och trygghet.”
80

. Då Jessicas far efter föräldrarnas skilsmässa har flyttat utomlands 

har de inte längre en särskilt god kontakt, vilket Jessica saknar. Hon står nära sin mor, men 

saknar att kunna tala med sin andra förälder ibland. Nu känner sig Jessica sviken av honom, 

han har valt bort henne för ett nytt liv. Frågan är om hans fysiska frånvaro egentligen spelar 

någon roll: ”Förresten skulle hon inte kunnat gå till honom med sin rädsla ens om han funnits 

kvar i lägenheten på Vetegatan.”
81

 Fäderna ges något olika roll i de två romanerna, men 

likheter finns i och med att de båda skildras som trygga motpoler till mödrar med starka 
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åsikter.  

Pojkvännerna 

Det är av stor vikt att se hur huvudkaraktärernas respektive pojkvänner reagerar på beskedet 

om att de eventuellt ska bli fäder. Innan Janne och Arvid får reda på det, uppehåller sig de 

båda författarna länge vid att beskriva hur protagonisterna försöker att undvika att behöva 

berätta för dem hur det ligger till. Pojkvännernas reaktioner skildras på olika sätt i de två 

romanerna. Janne vill gifta sig med Mia och behålla barnet, medan Arvid vill att Jessica ska 

göra abort. I båda fallen går det dock att utröna att pojkvännerna främst ser till sina egna 

behov, känslor och åsikter när det kommer till hur de förhåller sig till sina flickvänners 

nyheter. 

Telefonen 

Till en början försöker båda huvudkaraktärerna att undvika sina partners. Gemensamt har de 

att de försöker att undvika att behöva tala med dem, och att de ständigt ignorerar 

pojkvännernas desperata försök att nå dem över telefon.  

Mias undvikande av Janne skildras mer som ett aktivt val än när Jessica inte vill tala med 

Arvid. Eftersom Mia själv inte är säker på om hon har något att oroa sig för har hon svårt att 

berätta för Janne och hon undviker att prata med honom tills det är alldeles nödvändigt.
82

 

Telefonen blir en barriär mellan dem, så länge hon inte svarar behöver han inte få veta något. 

Hans okunskap blir till ett skydd för henne själv då hon slipper tro att hon har något att oroa 

sig för.  

För Jessica ser läget annorlunda ut. Hon är väl medveten om att hon är med barn, men 

bävar för att berätta det för Arvid. Hon bryr sig inte om att han ringer henne, vilket får Siv att 

tro att han har varit elak mot henne.
83

 I hennes fall framkommer det dock att hon inte är 

tillräckligt säker på deras nya relation och att hon för att inte riskera att han ska göra slut vid 

ett besked om ett kommande faderskap försöker att undvika honom helt och hållet. 

Janne 

I Tre veckor över tiden uppehåller sig Mia mycket vid rädslan för att bli lämnad av Janne om 

han får veta att hon är gravid. Det skildras hur hon är orolig för att han ska bli arg på henne, 

trots att hon är medveten om att han inte har någon rätt att bli det, då han har varit mycket 
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pådrivande när det har kommit till att ha oskyddat samlag.
84

 Mia har litat på honom, eftersom 

han är äldre och således mer erfaren än hon. Huvudkaraktären uppehåller sig också vid ett 

resonemang om ansvar. Hon är fullt medveten om att Janne också bär en del av ansvaret i 

denna situation, men funderar på hur många killar som egentligen är beredda att erkänna sin 

delaktighet i detta ansvar.
85

 Eftersom det är kvinnorna som bär barnen blir det enligt Mia 

också de som får bära det yttersta ansvaret. Visst verkar Janne vara en bra kille, men känner 

hon honom så väl att hon kan vara helt säker på att han inte kommer att lämna henne i sticket, 

som hon har läst att många andra killar har gjort vid liknande situationer?
86

 

I samband med att Mia ska prata med Janne, förekommer tankarna på abort för första 

gången. Nu får också läsaren veta att Mia inte är säker på hur hon själv tycker och tänker i 

kring detta.
87

 Efter skildringen av hur Mia i vredesmod till slut berättar för sin partner om vad 

det är som tynger henne förekommer en kort skildring av Jannes första chockade reaktion: 

