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1. Inledning 
I denna uppsats jämför jag ungdomsböcker utkomna under skilda tidsepoker under 1900- och 

2000-talen. För att kunna se en förändring och göra en jämförelse över tid har jag valt böcker 

på ungefär samma tema som riktar sig till samma målgrupp, detta för att tydligare se den 

skiftande tidsandan i de olika verken. 

Böckerna jag studerar riktar sig främst till flickor mellan 14 och 19 år, en målgrupp jag 

valt för att det är en period för vuxenblivande med alla de förändringar och krav det ställer på 

en ung person. Det är även den ålder verkens huvudkaraktärer befinner sig i.  

De böcker jag valt att skriva om och jämföra är först Ullabella från 1922 av Marika 

Stiernstedt.1 Huvudpersonen kallas Ullabella och genom boken får vi följa hennes uppväxt. 

Hennes pappa går i konkurs och flyttar, hon uppfostras istället av barnsköterskan Malin. Jag 

har även valt boken Le lite grann av Inger Brattström från 1968, en bok om en 16-årig flicka 

som försöker passa in, och samtidigt hitta sig själv. Hon har snälla föräldrar och ett 

kompisgäng hon umgås med men känner sig ändå ensam och utanför. I sitt sökande efter sig 

själv testar hon både droger och försöker sig på ett politiskt engagemang. Slutligen har jag 

valt Katarina von Bredows bok Hur kär får man bl?i från 2004. En bok som skildrar Katrins 

nionde skolår, hennes försök att balansera mellan skilda föräldrar, vänner och pojkvänner och 

hur skör den balansen kan vara.  

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet är att se om och hur dessa böcker speglar samhällets förändrade syn på ungdomar och 

då särskilt synen på flickor och deras blivande roll i vuxenvärlden. Böckernas gemensamma 

tema ser jag i att de alla är berättade ur unga kvinnors perspektiv, de behandlar relationer till 

vänner, familj och flickornas första kärleksrelationer och de utspelar sig i en tidsenlig 

realistisk och vardaglig miljö där de drivande krafterna framförallt är huvudpersonernas 

känslor och personer i deras närhets förväntningar på dem under den tid de går från att vara 

barn till att istället bli vuxna. För att närmare studera detta skriver jag utifrån två 

frågeställningar där den första är: Hur ser huvudpersonens relationer med familj och vänner ut 

och hur skiljer sig dessa åt i de olika verken? och den andra frågan är: Hur ser den 

uppfostrande attityden ut hos berättaren och hur skiljer sig dessa åt i de olika verken? 

                                                

1
 I den första utgåvan av boken stavas författarens efternamn Stjernstedt, men i alla senare utgåvor och 

forskningar om författaren stavas namnet Stiernstedt.  
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Jag tror det går att se en samhällelig ungdomssyn och tidsenliga normer genom att 

studera hur ungdomsböckerna behandlar ämnen som huvudpersonernas närmaste relationer, 

så som familj och vänner, hur vuxenblivandet beskrivs, vilka förväntningar som ställs och hur 

huvudpersonerna förhåller sig till dessa. Kanske går det främst att se i hur författarna 

framställer situationerna och karaktärernas reaktioner på de situationer de befinner sig i. 

Ungdomsböcker innehåller inte alltid en uppfostrande sensmoral utan fungerar även som 

enbart underhållning. Men då samtliga av de ungdomsböcker jag studerar är skrivna av vuxna 

för ungdomar kan det ändå tänkas att vissa inslag har ett moraliserande syfte eller på andra 

sätt vill skapa en reflektion kring de ämnen som berörs. Berättarens beskrivning, dess 

närgångenhet och känsla inför det som utspelas kan ses som motsvarande av vad som ansågs 

vara accepterat att känna, tycka och göra under verkets samtid och vad som förväntades av 

vuxenvärden. Därför blir berättaren och den beskrivande rösten viktig i försök att se på vilket 

sätt böckerna är uppfostrande och vad som ansågs viktigt att lära ut. Genom att dessutom titta 

på Yvonne Hirdmans könsrollsanalys i texten "Genussystemet – reflexioner kring kvinnors 

sociala underordning" (1988) sätts verken i en samtida kontext och ger en bild av hur 

samtiden såg på, och såg ut för flickor strukturellt. Utifrån denna grund kan jag jämföra 

böckernas gemensamma element och se dessa i en samhällelig kontext.  

1.2 Teori och metod 

Om barn-och ungdomslitteratur 

Böckerna jag jämför kategoriseras som ungdomslitteratur, en benämning som inte tydligt 

placerar dem i en speciell genre utan snarare beskriver böckernas målgrupp. Barn och 

ungdomslitteratur skiljer sig som tydligast från vuxenlitteratur i avseende av sändare och 

mottagare då den skrivs av vuxna för barn. Motsättningarna som detta skapar diskuterar Boel 

Westin, professor i litteraturvetenskap, i sin text "Vad är barnlitteraturforskning?" (1998) där 

hon utgår ifrån Jacqueline Roses bok The Case of Peter Pan or the Impossibility of Children's 

Fiction (1984), där Rose menar att barnbokens grund vilar på en omöjlig relation mellan den 

vuxna författaren med överordnad ställning och barnet som mottagare med en underordnad 

ställning.  Rose undersöker inte vad barnlitteraturen säger om barnens behov utan istället hur 

den speglar de vuxnas motiv och föreställningar om barndomen. Rose menar att 

barnlitteraturen därför blir ett uttryck för de vuxnas utopiska återskapade bild av barndomen, 
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och en yta utifrån vilken de vuxna kan definiera sig själva.2 Utifrån detta perspektiv bör man 

därför kunna se hur de vuxna och det samtida samhället såg på ungdomar, deras samhälleliga 

plats och vilka egenskaper som värdesattes och ansågs oönskade inför inträdet i vuxenlivet.  

Komparativ metod 

För att jämföra de verk jag studerar använder jag mig av en komparativ metod, en tematisk 

analys över tid. Genom att analysera samma teman i tre ungdomsböcker från olika decennium 

under 1900-talet ska jag jämföra dessa. För att hitta liknande teman att analysera i de olika 

verken har jag valt verk innehållande liknande teman och riktade till samma målgrupp. De jag 

har valt är ungdomsböcker främst riktade till flickor i åldern 14-19 år. De teman jag anser de 

har gemensamt och därför valt att fokusera analysen på är huvudpersonens familjerelationer, 

hur huvudpersonens vänskapskretsar ser ut och hur de första erfarenheterna av kärlek 

beskrivs. Genom att analysera vad de har gemensamt kan jag se hur de skiljer sig åt och vad 

som förändras under de olika epokerna.  

Jag avser att göra en illustrativ komparation mellan dessa böcker eftersom vikten för att 

besvara mina frågeställningar ligger i att se både likheter och skillnader mellan verken. Jag 

kommer inte att göra en genetisk komparation, eftersom den direkta påverkan mellan 

författarna och verken inte har en direkt betydelse för de frågeställningar jag vill besvara.3 

Då litteraturen är skriven av vuxna för ungdomar är det intressant att se om böckerna 

har pedagogiska eller undervisande inslag. Det är även intressant att se vad de i så fall tar upp 

och anser viktigt, hur det beskrivs och riktar läsarens uppmärksamhet och att jämföra dessa 

saker mellan de olika verken. I detta avseende blir berättarröstens roll viktig eftersom det är 

den som främst för bokens talan till läsaren, den är länken mellan den vuxna författaren och 

den unga läsaren. För att ge verken en kontextualiserad förankring kommer jag använda mig 

av Yvonne Hirdmans text "Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning". 

Detta för att den skapar en bild av kvinnors och flickors position och möjligheter i samhället 

under verkens samtid. Jag kommer använda Hirdmans text som utgångspunkt för att beskriva 

vissa strukturer som böckernas huvudpersoner i rollen som flickor måste förhålla sig till på 

olika sätt och hur de skiljer sig mellan de olika epokerna böckerna är ifrån.  

                                                

2
 Boel Westin, ”Vad är barnlitteraturforskning?” Litteraturvetenskap – en inledning 2002, s. 132. 

3
 Andres Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception” Litteraturvetenskap – en inledning 2002, s. 59. 
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1.3 Tidigare Forskning 
Om Marika Stiernstedt och hennes författarskap har gjorts flera undersökningar och 

komparationer med andra författare. Ulf Wittrock gav ut sin biografi Marika Stiernstedt 1959 

och har även skrivit tidningsartiklar om Stiernstedt, bland annat Kvinnor på den offentliga 

scenen – Ellen Key och Marika Stiernstedt från 1995. Lisbeth Larssons bok Sanning och 

konsekvens. Marika Stiernstedt, Ludvig Nordström och de biografiska berättelserna från 2001 

är en biografisk undersökning kring huruvida Stiernstedts verkliga liv gestaltas i hennes bok 

Kring ett äktenskap från 1953. Margaretha Fahlgren undersöker i sin bok Spegling av en 

skärva: kring Marika Stiernstedts författarliv från 1998 Stiernstedts liv och författarskap med 

inriktning på frågor kring sexualitet och genus. Även Catarine Brödje tar upp sexualitet och 

genus då hon i sin tidningsartikel från 2012 ”Se kvinnorna”. Marika Stiernstedt, Hjalmar 

Söderberg och den genuspolitiska kontexten i början av 1900-talet undersöker intertextualitet 

mellan dessa författare, den vaga bild av den nya kvinnan de gestaltar och hur de behandlar 

ämnen som kärlek och moral. Sofi Qvarnström undersöker Stiernstedts författarskap under 

första världskriget, i en jämförelse mellan Stiernstedt, Elin Wägner och Anna Lenah Elgström 

undersöker Qvarnström hur kritiken mot första världskriget gestaltas. Hon påvisar i sin 

avhandling Motståndets berättelser: Elin Wägner, Anna Lenah Elgström, Marika Stiernstedt 

och första världskriget de pacifistiska, feministiska och socialistiska framställningarna och 

hur de problematiseras, Qvarnström visar hur litteraturen kan fungera som motståndshandling. 

Om de två andra författarna, Inger Brattström och Katarina von Bredow finns ingen tidigare 

forskning att finna.  

