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Inledning och bakgrund 
Den litteratur som vänder sig till barn och unga kallar vi idag helt naturligt för 

ungdomsböcker. Termen är dock ett relativt nytt begrepp inom svensk litteraturhistoria. 

Begreppet började användas först under 1960-talet och ersatte då de båda termerna flickbok 

och pojkbok. Denna tidigare väldigt tydliga uppdelning av litteratur beroende av kön hade 

förekommit ända sedan man började producera böcker specifikt riktade till barn och 

ungdomar (Theander 2006, s. 9f). Främst kom utvecklingen av pojk- och flickböcker igång 

under 1800-talet (Theander 2006, s. 9), men själva genrerna kan härledas ända bak till 1600-

talet då handlednings- och rådgivningsböcker för flickor respektive pojkar utkom (Andræ 

2001, s.14). Böckerna hade från början genom sin rådgivande karaktär ett uppfostrande syfte, 

och skulle förebereda flickorna och pojkarna för familje- respektive samhällslivet. Den 

uppfostrande karaktären var något som bibehölls och fick utgöra en stor del av stommen för 

flickboken när den på allvar började produceras under mitten av 1800-talet. Pojkboken kom 

under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet istället att bli ett slags äventys- och 

reseskildringsbok (Andræ 2001, s.155).  

 Trots ett långt förflutet för genrerna började termerna flickbok och pojkbok att användas 

först i början av 1900-talet och en mängd böcker utkom inom de båda kategorierna innan man 

under 1960-talet starkt började ifrågasätta särbehandlingen av könen. Efter 1965 var förlaget 

B.Wahlströms de enda som fortsatte att marknadsföra sina böcker som flick- och pojkböcker, 

medan övriga förlag nu alltså talade om den gemensamma ungdomsboken (Theander 2006, s. 

10).  

 I den här uppsatsen har jag valt att studera fenomenet flick- och pojkbok för att tränga 

djupare in i en del av den sekellånga period där dess existens kom att påverka flera 

generationer av uppväxande flickor och pojkar. Jag ska genomföra en jämförande 

undersökning av de båda genrerna, bland annat för att se om den stereotypa könsrollsbild som 

många gånger har målats upp kring innehållet i böckerna verkligen existerar och i så fall på 

vilket sätt och i vilken utsträckning.  

 

Syfte, frågeställning och metod 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur könsrollerna gestaltas i böcker som torde kunna 

räknas som flickböcker respektive pojkböcker. Flera frågor är relevanta i arbetet med att 

analysera böckerna: Ser könsrollerna likadana ut i både pojk- och flickböckerna, eller skiljer 
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de sig åt beroende av sin tänkta mottagare? Uttrycks det explicit hur en flicka/pojke ska vara? 

Om normer finns uttryckta; lever huvudpersonerna alltid upp till dessa? Vad händer om de 

inte gör det? Är det någon gång tydligt att flickor och pojkar ska bete sig olika i samma 

situation?   

 Åtta böcker kommer att närläsas med fokus på vad som berättas och hur det berättas i 

förhållande till mina frågeställningar. Framför allt kommer respektive boks huvudkaraktär att 

granskas, men också viktiga bikaraktärer kommer att analyseras, eftersom det troligtvis är i 

huvudkaraktärernas relation till dessa som normer kring beteende kan komma till uttryck. 

Dessutom är givetvis fler karaktärer än huvudkaraktären intressanta eftersom flickböcker 

annars nästan uteslutande skulle behandla flickor och vice versa (Andræ 2001, s. 47).  

 

Primärlitteratur 
För att kunna besvara mina frågeställningar ämnar jag följaktligen närläsa ett antal flick- och 

pojkböcker. På grund av uppsatsens begränsade omfång har jag valt att läsa fyra flickböcker 

och fyra pojkböcker. Detta antal borde vara tillräckligt för att kunna ge en relativt bred bild av 

pojk- respektive flickböckerna, och därmed också för att kunna dra några försiktiga slutsatser 

kring ämnet. Dessutom är det mindre antalet böcker en förutsättning för att jag ska ha 

möjlighet att gå på djupet, vilket ett större material inte hade givit mig utrymme till.  

 Böckerna som jag har valt ut för närläsning är alla skrivna av svenska författare, och de är 

utkomna under början och mitten av 1960-talet. Detta för att skapa en någorlunda homogen 

bas att i slutändan kunna göra jämförelser inom, och för att utesluta kulturella olikheter inom 

genrerna eller skillnader kopplade till respektive samtid. 1960-talet är dessutom intressant ur 

den synpunkt att det är just under mitten av denna period som nästan alla förlag upphör med 

att dela in böckerna efter den tilltänka läsarens kön. Därmed är det också intressant att se om 

samhällets nya ideologi, om att särbehandling av könen var av ondo, märks i böckerna, eller 

om genrerna i sig var så pass välförankrade att deras ideal levde kvar i sitt ursprungsskick 

ända till dess att genrerna slöts samman. Dessutom finns det ännu fler anledningar till att välja 

att undersöka slutskedet inom flick- och pojkbokshistorien. Ulla Lundqvist menar exempelvis 

att de svenska pojk- och flickböckerna innan 60-talet framför allt är efterapningar av de 

angloamerikanska ditona, och att det är först under 60- och 70-talen som den svenska 

ungdomsboken blir ”självständig, ja till och med ledande”(Lundqvist 1994, s. 37). Kanske 

syftar Lundqvist framför allt på de böcker som utkom efter man slutat dela in böckerna i flick- 

och pojkkategorierna, men det är svårt att föreställa sig att författarna skulle börja skriva 
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självständigt och bra just i det ögonblick som man hittat en gemensam term för böckerna. 

Därmed är det troligt att flick- och pojkböckerna i början på 60-talet också innehar denna 

goda kvalitet, vilket naturligtvis gör dem än mer värda att läsa och undersöka.  

 För att väga in ytterligare en faktor har jag valt att läsa böcker skrivna av både kvinnliga 

och manliga författare. Enligt en gedigen avhandling från 2006 om flickboken av Birgitta 

Theander, Älskad och förnekad. Flickboken i Sverige 1945-65, finns det nämligen belägg för 

att författarens eget kön kan påverka innehållet i flickböcker (Theander 2006, s. 436). Rimligt 

är att anta att motsvarande påverkan av författarens kön borde ske på pojkböcker. Om enbart 

kvinnliga författare hade valts till de analyserade flickböckerna och enbart manliga författare 

hade valts till pojkböckerna i min undersökning, hade det alltså varit stor risk att resultatet 

speglat en större skillnad mellan genrerna än vad som är nödvändigt. Nu är den övervägande 

andelen flickböcker förvisso skrivna av kvinnor och vice versa, men jag har ändå valt att läsa 

flickböcker skrivna av två kvinnor och två män, och pojkböcker skrivna av två kvinnliga 

författare och två manliga. Detta ger möjlighet för ytterligare ett jämförande och intressant 

moment, inte minst för att se om även dessa böcker bekräftar Theanders slutsatser om att 

författarens kön tycks påverka könsrollsbeskrivningarna. 

 I mitt val av böcker har jag dock inte gjort någon avgränsning vad gäller innehåll, 

huvudkaraktärernas ålder eller dylikt. Detta eftersom jag förutsätter att ett mer slumpartat 

innehåll ger en intressantare bredd och ett mer heterogent undersökningsmaterial, vilket jag 

upplever mer spännande att ta mig an.  

 Vilka böcker räknas då som flickböcker och vilka räknas som pojkböcker? Hur särskiljs 

genrerna? Enligt Theander kan urvalet av genre inte ske genom att enbart ta hänsyn till 

bokens egenskaper, ämnen och stil. Ett sådant urval leder nämligen enbart till ett 

cirkelresonemang där böcker väljs ut utifrån de föreställningar man redan har kring genren, 

vilka därmed också alltid bekräftas. Hon hävdar att genrer alltså inte kan särskiljas genom att 

vissa kriterier är uppfyllda, utan istället bör samtidens uppfattning om bokens genre vara det 

vägledande. För att få ett grepp om hur denna uppfattning kan ha sett ut, har Theander i sin 

studie genom att granska omslag och invändiga boklistor i böckerna tagit reda på för vem den 

har marknadsförts, hur böckerna beskrivs genom samtida recensioner och annonser samt hur 

böckerna omnämnts i annan rådgivande litteratur (Theander 2006, s. 14ff). Att i efterhand 

kunna veta hur en bok mottagits och hur den kategoriserats av sin samtid är dock inte helt 

enkelt om detta inte angivits explicit. Eftersom en sådan genrebestämning kräver större 

efterforskning än vad som ryms inom ramen för denna uppsats, har jag valt att inte göra 

dikotomiseringen av genrerna till uppsatsens huvudsakliga mål, utan främst fokusera på hur 
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könsrollerna för pojkar och flickor skildras i de olika böckerna, samt se om detta skiljer sig åt 

i böcker med manliga eller kvinnliga huvudkaraktärer och med manliga eller kvinnliga 

författare.  

 Genom Theanders urval har jag dock enkelt kunnat plocka fram fyra flickböcker skrivna 

av både manliga och kvinnliga författare under början av 60-talet. Böckerna jag har valt, 

angivna i ordning efter utgivningsår, är: 

• Flicka i april av Kerstin Thorvall, den första i serien om Lena, utgiven 1961 av Albert 

Bonniers förlag. 

• Skriv upp det, Lotta! av Merri Vik (pseudonym för Ester Ringnér-Lundgren) som gavs ut 

av B. Wahlströms förlag 1962. En i raden av långserien om Lotta.  

• Bileams åsna av Lars Eneling som gavs ut 1964 av Albert Bonniers förlag. 

• En sommar för Erika av Hans Peterson, utgiven av Rabén och Sjögren 1964.  