”Jag undrar, hur många miljoners miljoner killar som har suttit så här och bara tigit. Och tänkt 

febrilt...”
88

  

Till en början skildras hur Janne skuldbelägger Mia genom att ifrågasätta varför hon inte 

tagit något test för att få reda på hur det verkligen ligger till. Han ser ingen nytta med att 

diskutera något förrän de vet säkert. Här uppstår en intressekonflikt, eftersom Mia inser att de 

kommer att behöva prata om det någon gång, och att det bara är dumt att skjuta upp det.
89

 

Janne fungerar som en talesperson för abortmotstånd och motpol till Mias mammas 

övertygade åsikter om att kvinnor först och främst ska skaffa sig utbildning och en egen 

inkomst. Det visar sig nämligen att Janne ser det som en självklarhet att paret ska flytta ihop 

om hon verkligen är gravid. Han inser att det inte vore det mest lämpliga att få ett barn innan 

han är färdig med skolan och kan söka ett jobb, men en abort är för honom otänkbart eftersom 

”[d]et strider mot allt som jag har fått lära mig hemma […] Att abort är mord och att man bara 

får ta till det under vissa bestämda omständigheter. Jag skulle aldrig kunna tänka mig den 

möjligheten.”
90

 Han vill istället att de ska gifta sig. Detta tas inte emot med öppna armar av 

Mia. Janne tycker inte att Mia kan gå i skolan gravid och föreslår istället att hon ska stanna 

hemma, steka köttbullar och sticka kläder till den lille.  
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Arvid 

I Som jag vill vara skildras pojkvännens reaktion på ett något annorlunda sätt. När Arvid får 

reda på att Jessica är gravid har hon egentligen bestämt sig för att hon vill behålla barnet. 

Tillsammans med sin mor, Arvid och hans familj sitter de och pratar och efter viss vånda 

berättar hon hur det ligger till. Han reagerar med chock, och sedan har han svårt att tro att 

Jessica kan ha blivit gravid efter bara ett samlag.
91

 Till skillnad från Janne ser Arvid abort som 

det enda alternativet: ”Jag vet att det är precis lika mycket mitt fel att det har blivit så här, men 

jag kan ju inte göra nåt åt det nu! Men det kan du, Jessica! Du är den som kan rädda oss!” 

Han lägger stor vikt vid att hans liv kommer att bli förstört om hon väljer att föda barnet, utan 

att lyssna på hennes protester. Även här förekommer alltså en skildring av hur pojkvännen 

skuldbelägger huvudkaraktären, om än på ett annat sätt. Sedan berättas hur Arvid förebereder 

Jessica på att han kommer att göra allt för att undvika att någon får reda på att det är han som 

är pappan, i vilket han får fullständigt stöd från sina föräldrar. Dessa föräldrar står på sin sons 

sida, och anklagar Jessica för att vara självisk och elak mot Arvid.
 92

 Denna konflikt bidrar 

med att belysa hur båda karaktärerna främst ser till sina egna intressen. Såväl Jessica som 

Arvid framställs uppleva hur den andra försöker förstöra något som är viktigt för dem. Det 

ges inget enkelt svar på vem som har rätt, men då Jessica trots allt väljer att behålla sitt barn 

går det ändå att utröna att hennes bestämmanderätt över sin egen kropp väger tyngre än 

Arvids känsla av att hans framtida liv inte tar den riktning som han hade tänkt. 

Vännerna 

Mias vänner och den övriga omvärlden ges inte en särskilt stor plats i Tre veckor över tiden. 

Den främsta funktionen som de fåtaliga omnämnandena av kamrater fyller är att de pekar på 

att Mias belägenhet inte är unik, utan snarare högst vardaglig och att oron är allmängiltig. I 

Som jag vill vara spelar omvärldens reaktioner en större roll, vilket kan ha att göra med att 

Jessica i slutändan blir tvungen att faktiskt fatta ett beslut om huruvida hon vill behålla sitt 

barn eller ej. 

