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Abstrakt 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur synen på kvinnors rätt till högre studier 
framställs i den äldre svenska flickboken med bakgrund mot 1927 års skolreform och 
skolkommissionerna från 1918 och 1923, samt om den bild som förmedlas är av det äldre, 
patriarkala slaget eller mer modern och självständig i sin utformning. Vidare ämnar jag 
redogöra för dåtidens samhälleliga debatt rörande vidarestuderande kvinnor samt huruvida 
flickböckerna presenterar en realistisk bild av sin samtid. För att kunna göra detta analyseras 
åtta svenska flickböcker från den första hälften av 1900-talet enligt den hermeneutiska 
metoden och den narratologiska analysen. De böcker som behandlas är Barbro Betings 
ungflicksår (1917) och Studentklassen (1925) av Elisabeth Kuylenstierna-Wenster, Ullabella 
(1922) av Marika Stiernstedt, Vårdträdet (1938) av Jeanna Oterdahl, I livets vår (1939) och 
Ing-Britt och hennes friare (1941) av Maja Jäderin-Hagfors, Anne Vildkatts barn (1948) av 
Gerda Ghobé och Ingen oro för Sonja (1949) av Irma S:t Cyr Jonsson. Resultaten av analysen 
sätts sedan i relation till forskningsläget rörande den äldre svenska flickboken och dåtidens 
samhällsdebatt angående kvinnors utbildningsmöjligheter, för att se om dessa faktorer går att 
härleda till varandra. Resultatet visar att både den konservativa och den mer moderna synen 
på kvinnors rätt till högre utbildning existerar i de utvalda flickböckerna. De teman som 
förekommer i böckerna kan relativt enkelt kopplas till ett aktuellt forskningsläge, vilket gör 
att flickböckerna får en mer verklighetsförankrad status samt kan anses influerade av dåtidens 
samhällsdebatt. Att böckerna är skrivna i en tid av förändring, då flera olika samhällssyner 
rådde, märks tydligt. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under senare delen av höstterminen 2006 skrev jag och en kurskamrat uppsats i svenska 61-

80 p. Vi uppfyllde en gemensam uppsatsdröm genom att skriva om flickböcker. Som små 

läste vi båda mycket och det kändes både roligt och givande att få ägna sig helhjärtat åt ett 

sådant gediget intresse under flera veckor. Vårt intresse låg i att ta reda på om den bild av 

tonårsflickan som presenterades i de utvalda flickböckerna var realistisk i förhållande till den 

allmänna attityden till tonårsflickan som presenterades i den aktuella forskningen.1 Svaret på 

vår frågeställning blev ”Ja” och vi är fortfarande mycket nöjda med hur uppsatsen artade sig. 

Att det gick så lekande lätt att skriva då och att ämnet kändes så fantastiskt roligt gjorde att 

jag, nästan omedelbart efter att uppsatsen var klar, började fundera på att spinna vidare på 

idén om flickböcker även för min stundande c-uppsats i historia.  

 

Den klassiska flickboken, både älskad och hatad beroende av vem som uttalar sig om den, har 

alltid legat mig varmt om hjärtat. Som liten analyserar man oftast inte så mycket utan tar in 

orden och njuter av historien som sakta växer fram. Så gjorde jag. Jag läste ofta, mycket och 

länge. Favoritböckerna var de vars protagonister levde totalt annorlunda liv än jag själv och 

där jag tilläts att bli ett med dessa underbara, modiga, vackra och spännande flickor. Astrid 

Lindgren får, med hjälp av detta citat, förmedla hur även jag känner inför de flickböcker som 

omslutit mig så många gånger: 

 

… Och så alla de underbara flickböckerna. Tänk att det fanns så 
många roliga och trevliga flickor i världen som plötsligt stod en lika 
nära som några varelser av kött och blod! Där var Hetty, det 
irländska yrvädret, och Polly, en krona bland flickor från New 
England (---) Och så naturligtvis … Anne på Grönkulla, å du min 
oförglömliga, för evigt åker du i trillan bredvid Matthew Cuthbert 
under Avonleas blommande körsbärsträd! Hur jag levde med den 
flickan! En hel sommar lekte jag och mina systrar Anne på 
Grönkulla i stora sågspånshögen uppe vid sågen, jag var Diana 
Barry och dyngpölen bakom lagårn var Mörka speglande vågen …2 