Komparativa undersökningar mellan ungdomsböcker är svårare att hitta. Lena Kåreland 

skriver i sin artikel ”Kön och klass i Mats Wahls Vinterviken” från 2005 om teman som 

genus, kärlek, klass och ungdomars konstruktion av den egna identiteten. Helen Schmidls 

artikel, från samma år, ”It takes two to tango - om Per Nilssons Hjärtans fröjd” tar även den 

upp genus men ur ett mer läsarinriktat perspektiv och diskuterar vad som lockar såväl pojkar 

som flickor att läsa Per Nilsson bok Hjärtans fröjd. Båda dessa tar upp samma teman som de 

jag analyserar i den här uppsatsen men ingen av dessa jämför flera verk på det sätt som görs i 

denna uppsats.  
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2. Ullabella 

2.1 Handling 
Boken Ullabella är döpt efter dess huvudperson Ulla Gabriella som av alla i sin omgivning 

kallas Ullabella. När boken börjar är hon bara tre år gammal och vi får följa henne genom 

hela uppväxten. Som barn bor hon tillsammans med sin pappa i ett stort hus på landet. Hennes 

mamma är död och hon uppfostras till största delen av bansköterskan Malin. Hennes pappa är 

ofta bortrest och väl hemma oftast frånvarande som förälder. När Ullabella är 9 år har hennes 

pappa förlorat det mesta av deras pengar och tvingas flytta från det stora huset på landet till en 

lägenhet i Stockholm. Han är dock fast besluten att återfå sin förmögenhet och respekt hos 

vännerna och beger sig därför till Amerika. Kvar i lägenheten lämnar han sin dotter 

tillsammans med barnsköterskan Malin. Under knappa förhållanden uppfostrar Malin 

Ullabella och under lång tid har de bara varandra och de vänner de får i huset där de bor. Efter 

några år kommer beskedet att Ullabellas pappa dött under resan tillbaka till Europa. Detta 

leder till att en faster får upp ögonen för Ullabella och de förhållanden hon lever under. Som 

den enda levande släkting Ullabella har bestämmer sig fastern för att ta sig an flickan och 

uppfostra henne till en dam, och så blir det också under några år. När Ullabella under en 

sommar träffar på en barndomsvän från tiden på landet, en man som hon i hemlighet fortsätter 

att träffa inne i staden, förändras allt. När dessa hemliga möten uppdagas för fastern slänger 

hon ut Ullabella. Hon ser sitt engagerande i henne som fruktlöst då flickan inte agerar som 

den dam fastern fostrat henne att vara och hennes tålamod och intresse tar helt slut i och med 

detta. Ullabella, ensam och utan tillgångar tar sig till en familj som tidigare varit vän med 

hennes föräldrar och som hållit kontakten med henne efter pappans död. Utan förbehåll eller 

anklagande tar de in Ullabella och älskar henne som sin egen. Till slut blir hon kär och gifter 

sig med familjens son Ture. Hon blir på så sätt äntligen en del av familjen på riktigt och 

boken slutar lyckligt.  

2.2 Familj 
Ullabellas närmaste familj består av hennes pappa, som hon har en komplicerad relation till. 

Under barndomsåren är han mer frånvarande än närvarande och ofta måste han påminnas om 

sin dotters existens och behov. Han glömmer hennes födelsedag och ibland till och med ålder, 

han glömmer att köpa henne kläder och att hälsa på henne när han kommer hem efter en lång 

resa. Men när de väl ses är han inget annat än kärleksfull, glad och rolig och Ullabella älskar 

sin pappa, längtar efter hans sällskap och försvarar honom mot anklagelser hon hör från 

människor i sin omgivning. "Ingen bör tro att Ulla Gabriellas far emellertid var likgiltig för 
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eller hjärtlös mot sin flicka. [...] Han hade bara alltid så bråttom och när han tänkte på den 

moderlösa lillan, tänkte han: En karl kan antagligen ändå inte ha någon hand med små barn."4 

Genom att anta att hans dotter har det bättre utan honom avsäger han sig ansvaret och 

rättfärdigar sitt frånvarande och ignoranta sätt mot Ullabella. Han använder de könsindelade 

tankefigurer som placerar kvinnan hos barnen och mannen som den arbetande utanför 

hemmet. Det Hirdman beskriver som den kulturella överlagringen, de stereotypa bilder av hur 

en man och kvinna ska vara som flyter över generationsgränserna och bara långsamt 

förändras och anpassas till sin samtid.5 

Tidigt i boken beskrivs en scen där pappan hittar Ullabella i ett av trädgårdens träd, han 

frågar henne hur hon ska komma ner och hon ber att få bli nerlyft. Istället för att göra som hon 

ber föreslår pappan att hon ska hoppa och han lovar att fånga henne. Så hon hoppar, landar i 

hans famn och äntligen ser pappan henne.  

 

Från den dagen var det emellertid som om han skulle fått upp ögonen bättre för sin flicka. Det började 

kunna hända att han tog henne med sig ut. Inte ofta, nej. Men en och annan gång. [...] Ty Ullabella 

förstod att dessa promenader med pappa, de var en utmärkelse som hon vunnit den där dagen i 

trädgården, och det var inte värt att klaga eller bli efter på allvar eller eljest bära sig åt så att man 

förlorade den igen. [...] Och när pappa bara sa med sin glada röst: - Duktig flicka! Tapper liten unge! - då 

kunde Ullabella hoppat från taket, hade han bara önskat det.
6
 

 

Ullabella skulle kunna ge vad som helst för denna uppmärksamhet från pappan. Hon ser inte 

själv det skeva i att hon som barn ska behöva bevisa sig för sin egen pappa innan han äntligen 

ser henne, att hon ska behöva imponera på honom innan han självmant kan söka hennes 

sällskap. På detta sätt läggs tyngden av ansvaret för deras relation på hennes axlar. För om 

hon en gång har kunnat, genom handling, fångat sin pappas uppmärksamhet bordet det 

rimligtvis vara genom fler handlingar från hennes sida som ska upprätthålla denna. Detta 

borde, när pappans intresse falnar, skapa en skuldkänsla och självanklagelse, att detta kunnat 

undvikas om bara hon handlat annorlunda. Att situationen beror på hennes bristande förmåga 

att imponera istället för den faktiska anledningen att hennes impulsstyrda pappa inte tar det 

ansvar han borde. Dock beskrivs Ullabella aldrig under hela boken som arg på sin pappa eller 

besviken över hans beteende mot henne. Som liten beskrivs hon ibland som ledsen över den 

                                                

4
 Marika Stiernstedt, Ullabella 1922, s. 20. 

5
 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” Litteratursociologi 

2012, s. 462 f. 
6
 Stiernstedt 1922, s. 33 f. 
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bristande uppmärksamheten. Som lite äldre, när han lämnat henne och Malin i Stockholm, 

försvarar hon honom ständigt och ser främst de positiva sidor hon minns av honom. När hans 

sämre sidor och ageranden påpekas av andra hoppas hon att de har fel, missförstått eller helt 

enkelt inte egentligen har någon rätt att klaga på hennes pappa, bara Malin har den rätten 

enligt Ullabella. Bilden av pappan som förmedlas till läsaren framställer honom som en stor 

besvikelse och en frustrerande impulsiv människa, som många gånger sätter sitt eget nöje och 

sina idéer före sin dotter. Men dessa känslor och tankar uttalas aldrig som Ullabellas. När 

hennes tankar går till pappan är det främst för att försvara och rättfärdiga hans handlingar och 

möjligen en viss saknad.  

Mamman vet vi under berättelsens gång väldigt lite om. Vad vi har att utgå ifrån är de 

korta minnesbilder som personer i Ullabellas närhet berättar för henne, blandat med den 

fantasibild Ullabella själv som barn gör upp om sin mamma. Som barn spelar denna fantasi en 

stor roll för Ullabella. Det är en bild av den absoluta tryggheten och den villkorslösa kärleken, 

någon som inte sätter gränser eller bannar, någon som alltid har tid och ger all sin kärlek. 

Denna delvis fantiserade, delvis sanningsbaserade bild finns kvar i Ullabellas medvetande 

under hela uppväxten men spelar en allt mindre roll när hon blir äldre. Hon hittar istället sin 

trygghet i den stabila och närvarande Malin och tillslut den villkorslösa kärleken hos familjen 

Nicolaus.   

Malin har den största uppfostrande rollen under Ullabellas uppväxt men beskrivs ändå 

inte i de kärleksfulla ordalag som mamman. Den kärlek och ömhet som finns mellan dem är 

något begränsad och återhållen av det tydliga faktum att Malin inte är mamman utan 

barnsköterska. Det finns en tydlig skillnad i detta trots att det aldrig tydligt uttalas. Malin 

utför det hon anser sig pliktskyldig att göra utifrån sitt minne av Ullabellas mamma. Men 

ändå finns där något mer, hon hade kunnat anse sig berättigad att lämna bort Ullabella till 

släktingar eller familjevänner när hennes betalningar slutade komma och hon istället fick 

försörja sig och Ullabella. Men Malin stannar med Ullabella och låter ingen tro att hennes 

pappa slarvar med henne så mycket som han faktiskt gör. 

Efter pappans död, lever Ullabella en tid hos sin faster, som vill uppfostra henne till en 

fin världsdam. I sitt nya hem får hon lära sig hur man för sig som en riktig dam, hur man ska 

sitta gå och prata. Fastern vill skapa en fin ung dam att visa upp för sina vänner och sedan 

stolt gifta bort till en lika fin ung man. För fastern är Ullabella ett projekt hon kan roa sig 
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med. "Hon [Ullabella] skulle bli en hemmets prydnad."7 Fastern är kritisk till det mesta 

angående Ullabella när hon först flyttar in, från den enkla uppfostran Malin gett henne till 

hennes utseende och är inte sen att påpeka detta för Ullabella. Men fastern vill inte låta 

förvandlingen av sin makes brorsdotter sluta vid det yttre, förutom att klä henne i det nyaste 

och finaste och lära henne en dams rörelser, vill hon även påverka Ullabellas vänskap med 

Ada. "Hon [Ada] skulle tolereras, men skickligt undergrävas [...]."8 Fasterns intåg i Ullabellas 

liv blir den största förändring i Ullabellas liv sedan flytten från landet till staden, dock är detta 

en svårare förändring eftersom det medför att skiljas från Malin och istället flytta in hos en 

faster hon aldrig tidigare känt. Hon följer Malins uppmaning att rätta sig efter fastern men kan 

aldrig se henne som en mor och någon äkta kärlek uppstår aldrig mellan dem. Den ytliga 

sämjan och älskvärdheten mellan dem kan inte klara större konflikter och när fastern 

upptäcker att Ullabella håller hemliga och, för en fin ung dam, opassande möten bakom 

hennes rygg ser hon det som ursäkt att bryta kontakten och slänga ut Ullabella ur sitt hem. 