Mias vänner 

Vardagligheten i Mias oro exemplifieras med att Mia i tankarna ådrar sig en väninna som 

också har varit oroad över en försenad menstruation, men som inte varit gravid. I väninnans 

fall förklaras förseningen med att mensen inte kommer ifall man oroar sig för att den inte ska 
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komma.
93  

Här framgår att det som behandlas i boken är något som flera unga kvinnor fått 

handskas med i sina liv och dilemmat ges något av en allmängiltighet.  

I ett tidigt skede i boken talar Mia med sin mor om en bekant som har en tre månader 

gammal son att ta hand om. Barnets far har lämnat väninnan för en annan kvinna, och nu 

måste hon själv ta allt ansvar samtidigt som hon fortsätter sin utbildning.
94

 Här syns hur det 

till syvende och sist under denna tid var kvinnan som hade det yttersta ansvaret för ett barn 

och att mannens hjälp och ansvarstagande inte var att ta för givet. För att bistå den unga 

modern med hjälp har väninnans egen mor i sin tur varit tvungen att sluta sin anställning vid 

ett nytt arbete för att kunna vara hemma om dagarna och ta hand om sitt barnbarn. Det är 

kvinnorna som får bära bördan, och de måste hjälpas åt när männen sviker. 

Detta barn bidrar till skildringen av Mias kluvenhet. När hon provat att hålla i en livs 

levande baby, känner hon något slags längtan efter ett eget barn.
95

 Hon kan inte förklara denna 

känsla, men det är inte en förnuftig sådan i alla fall. Hon frågar sig om den främsta uppgiften i 

en människas liv – och det viktigaste man kan använda sin kropp till – är att sätta barn till 

världen? Detta knyts också till några av Mias väninnor, som diskuterat just denna fråga. Mia 

vänder sig dock emot detta resonemang, eftersom en kvinnas dröm om att bli mor inte kan 

vara den enda anledningen till att en ny människa ska få komma till världen.
96

 

Jessicas vänner 

Jessicas bästa vän heter Louise, och hon spelar en stor roll i romanen. Hon är den första som 

får veta att Jessica är gravid och blir därmed den första utomstående vars reaktion läsaren får 

bevittna. Till en början blir Louise chockad av beskedet och därefter framför hon sin åsikt. 

Denna åsikt kommer sedan att delas av flera andra i Jessicas omgivning: ”Aborter blir bara 

värre ju längre man väntar! Efter nån viss gräns måste man till och med ha särskilt 

tillstånd!”
97

 Louise har inte frågat hur Jessica ska göra med barnet, utan tar för givet att det 

bara finns en lösning på problemet. När hon senare får veta att Jessica funderar på att behålla 

barnet får hon en chock, tror att Jessica skojar med henne och blir sedan arg på henne.
98

 

Läsaren får ta del av många av Louises argument, varav några går ut på att Jessica kommer att 

bli tjock, utstött och förstöra sitt liv. Bredow skildrar hur Louise reaktion sårar Jessica djupt. 

Som Jessicas bästa vän borde hon finnas där som ett stöd och åtminstone fråga varför Jessica 
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vill behålla sitt barn. Deras vänskap sätts på prov och det dröjer länge innan de pratar med 

varandra igen. Louise står på Jessicas mors sida i frågan, medan Jessica i sin tur har fått stöd 

från Louise mor. Louise har svårt att acceptera Jessicas beslut, eftersom det hotar att förändra 

deras vänskap i grunden, men till slut ber hon om ursäkt och väljer att vara ett fullkomligt 

stöd för Jessica ”[o]m du verkligen vill göra det här”.
99

 

När Jessicas graviditet är långt gången skildras hur hon berättar för sin klass om vad som 

är på väg att hända. Klasskamraterna reagerar med tystnad, fniss och nyfikenhet. När en 

klasskamrat tycker att Jessica är äcklig kommer Louise till hennes försvar, och det visar sig att 

hon numera stödjer sin bästa vän mot omvärldens reaktioner.
100

 I denna skildring 

framkommer hur huvudkaraktären fått stöd från en närstående, vilket ger beslutet ytterligare 

förankring och dignitet i hennes ögon. 