 Betydligt svårare har det varit att få tag på litteratur som bör ha ansetts vara riktade till 

pojkar, av svenska författare skrivna under 1960-talet. Genom 1961-års upplaga av Barn och 

böcker (vilket också är den sista i sitt slag) har jag, under boklistan för pojkar, fått fram två 

böcker som kom ut 1960. I övrigt har jag hittat två böcker med pojkar i huvudrollen som är 

skrivna av svenska författare under den valda tidsperioden. Böckerna är: 

• Hos indianer av Martha Dahl, utgiven 1960 av Albert Bonniers förlag. 

• Blå-två-hoppa av Leif Hamre, utgiven 1960 av Albert Bonniers förlag. 

• Doktorns pojk´av Karin Anckarsvärd, utgiven av Albert Bonniers förlag 1963. 

• Åshöjdens bollklubb av Max Lundgren, som gavs ut 1968 av Albert Bonniers förlag.   

 Mitt urval böcker, gjort främst med hjälp av Theanders avhandling och den rådgivande 

Barn och böcker, torde vara relativt representativt för hur en pojkbok och flickbok producerad 

under 60-talet såg ut. Därmed ämnar jag även i den fortsatta uppsatsen, för tydlighets och 

enkelhets skull, att benämna böckerna som flick- och pojkböcker, trots att denna 

genreuppdelning inte helt kunnat befästas.  

    

Teori 
Under de senaste tjugo åren har en hel del forskning kring den svenska pojk- och flickboken 

gjorts. Framför allt har flickboken varit i fokus på många sätt. När man översiktligt sätter sig 

in i delar av forskningen, kan man märka en viss konsensus, men det går också att finna olika 

uppfattningar kring hur flick- och pojkböckerna har sett ut och vad de har förmedlat. När det 

gäller flickboken verkar forskarna vara överens om att den officiella bilden av den ofta varit 
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väldigt fördomsfull och ensidig, och att litteraturen för flickor ofta nedvärderats (Ørvig 1988, 

s. 11, Theander 2006, s. 34). Flickboken har exempelvis kritiserats för ”sin orealistiska 

handling, sin stereotypa behandling av stoffet och för undermålig karaktärsbeskrivning” 

(Andræ 2001, s.43). Samtidigt verkar pojkboken sällan ha utsatts för kritik, åtminstone inte 

alls i samma utsträckning, utan den har snarare setts som självklar läsning för pojkar (Ørvig 

1988, s. 16, Andræ 2001, s.43 ). Forskare som Mary Ørvig och Birgitta Theander gör båda 

ansatser till att försöka bredda bilden av framför allt flickboken, och Theander är den av dem 

som ställer sig allra längst ifrån den stereotypa bilden av vad flickboken är och representerar. 

Hon menar att genren flickbok var väldigt bred, och att denna bredd sällan framhållits 

(Theander 2006, s. 423).  

 Det bör påpekas att olika forskare haft olika historiska perspektiv på sina analyser. 

Marika Andræ är den som har det äldsta tidsperspektivet. Hon har i boken Rött eller grönt? 

Flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914-1944, som titeln 

anger, granskat ett urval av förlaget B.Wahlströms ungdomsböcker under trettio år i början på 

1900-talet (Andræ 2001). Birgitta Theander har i sin avhandling Älskad och förnekad. 

Flickboken i Sverige 1945-65 valt att studera flick- och pojkbokens sista två decennier som 

genre (Theander 2006). Rita Liljeström har gjort undersökningar av flick- och pojkböcker 

under samma tidsperiod som Theander. Under 1960- och 70-talen presenterar Liljeström 

resultatet bland annat i form av ett par artiklar: ”Könsroller i ungdomsböcker och massmedia” 

och ”Det dolda mönstret i ungdomsböcker” (Liljeström 1966 resp. 1972,). Mary Ørvig har i 

Flickboken och dess författare – Ur flickläsningens historia (Ørvig 1988) behandlat 

flickboken ur ett historiskt perspektiv med start från dess födelse och med fokus framför allt 

på den internationella flickboken. Maria Ulfgard är den enda av forskarna som fokuserat sina 

studier på flickors läsning i nutid, och även om genren flickbok officiellt sätt inte finns när det 

gäller moderna böcker, har Ulfgard ändå valt att kategorisera delar av vad flickorna läser som 

just flickböcker.  

 Theander och Liljeström har visserligen gjort sina studier med flera decenniers 

mellanrum, men eftersom undersökningsmaterialet är hämtat ifrån samma tidsperiod är deras 

åsikter naturligtvis relevanta att jämföra. Liljeströms artiklar, som alltså produceras under en 

tid då man i samhället tar starkt avstånd ifrån särbehandlingen av könen, beskriver 

flickböckerna och pojkböckerna som väsenskilda genrer. Liljeström menar att flickboken har 

haft ”sin motivkrets inom hemmet, skolan, internatet eller förälskelserelationen, medan 

pojkboken i motsvarande ålder handlar om erövringar och upplevelser i en vidsträckt 

vildmarks- och äventyrsvärld” (Liljeström 1966, s. 79). Theander hävdar precis fyrtio år 
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senare att ”tematiskt spänner flickboken över ämnen från krig till kärlek, från familjekrets till 

yrkesliv, från yttre äventyr till inre utveckling, från moralfrågor till lättsam underhållning” 

(Theander 2006, s. 423). Uppfattningarna om flickboken går med andra ord något isär – eller 

har förändrats över tid.   

  Flera forskare har, enligt Theander, uppfattningen att flickorna påtvingades att läsa sina 

flickböcker, medan pojkarna läste pojkböcker helt enkelt för att de föll i deras smak. Att 

flickböckerna skulle vara något som flickorna var passivt utsatta för tar Theander dock själv 

avstånd ifrån (2006, s. 29), och Ørvig menar att trots all kritik som flickboken har fått utstå, så 

har flickorna ”alltid älskat sina flickböcker: de handlar ju om dem själva” (1988, s. 11). 

Ørvigs uttalande ifrågasätts dock bokstavligen i Maria Ulfgards studie. Ulfgard har undersökt 

en grupp flickors läsning i nutid, och hon menar att det kan diskuteras om flickböckerna 

handlade om flickorna själva, eftersom flickböckerna ofta var importerade och beskrev ett liv 

ganska långt ifrån en vanlig svensk flickas verklighet. Dessutom pekar hon på att hennes 

undersökning har visat att flera flickor inte uppskattar det som Ulfgard definierar som dagens 

motsvarighet till flickböckerna och istället önskar mer spänning och skräckfyllda historier 

(Ulfgard 2002, s. 53f).  

  Framför allt är det Theander och Andræ som verkligen tematiserar själva 

könsrollsskildringen i flick- och pojkböckerna, och därmed får delar av deras resultat stå som 

bakgrund till denna uppsats. Theander, som då framför allt fokuserat på flickböcker, menar att 

kärlek som ämne i flickböckerna är mycket vanligt, men håller inte med om att den typiska 

flickboksflickan alltid skulle ha ett romantiskt mål för ögonen, vilket tidigare ofta hävdats 

(Theander 2006, s.122). Theander menar dessutom att hon kan se att förekomsten av flickan 

som håller äktenskapet och drömmen om evig trohet som det mest centrala minskar rejält 

under den tidsperiod hon undersökt. Kärleken som tema finns dock kvar under hela hennes 

undersökningsperiod, men den skildras efterhand på ett annat sätt, med mer fokus på själva 

känsloupplevelsen istället för på drömmen. För flickboksflickorna kan således kärleken 

existera utan att nödvändigtvis behöva förknippas med tankar om framtiden (Theander 2006, 

s. 92ff). Kärleksrelationerna som förekommer är naturligtvis av intresse att studera, eftersom 

samspelet mellan pojken och flickan torde kunna avslöja något om de könsroller som råder. 

Theander uppfattar i sitt material att flickboksflickan ”tycks ha ett behov av att beundra 

mannen, att se upp till honom” (Theander 2006, s.105). Trots det menar hon inte att flickan 

automatiskt underordnar sig mannen, utan hävdar istället att det oftast är så att pojkarna och 

flickorna är jämnstarka i förhållandet (Theander 2006, s. 107). Dessutom vill Theander inte 

fastna vid bilden av flickboken som en enbart kärleksskildrande bok, utan menar att 
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flickboksgenren också innehåller ”äventyr, deckargåtor, utlandsresor och exotiska miljöer”, 

och att dessa teman dessutom utgör en väsentlig del av genren även om de annars oftast 

förknippats med pojkböcker (Theander 2006, s.146). Att flickboksflickorna bara skulle nöja 

sig med kärlek till en man är något som Theander också förkastar. Hon menar att flickorna i 

nästan hälften av böckerna har någon form av yrkesdröm, och att önskningarna om det 

tilltänkta yrket dessutom är väldigt olika, och ”tycks härmed inte låta sig begränsas av 

könsstereotyper” (Theander 2006, s. 125). Dessutom anser Theander att flickorna i hennes 

material har ett starkt själförtroende och att de inte verkar ha något behov av att hävda sig 

emot pojkarna (Theander 2006, s. 199).  

  Studerar man Andræs resultat märker man tydligt att hennes undersökningsmaterial är 

från en annan tid. Hennes bild av flickboksflickan är mer lik den stereotypa bilden, och hon 

menar att flickan ofta tar på sig en omhändertagande roll och att förståndighet verkar vara en 

av de mest väsentliga dygderna för en flicka.  

 

I det ingår att vara ordentlig, pliktuppfyllande, läraktig, väluppfostrad och klok. Denna förståndighet 

paras gärna med ett praktiskt handlag, ett naturligt sätt och självbehärskning. Andemeningen är att en bra 

flicka bör vara till nytta för andra, men även kunna reda sig själv (Andræ 2001, s. 60).  