"Jag har aldrig tyckt om dig, lika litet som jag tyckte om din far! Nu kan det gärna komma 

fram. Jag kommer inte att sakna dig."9 

Fastern siktar på att uppfostra Ullabella till en borgarklassens kvinna i den traditionella 

meningen. Hennes förväntningar på Ullabella är främst att hon ska uppföra sig så som det 

passar sig för en ung dam och lära sig måla, spela piano och resa. Fastern representerar det 

traditionella, den gamla modellen för hur en kvinnas liv ska levas och för den roll hon ska ha 

som vuxen.
10

 Ullabella känner dock aldrig att det är en roll som passar henne vilket skapar 

sprickor i relationen till fastern som redan bestämt vilken väg Ullabella ska gå och inte kan 

acceptera något annat. Genom brytningen med fastern bryter hon banden med det traditionella 

och väljer den, för sin tid och sitt kön, moderna vägen med högre utbildning och karriär.11 

2.3 Vänner 
I det nya huset i Stockholm lär Ullabella känna Ada som bor en våning under henne med sina 

glada och obekymrade föräldrar. Relationen till Ada vacklar aldrig, trots fasterns försök att 

undergräva den och trots att de flyttar ifrån varandra, förblir de trogna vänner. I Adas hem är 

det mamman som står för försörjningen och Ada är fast besluten att själv växa upp till en 
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 Stiernstedt 1922, s. 230. 
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9
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 Hirdman 2012, s. 463. 
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välutbildad och självständig kvinna. Hon uttrycker sin önskan att bli läkare och påpekar glatt 

att numera kan även flickor arbeta med precis vad de vill. Detta betyder inte så mycket för 

Ullabella till en början, de pratar om att hon en dag ska bli Adas assistent. Ullabellas egna 

framtids fantasier är inte alls så exakt målinriktade som Adas. ”För Ullabella gick framtiden 

egentligen baklänges, tillbaka till det förflutna, den smälte samman med aldrig läkt längtan 

efter det kära gamla Lindängen. Dit ville hon åter. Hon kunde till exempel bli lärarinna i 

skolan där. Eller varför inte något på varvet, göra ritningar, mäta och beräkna, stå för 

arbetet?”12 Ullabella fortsätter sin skolgång, men först efter att avslutat 

grundskoleutbildningen inser hon vikten av att ha en bra utbildning för sin egen skull. ”Men 

den dag hon stått så gott som på gatan, utstött av fastern, […] då hade hon övertygande känt 

att så beroende, så hjälplös ville hon aldrig bli mer, om det kom an på henne själv, och vad 

som än hände.”
13

 Därför studerar hon mer och strävsammare under tiden som följer, och 

hennes nya beskyddare uppmuntrar och betalar gärna för detta. Det kan ses som ett 

uppfostrande förespråkande för flickors utbildning, en uppmaning om att studier är vägen till 

ett självständigt och oberoende liv. Genom Ada finns utbildningstemat med i bakgrunden 

under hela boken men dess betydelse framträder först när Ullabella inser vikten av den för 

sina egna framtidsutsikter. Det är ett, för sin tid modernt, synsätt att förespråka kvinnors 

utbildning och uppmuntra flickors drömmar om att kunna arbeta med vad de vill när de blir 

vuxna.14 Det är påståenden som starkt tror på och förespråkar ett mer jämställt samhälle 

mellan kvinnor och män.  

2.4 Kärleken 
Under Ullabellas tonårstid finns tre unga män med i berättelsen som på ett eller annat sätt gör 

romantiska närmanden av Ullabella. Den första av de tre är Emil, han arbetade under sin egen 

tonårstid på Ullabellas pappas gård och flyttade sedan till staden som 15åring. När de åter 

möts är det Ullabella som är 15 år och Emil är en ung man. Ullabellas glädje över att återse 

sin barndomsvän övergår snart i en ångestfylld balansgång av hemligheter och dåligt samvete. 

Emil uppvaktar henne och de ses flera gånger i hemlighet. Ullabella själv har inga romantiska 

känslor för Emil. Han spelar på hennes godhet med förhoppningen att tiden ska uppbringa 

romantik mellan dem. Samtidigt gnager lögnerna Ullabella säger till sin faster i samband med 
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mötena, på hennes samvete och hon vet snart inte alls hur hon ska bete sig mot fastern. 

Hemlighållandet och det medföljande dåliga samvetet gör det omöjligt för Ullabella att kunna 

tänka på Emil utan en bitter eftersmak av ångest.  

Även Samuel är en karaktär som först framträder som Ullabellas barndomsvän och 

återkommer i hennes tonårsliv. De spenderar en sommar tillsammans på en badort 

tillsammans med Samuels familj och Ullabellas faster. Till skillnad från mötena med Emil är 

umgänget med Samuel helt tillåtet. ”en flamma skulle man [Samuel] väl ha, och Ullabella tog 

det också med ro: det var roligt att bli litet uppvaktad, […]. Och hans mor och majorskan logo 

för sig själva tillsammans åt de unga.”
15

 Det är tillåtet och accepterat eftersom de är 

jämnåriga, de tillhör samma samhällsklass där deras förmyndare känner varandra. Deras 

barndomsvänskap anses mer legitim än den med den äldre Emil som dessutom inte anses 

tillhöra samma sociala klass som Ullabella. Dock sker även denna uppvaktning då Ullabella 

är väldigt ung, och inte heller för Samuel beskrivs Ullabella ha några känslor varmare än de 

vänskapliga.  

Först några år senare lär Ullabella känna Tore och de blir vänner. De umgås obehindrat 

och vänskapligt långt innan romantiska känslor uppstår, denna gång ömsesidigt. Det är Tore 

som slutligen tar det avgörande initiativet som gör att Ullabella tillåter sig att erkänna sina 

känslor för honom. Det är den moderna vänskapliga kärleken hon kan kombinera med en 

egen utbildning och karriär.
16

 De är förenade i gemensamma intressen och värderingar och 

kan på den vänskapliga grunden bygga ett stabilt äktenskap. Mellan dem finns inga hinder så 

som sociala skillnader eller människor som misstycker. Tores familj älskar Ullabella som sin 

egen dotter sedan innan och Malin, som är den enda vuxna från sin barndom Ullabella har 

kvar, har länge hoppats på deras förening.  

2.5 Uppfostrande 
Ullabella är inte genomgående uppfostrande i sin utformning men har vissa inslag som kan 

tolkas som uppfostrande, främst då de upprepas och reflekteras över av huvudpersonen. De 

avsnitt jag anser ha tydligast uppfostrande syfte är främst de om Nora. Nora är lärarinna och 

bor i samma trappuppgång som Ullabella under den tid hon lever ensam med Malin. Nora 

berättar att det alltid finns de som har det värre och att Ullabella ska minnas det när hon 

tycker livet är svårt eller orättvist. Nora menar även att man istället för att känna den själviska 
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sorgen ska göra det bästa man kan och offra av sin själviskhet och göra goda gärningar för 

andra. Ullabella beskrivs som noga lyssnande och senare applicera detta tänkande när hon 

känner sig försummad och saknar sin pappa. Det nämns inte mycket mer om hennes känslor 

än att dessa ord från Nora hjälper och får henne att känna sig lättare till mods trots sin 

besvikelse. Även en del mindre förmaningar följer med boken igenom. De två viktigaste är 

först hennes pappas förmaning att hon ska vara tapper, hon får med sig vikten av att vara 

modig och stark och att gråta inte borde göras i första taget. Från herr Veronius, ursprungligen 

en vän till hennes farfar, kommer förmaningen att inte narras, inte ljuga, eftersom sanningen 

förr eller senare kommer fram.  

Jag anser att Stiernstedt, trots förmaningarnas tydlighet även visar att dessa kan bändas 

en aning, men att bryta dem helt kan ge högst oönskade konsekvenser. När pappan dör och 

Adas mamma kritiseras hårt i tidningen är gråten och sorgen tillåten. När Ullabella står på bar 

backe, och nästan ensam i staden kan hon för en stund känna sig ohjälpligt ledsen, även om 

hon snabbt samlar sig igen och tar sig an situationen hon befinner sig i.  

Framförallt lär hon sig gränserna om att ljuga. När hon är yngre och bor hos Malin ser 

och hör hon sköterskan säga små lögner med lugn röst lite då och då. Dessa små vita lögner är 

dock främst för att skydda Ullabella och hennes pappas anseende och rykte. De skadar ingen 

förutom möjligen Malin själv som tvingas kämpa lite hårdare för upprätthållandet av lögnen. 

Men när Ullabella ljuger om de hemliga möten hon har med Emil blir konsekvenserna större. 

Sanningen kommer fram till fastern från annat håll och leder till att Ullabella för en stund blir 

hemlös och står ensam inför världen. Hon söker dock upp de vänner hon har och berättar där 

själv hela sanningen vilket leder till att Röster och familjen Nicolaus välkomnar henne med 

öppna armar. 

3. Le lite grann 

3.1 Handling 
Le lite grann, är både namnet på Inger Brattströms bok och en uppmaning som ständigt 

upprepas för huvudpersonen Anette från olika håll genom boken. Anette är snart 16 år, 

tystlåten och vill passa in. Före en fiollektion träffar hon Tomas, han är snygg, trevlig och 

bjuder henne att umgås med honom och hans vänner som är så olika de personer hon brukar 

umgås med. De är äldre, diskuterar politik och festar. Anette känner sig till en början väldigt 

fel placerad i deras sällskap och längtar efter att passa in. Samtidigt som Anette lär känna 

Tomas vänner blir hennes mamma tillsammans med en ny man och Anettes önskan att vara 
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var som helst förutom hemma blir allt starkare. Hon söker sin tillflykt bland de nya vännernas 

fester och glider längre ifrån sin mamma och tidigare vän Barbro.  

Tomas är egentligen kär i Lena som är en av tjejerna i hans vänskapskrets, men då hon 

är tillsammans med någon annan förför Tomas istället Anette och det är till Tomas hon 

förlorar sin oskuld. Jana och Paul, som även de är del i vänskapskretsen, är tillsammans och 

Jana blir gravid. De bestämmer sig för att gifta sig och Janas föräldrar, som inte har brist på 

tillgångar, ordnar en våning åt dem. I samband med deras förlovning besvarar Lena Tomas 

känslor och han glömmer Anette alldeles, trots att hon står precis bredvid. Istället börjar hon 

umgås med Lasse som försöker glömma sina egna känslor för Jana. Lasse är djupt engagerad i 

FNL-rörelsen och försöker dra med Anette i sitt engagemang. Hon är inte speciellt intresserad 

och då hon har väldigt svårt för att läsa, tar hon bara tyst emot de böcker och broschyrer han 

entusiastiskt ger henne. Tillslut glömmer även Lasse bort den tysta och trumpna Anette och 

återvänder till sina vänner, den grupp hon presenterats för men aldrig på riktigt blivit en del 

av. På vägen hem från detta andra svek, möter hon Kenne som bor i samma trappuppgång 

som henne, och följer med honom in till staden, till hans väns knarkarkvart. Genom en spruta 

får hon både hasch och gulsot och får spendera sommaren på sjukhus. Bara hennes mamma 

hälsar på och berättar vid ett tillfälle att hon och representanten tänker gifta sig. Mamman 

berättar även att hon pratat med Anettes pappa om att hon efter detta med drogerna omöjligt 

kan bo kvar i den miljön och därför ska flytta upp till sin pappa och hans nya familj. Boken 

slutar där de möts, hennes så länge frånvarande pappa och den "nya" familjen, för att resa mot 

hennes nya hem.  