Kvalen 

Om det skulle visa sig att Mia verkligen är gravid och Janne gör slut med henne, ser hon att 

det finns tre alternativ till hur framtiden kommer att se ut: hon kan antingen bli en 

ensamstående mor med barnet på daghem, låta hennes egen mor ta hand om barnet eller göra 

abort.
101

 De två förstnämnda alternativen innefattar offer av något slag. Ifall Mia skulle bli 

ensamstående måste hon strunta i sin egen utbildning och försöka få jobb någonstans för att 

kunna försörja sitt barn. Om hon skulle fortsätta sin skolgång och få hjälp av sin mor med 

barnpassning, så kräver det å andra sidan att modern måste ge upp sitt jobb och sin frihet. 

Inget av dessa alternativ tycks vara helt tillfredsställande i Mias ögon – men den sistnämnda 

lösningen, aborten, har även den sina brister. 

Jessicas kval går främst ut på att hon inte får något stöd från omgivningen när hon vill 

behålla barnet som hon bär på. De flesta av hennes närstående ser det som en självklarhet att 

hon ska ta bort fostret, medan hon själv inte förstår varför det skulle vara det enda rimliga 

alternativet. 

Mia har ingen åsikt om abort till att börja med, eftersom hon inte har behövt fundera på det 

tidigare. Detsamma gäller även i Jessicas fall.
102

 Mia vill vara väl förberedd på hur hon ska 

tänka när hon väl får sitt besked, medan Jessica tvingas att börja tänka på allvar efter att ha 

fått reda på att hon är gravid och har fått höra hur människorna i hennes omgivning reagerar 

på detta.  
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Förnuft och känsla 

I Tre veckor över tiden finns en koppling till 1975 års ändring av abortlagstiftningen, då Mia 

nämner att den enda gången hon ens tänkt på aborter är när hon läst om den nya lagen – men 

då inte satt det i samband med sig själv. Tanken återkommer: ”Det skulle ju inte hända henne. 

[författarens kursivering]”
103

 Hon har hört sina föräldrar diskutera lagändringen, och modern 

har uttryckt ett starkt stöd för den. Enligt modern, som själv ställer sig ogillande till att få barn 

i en tidig ålder, är det självklart att kvinnan ska ha ensam rätt att bestämma huruvida hon vill 

ha barn eller inte. En kritisk kommentar lyder: ”Är inte hennes [kvinnans] vuxna och färdiga 

liv lika viktigt som ett ofött litet fosters? Det är bara karlar som tror att dom alltid ska 

bestämma hur vi kvinnor ska ha det.” Fadern, familjens diplomat, säger att det kanske inte är 

så enkelt.
104

 Efter att ha tagit del av sin mors argument under en stor del av sitt liv inser Mia i 

sin belägenhet att abort är det enda förnuftiga valet för henne. Samtidigt frågar hon sig hur 

förnuftig hon egentligen är. Går det någonsin att få reda på om man har fattat rätt beslut eller 

inte, när man är ung och oerfaren och inte ens har ett jobb?
105

 Hade fri abort funnits när Mias 

mor blev gravid med henne hade Mia kanske aldrig fötts, vilket gör att problematiken får en 

ytterligare dimension. 

Vid ett tillfälle tänker Jessica att hon ”kämpar mot övermakten”.
106

 Hon tar del av 

omgivningens argument när de försöker få henne att ändra sitt beslut, men kan inte komma 

ifrån hur hon själv känner. Vid ett tillfälle yttrar hon till sin bästa vän att det ”är viktigt att vara 

nån man kan stå för att vara”.
107

 Det spelar ingen roll hur mycket modern eller vännerna ber 

henne att tänka rationellt, om det innebär att hon måste göra våld på sin egen känsla av vad 

som är etiskt korrekt. 

I såväl Tre veckor över tiden som Som jag vill vara förekommer skildringar av känslan av 

att behöva säga emot, inte acceptera någons bud utan debatt. Mia tänker att det hade varit 

mycket enklare om pojkvännen bara hade sagt åt henne att ta bort barnet. ”Och då hade 

förstås hon blivit förbannad och sagt – det gör jag väl så mycket jag vill.”
108

 Eftersom det är 

hennes kropp, framtid och liv det handlar om, krävs det ett noga övervägande av såväl 

praktiska som etiska argument. När någon säger att ett alternativ är det enda självklara måste 

hon ifrågasätta detta för att vara säker på att hon väljer det som hon själv vill och inte bara 
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utifrån hänsyn till någon annans känslor och åsikter. En liknande scen finns med i den 

sistnämnda boken. Eftersom Jessicas mor framför att abort är det enda möjliga alternativet, 

reagerar Jessica med att ifrågasätta detta. ”Hade Siv bara ryckt på axlarna och sagt ’gör som 

du vill då’, så hade osäkerheten och funderingarna formligen sprutat ur Jessica, det är hon 

själv helt övertygad om, men nu låser sig alltsammans bara.”
109

 