 

 Hur skildras då pojkarna i pojkböckerna? Andræ menar att pojkarna oftast placeras i en 

spännande miljö, och att äventyr i vildmarken är det vanligaste inslaget i pojkböckerna 

(Andræ 2001, s. 212). Hon menar att äventyrsinslagen för pojkarna innebär ”kampsituationer 

mot andra män och träning i kontroll och andra färdigheter” (Andræ 2001, s. 238). På 30-talet 

blir flygböckerna dessutom allt vanligare, och denna nya undergenre kräver egenskaper av 

pojkbokspojkarna så som ”disciplin, underordning och självkontroll” och flygäventyren ger 

dem ”upplevelse[r], spänning och frihet” (Andræ 2001, s. 226).  

  Andræ visar också att manligheten i pojkböckerna hon undersökt ofta definieras via 

grupptillhörighet, och att olika grupper dessutom rangordnas. Hon menar också att det ofta är 

tydligt i böckerna vilka karaktärer som ses som förebilder och vilka som framstår som 

varnande exempel (Andræ 2001, s. 238). Att män framför allt har med män att göra och att 

den unga pojken framför allt strävar efter att bli ”en riktig karl” betonas också: ”Genom att 

pojken lär sig att finna sig tillrätta i manliga sfärer, i över- och underordningar och i kamp 

med jämbördiga män, förbereds han för det offentliga livet” (Andræ 2001, s. 245).  

 Material skrivet om de böcker jag valt ut som primärmaterial har jag inte kommit över i 

någon större utsträckning. Enbart två av böckerna (Flicka i april och Åshöjdens bollklubb) har 



 9 

jag funnit texter kring som rört vid ämnet könsroller. Om framför allt Åshöjdens bollklubb 

finns mycket skrivet i boken Fotboll och frihet (Kjersén Edman 1987), men temat könsroller 

blir aldrig särskilt centralt. Om Flicka i april står det bara ett vagt omnämnande i boken Ord 

och bilder för barn och ungdom II. Utblick över barn- och ungdomslitteraturen (Furuland och 

Ørvig 1986). Därför har jag valt att inte ta upp någon av dessa texter som bakgrund till min 

uppsats.  

  

Disposition 
Med utgångspunkt i mina angivna frågeställningar ämnar jag först belysa könsrolls-

problematiken i varje utvald bok. Därefter avser jag jämföra flickböckerna sinsemellan för att 

se om jag kan befästa några gemensamma drag hos dem. Motsvarande granskning och analys 

kommer sedan att genomföras på pojkböckerna. I analyserna kommer jag genomgående att 

göra jämförelser med de resultat som Theander och Andræ visat i sina studier. Även om 

Andræs studier är gjorda på material före min urvalsperiod, kan de naturligtvis ändå vara av 

intresse, eftersom de i jämförelser med Theanders studier visar huruvida mina böcker är 

tidstypiska eller kanske efter sin tid. Slutligen kommer en jämförelse av flickböckerna och 

pojkböckerna att äga rum, en diskussion att hållas kring betydelsen av författarens kön för 

innehållet i boken, samt några försiktiga slutsatser att dras av mina studier av böckerna.  

 

Analys   

Karaktärsskildringar och könsroller i flickböckerna 

De fyra flickböcker jag har valt ut är alla utgivna mellan 1961 och 1964, och i alla är 

huvudkaraktären en flicka i tonåren. Lotta, som är huvudperson i Skriv upp det Lotta! (1962) 

är den yngsta av dem och ska snart fylla 15 år. Lena i Flicka i april (1961) är äldst och har 

precis tagit studenten. Däremellan befinner sig Erika (En sommar för Erika¸1964) och 

Elisabeth (Bileams åsna, 1964) som är huvudkaraktärerna i de andra två böckerna. I tre av 

böckerna är flickorna själva berättare och berättelsen framskrider i jag-form. Endast i Flicka i 

april berättas det om Lena i tredje person. Detta kan vara relevant att ha i åtanke eftersom 

bokens berättare är den som uttrycker vad som sker och därmed också avgör hur det 

framställs.  

 De teman som behandlas i böckerna skiljer sig naturligtvis åt, men somliga saker 

kommer igen i flera av böckerna. I Skriv upp det Lotta! tas egentligen inte några riktigt svåra 
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ämnen upp; boken handlar mest om hur Lottas slarviga och impulsiva personlighet ständigt 

får henne att trampa i klaveret. Elisabeth i Bileams åsna har betydligt svårare ämnen att 

hantera. Hennes mamma är inlagd på en klinik eftersom hon är psykiskt sjuk, hennes pappa 

funderar på skilsmässa och hon själv blir oskyldigt anklagad för att ha stulit en portmonnä, 

vilket leder till utanförskap och komplikationer. Komplicerade föräldraförhållanden och 

utanförskap är ämnen som tas upp även i En sommar för Erika. Där är tillika kärlekstemat 

centralt, och en stor del av boken behandlar Erikas kärlek till Arne och hennes kamp för att 

vinna honom ifrån konkurrenten Kerstin. Kärlek är ett väsentligt tema även i Flicka i april, 

där Lena blir väldigt kär i Mikael. I övrigt behandlar också denna bok ofrivilligt utanförskap. 

Känslor av olika slag är med andra ord betydelsefulla i de tre sistnämnda böckerna, men även 

i Lotta-boken, eftersom Lotta gärna dagdrömmer om sin kärlek Paul.  

 Hur ser då könsrollerna ut i de olika böckerna? Flicka i april är den bok som mest  

överensstämmer med de stereotypa könsrollerna och med den traditionella uppfattningen om 

flickböcker som presenterades i teoriavsnittet. Denna tolkning grundas på hur Lena beskrivs, 

hur kärleken till Mikael tar över allting och hur det implicit uttrycks hur flickor och pojkar ska 

vara. Detta är något som är extra intressant i relation till den bakgrund att Kerstin Thorvall 

senare ansågs vara en ledande feministisk författare under 1970-talet.  

 Lena beskrivs dock som foglig och ”lättagad” (Thorvall 1987, s. 7) samt som en präktig, 

duktig och skötsam flicka. Dessutom är hon blyg och skygg och sköter sig väl i skolan 

(Thorvall 1987, s.9). Hon har dåligt självförtroende, bland annat för att hon tycker att hon är 

både tjock och ful (Thorvall 1987, s. 49). Lena har dessutom vissa svårigheter med att 

kontrollera sina känsloyttringar (Thorvall 1987, s. 94) och visar enligt en av lärarna på 

konstskolan ”brist på behärskning” (Thorvall 1987, s.122). Att självbehärskning är något att 

eftersträva framgår uppenbarligen i denna bok precis som i Andræs studier (Andræ 2001, 

s.60).  

 Lena blir förälskad i Mikael. Han är en av de populäraste eleverna på konstskolan i 

Stockholm dit Lena flyttar, och den mest omnämnde manliga karaktären i boken. Mikael 

beskrivs som snygg och lite farlig (Thorvall 1987, s. 77) och Lena kan inte komma på något 

som faktiskt kan få honom att tappa fattningen (Thorvall 1987, s. 89). I Lenas ögon är han 

allt, och ”vad Mikael sa var lag och evangelium” (Thorvall 1987, s. 79), ”hon dyrkade 

honom” (Thorvall 1987, s. 80). Denna dyrkan stämmer väl överens med Theanders teorier om 

att flickboksflickan ofta har ett behov av att beundra och se upp till mannen i sin närhet 

(Theander 2006, s. 105). Eftersom Thorvall använder väldigt kraftiga och lite dramatiska 

begrepp kring hur Lena känner för Mikael, så skulle man kunna fundera på om hon har för 
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avsikt att ge skildringen en ironisk underton. Dock uppfattas aldrig en sådan ton, och därmed 

ges orden ingen vidare tolkningsmöjlighet.  

 Att en pojke är det mest centrala i livet för Lena är dessutom inget märkvärdigt enligt 

boken. Där framgår det nämligen att flickor sällan var med i diskussioner som handlade om 

religion, pacifism och andra svårare ämnen. ”Unga flickor tycker ofta att det finns för dem 

betydligt angelägnare saker än Gud och vätebomben” (Thorvall 1987, s. 81). Det antyds 

dessutom att livets mening och innehåll för en flicka är pojksällskap (Thorvall 1987, s. 82). 

Därmed får denna bok sällas till de relativt få böcker under denna period som enligt Theander 

har som huvudmål att hitta livsuppfyllande och evig kärlek (Theander 2006, s. 92ff).  

 Att det finns olika ”regler” för hur en flicka och en pojke ska bete sig i ett förhållande 

uttrycks också i boken. Lena menar exempelvis, efter att själv ha suttit och väntat i flera 

timmar på att Mikael ska ringa, följande:  

 

Pojkar tycks ibland vara omänskliga. De har inte vanliga reaktioner. De sitter naturligtvis aldrig och 

genomlider helvetet tillsammans med en stum telefon. De kan förstås inte förstå en sån passiv väntan. 

Naturen och traditionen har ju gett männen rätten till handling (Thorvall 1987, s. 128).  

 

Även om detta är ett citat ryckt ur ett sammanhang där Lena känner stor frustation mot 

Mikael, och kanske därför borde tas med en liten nypa salt, är det intressant att Lena menar att 

det är både biologiska skäl och samhällets traditionella normer som gör att männen är de som 

handlar. Därmed uttrycks det implicit att kvinnan enligt Lena bör vara den mer passiva av de 

båda. Dessutom är det inte svårt att dra slutsatsen att boken förmedlar ett implicit budskap om 

att man som ung flicka måste anpassa sig till sin omgivning, behärska sig och klä sig rätt för 

att få uppmärksamhet och kunna må bra. Den tafatta och blyga Lena lyckas nämligen genom 

klädförändringar och uppmärksamhet ifrån Mikael bli en betydligt tryggare och mer säker 

person i boken.  