3.2 Familj 
Mamman och Anettes relation beskrivs genomgående på två sätt, det mer positiva som var 

och det negativa som är. "Mamman hade blivit lugnare och gladare, de hade roligt 

tillsammans, det var skönt när de kom ihop och fnissade åt saker. Fast så var det inte nu 

längre, inte sen de hade var sitt rum."17 När mamman blir tillsammans med en ny man, som 

kallas representanten, förändras hon och relationen med Anette blir lidande, nästan 

bortglömd. De slutar prata, kommer och går på olika tider så de knappt träffas alls och när de 

ses är mammans humör helt beroende av representanten, om han ringt eller inte, om de ska 

ses eller om han är bortrest. Istället för att som tidigare motsäga sig pappans inbjudningar 
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över loven och förespråka att Anette ska stanna hemma så de kan umgås i ledighet, vill hon 

nu skicka iväg Anette så hon själv kan umgås med den nya mannen. Hur Anette känner för 

någon av alla dessa förändringar är inget hon frågar eller diskuterar med dottern, det är 

snarare något som Anette får uppfatta i förbifarten när allt redan är bestämt och ordnat av 

mamman. Mamman vet mycket lite om Anettes liv eller om hennes tankar och känslor, hon 

frågar heller inte efter dem och även fast Anette vill berätta om det för sin mamma kan hon 

inte. "Anette ville gärna tala med mamman, prata som hon gjort före representanten [...] Nu 

gick det inte, hon tänkte att hon fick lov att vänta ut representanten, hon kände på sig att det 

inte skulle bli som vanligt igen förrän han försvann."18 Avståndet mellan dem växer och 

mamman verkar inte alls märka det så som Anette gör. "Hon tänkte att hon var nog viktig för 

mamman, men just nu var representanten viktigare."19
 Hon känner sig allt mer i vägen i sin 

mammas liv, hon känner sig oönskad och mest som en börda och börjar därför söka sig bort 

från hemmet allt mer. De låter båda relationen rinna dem ur händerna och avskärmar sina liv 

från varandra mer och mer men det är främst Anette som mår dåligt av förändringen. 

Mamman verkar inte reflektera över Anettes agerande som något med koppling till deras 

förändrade relation eller de förändringar Anette ovilligt utsätts för. Hon påpekar att Anette 

aldrig tidigare varit till problem och kan inte förstå varför hon plötsligt skulle börja bete sig så 

annorlunda. Anette själv säger heller ingenting, hon vet inte hur, eller om hon ens kan 

överbygga avståndet mellan dem ensam, ett avstånd mamman verkar välja att inte se.  

Till sin pappa har hon ingen riktig relation längre, när hon var yngre fanns han där, om 

än inte helt närvarande så ändå inte frånvarande. De sågs på helger och hon kunde ringa 

honom när hon ville, även om mamman var motsträvig till detta. När Anette blir lite äldre 

gifte han om sig och flyttade långt bort. Några inbjudningar för besök över loven kom till en 

början, men då mamman absolut inte ville att hon skulle åka, gjorde hon aldrig det. Med tiden 

slutade inbjudningarna att komma och kontakten tunnas ut till enstaka brev med ojämna 

mellanrum. "På sängen var en vit ruta, det var ett brev från fadern, det hade legat där hela 

dagen och väntat tyst. Det kom långt ifrån, för far var långt borta nu, bodde inte längre i stan. 

Och han skrev till henne som om hon fortfarande var en mycket liten flicka som hoppade rep 

och bytte bokmärken och slickade på randiga klubbor så att tungan blev alldeles röd."20 

Pappan har sin egen nya familj och när Anette tillslut själv frågar om hon kan spendera 
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jullovet hos honom avböjer han vänligt. Trots denna minimala kontakt förklarar hon ändå sitt 

fiolspelande med att hon gör det för hans skull, inte för att hon förstår varför han skulle bry 

sig om hennes fiolspelande då han aldrig hört det och hon aldrig egentligen sagt att hon gillar 

det. "Hon visste bara att ibland avskydde hon det, verkligen avskydde. Då sa hon att hon 

gjorde det bara för fars skull, för att han hade givit henne fiolen i present, det var en fin fiol 

och fioler är dyra saker, och för att han betalade lektionerna."21
 I slutet av boken möter hon till 

slut pappan, men det är inget hjärtligt återförenande. "Fadern kom och hämtade henne, en dag 

var han bara där, han mötte henne i korridoren [...] Först kände hon inte igen honom, det var 

så länge sen sist, hon mindes inte att han var så lång och så solbränd [...] Han kramade henne 

inte eller så, tog bara hennes väska och gick några steg före."22 Efter år av frånvaro och 

minimal kontakt hälsar han bara hastigt på sin dotter och manar henne att skynda ut till bilen 

där den nya familjen väntar på att ta henne med hem till sig. Hur deras relation utvecklar sig 

får vi aldrig veta då detta är hur boken slutar.  

Båda föräldrarnas beslut tas över hennes huvud, hon tillfrågas aldrig, är alltid glömd och 

förbisedd. De verkar aldrig mena något ont med detta men konsekvenserna för Anette blir en 

stor känsla av maktlöshet över sitt eget liv och en otroligt liten förståelse för sitt eget värde. 

För hur ska hon se att hon blir illa behandlad av andra när till och med hennes föräldrar 

behandlar henne på samma sätt.  

3.3 Kärleken 
Kärleken är som det mesta andra i Anettes liv; flyktig och på någon annans villkor. Hennes 

första kyss med grannen Henke nämns bara hastigt. Sedan kommer Tomas in i hennes liv och 

förändrar mycket. Han blir hennes flykt från mamman och hennes representant, en flykt från 

den nya avgrunden mellan henne och mamman och en väg in i ett liv fullt av spännande fester 

och människor. Tomas är egentligen olyckligt kär i en av de vänner han presenterar Anette 

för, Lena, och hans främsta anledning att vara med Anette tycks vara att försöka glömma det. 

Han är snäll men inte omtänksam, och hans avsaknad av känslor för Anette resulterar i att hon 

blir överkörd och utnyttjad. "'Det fina med dig är att du inte säjer nått', sa han mot hennes öra. 

'Det är så jobbigt med tjejer som tycker hela tiden.'"23 Han gillar att hon är tyst, då kan han 

själv fantisera fram vem hon är utan att egentligen behöva lära känna henne. Hon vet inte om 
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hon gillar honom egentligen när han kysser henne, om hon verkligen vill när han har sex med 

henne, men han får henne till slut att tycka om honom utan att egentligen vilja något med det. 

När chansen plötsligt uppstår att få Lena glömmer han Anette på ett ögonblick. 

Även Lasse är olyckligt förälskad i någon annan, i Jana som är gravid med Pauls barn. 

Han plockar upp Anette efter att Tomas övergett henne, han kan nog uppskatta Anette en 

aning mer, han ser henne lite bättre och är vänligare. Han beskriver henne som någon man har 

i ett snöre efter sig, det var så han såg henne med Tomas och så han ser henne när hon är med 

honom. Istället för att gilla hennes tystnad och bilda sin egen bild av henne försöker han 

förändra henne. Han vill göra henne engagerad i sin FNL-rörelse, vill att hon ska intressera 

sig för världspolitiken och läsa på om allt det han pratar om. Han vet inte att Anette har svårt 

för att läsa, han vet inte eftersom han fyller Anettes tystnad med sina egna ord. Anette har 

svårt att se varför han vill vara med henne när han har hela världen att rädda men säger inget. 

Utan honom har hon ingen. Men även Lasse glömmer Anette efter ett tag, tappar snöret och 

går vidare, när han blir påmind om henne försöker han dock höra av sig men då är det redan 

försent. 

3.4 Vänner 
Anette beskrivs inte ha speciellt många vänner och absolut inga riktigt nära vänner. Vid några 

tillfällen nämns Barbro, men hon är bara med i form av minnen hos Anette. Minnesbilder av 

när de liftat tillsammans och en antydan om ett besök på en klubb vilket ogillades av Barbros 

föräldrar och i förlängningen ett ogillande för Anette. I boken beskrivs inget möte med Barbro 

och Anette verkar inte se henne som någon hon kan vända sig till med sina problem. I samma 

trappuppgång som Anette bor Kenne, tillsammans med honom har hon lärt sig röka. Han är 

lika ensam som hon och har en komplicerad bakgrund med skilda föräldrar, en pappa som slår 

honom och efter att ha gjort ett misslyckat inbrottsförsök i kvarterets kiosk vill inte Anettes 

mamma att hon ska träffa honom mer. Anette ser honom inte som farlig och träffar honom 

ändå, men inte heller de har någon närmare relation och diskuterar aldrig sina erfarenheter av 

skilda föräldrar eller känslan av ständig ensamhet. 

De som beskrivs tydligast förutom Anette och hennes mamma är Tomas vänner. De är 

aldrig Anettes riktiga vänner. De ser henne aldrig ordentligt och lägger ingen energi på att lära 

känna henne, när hon slutar besöka dem glömmer de henne snart. Omedvetet spelar de en stor 

roll i Anettes liv, hon vill passa in bland dem och känner sig som del i ett äventyr när hon får 

vara med på deras fester. Anette spelar däremot bara en mycket liten och flyktig roll i deras 

liv.  
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3.5 Uppfostrande 
Le lite grann är skriven i en medveten tidsanda och tar på ett uppriktigt sätt upp tabubelagda 

ämnen.24 Den har en mer problematiserande struktur än uppfostrande och den politiska och 

samhällskritiska tidsanda i vilken den är skriven anas genom hela boken, inte för att Anette 

som huvudperson är engagerad i de politiska frågorna, men de tas upp genom personer i 

hennes närhet som är engagerade.
25

 Även hennes roll som blivande kvinna i ett patriarkalt 

samhälle blir en problematiserande grund boken bygger sina resonemang kring, på ett sätt 

som tydligare ses av läsaren än henne själv. På detta sätt politiseras Anette både som 

tillhörande av en lägre samhällsklass och på intåg i livet som vuxen kvinna. Detta 

problematiserande är inte uppfostrande i den mening att tydliga rätt eller fel pekas ut och att 

konsekvenserna av valet mellan dessa tydligt visas som bra eller dåligt. Istället ställs flera 

scenarion mot varandra där den enskilt valda handlingen inte ensam skapar konsekvensen, 

faktorer så som kön och samhällsklass spelar även de en roll i handlingarnas konsekvenser. 