Att tillskansa sig kunskap 

För att kunna fatta väl grundade beslut skildras hur både Mia och Jessica vill ta reda på så 

mycket som möjligt om hur aborter går till och vilka för- och nackdelar som finns med 

ingreppet. När skildringen av hur Mia uppsöker bibliotek för att ta reda på fakta om detta, tar 

Tre veckor över tiden formen av debattbok, där Mia tvingas fundera över andra människors 

åsikter såväl som sina egna. Här ges argumenten i form av utdrag ur faktaböcker och 

tidningsartiklar, blandat med hågkomster av hur sexualundervisningen i skolan. Det är det 

sistnämnda som först får kritik. Trots att Mia i skolan fått all nödvändig information om hur 

ett barn blir till, har ingenting förberett henne på hur det skulle vara ifall hon nu skulle bli 

gravid. Det mesta har varit statisk fakta om ”äggstockar och spermier och könssjukdomar och 

preventivmedel och sånt”.
110

 

Efter denna kritik mot hur dåligt förberedda på verkligheten skolan har gjort eleverna 

börjar Mia att läsa om aborter. Hon måste förlita sig på bibliotekets utbud av böcker och 

tidningsartiklar. Tre veckor över tiden utspelar sig under en tid när diskussionen om rätten till 

fri abort var en del av samhällsdebatten, och Mia tar del av olika åsikter i frågan, både för och 

emot abort. De motargument som ställs till kvinnans rätt till lagskyddat stöd för fri abort är 

bland annat att ingreppet skulle vara något onaturligt och att det finns en risk att kvinnor 

skulle börja använda aborter som ett slags preventivmedel. Dessutom påpekas att kvinnan 

löper stor risk att drabbas av ånger i efterhand.
111

 Men trots att Mia hittar mängder av 

information på biblioteket, önskar hon att hon hade en levande människa att tala med, en 

”klok erfaren vuxen människa”.
112

 

Skildringen av Jessicas väg till kunskap ser inte ut på samma sätt, då hennes information 

främst kommer från sjukvården. Eftersom hon faktiskt är gravid måste hon uppsöka en 

barnmorska för att få råd om hur hon ska göra nu. Barnmorskan och modern hamnar i en 

konflikt, då Siv är kritisk mot tanken att Jessica ska skaffa barn medan barnmorskan förhåller 
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sig neutral. Barnmorskan berättar detaljerat för Jessica hur en abort går till, vilket får Jessica 

att känna sig yr. Hon berättas dock tycka att det är skönt att barnmorskan inte tar för givet att 

Jessica vill göra en abort. Hon tänker att ”det är klart att hon är för ung för att bli mamma, 

mammor går inte i nian, men hon tänker plötsligt att någon åtminstone borde fråga 

[författarens kursivering]”.
113

 Det är den första gången som Jessica ifrågasätter att det är helt 

självklart att hon ska välja att göra abort. Att hennes beslut kommer att bli svårt framkommer 

också av barnmorskans senare kommentar: ”[Ä]r man vuxen nog att bli oönskat gravid så får 

man också vara tillräckligt vuxen för att gå igenom proceduren kring en abort.”
114

  

Något som ges stort utrymme är skildringen av hur Jessica tänker på hur en abort skulle 

kännas för fostret.
115

 Hon har svårt att tänka bort att det är en människa som hon bär på, och 

därför blir det svårt för henne att visualisera genomförandet av en abort. Hon frågar dessutom 

sin barnmorska varför det är så självklart att det enda alternativet skulle vara att göra en abort. 