 

De flickböcker jag själv läste som ung tös formade mig på flera olika sätt. De fick mig att 

längta efter sådant jag inte hade, de fick mig att tycka sådant jag vanligtvis inte kommit mig 

                                                 
1 Nilsson, A & Svensson, J. Av flickor för flickor – En detaljstudie av fyra svenska flickböckers framställning av 
tonårsflickan. Halmstad 2007, sid. 2.  
2 Ørvig, M. Flickboken och dess författare. Ur flickläsningens historia. Värnamo 1988, sid. 241.  
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för att tycka ännu och de fick mig att njuta närhelst jag läste. När jag, såhär i efterhand, har 

läst någon av mina gamla flickboksfavoriter har det gått upp för mig att dessa böcker ofta var 

både orealistiska och rent ut sagt löjliga. Böckerna uppvisar, över lag, en värld där flickorna 

lever så kallade ”fantasiliv” som detektiver, rockstjärnor eller journalister. Vad de än tar sig 

för lyckas de och deras hemmiljöer är alltid ombonade, renstädade och trygga – trots deras 

spännande vuxenliv.3 De böcker jag höll av så mycket presenterade en sorts vuxenvärld för 

barn som jag själv inte hade någon som helst erfarenhet av. Denna spännande tillvaro blev 

stundtals normen för mig och jag tyckte att min egen vardag kändes grå och alldaglig. Detta 

faktum fick mig att börja fundera över vilka attityder och normer som förmedlades i den 

äldre flickboken. Efter att ha preciserat mig något ytterligare kan jag nu introducera ett 

konkret syfte samt mina frågeställningar här nedan. 

1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med föreliggande uppsats är att detaljstudera synen på kvinnors rätt till högre studier i 

utvalda svenska flickböcker skrivna och publicerade mellan åren 1917-1949 utifrån 1927 års 

skolreform och skolkommissionerna från 1918 respektive 1923, samt om den bild som 

framträder är av det äldre, patriarkala slaget eller mer modern och självständig i sin 

utformning.  Intressant för mitt syfte blir även att redogöra för olika samhällsgruppers syn på 

kvinnors rätt till vidarestudier för att på så sätt presenterar en realistisk bild av det kvinnliga 

utbildningsläget som helhet. Lagändringen gav kvinnorna större spelrum även när det gällde 

andra skolinstitutioner än läroverken och i samhället som helhet, varför lagen bör ses i ett 

vidare perspektiv.4 Resultatet av undersökningen ställs sedan mot vår kunskap om tidens 

attityder till kvinnors utbildning och den då aktuella debatten i frågan. På så sätt kan jag 

redogöra för huruvida flickböckerna presenterar en realistisk bild av sin samtid. 

 

Valt perspektiv blev av intresse då jag fann fakta rörande de lagar som uppfördes under 1920-

talet och som förändrade kvinnors utgångsläge i samhället på flera sätt. År 1920 upphävdes 

mannens målsmanskap över hustrun, 1921 kom rösträttsreformen, 1923 behörighetslagen som 

tillät kvinnor att arbeta inom de flesta högre ämbeten och 1927 öppnades statliga läroverk för 

kvinnor.5  

 

 

                                                 
3 Nilsson & Svensson, sid. 1.  
4 Richardson, G. Svensk utbildningshistoria. Skola och samhälle förr och nu. Lund 2004, sid. 126. 
5 Toijer-Nilsson, Y & Westin, B. (red.) Om flickor för flickor. Stockholm 1994, sid. 45.  
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För att uppnå mina syften med studien har jag valt att utgå ifrån följande frågeställning: 

 

• Vilken syn beträffande kvinnors högre studier förmedlas i den äldre flickboken? Är 

det den patriarkala synen på kvinnliga vidarestudier som utmålas eller skildras den nya 

tidens krav på god skolbildning och kvinnlig självständighet? 