Boken löser inte problemen åt läsaren utan framstår snarare som en episod ur ett liv, utan 

kulmen och dramatisk upplösning.26 Den tillåter läsaren att se på saker ur fler perspektiv och 

att reflektera över olika möjligheter som dessa skapar, även om den inte är helt objektiv.    

Några tydliga tillfällen som problematiserar livet som ung och kvinna under denna tid är 

dels Anette och Lasses diskussion kring användandet av hasch och Anettes tankar om Janas 

graviditet. Under diskussionen framför Lasse sina starka argument för att avstå från 

användandet av droger, "Varför ska man pyssla med sånt som isolerar och ställer en ensam 

och utanför? För knark är ju i alla fall ett bedövningsmedel, ett isoleringsmaterial liksom, nåt 

som man gör för att komma ifrån en massa saker, för att fly."27 Han menar även att det är fel 

ur ett större politiskt perspektiv där individens problem väger lätt mot de globala problem som 

måste lösas. Anette tänker att alla inte kan göra revolution och förbättra världen och menar att 

det, som Tomas säger, är huvudsaken att man har det bra och trivs, så länge man är stark nog 

att klara det. Lasse menar att, om man klarar det eller inte är omöjligt att veta innan det är 

försent och det därför är lika bara att låta bli.  

Ojämställdheten mellan könen tas upp ur vad jag ser som två aspekter, dels i form av 

mannens överordnade position och dels i de begränsande strukturer av normer som finns 
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kring Anette. Detta kan beskrivas genom Hirdmans andra logik angående genussystemet, 

logiken kring hierarkin där det är mannen som är norm vilket gör kvinnan till det andra.
28

 

Detta ger männen den hierarkiskt överordnade rollen och därmed också möjligheten att 

definiera och bestämma över kvinnorna omkring sig. Männens hierarkiska överordning kan 

ses vid flera tillfällen i Le lite grann, den finns i relationen mellan Paul och Jana, i hans 

vägran att låta henne bestämma. "Han [Paul] brydde sig mycket om Jana, det hade han gjort i 

åratal, men han rättade sig inte efter henne. Han ville att hon skulle rätta sig efter honom, ville 

hon inte så tvingade han henne. Som nu på golvet..."29 Genom tvånget manifesterar han sin 

maktposition över Jana, som hierarkiskt underordnad har hon inte något val mer än att lyda 

och rätta sig efter den överordnade kraftens vilja. Att detta är socialt acceptabelt visas i att 

scenariot utspelas i ett rum fyllt av deras vänner, som inte reagerar över detta alls. Brattström 

går under bokens gång inte djupare in på detta skeva förhållningssätt till någon man gillar, 

men genom att beskriva Janas motstånd och benämna Pauls handling som tvång antyds och 

formas tankar kring hans behandling av henne som fel och respektlös. Männens styrande roll 

framträder i alla de förhållanden mellan män och kvinnor som beskrivs i boken. Det är både 

Tomas och Lasse som först närmar sig Anette, de som tar initiativen, stakar ut riktningen 

deras samvaro ska ta, de som avgör när de ska ses och när de ska sluta göra det. Även i 

mammans relation med representanten är det han som styr, detta blir tydligt när han 

obehindrat känner sig berättigad att tillrättavisa Anette angående hennes engagemang i FNL-

rörelsen med Lasse, något mamman inte brytt sig speciellt mycket om, först när 

representanten uttalat sin åsikt i ämnet gör även hon det i form av att noga hålla med. Även 

mäns objektifiering av kvinnor visas genom den känsla av hot detta skapar hos Anette. Hon 

känner det från musikläraren som rör vid henne för att hon ska vara i rätt position när hon 

spelar fiol, när han kommer så nära att hon kan känna hans andetag mot sin nacke. Hon 

känner det från männen som saktar in sina bilar och försöker prata med henne när de kör förbi 

längs gatan. Hon känner detta men kan inte se orsakerna eller de bakomliggande 

sammanhangen.  

När Jana blir gravid framträder en ny problematik, nämligen frågan om p-pillret och 

oron över den egna möjliga graviditeten. För Anette framstår p-pillret som en omöjlighet: 

"Hon visste att de inte var lätta att få, inte för alla. Om hon gick till doktorn skulle han säkert 
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inte skriva ut till henne, hon var för ung. Förresten skulle hon aldrig våga."30 Att p-pillret finns 

skapar en samhällelig dubbelmoral då det fortfarande är tabu för en ung kvinna att be om dem 

och på så vis framställa sig som någon med en sexualitet och ett sexuellt begär. Samtidigt gör 

p-pillrets existens en oönskad graviditet mindre förståelig och acceptabel, då den visar på 

bristande konsekvenstänkande och ansvarskänsla för sig själv och sin framtid. Den kulturella 

överlagringen av de traditionella genusfigurer om hur en kvinna ska vara krockar med en ny 

social inlärning och nya förväntningar på kvinnor.
31

 Janas graviditet framställs inte som ett 

problem i sig, hon har föräldrar som hjälper henne och Paul med en egen våning och 

accepterar det som hänt med gott mod. Det är istället Anettes oro för sin egen eventuella 

graviditet som påvisar hur utlämnad den unga tjejen utan möjlighet att få eller våga be om p-

piller är. "Om Tomas och hon skulle ha barn tillsammans? Tomas, som alldeles nyss glömt att 

hon fanns, vad skulle han tycka om hon sa det till honom? Han skulle säkert bli arg. Och vem 

skulle bygga ett litet bo under himlen till dem?"32 Utan familj med möjlighet att hjälpa till 

ekonomiskt blir situationen enormt svår för en ensam ung person.  

Föräldrarna och vännernas oförmåga att se och uppmärksamma den tysta Anette leder 

slutligen till hennes ofrivilliga flytt från staden. Då hon själv inte står upp för sig själv, kräver 

uppmärksamhet och plats försvinner hon ur de andras synfält och faller mellan deras stolar 

när framtiden planeras. Hon måste själv se till att kräva din plats för att få behålla den, de 

enda som inte helt kan ignorera den tysta Anette är föräldrarna och även hos dem förlorar hon 

uppmärksamheten och även de glömmer att fråga vad Anette vill, tycker och känner. 

4. Hur kär får man bli? 

4.1 Handling 
I Katarina von Bredows bok Hur kär får man bli? följer vi ingående Katrin under hennes 

första månader i nian. Hennes liv består till största delen av familjen, pappan hon kallar 

Kasper och lillebror Viktor, där finns även Kaspers nya kärlek Marie och den frånvarande 

mamman Ingrid. Den andra stora pusselbiten i Katrins liv är skolan och bästa vännen Frida. 

När Marie lämnar familjen, efter ett bråk med Kasper, vaknar starka känslor inom Katrin, 

undantryckta efter mammans lämnande flera år tidigare. I jakten på att förstå dessa känslor 
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och sig själv får hon kontakt med sin mamma och en förklaring till hennes handlande. Även 

om det inte är ett svar hon kan acceptera är det ändå en konkret sanning att förhålla sig till. 

Samtidigt börjar en ny kille i klassen, Adam, som Frida genast bestämmer sig för att 

göra till sin pojkvän. I rädsla att förlora sin vän till pojkvänsvärlden blir Katrin tillsammans 

med Andreas, som även han går i samma klass, så de ska kunna umgås alla fyra. Problemen 

uppstår då Katrin av en slump möter Adam och de upptäcker sig ha en hel del gemensamt. 

För honom kan hon berätta om de förvirrade känslor hon har för Maries utflytt, på ett sätt hon 

inte kan med Frida, hon kan både skratta och gråta, orden kommer obehindrat och han förstår. 

Men när de skiljs åt stannar han kvar i hennes tankar och i takt med insikten av vilka känslor 

hon har för Adam växer skuldkänslorna mot Frida. Hon väver in sig i ett komplicerat nät av 

sanningar hon håller för sig själv och lögner hon berättar. Trots den skuld hon känner mot 

Frida kan hon inte låta bli att träffa Adam igen, låta honom hjälpa henne hitta Marie. Men 

hennes känslor visar sig vara besvarade och inget går att hålla hemligt i evigheter. Efter att 

Katrin upptäckt att hennes lillebror Viktor blir mobbad tröstas hon av Adam och Frida 

upptäcker dem tillsammans.  

Efter en hel del samtal och förklaringar kan ändå alla relationerna räddas, Frida bortser 

från sina egna känslor för Katrins skull och Adam tar tillbaka henne trots att hon först väljer 

Frida framför honom. Viktors problem tas på allvar av skolan och kärleken till en närvarande 

pappa besegrar ilskan mot en frånvarande mamma. Boken slutar utan att ha löst alla problem 

men med en hoppfull känsla av att det med tiden kommer bli bra.  

4.2 Familj 
Katrine kallar nästan alltid sin pappa för Kasper, egentligen heter han Olof Kaspersson men 

Katrin tycker han känns mer som en Kasper. Smeknamnet Kasper blir ett mellanläge, inte så 

avståndstagande som det verkliga förnamnet varit utan ett kärleksfullt smeknamn men utan 

den intimitet och de stereotypa bilder ordet pappa medför. Detta blir ett förtydligande av att 

deras relation och situation inte är den klassiska far och dotter relationen. Det placerar dem på 

en mer likställd nivå där maktbalansen är jämnare men det skapar även ett avstånd och en 

klyfta mellan dem. "Det var felet med Kasper, [...]. Han förklarade aldrig ordentligt."33 

Klyftan växer med deras dåliga kommunikation, det är tystnaden kring mammans 

försvinnande och den nya kvinnan, Maries inflyttande som driver dem ifrån varandra och 
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undergräver deras tillit. ” – Ifred?! sa jag. Fattar du inte att man inte behöver vara ifred när 

man är ledsen? Man behöver sällskap när man är ledsen!”
34

 När de tillslut talar öppet 

resulterar det först i mer sårande av varandra innan de kan återuppbygga ett förtroende och en 

närmare relation.  

Lillebrodern Viktor är något av det viktigaste i Katrins liv och deras relation beskrivs 

som typisk för syskon, en del retsamma kommentarer och småbråk men övervägande 

kärleksfull. Att kunna ge Viktor det han önskar sig högst fyller Katrin med den varmaste 

lycka och hans problem fyller henne med ilska och önskan att kunna skydda honom från det. 

"Jag önskade att jag kunde säga att jag skulle vaka över honom, aldrig lämna honom ur sikte, 

att den som försökte göra honom illa skulle bli flådd levande, men jag visste att jag inte kunde 

lova det."35 Det omhändertagande är heller inte ensidigt. När Katrin får veta att anledningen 

till mammans upphörande kontakt är för att Kasper bad om det är det Viktor som tröstande 

når fram till och förstår Katrin.  

Genom boken söker Katrin en förklaring till att mamman, Ingrid, lämnat familjen. Det 

är komplicerade känslor hon begravt i sitt inre, under andra relationer och minnen, så som 

mammans brev begravts under andra viktiga och älskade föremål i den låda där hon förvarar 

dem. Känslorna och breven återfinns och uppvaknar först när Marie lämnar familjen. 