Denna fråga leder till att de diskuterar svårigheterna i beslutsfattandet. Jessica får även 

information om att vissa ångrar sig efteråt, och att många känner sig ledsna såväl före som 

efter operationen. Därefter diskuterar Jessica och barnmorskan möjligheten att faktiskt behålla 

barnet, vilket förvånar Jessica då hon förväntar sig att få höra att det är ett omöjligt alternativ. 

Barnmorskan går då igenom de praktiska frågorna, påpekar att det krävs att Jessica tar en paus 

från skolan och att hon kommer att få det svårt ekonomiskt – men hon försöker inte påverka 

Jessica i någon riktning.
116

 Sedan säger hon det som få personer i Jessicas närhet verkar hålla 

med om (till en början): ”Det är din kropp och ditt beslut, Jessica. Ingen annan kan fatta det åt 

dig.”
117

 

Det gestaltas hur även Jessica sätter sig in i olika människors erfarenheter av, och åsikter 

om, aborter. Hon får stöd av Louise mor, som själv har genomfört en abort i unga år, och 

Jessica hittar många bloggar på Internet där kvinnor berättar hur de har känt efter en abort. På 

Internet kan Jessica även få mer information om barnets utveckling i magen, och detta gör att 

hon blir ännu mer kluven till hur hon ska göra. Hon förstår sin mors argument om att hon inte 

kan behålla barnet, men samtidigt inser hon att det är en fråga om hur hon själv vill vara som 

person. Hon tänker att hon inte vill vara någon som har dödat sitt barn.
118

 Hon återkommer 

ständigt till frågan om varför det ska vara så självklart att inte vilja föda barn bara för att man 

är ung. 
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Valen 

Mia behöver till slut inte ta ställning till om hon ska behålla barnet eller inte, eftersom hennes 

mens kommer. Det skildras hur hon nästan blir arg på det snopna slutet på hennes tre veckor 

långa oro.
119

 Sedan börjar hon gråta – av chocken, lättnaden, tröttheten som bott i henne så 

länge. ”Det kändes som om hon hade haft en stor lädersäck av tårar inom sig, det kunde 

strömma ur den hur länge som helst utan att ta slut.”
120

 Hon är inte helt och hållet lättad, 

vilket förklaras strax därefter. Den där lättnaden ”hade kostat så mycket”.
121

 Det Mia vet är att 

hon från och med nu är en annan människa, att det hon gått igenom har förändrat henne. Hon 

är inte längre barnslig och godtrogen, och vill aldrig mer utsätta sig för risken att behöva 

uppleva samma sak igen.
122

 Avsaknaden av ett egentligt beslutsfattande spelar mindre viktig 

roll i Tre veckor över tiden, då huvudkaraktären ändå har varit tvungen att definiera sin 

ståndpunkt i en för henne etiskt och känslomässigt svår fråga. Romanens gestaltning av 1970-

talets abortdebatt har fått ett inlägg i ungdomsromanform där läsaren får delta i 

huvudkaraktärens dilemma utan att några svar på vad som är rätt eller fel ges på slutet. 

Jessica bestämmer sig tidigt för att hon vill behålla sitt barn, och i slutet av romanen föder 

hon en dotter. Hennes långa kamp för att vinna förståelse från sin omgivning har bidragit till 

att förankra beslutet ännu djupare inom henne. Liksom Mia skildras hur Jessica under 

romanens gång växer upp. Hon får ta del av en ny värld, en ”vuxenvärld som hon aldrig 

riktigt tänkt på”.
123

 Till slut accepterar inte bara Louise, utan även modern och Arvid att 

Jessica har bestämt sig. Sakta men säkert börjar den blivande modern att bygga upp sin 

relation med de båda för henne viktiga personerna. Här är det inte debatten kring en 

lagförändring som är det viktiga, utan istället belyses hur en individ som har ett fritt val måste 

förhålla sig till vad som är rätt för henne själv, utan allt för stor påverkan från omgivningens 

förutfattade meningar.  
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Sammanfattande diskussion 

Trots att det skiljer drygt trettio år mellan utgivningen av Tre veckor över tiden och Som jag 

vill vara går det att finna många likheter i skildringen av problematiken kopplad till 

tonårsgraviditeter hos dem. I båda romanerna framställs hur huvudkaraktärerna måste 

definiera sina ställningstaganden utifrån såväl förnufts- som känslobaserade grunder. 