 En intressant scen att belysa är för övrigt bokens allra första. Lena sitter på tåget till 

Stockholm, och hennes föräldrar ska ta avsked av henne. Mamman passar på att ytterligare en 

gång påpeka att Lena inte ska gå för tunnklädd och inte slarva med maten, och därefter börjar 

hon gråta. Pappan däremot påminner Lena om att vara ekonomiskt sparsam innan han, och 

den unge mannen bredvid honom, lyfter armen till ”mera manligt behärskade vinkningar” 

(Thorvall 1987, s. 5). Direkt från första sidan får läsaren med andra ord med sig att män och 

kvinnor beter sig olika och att ett av männens karaktärsdrag är att vara behärskade, till 
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skillnad från kvinnor som uppenbarligen är mer tillåtna att visa känsloyttringar. Denna första 

antydan förstärks genom boken eftersom Lena och Mikael båda agerar enligt dessa ”regler”.  

 Lotta, i Merri Viks bok Skriv upp det, Lotta!, är definitivt den mest bekymmerslösa av 

de fyra huvud-karaktärerna. Hon är väldigt självmedveten och vet om att hon är slarvig och 

bråkig och att hon allt som oftast ställer till det för andra (Vik 1962, s.30). Detta är en sida hos 

sig själv som hon inte är tillfreds med. Hon menar att: ”jag skulle så mycket hellre vilja vara 

en stillsam, klok person, som gick sin bana lugnt fram och aldrig behövde gräma sig” (Vik 

1962, s.107). Trots detta har Lotta ett gott självförtroende och tycker att hon klarar allt (Vik 

1962, s.94) och hon är inte sen att ge svar på tal (Vik 1962, s.62). Därmed är Lotta både lik 

och olik den flickboksflicka som Theander beskriver: hon har ett gott självförtroende precis 

som Theanders schablonflicka, men hon har också ett behov av att hävda sig, gärna mot 

pojkar, något som inte är framträdande i Theanders studie (Theander 2006, s. 199).  

 Att Lotta är som hon är verkar vara allmänt känt, och alla omkring henne verkar finna 

det rimligt att påpeka hennes brister när tillfälle ges (Vik 1962, s.6, 18, 44, 81, 82). Lottas 

personlighet kan därmed inte räknas som särskilt stereotyp för en flicka. Eftersom det är just 

hennes brist på ordning och reda som får henne att hamna i bekymmer kan man dock anta att 

Lottas karaktär inte är något som läsarna uppmanas att efterfölja. Extra tydligt blir detta just 

genom att alla i Lottas omgivning ständigt påpekar hennes brister. Däremot skildras ändå 

Lotta med en viss glimt i ögat, vilket gör att man som läsare tycker väldigt bra om den 

slarviga och lite hopplösa flickan, och därmed heller inte helt tar avstånd ifrån hennes 

beteende.  

 Lottas bästa kompis heter Giggi och hon är Lottas raka motsats i mångt och mycket. 

Hon är prydlig och ordentlig (Vik 1962, s.19), hon är alltid i tid (Vik 1962, s.42), hon har så 

pass bra betyg att hon siktar på att bli läkare (Vik 1962, s.80) och hon är ”alltid så förståndig” 

(Vik 1962, s.140). Dock hamnar Giggi också ofta i bekymmersamma situationer på grund av 

att hon hänger ihop med Lotta.  

 Paul är den unge mannen som Lotta spenderar tid med att dagdrömma om. Han är fem 

år äldre och kallar Lotta för ”en liten jänta”, vilket naturligtvis gör henne mycket upprörd 

(Vik 1962, s.23). Paul beskrivs som odrägligt mallig och självsäker samt tjusig och 

överlägsen (Vik 1962, s.9). Dock förekommer han inte särskilt mycket i boken, vilket gör att 

det är svårt att säga om Lottas beskrivning av honom verkligen stämmer.  

 Lottas föräldrar stämmer väl in på den traditionella stereotypa bilden av mannen och 

kvinnan. Mamman är hemmafru och när hon omnämns lagar hon antingen mat eller kommer 

med förmaningar till barnen (Vik 1962, s.14, 18, 73, 84 m.fl.). Pappan omnämns däremot  
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nästan bara i arbetsrelaterade frågor, men även han ger förmaningar till barnen (Vik 1962, 

s.74, 89, 105 m.fl.). Han verkar prioritera sitt arbete högt och anser att det ”är självklart” att 

åka på en plötslig jobbresa istället för att följa med på familjens sen länge inplanerade 

semesterresa (Vik 1962, s.135). När det behövs hjälp på pappans kontor frågar han i första 

hand om sonen kan hjälpa till och de tre döttrarna kommer inte på tal förrän det visar sig att 

sonen inte kan ställa upp (Vik 1962, s.89f). Intressant är också att det anses helt naturligt att 

mamman kvällen innan deras resa far omkring och ordnar med all packning medan pappan i 

lugn och ro sitter i vardagsrummet och läser en tidning (Vik 1962, s.134). Detta torde kunna 

säga en del till läsaren om att flickor och pojkar inte behandlas lika eller har samma 

förväntningar på sig. 

 I Enelings bok om Elisabeth, Bileams åsna, hittar vi en tjej som har hamnat i en 

situation hon inte vet hur hon ska ta sig ur. Hon har nämligen blivit anklagad av en släkting 

till sin väninna Birgitta för att ha stulit en portmonnä. Anklagelsen försätter Elisabeth i chock 

och hon vägrar berätta för sin pappa om vad som har hänt, samtidigt som hon skolkar ifrån 

skolan och mister vänskapen med Birgitta. Elisabeth oroar sig mycket för vad pappan ska 

tycka om det som har hänt (Eneling 1964, s.5-13) och hon känner sig som en misslyckad 

gymnasist (Eneling 1964, s.55), inte längre som ”pappas duktiga flicka” (Eneling 1964, s.46). 

Hon känner sig helt förtvivlad och hjälplös inför sin situation (Eneling 1964, s.79) och hela 

boken handlar egentligen om denna förtvivlan och om hur hon tillslut lyckas reda ut 

alltsammans. Trots sin oro för vad pappan ska säga, berättar hon till slut, och hon vågar gå 

emot hans vilja och argumenterar väl emot honom när de diskuterar viktiga frågor (Eneling 

1964, s. 42f och s.76). De andra i klassen ser henne som tuff, eftersom hon inte fjäskar för 

lärarna utan istället retas med dem, och för att hon verkar klara av att vara ensam utan 

problem (Eneling 1964, s.96). Dessutom är Elisabeth både modig och handlingskraftig när 

hon räddar en människa som fallit igenom isen (Eneling 1964, s.78).  

 Elisabeth är med andra ord också en ganska komplex person och inte stereotypt 

flickaktig. Hon lever med andra ord bara delvis upp till Andræs schablonbild av 

flickboksflickan (Andræ 2001, s. 60). Elisabeth är visserligen handlingskraftig, men hon är 

inte så plikttrogen och väluppfostrad som stereotypen kräver.  

 Även Elisabets familjesituation är invecklad. Hennes mamma har ett klent psyke, vilket 

hon är inlagd för, och hon växlar mellan ”barnslig uppsluppenhet och djup melankoli” 

(Eneling 1964, s.14). Elisabeth menar att modern älskar sig själv som mamma mer än hon 

älskar sin dotter (Eneling 1964, s.69). Pappan är däremot ganska fodrande (Eneling 1964, 

s.10) och tycker att dottern ska gå i kyrkan, inte titta på struntfilmer, inte använda vulgära 
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uttryck utan uppträda som fastern och han själv försökt lära henne (Eneling 1964, s.20). Han 

menar att Elisabeth inte beter sig som han önskar och anser att han misslyckats i sin 

uppfostran av henne (Eneling 1964, s.43). Samtidigt försöker han att vara förstående (Eneling 

1964, s.38f och s.65), tar själv hand om hushållet och värnar om familjelivet, eftersom han 

tycker om när han får umgås med barnen (Eneling 1964, s.58). Dessutom är han resonabel 

och alltid beredd att diskutera fram en lösning med sin dotter som gynnar dem båda (Eneling 

1964, s.79). Därmed uppfyller pappan både den traditionella rollen som mamma och som 

pappa för Elisabeth.   

 En intressant episod i boken är när Elisabeth och hennes pappa diskuterar det som har 

hänt och hon vill ha hans förlåtelse för hur hon har agerat. Han säger att han förlåter henne om 

hon lovar att ändra sig, men då blir hon arg och menar att han alltid ställer upp villkor och 

aldrig kan ge något utan att fordra ersättning. Sedan börjar hon gråta och kan inte sluta på ett 

långt tag. Pappan räcker henne en näsduk: ” Stackars liten, sa han efter en stund. Du tar det 

här alldeles för hårt. – Vi karlar är sådana. Och det är väl därför vi inte är lämpliga som 

uppfostrare” (Eneling 1964, s.76f). Genom kommentaren från pappan får vi en stark antydan 

om att det enligt tidens normer inte borde vara han som far som tog hand om hemmet, utan att 

mamman istället ansågs vara mer lämpad för denna uppgift i barnuppfostran. 

 I En sommar för Erika är huvudkaraktären Erika en komplext tecknad person, inte minst 

för att jag-berättarens beskrivning av sig själv inte alla gånger stämmer överens med hennes 

agerande i olika situationer. Erika vantrivs med sin tillvaro och drömmer om ett annat liv, där 

hon bland annat ska vara snyggare, smalare och  lugnare (Peterson 1964, s. 5). Hon känner sig 

misslyckad och olycklig där familjen bor nu och känner sig inte vacker, ”inte ens nämnvärt 

söt, inte trevlig, inte snabbtänkt” (Peterson 1964, s. 13). Familjen har dessutom gjort ett otal 

flyttar. Erika menar att hon har blivit mogen snabbt på grund av det och hon känner sig till 

och med mer vuxen än sina föräldrar (Peterson 1964, s. 6ff). Hon är inte heller rädd för att 

säga ifrån till sina föräldrar när hon tycker något (Peterson 1964, s. 42), och hon har en stark 

och självständig vilja och en lust att bestämma, vilket hon fått i arv av sin mamma (Peterson 

1964, s. 93). Hon påstår själv att hon är egoistisk (Peterson 1964, s.78), blyg, osäker och 

bortkommen (Peterson 1964, s. 83), samt en realist och inte romantiker (Peterson 1964, s. 68). 