Likheten med mammans övergivande skakar Katrin och först efter en tid inser hon att det inte 

är Marie utan Ingrid hon är arg på. Ingrid skrev brev till sina barn precis efter hon lämnat 

dem, breven var fulla av vackra beskrivningar av det nya livet, men aldrig känslosamma eller 

saknande. Då Katrin får veta att hennes pappa fortfarande har kontakt med Ingrid skickar 

Katrin ett ilsket mail till henne, fullt av besvikelse, ilska och samtidigt ett rop efter 

uppmärksamhet och förklaring. När svaret kommer är det en ärlig förklaring. "Barn kräver 

hela tiden. Passning, uppmärksamhet, mat, rena kläder, kärlek, kärlek och mera kärlek. [...] 

Jag var inte mogen för alla dessa krav den gången. Det är inget jag är stolt över. Tvärtom. 

Men det är sant."36 Denna förklaring kan dock inte leda till någon förlåtelse eller accepterande 

hos Katrin. Men den gör Ingrid för förstagången till en människa i Katrins ögon, en riktig 

person som hon dock fortfarande känner stort förakt mot. För att tydligt markera sitt avstånd 

till Ingrid klipper hon av sig det långa mörka håret som är så likt mammans och känner bara 

glädje då det visar sig lockas så som pappans. När hennes dåliga samvete gnager och hon 
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ångrar sitt handlande mot Frida, Andreas, Adam och sin bristande uppmärksamhet mot Viktor 

skyller hon det på Ingrids gener och lovar sig själv att begrava de sidorna av sig själv.  

Marie tar aldrig platsen som Katrin och Viktors ersättande mamma, aldrig är hon en 

förälder med makt att tillrättavisa dem och aldrig erkänns hon av dem som en del i familjen. 

Katrin kan inte förstå hur de sårat Marie genom åren förrän hon plötsligt lämnar familjen helt. 

Efter en del självrannsakan och letande med Adam hittar Katrin Marie och kan äntligen se 

henne för den hon är, se hennes snällhet och hon kan bli den förtrogna Katrin behöver när 

andra relationer är allt för röriga. 

4.3 Vänner 
Katrin har en riktigt nära vän, Frida. Med henne delar Katrin allt som händer i sitt liv, alla 

komplicerade familjebekymmer och vad som händer mellan henne och hennes första pojkvän 

Andreas. Även om Frida inte alltid kan förstå Katrins känslor och problem, då deras liv är så 

fundamentalt olika, finns hon där och lyssnar och är en trygg punkt när livet sätts i gungning 

på andra håll. I periferin finns även Ellen och Rakel, men relationen till Frida är mycket 

starkare än till dem. Detta bevisas och bekräftas i små handlingar och ögonkast mellan Katrin 

och Frida hela tiden vilket stärker bandet mellan dem och samtidigt ställer Ellen och Rakel 

delvis utanför. Men relationen mellan Katrin och Frida är inte helt jämlik. Frida är klassens 

populäraste och snyggaste, hon är smart och kommer från en välbärgad familj och hon är van 

att få som hon vill. Katrin är däremot van att kompromissa, att uppmärksamheten ibland stjäls 

av lillebrodern och att pengarna sällan räcker till allt hon vill ha. Katrin ställer sig själv i ett 

oförtjänt underläge bredvid Frida, som ibland slår över i en skuldmedveten tacksamhet över 

att Frida valt henne som vän och att hon kanske inte förtjänar det.  ”Som om jag över 

huvudtaget inte förväntades leva och andas om inte Frida stod intill mig. […] Samtidigt 

drabbades jag av dåligt samvete. Jag borde förstås ha ringt henne innan vi gick.”37 Denna 

obalans leder under bokens gång till missförstånd och att de ofrivilligt sårar varandra. Katrin 

offrar hellre sin egen lycka än att såra Frida, men denna plan visar sig ogenomförbar och 

istället uppdagas hennes dolda sanningar och skadan blir än värre. Men som de äkta bästa 

vänner de är kan de med ärlighet och kärlek ändå förlåta varandra och försiktigt ta sin 

vänskap till en ny nivå.  
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4.4 Kärleken 
Katrin blir tillsammans med sin första pojkvän utan att riktigt vara mentalt redo, eller ens 

närvarande. Hon är inte kär i Andres, trots att han är snäll, omtänksam och en väsentlig del i 

hennes och Fridas planer för dubbeldejting. Andreas är däremot kär i Katrin och den glädje 

han visar över förhållandet ökar Katrins ångest och får hennes samvetskval att växa än mer. 

Hennes känslor är hos Adam, hennes tankar kretsar kring honom och hon får hela tiden 

påminna sig själv om att Andreas är hennes pojkvän. När känslorna för Adam växer är hon 

tillsammans med Andreas mer för Fridas skull än något annat.  

Adam når henne på ett annat plan än vad Frida kan. De har flera saker gemensamt och 

han hjälper henne förstå sig själv på ett nytt sätt. För honom kan hon berätta allt det Frida inte 

förstår och trots att de inte alls känner varandra är de helt öppna och naturliga när de är 

tillsammans. När hon är med Andreas handlar det mest om det fysiska, det är lite roligt och 

nytt men inte spännande. Hon kan inte prata med honom alls och det lilla de säger till 

varandra glömmer hon snabbt i skuggan av mötena med Adam. När hon är med Adam 

handlar det om helt andra saker, viktigare tankar och större känslor. Med honom är hon 

passionerad och ärlig. ”Vi hade knappt pratat med varandra förut och nu gick vi här och 

berättade allt möjligt. Det var fullständigt obegripligt vansinnigt och samtidigt helt 

självklart.”38  

4.5 Uppfostrande 
Inte heller Hur kär får man bli? har ett tydlig uppfostrande mål. Vad läsaren istället kan få ut 

och ta med sig är hur problemen och konflikterna till slut löser sig. Genomgående för 

konflikterna och dess lösningar är kommunikation. Problemen uppstår när kommunikationen 

brister och löser sig följaktligen först när parterna återupptar kommunikationen och på nytt 

öppnar sig för varandras tankar och känslor. Detta sker mellan Kasper och Marie när hon 

berättar om sitt nya jobb, Kasper sluter sig och Marie försvinner. Först efter Katrins 

övertalning återupptar de kontakten och kan utifrån det lösa sina problem. Mellan Katrin och 

Frida byggs konflikten i takt med att tystnaden växer. Allt det Katrin väljer att inte säga under 

tron att hon på så sätt skyddar Frida, slår slutligen över och sårar henne mer. När Katrin 

tillslut är ärlig krymper sveket och kvar finns deras vänskap. Viktors situation med mobbarna 

kan även den få en lösning först när han berättar om det, först då kan han få hjälp och stöd. 
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En annan sak som framhålls som viktig är vikten av att lyssna på sig själv och att även 

den egna lyckan är viktig. Att offra sig själv och sina egna drömmar för någon annans lycka 

och välmående är varken bra eller varaktigt. Katrin mår som sämst när hon offrar sitt eget 

välbefinnande för att inte såra Frida och som bäst när hon till slut får leva ut sin lycka och 

göra det hon själv helst av allt vill. Detta kan verka en aning dubbelsidigt eftersom Ingrids 

övergivande av familjen är hennes sätt att äntligen vara ärlig mot sig själv och andra. Att sluta 

offra sig för någon annans skull och äntligen leva det liv hon drömt om. Ingrids handlingar 

kan ses som det extremfall som ärlighet och öppen kommunikation kan undvika. Även hennes 

svek grundar sig i bristande ärlighet, självuppoffring för någon annans lycka och bristande 

kommunikation.  Detta kan heller inte lösas enbart genom att återuppta kontakten. Skadan av 

självförverkligandet efter ett så långt självuppoffrande skadar djupare och tar även längre tid 

att läka, och förlåta om det ens är möjligt att göra det helt.  

Sensmoralen som tas med från denna bok är med andra ord att ärligheten mot sig själv 

och andra är det som varar längst och först då sanningen kan diskuteras kan lycka uppstå.   
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5. Jämförelse 

5.1 Familjerna 
Ingen av böckernas huvudpersoner lever i den klassiska kärnfamiljen med gifta föräldrar och 

ett fåtal syskon. De blir alla tre förr eller senare övergivna och svikna av en eller båda 

föräldrarna. Ullabellas mamma dör redan innan hon har någon möjlighet att skapa sig minnen 

av henne, detta hindrar inte Ullabella från att göra upp sin egen bild av mamman och fantisera 

ihop minnen av henne. ”Hon hade varit utan mor så långt hon mindes tillbaka, och hade måst 

göra upp en bild för sig själv. Det hade blivit en kär bild; det fanns mycket hon ensam visste 

om i den; sedan fanns det kanske litet av Nora till vissa drag, och kanske litet av gamla Malin 

någongång också.”39
 Även om hon till en början lever med sin pappa är han inte vad man kan 

kalla en närvarande förälder och till slut lämnar han Ullabella i Malins händer för en resa som 

ska återställa hans rikedom och anseende. Någon gång nämns att han skickat enstaka brev till 

sin dotter, brev som inte visar någon insikt för att hon växer och mognar och de kommer 

aldrig regelbundet. Trots pappans totala försvinnande ur Ullabellas liv beskrivs hon aldrig 

som speciellt arg, ledsen eller besviken på honom, hon påminner sig om Noras uppmaning att 

inte låta sorgen ta över och att istället göra det bästa av det hon har. Anettes situation är 

liknande, även hennes pappa flyttar långt bort och de enstaka breven han skickar bevisar hur 

längesedan det var han faktiskt såg och pratade med sin dotter. Men i Brattströms beskrivning 

av detta, till skillnad från Stiernstedt, kan besvikelsen anas. "'Jag har talat med din far, du ska 

få vara hos honom ett tag...‘ Hon sa inte 'han tar dig', Anette förstod ändå."
40

 Det är först i von 

Bredows bok som den stora besvikelsen och ilskan över föräldrarnas agerande beskrivs 

ingående och det öppna ogillandet av föräldrars handlingar framställs tydligt. ”Jävla subba. 

Jävla, helvetes kärringhelvete ifrån helvetet! Hon hade naturligtvis inga ljusblå brev sparade. 