 

För att på ett enkelt sätt kunna presentera mitt resultat har jag även valt att arbeta utifrån ett 

antal teman som lyder: 

 

- Hur återges flickornas sökande efter den egna identiteten? 

- Hur framställs deras förhållande till skolan? 6 

- Vem i flickornas närhet agerar medhjälpare när så behövs? 

- Vem i flickornas närhet agerar motståndare till deras önskningar? 

 

Begreppen medhjälpare och motståndare förklaras mer ingående under punkt 1.6 Teoriram. 

 

Temana har som uppgift att tillsammans visa på en överskådlig bild av flickorna gällande dem 

själva, skolan och de människor som påverkar dem för att på detta sätt generera en lättfattig 

helhetsbild avslutningsvis. 

1.3 Avgränsningar i tid och rum 
Min tidsmässiga avgränsning faller sig ganska naturlig eftersom jag tidigt blev intresserad av 

läroverkslagen från 1927. År 1917 får markera initialläget för undersökningen då den första, 

för analysen, valda flickboken publicerades då. Jag vill även utgå från ett årtal några år innan 

den första i raden av ”kvinnovänliga” lagar introduceras, vilket var 1920. Avgränsningen görs 

således med en önskan att fånga upp tiden även innan kvinnor började få utökade rättigheter i 

samhället. Jag väljer att avsluta uppsatsen tidsmässigt år 1949. Detta eftersom jag vill ha 

möjlighet att undersöka flickböcker skrivna även under och efter lagändringens 

genomförande samt att det är publiceringsår för den sista valda flickboken. En förhoppning är 

att på så sätt kunna presentera en så sanningsenlig bild som möjligt – utifrån det material jag 

valt att arbeta med. 

                                                 
6 Nilsson & Svensson, sid. 2.  
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1.4 Material och metod 
Mitt material består av åtta svenska flickböcker, skrivna mellan år 1917-1949. De böcker jag 

har valt är Barbro Betings ungflicksår (1917) och Studentklassen (1925) av Elisabeth 

Kuylenstierna-Wenster, Ullabella (1922) av Marika Stiernstedt, Vårdträdet (1938) av Jeanna 

Oterdahl, I livets vår (1939) och Ing-Britt och hennes friare (1941) av Maja Jäderin-Hagfors, 

Anne Vildkatts barn (1948) av Gerda Ghobé och Ingen oro för Sonja (1949) av Irma S:t Cyr 

Jonsson. Böckerna är relativt enkla att läsa och har ett omfång som spänner från 138 till 363 

sidor. 

 

Att analysera två flickböcker från Maja Jäderin-Hagfors respektive Elisabeth Kuylenstierna-

Wenster är ett medvetet val som grundas i att författarna var väldigt produktiva skribenter vid 

sin tid7. Därmed gjorde jag valet att analysera två böcker från vederbörlig författare i ett 

försök att skapa ett urval som kan sättas in i ett korrekt tidssammanhang. 

 

Mitt urval av böcker baserades på ett antal kriterier. Kriterier som böckerna skulle uppfylla 

var att de skulle vara flickböcker, handlingen skulle cirkulera kring en kvinnlig huvudperson, 

böckerna skulle vara publicerade inom den tänkta tidsramen och böckernas handling skulle 

göra det möjligt att genomföra en analys av dåtidens syn på kvinnors vidarestudier. 

Anledningen till att jag valt enbart svenska författare bottnar i att jag av egen erfarenhet 

upplevt att svenska och engelska/amerikanska flickböcker stilmässigt skiljer sig en del ifrån 

varandra. Detta är en personlig åsikt som jag inte kan belägga, men min tro är att svenska 

flickböcker, över lag, är mer realistiska och verklighetstrogna än engelska/amerikanska. 

 

En svaghet med det materiella urvalet skulle kunna vara att de utvalda böckerna visar sig vara 

icke-representativa för den allmänna genren, vilket i så fall skulle ge ett vilseledande 

slutresultat. Den här studien har dock inte som tanke att presentera en generell bild av 

flickboken, utan kan bara ge en fingervisning om vad mitt specifika material skildrar. 