Av Erikas agerande att döma är det dock svårt att finna någon sanning i dessa påståenden. 

Dessutom går det att finna helt motsägande citat, som exempelvis: ”Jag kände hur mitt lugn 

och min normala självsäkerhet försvann” (Peterson 1964, s. 88). 

 Det intressanta med skildringen av Erika är att hon framstår som den mest moderna 

flickan av de fyra exemplen, samtidigt som hon längtar efter att bete sig i samklang med äldre 
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ideal. Hon påstår till exempel att hon inte är barnkär och att hon vill gifta sig sent (Peterson 

1964, s. 110ff), men ändå frågar hon Arne efter bara några veckor tillsammans med honom 

om de inte ska förlova sig (Peterson 1964, s. 170). Hon är dessutom både själständig och 

bestämmande (Peterson 1964, s. 93) och ”vill bli en modern kvinna med ett intressant yrke” 

(Peterson 1964, s. 83), samtidigt som hon menar att viljan att bestämma är ett fel hon har som 

hon måste kämpa emot (Peterson 1964, s. 93). Hon hoppas också på att Arne kommer att 

förändra henne till ”en lugn,  behaglig och harmonisk flicka” (Peterson 1964, s. 96). Dessa 

sistnämnda attribut verkar vara de mest eftersträvansvärda för Erikas del, vilket kanske 

antyder att detta också borde vara det för den tilltänka läsaren.  

 Just som lugn och behaglig framstår också Arne, föremålet för Erikas kärlek. Han har 

enligt Erika ett mjukt leende och ett lugn i ögonen som gör att han ser äldre ut än han är 

(Peterson 1964, s. 21). Dessutom är han ”avslappnad” och ”utan falskhet” (Peterson 1964, s. 

26), och praktiska, snabba svar är typiskt för honom, liksom hans värme inför andra 

människor (Peterson 1964, s. 35).  

 Erikas föräldrar har tilldelats både stereotypa och ostereotypa karaktärsdrag och 

beteenden i boken. Erika kallar dem för ”lilla mamma” och ”lilla pappa” med följande 

motivering: ”Lilla mamma är faktiskt någon centimeter kortare än jag, fast man skulle inte 

kunna tro det. Men att jag kallar pappa för lilla beror närmast på hans hjälplöshet, i övrigt är 

han fullvuxen åt alla håll” (Peterson 1964, s. 6). Beskrivningen av pappan som hjälplös är 

något som återkommer (Peterson 1964, s. 17) vilket får honom att till en början framstå som 

relativt ostereotyp. Han beskrivs och framstår även som vidsynt (Peterson 1964, s. 85), som 

en duktig trädgårdsskötare (Peterson 1964, s. 17) och som en snäll och vänlig man som är bra 

på att lyssna och hjälpa till (Peterson 1964, s. 138ff). Han tar det dessutom lugnt i livet och 

hoppas alltid på det bästa (Peterson 1964, s. 140). Mamman däremot verkar mer rättfram och 

när hon för en gångs skull är hjälplös tycker Erika att det är ”mycket klädsamt hos mamma 

som annars var alltför självsäker” (Peterson 1964, s. 7). Att en kvinna är för självsäker och 

dessutom har ”intensiva begär att få bestämma” (Peterson 1964, s. 32) anses med andra ord 

inte vara passande. Så långt skiljer sig könsrollerna i boken ifrån de traditionella. Dock är det 

pappan som står för försörjningen i huset och mamman som genom alla flyttar enbart har ”rört 

sig mellan soffan och byrån eller spisen och diskbänken” (Peterson 1964, s. 10), vilket får 

henne att framstå som en riktig hemmafru. Mamman är också den som står för den uttalade 

barnuppfostran eftersom hon är väldigt noga med vad som är passande för Erika, även om 

Erika själv tycker att hennes regler är väldigt jobbiga att ständigt bli uppmärksammad på:  
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Kanske hon [modern] var mer noga med sådana gränser nu sedan jag vuxit upp för att också jag skulle 

lära mig veta vad man kunde göra och borde låta bli. Det blev lite plågsamt i längden för oss båda. Jag 

fick lust att göra revolution, kyssa alla pojkar jag kunde få tag i, rusa ut i bara underkläderna, ställa mig 

på en lyktstolpe och skrika allt vad jag orkade. Men samtidigt insåg jag naturligtvis att för att göra en 

sådan revolution fick man varken vara så blyg eller så osäker som jag. (Peterson 1964, s. 29).  

 

Eftersom Erika definierar ”revolution” som att ställa till scener och vara lössläppt, är det 

tydligt att detta åtminstone inte är passande beteende för en flicka som hon.  

 

Jämförelse av könsrollerna i flickböckerna 

Vad finns det då för likheter och skillnader mellan flickböckerna? Lotta och Elisabeth 

påminner om varandra på det viset att de båda två har föräldrar som önskar att döttrarna 

betedde sig annorlunda. Båda två har dessutom varsin ”mönsterkompis” (Giggi och Birgitta) 

som beter sig så som det borde vara brukligt för dem att också göra, vilket gör att de båda 

hamnar i ännu sämre dager. Dessutom hamnar de båda i trassligheter; Lotta för att hon är så 

glömsk, impulsiv och slarvig som hon är och Elisabeth mer på grund av otur, även om hennes 

eget beteende sedan ställer till det allt värre för henne. Moralen kring detta går ju naturligtvis 

att diskutera; är syftet med att sätta huvudkaraktärerna i svårigheter att visa på hur det kan gå 

om man inte är en skötsam flicka? Om så är fallet är naturligtvis omöjligt att svara på men 

tanken är inte helt orimlig.  

 I alla fyra böckerna märker man tydligt av att kraven ifrån omvärlden är ständigt 

närvarande. De två ovan nämnda flickorna har föräldrar som ställer krav på dem, och de 

resterande två upplever krav både utifrån och inifrån dem själva. Framför allt är de väldigt 

självkritiska: varken Erika eller Lena tycker att de är vackra nog och båda känner sig blyga 

och otillräckliga inför andra. Den självsäkerhet som Theanders flickboksflickor påstås besitta 

(Theander 2006, s. 199) verkar här, utom i Lottas fall, med andra ord relativt frånvarande. 

Kanske är det också därför som alla fyra flickorna visar tendenser av att ofta vilja drömma sig 

bort och fundera över hur livet skulle kunna vara istället. Både Lotta och Erika drömmer till 

exempel om att vara mer lugna och harmoniska till sättet. Dessutom handlar många av 

flickboksflickornas drömmarna om pojkar, och alla utom Elisabeth svärmar ordentligt för 

någon. Två av dessa tre pojkar som är föremål för drömmerier är lite överlägsna och väldigt 

självsäkra, medan den tredje, Arne, visserligen verkar vara säker i sig själv, men också 

betydligt mer ödmjuk än de övriga två.  
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 Föräldrarna skiljer sig en del åt i alla berättelserna, men gemensamt är att i alla 

familjerna så är det papporna som arbetar och försörjer familjen. I två av böckerna är 

mammorna hemmafruar och tar hand om barn och hushåll, medan papporna i böckerna om 

Elisabeth och Erika även är de som tar hand om hemmet. I både Erikas och Elisabeths fall 

fokuseras därför relationen mellan far och dotter speciellt, eftersom mamman i de båda fallen 

inte är i hemmet under större delen av den tid berättelsen utspelar sig. Elisabeths mamma är ju 

inlagd på en psykiatrisk klinik, och Erikas mamma väljer att åka tillbaka till stan eftersom hon 

inte trivs lika bra som Erika och pappan ute på sommarstället. Därmed är mammorna relativt 

ostereotypa, eftersom de lämnar barnen, om än ofrivilligt i Elisabeths mammas fall, i pappans 

omvårdnad.  

 Man kan märka att en förskjutning bort från den stereotypa samhällsordningen pågår, 

eftersom både Erika och Lena, precis som Theander menar är vanligt för flickboksflickan 

(Theander 2006, s. 125), drömmer om att bli yrkeskvinnor. Elisabeths pappa tycker dessutom 

att det är viktigt för henne att få utbildning.  

 Att kärleken är central i majoriteten av de lästa böckerna går dock inte att se förbi. Det 

är intressant att iaktta hur kärleksrelationerna förvandlar framför allt Erika och Lena. Erika 

känner det som om hon föddes gammal, och nu, sedan hon träffat Arne, känner hon sig ”ung 

och varm och glad” (Peterson 1964, s.67). För Lena är förändringen ännu större; hon känner 

det som om hon föds den kvällen då Mikael börjar ge henne uppmärksamhet och hon får en 

identitet genom hans bekräftande (Thorvall 1987, s.77). För båda flickorna är kärleken något 

av det mest betydelsefulla i deras liv. För Lotta och Elisabeth finns det även helt andra saker 

att fokusera på; som till exempel den oreda de ställt till med själva!  