Hade de betytt något så hade hon inte glömt bort att vi fanns.”41 Känslorna väller över och 

beskrivs ordrikt direkt ur huvudpersonens perspektiv. Till skillnad från Ullabellas ständiga 

försvarande av fadern som försvunnit från henne för Katrin ett hårt anfall mot sin mamma och 

kräver en förklaring. Istället för att vårda minnet av den frånvarande föräldern går Katrin in 

för att älska den närvarande pappan hon har och hjälpa honom till lyckan genom att leta upp 

och acceptera hans nya kärlek Marie. Anette varken skäller eller försvarar sin pappa, hon 
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behåller alla känslor inom sig. ”’Jag klarar mig’, sa Anette. Fast hon kände sig i vägen, som 

ett besvär som man inte vill ha och inte riktigt vet var man ska göra av.”
42

 Även när hon till 

slut återser pappan och lämnar mamman är hon tyst om vad hon egentligen känner för dem 

och det beslut de tagit om hennes liv.  

Dessa olika perspektiv ur vilka familjerelationerna framställs, vilka känslor som 

beskrivs och hur de levs ut kan ses parallellt med den jämställdhetsutveckling som skett under 

samma tid. Då Ullabella utkom 1922 var det endast ett år sedan kvinnor fått rösta för första 

gången. Hoppfullheten om en ljus och jämnställd framtid syns. ” – Numera kan en flicka bli 

allt, sade Ada. I Amerika finns det en flicka som blivit präst.”
43

 Men kvinnorna själva 

framställs fortfarande utifrån de klassiska kvinnoidealen där omtanke och kärleksfullhet 

värderas högt.44 Inför de andra karaktärerna visar Ullabella inga andra känslor än de glada 

eller behärskat sorgsna, och inte ens för läsaren beskrivs huvudpersonen någonsin som arg. 

När Le lite grann kommer ut 1968 har fler förändringar skett till kvinnors fördel, de förväntas 

nu studera istället för att bara tillåtas göra det. Preventivmedel är tillåtna även om de 

fortfarande kan vara svåra att få tag på. Dock agerar Anette, som flicka, fortfarande inom 

vissa ramar av strukturer. Det är exempelvis aldrig hon själv som tar initiativet att göra 

närmanden på pojkarna i sin närhet utan alltid tvärtom och hon förföljs av obehaget inför 

mäns objektifiering av henne. ”Det var alltid lika obehagligt, hon fick krypningar och 

skyndade på stegen. […] Och så en nedvevad ruta, ett mörkt flottigt hår. ’Vart ska lilla fröken 

i regnet då. Hoppa in så kan jag köra…’”
45

 Anettes känslor beskrivs ofta som annat än glada 

men då endast för läsaren, inför de andra karaktärerna har hon en stadig mask av likgiltighet. 

De i Ullabella helt raderade känslorna får här plats men endast som tyst ogillande och aldrig i 

konfrontation med de som får henne att känna som hon gör. Känslorna existerar under ytan 

men får inte något direkt utlopp och byggs därför på tills de till slut väller över i destruktiva 

handlingar. I Hur kär får man bli? har könsrollerna inte heller försvunnit helt. ” – Farsor 

sticker, det har man ju hört. Morsor sticker inte. […] Mammor lämnar inte sina barn för något 

fräsigt toppjobb utomlands. Mammor offrar sig, mammor kan man lite på, mammor finns.”
46

 

Trots detta påstående är det precis vad Katrins och Viktors mamma har gjort, och detta 

antagande att mödrar inte överger gör sveket för dem bara större. När saker är jobbigt är det 
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Adam som tröstar Katrin och inte tvärtom, och när det kommer till det sexuella är det först 

Andreas som främst är drivande, inte för att hon är helt ovillig eller gör något hon inte vill, 

men hon är inte drivande. Inte förrän hon är med Adam vet hon precis vad hon vill och då är 

båda lika drivande. I Hur kär får man bli? skrivs hela känsloregistret ut i en mångsidig 

öppenhet, från den sprudlande lyckan till den mörka ilskan och tärande skammen. Katrins 

komplexa känsloliv studeras ingående och hon tillåts leva ut alla sina innersta och mörkaste 

känslor, även inför de andra karaktärerna i romanen. Hon själv och hennes känslor tas på 

allvar, de konfronteras och diskuteras. Det högröstade och ilskna som i de tidigare böckerna 

reserverats för män tillåts i Hur kär får man bli? även för Katrin och ses som accepterade och 

viktiga. 

Utifrån dessa böcker verkar det som accepterandet av att ogilla en frånvarande förälder 

går från att vara något som måste accepteras, de är ens föräldrar och ska därför älskas. Detta 

övergår till en tyst besvikelse utan utlopp, och för att till slut tillåtas att öppet levas ut i en 

högljudd ilska.  

5.2 Vänner 
Ullabella och Hur kär får man bli? beskriver en liknande vänskapsrelation där 

huvudpersonerna har en nära vän som de berättar allt för och som känner dem bättre än någon 

annan. De står varandra väldigt nära, de förstår och stöttar varandra i det mesta och planerar 

sin framtid tillsammans. "Ada kunde man anförtro sig till, ty hon förstod att tiga, hon var en 

riktig kamrat."47
 I båda böckerna beskrivs även att det finns andra vänner i deras närhet men 

att ingen av dem är en så bra vän som Ada är för Ullabella eller Frida är för Katrin. "Frida och 

jag brukade alltid hålla kontakten, även när vi var med andra. Små, korta kommentarer som 

visade att det ändå var vi."48 Det är en klassisk bild av flickors vänskap, att de snarare har en 

nära vän och endast umgås två och två istället för i en stor umgängeskrets med flera vänner de 

inte står lika nära. För Ullabella blir Ada livets stabila punkt, oavsett var de bor eller vilka 

skolor de går i har de alltid varandra att komma tillbaka till. Så länge lojaliteten och tilliten 

finns mellan dem är vänskapen kravlös och kärleken utan villkor. Mellan Katrin och Frida 

finns en annan dynamik där Katrins beundran för allt Frida har och är sätter henne i en 

tacksamhetsskuld över att överhuvudtaget få vara Fridas vän. Varje gång Frida bedyrar att 

deras vänskap är lika viktig för henne som den är för Katrin blir Katrin lite förvånad, och glad 
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eftersom hon vet att Frida skulle kunna få vilken vän som helst om hon så önskade. En skuld 

och en rädsla som skapar en känsla av att Fridas önskan är krav Katrin borde leva upp till, att 

alltid ringa, berätta allt och absolut inte sno den kille Frida utsett till sin.  

I Le lite grann beskrivs ingen sådan vänskapsrelation. De Anette umgås med som 

beskrivs i boken är det kompisgäng Tomas bjuder in henne till, en grupp ungdomar som 

umgås ofta men sällan för några personligt förtroliga samtal. Hon lär känna dem ytligt, men 

de bemödar sig knappt om att gengälda detta. Omgiven av jämnåriga och livliga diskussioner 

är hon ändå helt ensam. I Anettes tankar och minnen nämns några gånger Barbro, men hon 

verkar inte vara en så nära vän. "Barbro fick inte, hennes föräldrar gillade inte att hon gick på 

klubb i stan. De gillade visst inte Anette heller."49 De beskrivs haft kul tillsammans men när 

Barbros föräldrar inte tycker de ska umgås mer slutar de med det och någon större saknad 

nämns inte. Barbro var inte Anettes förtrogna, tidigare var mamman det, men då hon 

samtidigt är Anettes mamma kan de inte vara vänner på samma sätt som Ada och Ullabella 

eller Frida och Katrin, de upplever inte samma saker samtidigt och umgås inte i samma 

kretsar. När även mamman blir allt mer frånvarande blir Anette helt ensam med sina tankar 

och känslor, sina förhoppningar och orosmoln vilket leder henne till självdestruktiva 

handlingar. "Sen stack Kenne, Mick höll hennes arm och Kenne stack. Och det gjorde 

detsamma, allting gjorde detsamma. Alla andra klarade sig och var på säkra sidan, Tomas och 

Lena och Jana och Paul och Lasse och mamman och far, de var på säkra sidan. Och de såg 

henne inte. Inte Kenne heller... Han hörde nog också till dem som inte fanns."50 Utan 

förtroliga samtal och möjligheten att öppna sig för någon tar ensamheten över och 

självkänslan blir allt mer negativ.  För även om Ullabella och Ada till slut lever helt olika liv 

håller de kontakten och fortsätter dela varandras glädje och sorg. Katrin och Fridas relation 

som verkar ojämnställd kan trots detta överleva prövningen och efteråt kan de känna en större 

jämlikhet och närhet. Trots sina problem finns de för varandra, de försvarar och stöttar oavsett 

vad som händer och de blir aldrig så ensamma, aldrig så ledsna som Anette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5.3 Kärleken 
Gemensamt för de tre huvudpersonernas möte med kärleken är att de alla tre möter intresse 

från fler killar än en, och ingen av de tre är först med att ta initiativ. Ullabella beskrivs som 

ganska likgiltig inför sina två första beundrare Emil och Samuel. Även om hon under en lång 
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tid träffar Emil i hemlighet är det aldrig romantiskt och Ullabella har heller ingen önskan om 

att det ska bli det. Inte heller för Samuel hyser hon några varmare känslor än vänskapliga trots 

hans flirtande och ömhetsbetygelser. För Ullabella uppstår den djupa kärleken ur vänskapen. 

Först som vänner, när de insett att de delar värderingar och intressen och de båda kan känna 

hur de båda trivs i varandras sällskap uppstår den djupa och verkliga kärleken. "Men detta 

hände på den tid, då motorcyklar ännu voro ganska mycket en nyhet, ett utomordentligt och 

ovanligt nöje, i vilket Tore och Ullabella högeligen funno varandra. [...] Tore var ingen 

kavaljer som Samuel blivit; men han var heller inte så blyg som han först förefallit; han var en 

bra kamrat."51 Efter att ha blivit vän med Tore börjar hon känna något för honom, men hon 

tillåter sig inte att erkänna dessa känslor förrän han först berättar om sina känslor för henne. 

När han väl tagit det initiativet är hon dock inte sen att lyckligt leva ut den kärlek hon känner. 

Deras kärlek karaktäriseras av den vänskapliga grund den byggs på, av jämbördig respekt och 

framtidsdrömmar.   

Anettes möte med den djupa kärleken får vi inte följa, bara den tomma närheten som 

uppstår och som under en tid upprätthålls av fel anledningar. Anette känner inte heller så 

starkt för de killar som visar intresse för henne. Hon är med Tomas för att undvika hemmet, 

när Tomas säger att han gillar henne vet hon inte hur hon känner för honom, men smickrad av 

hans uppskattning planteras känslan i hennes medvetande. När han överger henne för att 

istället vara med Lena känner hon avundsjuka och ensamhet men inte saknad efter just 

Tomas. Med Lasse är hon för att det inte finns någon annan och för att undvika ensamheten. 

"Det var ändå fint med Lasse, fint med någon. Annars hade hon ju ingen."52 Hon tänker inte 

på Lasse när han inte är med men känner en glädje över att uppskattas, att någon ser henne 

och vill ha henne med. Men inte heller detta håller, när Jana kommer in i bilden igen glömmer 

han Anette och när han påminns om henne är det redan försent. Anette känner sig övergiven 

men någon djupare kärlek framställs inte. Inte heller vad hon längtar efter i kärleken beskrivs, 

bara längtan efter uppmärksamhet, att någon i hennes närhet ska visa uppriktigt intresse för 

hennes person.  