Eftersom det i Tre veckor över tiden aldrig blir aktuellt för huvudkaraktären att fatta ett 

verkligt beslut, får läsaren i slutändan inte veta hur huvudkaraktären skulle agera vid ett 

faktiskt besked om en graviditet. Däremot förekommer liknande skildringar av diskussioner 

med familjemedlemmar och behovet av att ta del av utomstående kvinnors åsikter om och 

erfarenheter av att behålla ett oplanerat barn eller att genomföra en abort som i Som jag vill 

vara. De dilemman och orosmoment som skildras i romanerna kan ses som underliggande 

motiv till det övergripande temat tonårsgraviditet. 

Mia i Tre veckor över tiden och Jessica i Som jag vill vara skildras på liknande sätt. I båda 

romanerna används en heterodiegetisk berättare och fokaliseringen sker till övervägande del 

utifrån huvudkaraktärernas perspektiv. Detta tillåter läsaren att ta del av de tankar och känslor 

som uppstår inom huvudkaraktärerna under tiden de står inför den problematik som 

romanerna behandlar. Därtill kommer det faktum att omgivningens reaktioner och åsikter 

endast framkommer genom den dialog som förs med huvudkaraktärarena och deras tolkning 

av vad det är som sägs. De bådas situation målas upp på liknande sätt: de går fortfarande i 

skolan, har en bra relation till sin familj och har trygga relationer till sina pojkvänner. Vid 

misstanken om att de skulle vara gravida, reagerar de dessutom på någorlunda samma vis. 

Först gestaltas hur de båda förhåller sig till att deras menstruation blivit försenad. I båda fallen 

försöker huvudkaraktärerna att hitta alternativa förklaringar till denna situation, som att de är 

stressade eller drabbats av någon åkomma. Båda uppehåller sig vid förklaringen att 

menstruationen brukar kunna vara lite försenad. 

I båda romanerna framställs hur de unga kvinnorna vet att ett enkelt sätt att få reda på om 

de är gravida är att ta ett graviditetstest. De båda skjuter dock upp detta, på grund av att det 

känns obehagligt att ta sig till apoteket. Dessutom är de rädda att de ska träffa någon de 

känner på apoteket och att denne någon i sådant fall skulle avslöja huvudkaraktärens 

hemlighet för hennes närstående innan hon själv är redo. I skildringen av oviljan att ta sig till 

apoteket finns det första dilemmat, nämligen att de är tvungna att uppsöka denna plats för att 

införskaffa graviditetstest, trots att de känner stort obehag inför detta. 

Därefter skildras hur Mia och Jessica noterar att deras kroppar inte fungerar som vanligt. I 
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båda romanerna beskrivs hur protagonisterna upplever illamående och drabbas av 

sömnsvårigheter. Det berättas hur de båda drömmer mardrömmar, men inga av dessa beskrivs 

särdeles ingående.  

Nästa dilemma som uppstår är hur Mia och Jessica ska berätta för sina familjer om vad 

som har, eller kan ha, hänt. Det skildras hur de båda känner stor oro för vilka reaktioner de 

kommer att möta. I Mias fall beror det på att hon har hört sin mor framföra starka åsikter om 

att kvinnor inte borde skaffa barn innan de utbildat sig och fått en egen inkomst, och Mia är 

inte helt säker på hur hon ställer sig till att göra en abort. Hon är därför rädd att svika sin mor 

och hennes ideal. I Tre veckor över tiden får modern dock aldrig veta något, utan det är istället 

hos fadern som Mia finner stöd. Fadern låter Mia veta att han själv också tycker att det är 

svårt att se enbart för- eller nackdelar med en abort, och detta hjälper Mia att acceptera att det 

är en svår fråga att ta ställning i. Han erbjuder sin dotter sitt stöd oavsett vad hon väljer att 

göra och utan att döma henne. Jessica bävar också för att berätta för sin mor att hon är gravid, 

eftersom modern länge varit noga med att förse Jessica med kondomer och öppet prata om sex 

med henne. Till Jessicas förvåning reagerar modern med att utgå från att Jessica ska göra 

abort. När Jessica inte håller med uppstår en konflikt mellan dem. Jessicas far får inte heller 

veta något under den tid som ryms i berättelsen. Däremot får läsaren veta att han har lämnat 

familjen och att Jessica saknar att få stöd av honom. Fadern är en motpol till den frigjorda 

modern, men kan inte vara något stöd för Jessica i den situation hon nu befinner sig i.  