 

Karaktärsskildringar och könsroller i pojkböckerna 

De fyra böckerna med manliga huvudkaraktärer skiljer sig ganska mycket åt. För det första 

spänner huvudkaraktärernas åldersintervall mellan nio år och drygt tjugo. Både Jon i Doktorns 

pojk’ (1963) och Leif i Hos indianer (1960) är nio år gamla. Jorma i boken Åshöjdens 

bollklubb (1968) är 15 år, och Petter i Blå-två-hoppa (1960) borde vara över tjugo år, kanske 

närmare tjugofem, eftersom han arbetar som flygare. Därmed haltar kanske jämförelserna 

mellan böckernas sätt att förmedla samtida uppfattningar om könsroller något, men samtidigt 

är det också intressant att få en bredare spännvid mellan uppfattningen om hur unga män i 

olika åldrar bör bete sig.  
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 En annan faktor som skiljer böckerna något åt, eller snarare särskiljer en av böckerna 

från övriga, är att Hos indianer har både självbiografiska och dokumentära inslag blandade 

med det mer fiktiva berättandet. Martha Dahl, författaren, är nämligen själv mamman i boken, 

och det är hennes familjs verkliga besök hos indianer som här återges i berättelseform. 

Åshöjdens bollklubb är den enda av dessa böcker som är skriven i jag-form.  

 De teman som behandlas i böckerna avviker också från varandra. Dock kan man se en 

del gemensamma drag, exempelvis att alla böckerna, precis som den klassiska pojkboken, 

behandlar spänning och rädsla och att det i flertalet av böckerna förekommer situationer där 

människor befinner sig i livsfara. Även andra ämnen är emellertid centrala; klasskillnader i 

Doktorns pojk’,  andra kulturer i Hos indianer, förhållanden mellan familjemedlemmar i 

Åshöjdens bollklubb och svikande självförtroende i Blå-två-hoppa.  

 Hur ser då skildringen av könsroller ut i böckerna med manliga huvudkaraktärer? I 

boken Hos indianer får läsaren ta del av en svensk familjs besök hos en indianstam i 

Colombia. Pappan i familjen är inte med om äventyren eftersom han är iväg och arbetar som 

lärare i en annan del av Colombia, och därmed får vi bara en presentation av honom indirekt 

via övrigas berättelser. Den som upplever de flesta av äventyren i boken är familjens äldste 

son Leif.  

 Eftersom familjen är på besök i en annan kultur, får man inte bara ta del av den svenska 

familjens könsroller, utan även av könsrollerna i denna andra kultur. Exempelvis framgår det 

tydligt att ”män och kvinnor har helt olika sysslor” hos indianerna (Dahl 1960, s.69f och 

s.87). En indianpojke måste bland mycket annat lära sig att röja i skogen, att hantera yxa och 

machete, att bygga hyddor, att tillverka vapen och att jaga olika typer av djur. Vad en flicka 

måste kunna är däremot inte lika tydligt exemplifierat, utan hon måste helt enkelt ”lära sig 

alla olika arbeten, som en kvinna ska göra” (Dahl 1960, s.69f). Att man med detta menar att 

kvinnan ska laga mat och ta hand om barn och husdjur framgår dock vid senare tillfällen 

tydligt (Dahl 1960, s.42f). Även om detta är beskrivningar av indianernas könsroller,  kan det 

inte vara en könsrollsuppdelning som är den svenska familjen alltför främmande, eftersom de 

själva antar de roller som indianerna har. Pojkarna lär sig nämligen allt om fiske och jakt 

(Dahl 1960, s.27ff) och när de får indiankläder och vapen att jaga med kommenterar 

berättaren: ”Vad kunde ett par pojkar önska sig mer?” (Dahl 1960, s.89).  

 Leifs lillebror Sven är sex år och han tycker än så länge bara om ”små, snälla djur” 

(Dahl 1960, s.45). Ändå drömmer han om att bli ”en väldig jägare, när han blev stor” (Dahl 

1960, s.88). Om pappan får vi inte veta så mycket mer än att han varit med om ett riktigt 

jaguaräventyr en gång, något som kunde slutat mycket illa, men som han klarade sig ur (Dahl 
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1960, s.63ff). Även Leif råkar ut för riktigt stora och farlig djur ute i djungeln. Vid ett tillfälle 

möter han en jaguar när han strövar ensam i mörkret om natten. Istället för att bli panikslagen 

står han bara helt stilla och tittar på djuret, precis som hans pappa tidigare har lärt honom att 

man ska göra (Dahl 1960, s.83f). Vid ett annat tillfälle möter han två björnar, och då flyger 

hjärtat ”upp i halsgropen på honom”, men även då håller han sig lugn och stilla tills faran är 

över (Dahl 1960, s.105f). Leif är således väldigt modig för att bara vara nio år.  

 Svens och Leifs mamma går att uppfatta både som en modig kvinna och som en orolig 

mamma. Till att börja med genomför hon ju det här äventyret ensam med sina söner, vilket 

pekar på visst mod. Dessutom går hon nära farliga djur bara för att få fotografera (Dahl 1960, 

s.16) och ger sig ut i skogen på egen hand även om hon inte säkert hittar (Dahl 1960, s.91). 

Hon är också väldigt kunnig om miljön och hon är den som till stor del förser pojkarna med 

information om djuren och naturen (Dahl 1960, s.7ff och s.86). På samma gång är hon ändå 

orolig för sina söner i den främmande miljön: hon är rädd för att de ska trampa på ormar 

(Dahl 1960, s.89), orolig för dem när de blir sjuka eller skadar sig (Dahl 1960, s.56) och vill 

helst ta dem tillbaka till civilisationen innan något värre händer med dem (Dahl 1960, s.61).  

 I boken Blå-två-hoppa befinner vi oss på en flygplansskvadron och i centrum för 

berättelsen står Petter. I bokens inledande avsnitt misslyckas Petter i en navigeringsflygning, 

vilket tvingar övningsledaren att avbryta träningspasset (Hamre 1960, s.10ff). Vid ett senare 

tillfälle råkar Petter ut för syrebrist i planet och återfår medvetandet i sista sekund för att 

hinna skjuta ut sig ur det störtande planet (Hamre 1960, s.38). Efter den sista incidenten får 

Petter tillfälligt flygförbud, vilket utlöser ett vredesutbrott hos honom (Hamre 1960, s.45). En 

stor del av ilskan verkar grunda sig i att Petter fått reda på att det genom hans radio i planet 

kunde höras ett hjärtskärande skrik ifrån honom just när han återfick medvetandet och innan 

han tryckte ut sig ur cockpit. Eftersom han förstått att övriga flygare hörde hans skrik, går han 

nu och är orolig för att folk tror att han blev ”styv och stel av rädsla” och att han inte försökte 

rädda sig så fort som möjligt. Dessutom oroar han sig för vad de övriga ska tycka om han får 

permanent flygförbud (Hamre 1960, s.46).  

 Att reagera med rädsla verkar på skvadronen vara något av ett tabu. Det påpekas flera 

gånger att det är viktigt att man som flygare har ordning på sina nerver, så att de inte sviker en 

i kritiska situationer (Hamre 1960, s.52f). Detta stämmer väl överens med den bild som 

Andræ ger över vilka egenskaper en pojke i flygarböckerna förväntas ha (Andræ 2001, s.226). 

Att Petter brister i sin självkontroll är ju också orsaken till att han får bekymmer.  

 Den stora frågan för flygarnämnden, som ska utreda om Petter ska få flyga igen, blir nu, 

enligt Petter, att avgöra ”om han var rädd, om han hade orsak att vara rädd, om han hade 
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tillräcklig orsak, om han dugde, om han passade till jaktflygare” (Hamre 1960, s.50). Innan 

flygarnämnden fattat sitt beslut mår Petter mycket dåligt, tvivlar på sig själv och sin förmåga 

och drömmer mardrömmar med anknytning till det som hänt (Hamre 1960, s.66ff). Han går 

till och med till doktorn på skvadronen och erkänner att han är rädd för att misslyckas igen, 

berättar att han inte vet om han kan lita på sina nerver och säger att han är rädd för att göra 

dem alla besvikna (Hamre 1960, s.75ff). Så trots att det verkar vara tabu att känna rädsla som 

flygare, vågar Petter stå för att han är rädd. Även när flygarnämnden enats om att han ska få 

fortsätta flyga är han konstant orolig när han sitter i sitt plan (Hamre 1960, s.101).  

 Petters divisionschef heter Löjtnant Geir och han beskrivs som lite av Petters motsats. 

Han gör allting oklanderligt korrekt (Hamre 1960, s.20), är lugn och eftertänksam (Hamre 

1960, s.25) och väldigt klok (Hamre 1960, s.84f). Geir bryr sig dessutom väldigt mycket om 

sina adepter och vill inget annat än att Petter ska kunna flyga som förut igen. För att uppnå 

detta bestämmer han sig för något så drastiskt som att arrangera en kritisk situation i luften, 

som Petter ska få klara sig ur för att bevisa för sig själv att han fortfarande kan handla rätt i ett 

krisläge (Hamre 1960, s.95). Geirs kupp går dock inte alls som beräknat, men får ändå önskad 

effekt: Petter ingriper i situationen och blir Geirs räddning. Därmed visar han också att han 

kan handla korrekt i ett kritiskt läge (Hamre 1960, s.105ff). När Petter i efterhand inser att 

Geir riskerat livet för hans skull, blir det dock inte tal om att han tackar sin vän ordentligt 

(Hamre 1960, s.116). En generat leende är vad som kommer fram, vilket är ytterligare ett 

bevis på att det är svårt för de här männen att visa känslor, inte minst kanske för att känslor 

kan leda till att man att hamnar i flygarnämnden och riskerar flygförbud (!).  