För Katrin uppstår attraktionen för Adam först, men detta är inte kärlek, än. Kärleken 

utvecklas efter deras första långa förtroliga samtal då de upptäcker gemensamma erfarenheter 

i sina familjesituationer och det gemensamma intresset för hundar. Andreas speglar hur alla 
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logiska rätt ändå kan vara helt fel när ingen känsla finns. Hon är med Andreas för att inte 

riskera att bli helt ensam om Frida blir tillsammans med Adam och Andreas är snäll och 

omtänksam. Men han kan inte bli Katrins kärlek då han inte attraherar henne och de heller 

inte har något gemensamt att prata om. Den djupa kärleken uppstår där både attraktionen 

finns och där samtalet flyter lätt om alla ämnen. Kärleken ligger just i känslan, den 

oemotståndliga tilldragelsen som inte kan stoppas av några sociala hinder, varken vänner eller 

pojkvänner. "Jag orkade inte tänka mer, inte bry mig, inte vara klok och förståndig. Jag hade 

längtat så mycket och förrådet av självbehärskning var tömt nu. När Adam sa så där och såg 

på mig med sina gråblå åskmolnsögon gick jag bara rakt in i honom, ville ingenting annat än 

att bara vara nära honom, bara dra in hans doft och vara alldeles, alldeles nära."53 

De beskriver all tre problematiken kring samvaro med någon av fel anledningar, men de 

rätta anledningarna skiftar mellan Ullabella och Hur kär får man bli? I Ullabella läggs vikten 

vid det jämställda, att inga begränsningar görs på grund av giftermålet och att respekten 

mellan parterna är större än traditionella normer och värderingar. I Hur kär får man bli? är 

jämställdheten och respekten för den andra en självklarhet och vikten ligger istället i den 

ömsesidiga kärlekskänslan. De har även en gemensam punkt där de båda böckerna sätter 

värde på att vara med någon som man kan dela allt med, någon som förstår utan att döma och 

älskar trots brister och någon att dela sina intressen med.  

5.4 Uppfostrande 
Det böckerna främst har gemensamt ur ett sensmoraliskt perspektiv är betydelsen av 

kommunikation och ärlighet både mot sig själv och mot personer i sin närhet. Det framträder 

på olika sätt i de olika böckerna men slutsatsen är densamma, problem skapas genom lögner 

och tystnad och kan endast lösas och förlåtas genom ärlighet och kommunikation. I Ullabella 

framställs lögnens skadande verkan i hur dåligt Ullabella mår när hon i smyg träffar Emil.  

Hon sviker sig själv när hon fortsätter att träffa honom även då hon själv inte längre vill, och 

kväver sig själv med dåligt samvete för att inte såra honom. Det samma gör Katrin i Hur kär 

får man bli? då hon försöker begrava sina egna känslor för Adam i tro och hopp om att 

skydda Frida. Hon ljuger för sig själv och andra samtidigt som det dåliga samvetet växer sig 

allt starkare inom henne. För både Ullabella och Katrin förvärras först situationen genom att 

sanningen kommer fram på fel sätt. Ullabellas faster får veta om de hemliga mötena från Emil 
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och kan inte förlåta Ullabellas svek. Katrin blir påkommen av Frida tillsammans med Adam 

och sårar henne dubbelt genom att både ha och ljuga om de förbjudana känslorna. Lösningen 

för både Ullabella och Katrin kommer då de själva berättar sanningen, Ullabella för Röster 

och tant Marie, Katrin för Frida. Med ärligheten följer förlåtelse.  

I le lite grann beskrivs detta på ett annat sätt, här framställs ingen tydlig konflikt med en 

lösning, istället blir det en beskrivning av tysthetens konsekvenser. Anette står aldrig upp för 

vad hon själv tycker eller vill och den tidigare goda kommunikationen med mamman blir allt 

mer begränsad. Denna tystnad leder till att hon glöms av vännerna och försvinner i periferin. 

Hon säger inte emot om drogerna som ges henne förrän det är försent och konsekvenserna 

redan är i rullning. Antingen förväntas läsaren själv förstå hur problemen borde hanterats, 

alternativt att livet inte består av enkla konflikter med tydliga lösningar.  

Något annat de tre böckerna har gemensamt är att alla huvudpersonernas utseende tas 

upp och kritiseras av dem själva eller andra vid ett eller flera tillfällen, eller att de på andra 

sätt objektifieras av omgivningen. Oavsett andra positiva förändringar som skett för kvinnors 

jämnställdhet, så som den alltmer självklara rätten till utbildning och jämnare relationer 

mellan män och kvinnor, fortsätter det vackra utseendet att främst vara en kvinnlig 

egenskap.
54

 Betydelsen av en kvinnas utseende fortsätter väga tungt i hennes egen värdering 

av sig själv och i hur andra värderar henne. Att det vackra yttre ges så stor betydelse skapar en 

ständig utsatthet, en fullt synbar sårbarhet som gestaltas i alla tre verken. Tydligast sker detta i 

Ullabella där fasterns avsikter att göra Ullabella till en hemmets prydnad explicit uttalas och 

fasterns kritik av Ullabellas utseende är både hårt och utan minsta eftertanke för Ullabellas 

känslor eller självförtroende. "- Någon skönhet blir du ju inte, det voro tyvärr varken din far 

eller din mor."55 I Le lite grann är det mer objektifieringen från män och killar i närheten som 

framträder. Det är musiklärarens närgångna instruktioner, männen i bil som sakta kör bredvid 

trottoaren och erbjuder skjuts. Det är även Tomas som själv beskriver hur han gillar hennes 

tystnad och åsiktslöshet och Lasse som säger att hon påminner om en leksak han drog efter 

sig som liten, en leksak han tappat men nu har han ju henne att dra efter sig istället. I Hur kär 

får man bli? är det den självkritiska synen på utseende som lyfts. Katrin beskriver sitt 

utseende genom att se sig i spegeln, kritisera det mesta hon ser och jämföra sig med bästa 

vännen. "Min näsa var kanske lite för stor och läpparna för breda, men håret var i alla fall 
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ganska snyggt. Vem visste hur det skulle bli om jag klippte det kort? Frida var snygg i alla 

frisyrer. Men jag var ju inte som hon."56 Frida har vad av omvärlden ser som nära ett perfekt 

utseende, hon därför tar hennes kritik hårdast. "- Du passade nog bättre i lite längre, sa Frida. 

Jag var inte säker på om hon var välmenande eller lite elak. - Fast det är snyggt sådär också, 

la hon till sedan."57
  

Skolan är något alla tre huvudpersoner går i, men deras relation och syn på den är olika, 

vad som ses som viktigt och vad som ses som självklart förändras. I Ullabella är Ullabella 

glad och ivrig att få lära sig så mycket som möjligt, hon ses även som priviligierad som har 

möjlighet till detta, att hon som ung kvinna tillåts detta och med hjälp dessutom har pengar till 

att göra denna vilja till verklighet. I Le lite grann och Hur kär får man bli? är skolan snarare 

något självklart och Anette ser det mest som ett jobbigt tvång. Le lite grann tar upp skolans 

oförmåga att se och hjälpa alla. Anettes antagna dyslexi och oförstående lärare gör skolan 

omöjlig för henne utan mammans hjälp och hon har inte en tanke på att fortsätta med någon 

högre utbildning när grundskolan väl är avklarad. I Hur kär får man bli? är skolan snarast en 

fond mot vilka vissa scener i Katrins liv utspelas. Den beskrivs varken som problematisk eller 

fantastisk, den är en självklar del av vardagen.  
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6. Sammanfattning 
I denna uppsats har jag analyserat tre ungdomsböcker från tre olika tidsepoker under 1900 – 

och 2000 – talen som riktar sig till flickor i åldrarna 14–19 år. Syftet med detta är att tydligare 

se förändringar i vuxnas syn på ungdomar med speciellt fokus på unga kvinnors 

vuxenblivande. För att se detta använder jag mig av frågeställningarna: Hur ser 

huvudpersonens relationer med familj och vänner ut och hur skiljer sig dessa åt i de olika 

verken? och: Hur ser den uppfostrande attityden ut hos berättaren och hur skiljer sig dessa åt i 

de olika verken? Analysen är baserad på de gemensamma teman alla tre böcker gestaltar, 

familj, vänskap, kärlek och uppfostran. Utifrån detta har jag gjort en jämförelse för att se hur 

de skilda tidsandarna speglas i ungdomslitteraturen.  

Familjerna som gestaltas är alla splittrade med frånvarande och svikande föräldrar, men 

böckerna skiljer sig i hur dessa svek beskrivs och upplevs av huvudpersonerna. De rör sig från 

Ullabellas lugna acceptans, övergår till Anettes tysta bitterhet för att slutligen ilsket skrikas ut 

av Katrin. En tydlig spegling av den förändrade relationen mellan förälder och barn men även 

av vilken plats flickor får ta och hur de tillåts uttrycka sig. Vikten av vänskapsrelationer tas 

upp i alla tre verken men är mest lika i Ullabella och Hur kär får man bli? där 

huvudpersonerna har den enda bästa vännen de delar allt med. I Le lite grann är det istället 

konsekvenserna av bristen på verklig vänskap som beskrivs i Anettes vilsna ensamhet. På 

samma sätt visas kärleken, Anette finner aldrig den djupa kärleken bara den falska. Medan 

både Ullabella och Katrin både hittar fel innan de tillslut hittar den rätte och för dem perfekta 

kärleken. Uppfostran är det avsnitt som skiljer mest mellan böckerna men har en gemensam 

nämnare i vikten av öppen och ärlig kommunikation. Skillnaderna syns tydligast i hur de 

läggs fram och vad som betonas som viktigt. Ullabella har ett tydligt ramverk av vad som är 

rätt eller fel som för läsaren är lätt att följa. Le lite grann har en mer komplex struktur 

bestående av karaktärers diskussioner kring till exempel droger, och för och nackdelar som 

kan ses kring dessa. En nyanserad information för att skapa medvetenhet. Hur kär får man 

bli? är istället ett långt exempel på att det mesta löser sig tillslut om man bara konfronterar 

problemen och pratar om dem.  

Den största förändringen som kan ses genom jämförandet av dessa tre romaner är de 

förändrade möjligheterna för vad flickor kan göra och vara. För en framtida forskning skulle 

undersökningen kunna göras med fler böcker utgivna under dessa tider, riktade till samma 

målgrupp, för att ge en tydligare helhetsbild av synen på unga flickor och deras väg in i 

vuxenvärlden.  
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