Stor vikt läggs vid oron för hur de två pojkvännerna kommer att reagera vid beskedet att de 

eventuellt kommer att bli fäder. Både Mia och Jessica försöker att skjuta upp samtalen med 

sina respektive partners så länge som möjligt, bland annat i och med att de undviker att svara i 

telefonen när pojkvännerna ringer. Jannes och Arvids reaktioner kan, när de väl får veta vad 

det är som pågår, ses som diametralt olika varandra. Janne vill att han och Mia ska gifta sig 

och behålla barnet om hon är gravid. Vid ett giftermål anser han att hon ska sluta i skolan och 

istället vara hemma och ta hand om barnet. Enligt honom är abort inte ett alternativ, då detta 

strider mot hur han har blivit uppfostrad. Arvid, å andra sidan, betonar att han inte är redo att 

skaffa barn. Han ser Jessicas graviditet som ett hinder i sitt eget liv, och så gott som kräver att 

hon ska göra abort. Han får dessutom odelat stöd från sina föräldrar, som försöker skydda sin 

son genom att hota Jessica med att de kommer att förneka att Arvid är barnets far. Efter detta 

besked avslutas deras förhållande, för att inte återupptas förrän långt senare i romanen. 

Det är ingen mer i Mias närhet som får reda på att hon tror sig vara gravid. Däremot 

förekommer en kort skildring av en bekant till Mia som blivit gravid och därefter lämnad av 

sig pojkvän. Denna bekant får symbolisera att det i slutändan ofta är kvinnan som får ta 
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ansvar för barnet, även om det faktiskt krävs två personer för att sätta ett barn till världen. 

Frågan om ansvar dyker upp även när det kommer till hur Janne och Arvid agerar. Janne vill 

ta sitt ansvar som eventuell blivande förälder, medan Arvid medger sitt ansvar men betonar 

Jessicas dito att inte förstöra hans liv.  

Jessicas bästa vän Louise får agera språkrör för omgivningens reaktion i Som jag vill vara, 

då hon är den första som får reda på att Jessica är gravid. Louise är rädd att Jessica kommer 

att förstöra sitt liv, förlora sina vänner och förändras som person om hon väljer att föda barnet. 

Därför försöker hon förmå sin vän att göra en abort, trots att detta påverkar vänskapen 

negativt. I slutändan ändrar dock Louise åsikt, när hon märker att Jessica noga har tänkt över 

sitt beslut. I övrigt ges en sparsmakad beskrivning av omgivningens reaktioner. 

Barnmorskorna som Jessica träffar förhåller sig neutrala, Louise mor ger Jessica fullständigt 

stöd och skolkamraterna blir såväl nyfikna som bestörta. 

De två romanerna har avgörande punkter där de skiljer sig åt, som exempelvis 

pojkvännernas reaktion och förekomsten av en vän som uttrycker sina åsikter i Som jag vill 

vara. Dessutom innehåller Tre veckor över tiden fler politiska hänvisningar. Detta kan bero på 

att den romanen skrevs under tiden som abortlagstiftningen var under förändring och därför 

aktuell i samhällsdebatten. Idag är lagen väl förankrad i samhället, och därför behövs fri 

aborts vara eller icke vara inte tas upp på samma sätt i modernare romaner.  

Trots det som skiljer Beckmans och Bredows romaner åt, finns det många gemensamma drag 

i dem. De båda karaktärerna har fått fundera mycket kring vilken frihet de har att bestämma 

över sina egna kroppar. De tvingas förhålla sig till sina personliga känslor samt andra 

människors erfarenheter och åsikter och till slut lita på att de själva vet vad som är bäst för 

dem. Själva besluten i sig är kanske oviktiga, men genom att fatta dem utifrån sina egna 

värderingar är de ett steg i vuxenlivets riktning och erövrandet av full kontroll över sina egna 

kroppar och sina egna liv. 
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