 I Doktorns pojk’ beskrivs Jon som en snäll och blyg pojke, som tycker att skolan mest 

är ett tidsfördriv i väntan på att dagens riktigt arbete ska börja. För honom går det riktiga 

arbetet framför allt ut på att följa med sin pappa Doktorn på hembesök (Anckarsvärd 1963, 

s.7ff). Jon verkar ha en god relation med sin mor (Anckarsvärd 1963, s.13), men ändå har han 

ända sedan han var åtta år tyckt att det är ”ovärdigt att stanna hemma hos mor och Mari 

[hushållerskan] i ljuset och värmen, medan far drog ut på sina nödvändiga färder” 

(Anckarsvärd 1963, s.23). När han en gång i sista stund hinner följa med sin far på sjukbesök, 

blir han omåttligt lättad:  ”Tack och lov, han var räddad ifrån damernas och barnens värld, 

han kände det verkligen som en räddning. Han tillhörde karlarnas, krafttagens, de djupa, 

avmätta rösternas” värld (Anckarsvärd 1963, s.58). Jon skapar alltså sin manlighet genom att 

tydligt definiera sig med männens värld och ta avstånd ifrån kvinnornas. Han strävar efter att 

bli en riktig karl, precis som Andræ menar att pojkbokspojken ofta gör (Andræ 2001, s. 238).  
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 Att männens och kvinnornas världar är avskiljda och att olika saker tillhör deras 

områden, visas inte enbart utav ovanstående citat, utan genomsyrar hela berättelsen. Att detta 

är något som tillhör tiden då boken utspelas, vilket inte exakt anges men verkar vara runt 

sekelskiftet, framgår i första kapitlets avslutande stycke, där det berättas att kvinnorna var 

”djupt förborgade i hemmen” medan männen förde en ”kamp för tillvaron” (Anckarsvärd 

1963, s.16).  

 Även om Jon vill tillhöra karlarnas och kraftagens värld, är han alla gånger själv inte så 

självsäker. Flera gånger upplever han att han har svårt att hitta orden och säga något kvickt 

och snabbtänkt när det som mest behövs (Anckarsvärd 1963, s.39 och s.101). Framför allt är 

det inför en pojke i hans klass, Ragnar, som han mister orden och funderar på om det han 

säger verkligen duger till. En gång fantiserar han högt om att han önskade att han vore en liten 

tomte som kunde åka skidor nerför en gran, och direkt efter han sagt det till Ragnar tänker Jon 

ångerfullt att ”det lät bestämt fruktansvärt barnsligt, nästan flickaktigt?” (Anckarsvärd 1963, 

s.101). Tydligen är han orolig för att det inte passar sig för en pojke att impulsivt berätta om 

en fantasi för en annan pojke – trots att han bara är nio år. Därmed likställs istället impulsiva 

fantasier med något som flickor och småbarn ägnar sig åt.   

 Jons far framställs som en viktig förebild för Jon. Han är alltid lugn, även i 

krissituationer som exempelvis när han och Jon blir stoppade av ett gäng rånare på väg mot ett 

sjukhusbesök (Anckarsvärd 1963, s.73 och 121). Fadern verkar dessutom vara en sympatisk 

person som omger sig och sina patienter med en speciell trivsel (Anckarsvärd 1963, s.22). 

Han har hög moral, han är ärlig och rättfram (Anckarsvärd 1963, s.115) och uppmanar Jon 

och Ragnar att aldrig bara tiga och se på när de stöter på orättvisor i världen (Anckarsvärd 

1963, s.100). Modern vistas, med undantag av ett tillfälle när de ska köpa en jacka till Jon, 

aldrig utanför hemmet. Hon verkar mild och god och omtänksam mot familjen, och bara vid 

detta enda tillfälle, när Jon vill att hon ska köpa honom en jacka av dålig kvalitet, säger hon 

ifrån: 

  

Kommer aldrig på fråga! sa mor, och det var mycket ovanliga ord för att komma från hennes mun. Hon 

ville alltid försöka göra Jon till viljes, försökte se ting och händelser med hans blick, var ledsen, 

fundersam, entusiastisk tillsammans med honom, vilket föll sig ganska lätt och självklart för henne, ty 

hon var så ung, inte trettio fyllda (Anckarsvärd 1963, s.52).  

 

Att modern säger ifrån är alltså ovanligt, och det vanliga målas istället upp; att hon har en stor 

empatisk förmåga och vanligtvis försöker göra allt för att förstå sin son och göra honom till 

viljes. Kvinnan likställs alltså här med barnet och underställs nästan den nioåriga pojken. 
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I Åshöjdens bollklubb är det Jorma själv som är berättaren i boken. Större delen av boken 

handlar om honom och hans bror Edward, som båda är adopterade av en man som de kallar 

Blåbärskungen. Edward är egentligen Blåbärskungens barnbarn, men när Edwards riktiga far 

dog i Finska vinterkriget adopterade Blåbärskungen sitt barnbarn och uppfostrade honom som 

sin egen son. Jorma har däremot inga blodsband till de övriga två, och även om 

Blåbärskungen försöker vara rättvis mot sina söner, är det tydligt att han favoriserar Edward 

(Lundgren 1968, s.5ff).  

 Jorma och Edward växer alltså upp som bröder, men de är ”så olika två bröder kan bli” 

(Lundgren 1968, s.9). Edward har bra självförtroende (Lundgren 1968, s.52), är snabb och bra 

på fotboll (Lundgren 1968, s.114) och struntar till stor del i skolan (Lundgren 1968, s.109f). 

Jorma är lite avundsjuk på Edward för att han har så lätt för att lära (Lundgren 1968, s.31) och 

själv är han exempelvis för rädd för att låta bli att göra läxorna (Lundgren 1968, s.110). 

 I Jormas och Edwards liv är det fotboll som är det centrala intresset och det slås tidigt 

fast att det här är en bok om just fotboll (Lundgren 1968, s.9). I byn finns det ett division fem-

lag, som killarna alltid går och tittar på. Medlemmarna i laget är till en början pojkarnas stora 

idoler och de är alla fruktade för sin styrka, sin brutalitet och för sina hot både på och utanför 

planen. I slagsmålen som ofta följer matcherna brukar pojkarna gladeligen delta (Lundgren 

1968, s.10ff). Våld och brutalitet är med andra ord ett vanligt inslag i pojkarnas vardag och 

något de anser tillhöra fotbollen som sport. Ändå är de i flera situationer rädda för division 

fem-spelarna och för vad de kan tänkas göra om man går emot dem (Lundgren 1968, s. 39 och 

83). Slagsmål och bråk blir det dock slut på när Bagarn, som är en gammal landslagsspelare i 

fotboll, gör inträde i byn. Han gör sig direkt till ovän med männen i division fem-laget och 

ifrågasätter deras sätt att spela fotboll och slåss (Lundgren 1968, s.16f). Från andra kapitlet till 

bokens slut är det sedan Bagarn som är den stora förebilden för pojkarna. Han startar ett lag 

för dem, där alla som vill får vara med (Lundgren 1968, s.23). Han får killarna att vara 

schyssta mot varandra (Lundgren 1968, s.27), betonar att det är viktigt med laganda 

(Lundgren 1968, s.107) och får dem att inse att det är okej att vara rädd (Lundgren 1968, 

s.87). Eftersom Bagarn ses som en stor förebild bland pojkarna, är det därmed tydligt att det 

är dessa värderingar som boken vill förmedla. Bagarns metoder får pojkarna att fungera riktigt 

bra som ett lag tillslut.  

 Något som är intressant att ta upp är Edwards relation till Karin, ”den snyggaste flickan 

i Åshöjden” (Lundgren 1968, s.52). Man får egentligen inte veta särskilt mycket om henne, 

mer än att hon som sagt verkar väldigt åtråvärd. Efter att ha ljugit för sin far för att smita iväg 
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och träffa Karin, så kommer Edward hem och berättar om mötet för Jorma. Sedan avslutar 

han med kommentaren: ”Jag kan göra vad jag vill med henne, sa Edward, precis vad jag vill” 

(Lundgren 1968, s.111). Därefter fortsätter han att försöka övertyga Jorma om att han kan 

”ordna” en ”brud” till honom också. Antingen finns scenen med för att visa på Edwards goda 

självförtroende och eventuella hybris, eller också är det helt enkelt så att flickor inte ansågs ha 

så mycket att säga till om i de här frågorna. Som läsare får man framför allt upplevelsen av att 

Edward känner sig lite högmodig nu när han lyckats få ihop det med byns snyggaste tjej.  

 Ser man till övriga kvinnor i berättelsen framgår det dock att de inte heller har så 

mycket att säga till om. Hushållerskan Elin håller mest till i köket och är ett slags stand-in för 

den mor de inte har (Lundgren 1968, s.7) och i övrigt omnämns männen i division fem-lagets 

fruar enbart när de av makarna är medtagna till bollklubbens årsmöte för att säkra att just 

deras man får en extra röst i valet till ordförande (Lundgren 1968, s.64). Kvinnor har således 

inte någon framstående roll i denna berättelse, utan fungerar mer som ett medel för männen 

att få den aktning de vill ha.  

 

Jämförelse av könsrollerna i pojkböckerna 

Hur ser då könrollerna ut i de utvalda pojkböckerna? Eftersom det i alla fyra böckerna 

förekommer situationer som är obehagliga och farliga för huvudkaraktären, är det ju intressant 

att studera hur de olika pojkarna hanterar dessa belägenheter. Ämnet rädsla är något som tas 

upp framför allt i Blå-två-hoppa och i Åshöjdens BK. I båda böckerna verkar det för 

huvudpersonerna vara lite svårt att erkänna och visa för andra att de faktiskt är rädda i vissa 

situationer. Dock kan både Petter, Jorma och till och med Edward, visa att de är rädda och 

nervösa för det som har hänt eller håller på att hända, även om det tar emot. I Jormas fall får 

han hjälp av förebilden Bagarn som deklarerar att det inte är något att skämmas för att vara 

rädd. I just dessa två böcker är dock de båda två förebilderna, Geir och Bagarn, väldigt orädda 

av sig och försätter sig med berått mod själva i vådliga situationer. De två yngsta 

huvudkaraktärerna, Leif och Jon, är de två som är minst rädda inför det de råkar ut för. Leif 

hanterar nära möten med farliga djur lugnt och stillsamt precis som han har fått lära sig att han 

ska göra och nioåriga Jon är nästan på väg att sätta sig upp emot rånarna när han och pappan 

blir överfallna. Att det är viktigt för huvudkaraktärerna att visa mod märker man alltså tydligt 

som läsare.  

 I både Hos indianer, Doktorns pojk´och i Åshöjdens BK anges det explicit eller implicit 

att män och kvinnor har separerade uppgifter och världar. Framför allt är detta tydligt i 
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böckerna om Leif och Jon, vilket den tidigare analysen visat. Förekomsten av kvinnor är i alla 

fyra romanerna väldigt sparsam och i Blå-två-hoppa återfinns de i princip inte alls. För både 

Leif och Jon är ”mansgöra” det enda intressanta och för dem båda verkar pappan vara en 

väldigt stor förebild och målas ofta upp som en hjälte. Dock är det inte bara relationerna 

mellan män som behandlas. Både Jon och hans mor och Jorma och hushållerskan Elin har 

goda relationer, nästan en pakt tillsammans mot andra omkring dem. Leif verkar också ha god 

kontakt med sin mor, men om Petters familj får vi över huvudtaget ingenting veta. Relationer 

till flickor är däremot inget som behandlas nämnvärt, och endast i Edwards fall är det tal om 

att ha en flicka att intresserar sig för. I alla fyra böckerna är relationen till andra män alltid den 

centrala.  

 Precis som Andræ genom sina studier visat (Andræ 2001, s. 238), definierar även 

pojkarna i de här böckerna sin manlighet genom den grupp de väljer att tillhöra. Petters hela 

existens står exempelvis nästan och faller med om han ska få fortsätta att tillhöra 

flygarskvadronen eller inte. För Jorma och Edward är samhörigheten med fotbollslaget 

väldigt centralt, och för Jon är det av yttersta vikt att han får känna att han tillhör männens 

värld. För Leif är det precis lika viktigt att lära sig jaga och fiska och att följa med ut i skogen 

med männen hos indianerna. 

 

Avslutande diskussion 
Även om flickor är huvudkaraktärerna i flickböckerna och vice versa, så är det i jämförelsen 

av de två olika genrerna tydligt att det i flickböckerna oftare förekommer pojkar som centrala 

karaktärer i berättelserna, medan flickor sällan får en betydande roll i pojkböckerna. Den 

största anledningen till detta är att kärlek, precis som Theander hävdar (Theander 2006, s. 

122), är ett vanligt återkommande tema i flickböckerna. Eftersom tre av de fyra flickorna 

verkligen är kära och ser upp till en pojke, blir pojkarna också viktiga karaktärer. Att kärleken 

skulle vara av den nyare modellen där den enligt Theander förekommer utan tankar på 

kommande äktenskap (Theander 2006, s.92ff) har dock inte riktigt kunnat ses, eftersom både 

Lena och Erika absolut blickar mot en framtiden med den de är kära i. I pojkböckerna 

förekommer däremot kvinnor överlag sparsamt. Endast modern, alternativt den 

ställföreträdande modern, får en någorlunda viktig plats i berättelsen. Därmed är det nästan 

enbart den omhändertagande kvinnan som återspeglas i pojkböckerna och ingen kvinna blir 

beundrad på det sätt som flickorna i flickböckerna ser upp till pojkarna. Den självständiga 
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flickan som stundtals förekommer i flickböckerna saknas med andra ord helt i pojkbokens 

persongalleri. Den självsäkre pojken är dock förekommande i båda genrerna, vilket torde göra 

honom till en mer självklar karaktär för läsarna av de olika genrerna, eftersom han ofta finns 

representerad i berättelserna. I pojkböckerna är relationen till andra män alltid de viktigaste, 

vilket stämmer väl överens med Andræs resultat om att män i pojkböcker framför allt har med 

män att göra (Andræ 2001, s. 245). I flickböckerna existerar visserligen nära kompisrelationer 

med andra flickor, och Lotta och Elisabeth har som nämnts åtminstone till en början varsin 

bästis, men ändå får nog överlag förhållandet till pojkarna ses som det mest betydelsefulla, i 

alla fall för Erika, Lotta och Lena, där relationen till den pojke de är kära i blir väldigt central.  

 En övergripande skillnad mellan de utvalda böckerna är också vad det är för ämnen som 

behandlas i böckerna. Som nämnts är kärlek ett vanligt tema i flickböckerna, men även andra 

typer av känslor präglar berättelserna om flickornas liv – de är ledsna, bedrövade, lyckliga 

osv. I pojkböckerna är känslor inte lika centralt, även om både dåligt självförtroende och 

tvivel på den egna förmågan förekommer. Den känsla som framför allt behandlas i 

pojkböckerna är nog rädsla och till viss del aggressioner. I övrigt går det mesta utrymmet åt 

till att föra berättelsen in i nya spännande situationer. Flickorna är dock inte enbart sysselsatta 

med sina känslor: de hamnar också i svåra situationer och trasslar till det för sig. En viss 

skillnad på de komplicerade situationerna pojkarna och flickorna hamnar i går däremot att se: 

pojkarna hamnar oftast i lägen som är rent livsfarliga för dem, där den stora frågan är om de 

kommer att överleva eller inte. I flickornas fall handlar det snarare om moraliska dilemman 

och problematiken ligger istället i om de handlar rätt gentemot någon annan.  

 Hur ser det då ut om man ser mer till hur själva könsrollerna gestaltas? De 

familjeförhållanden som gestaltas är i huvudsak relativt stereotypa. Att fadern i familjen 

fungerar som försörjare stämmer väl in på alla böckerna i urvalet. Ingen av mödrarna som 

finns representerade i böckerna har en yrkeskarriär, men det hindrar inte att några av deras 

döttrar har planer på att bli yrkeskvinnor, vilket Theander också hävdar är vanligt (Theander 

2006, s. 125). För pojkarna i berättelserna verkar det, i de fall det omtalas, självklart att de ska 

skaffa sig ett yrke.  

 Om man ser till Andræs bild av flickboksflickan (Andræ 2001, s. 60), som är hämtad 

från decennierna innan mitt urvals utgivningsperiod, så är den mer stereotyp än den bild som 

visas i de lästa böckerna. Dock kan man tydligt se att det i många fall finns en strävan hos 60-

talets flickboksflickor att försöka bli mer lik de äldre, mer stereotypa ”systrarna”. Vid ett 

flertal tillfällen uttalas det nämligen att de skulle vilja vara mer ordentliga, förståndiga och 

lugna än de i verkligheten är.  
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 När det gäller pojkarna stämmer Andræs bild om pojkboken (Andræ 2001, s. 226 m.fl.) 

in relativt väl. Att äventyrssituationerna ställer pojkarna på prov och får dem att träna på 

självkontroll stämmer väl in i både Petters och Leifs fall. Just vikten av själkontroll är den 

springande punkten i hela berättelsen om Petter.  

 Går det då att se några skillnader av hur könsroller gestaltas av författare av olika kön? 

När gestaltningen av de olika karaktärerna jämförs kan några små skillnader beroende av 

författarens kön utpekas, även om det bör påpekas att denna jämförelse naturligtvis är baserad 

på ett ytterst litet material. En skillnad man kan märka är att det råder mest stereotypa 

familjeförhållanden i böckerna skrivna av kvinnor. Detta stämmer in på alla fyra böckerna om 

Lena, Lotta, Leif och Jon. I böckerna skrivna av män ser det dock lite annorlunda ut i alla fyra 

fallen. Erikas och Elisabeths hemförhållanden är som nämnt lite ovanliga eftersom pappan i 

båda fallen är den som framför allt får ta hand om barnen och hemmet eftersom modern i 

perioder saknas. För Jorma är det också fadern som är den centrala föräldern just eftersom han 

inte har någon mor. I Petters fall nämns inte familjeförhållandena alls, men det går definitivt 

att se Geir som någon form av fadersfigur för honom. Därmed blir fadersgestalten framhävd 

och viktig i alla de fyra böckerna som manliga författare skrivit. Intressant är också att det är i 

pojkböckerna skrivna av män som ämnet rädsla framför allt behandlas med ansats att få 

pojkarna att våga visa den inför andra. Samtidigt bör man tillägga att det finns många 

olikheter mellan böckerna skrivna av författare av samma kön också. Exempelvis är både den 

mest stereotypa och den minst stereotypa flickan konstruerad av en kvinnlig författare. 

Böckerna med dessa flickor är dessutom utgivna åren efter varandra, 1961 och 1962, vilket 

kan vara viktigt att poängtera eftersom det med endast ett års mellanrum inte bör ha skett så 

omvälvande samhällsförändringar att det förklarar olikheterna. Istället talar de för att olika 

synsätt på könsroller existerade samtidigt. Jag har således inte funnit några tydliga skillnader 

mellan när böckerna är utgivna och hur könsrollerna beskrivs i dem har jag kunna finna.  

 Om man slutligen ska sammanfatta bilden av de utvalda flick- och pojkböckerna ser 

man att det återkommer drag som överensstämmer både med delar av Andræs och Theanders 

studier. Trots att de utvalda böckerna är hämtade från samma period som Theanders, är de i 

många fall nästan mer lika den bild som Andræ beskriver kring de böcker som producerats 

under 1900-talets första hälft. Som visat förekommer familjekonstellationer som inte kan 

anses stereotypa och även på andra sätt skiljer sig delar ifrån de stereotypa mönsterna, men i 

mångt och mycket kan de utvalda böckerna kännas igen i de mer traditionella pojk- och 

flickboksgenrerna. Därmed kanske de här studerade böckerna inte kan ses som tidstypiska 
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eller också är de belägg för att genren flick- och pojkbok var så etablerad att den i mångt och 

mycket inte lät sig påverkas av 60-talets mer jämlika ideal.  
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