 

Forskningsmaterial som representerar den utbildningspolitiska diskussionen har också en plats 

under denna punkt. Mitt utvalda material existerar i form av två skolkommissioner från år 

1918 respektive 1923 samt skolreformen från 1927. Materialet finns tillgängligt både som 

primära och sekundära källor och visar tydligt vilka vägar den politiska diskussionen 

                                                 
7 Toijer-Nilsson & Westin, passim. 
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angående kvinnors rätt till vidareutbildning tog vid sin tid. Utredningsmaterialet diskuteras 

under punkt 2. En samhällelig kontext rörande kvinnors vidarestudier. 

 

Den metod som nyttjas i denna undersökning är den hermeneutiska metoden som både 

Hellspong & Ledin8, Kvale9 och Bergsten10 beskriver i sina respektive utgåvor. Ordet 

”hermeneutik” kommer ifrån det grekiska verbet ”hermeneuein”, som i flera avseenden 

betyder ”att tolka”.11 I Den kvalitativa forskningsintervjun summerar Kvale begreppet som 

följer: 

 

Hermeneutiken studerar tolkning av texter. Den hermeneutiska 
tolkningens syfte är att vinna en giltig och gemensam förståelse av 
en texts mening. Den klassiska hermeneutikens ämne var litterära, 
rättsliga och religiösa texter, men begreppet ’text’ har sedan 
utvidgats till att omfatta även diskurser och handlingar.12 
 

Hellspong och Ledin skriver vidare: 

 

Hermeneutiken är klar över att kommunikationen mellan texten och 
läsaren inte är en mekanisk transport av ett färdigt innehåll, som att 
forsla varor på en vagn för avlastning. Det som sägs kräver en 
tolkning. Och tolkningen är en självständig och situationsanpassad 
handling. I sitt förhållande till texten är läsaren alltså inte bara en 
mottagare utan också en medskapare.13 

 

I nämnd undersökning detaljstuderar jag följaktligen de åtta utvalda flickböckerna för att 

finna företeelser som talar för eller emot kvinnliga vidarestudier. Jag analyserar 

huvudpersonerna och de aktuella händelserna och sätter resultaten av analyserna i förhållande 

till den forskning som tidigare gjorts om kvinnors vidarestudier samt relevant utbildnings – 

och samhällsforskning. I praktiken innebär detta att jag läser de aktuella böckerna och 

markerar de ställen som berör flickornas liv och person samt skolskildringar. På detta sätt får 

jag fram de teman (se frågeställningar) som jag kan ha hjälp av i arbetet med att analysera 

flickböckerna utifrån 1927 års läroverkslag och skolkommissionerna.14 

                                                 
8 Hellspong, L. & Ledin, P. Vägar genom texten. Lund 1997, sid. 220. 
9 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund 1997, sid. 49. 
10 Bergsten, S. (red.), Litteraturvetenskap - en inledning. Lund 2002, sid. 189. 
11 a. a. sid. 189. 
12 Kvale, sid. 49. 
13 Hellspong & Ledin, sid. 220. 
14 Nilsson & Svensson, sid. 6. 
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1.5 Definition av centrala begrepp 
Då denna uppsats till stor del kommer att beröra flickböcker och vad som står i dessa, känns 

det väsentligt att närmre definiera just begreppet flickbok. Även benämningen läroverk 

kommer att redogöras för kort. 

1.5.1 Flickboken 
Föregångaren till våra dagars flickbok uppkom i Europa under 1600-, 1700- och 1800-talen. 

De kallades då uppfostringsböcker eftersom dess viktigaste uppgift var att förbereda den unga 

flickan för rollen som hustru och moder. Under tidigt 1800-tal uppstod den romankonst som 

Jane Austen och systrarna Brontë stod för. Denna nya romantradition med tidvis djärva och 

listiga flickor krockade med uppfostringslitteraturen och flickboken var född. Dessa 

flickböcker var från början skrivna som underhållning för borgerskapets flickor under den 

mellanperiod i deras liv då de inte längre studerade men inte heller var gifta. Unga flickor fick 

möjlighet att läsa om och känna igen sig i huvudpersonernas liv och vardag.15  

 

Huvudpersonen i 1900-talets svenska flickbok kan presenteras som konservativ och nöjd med 

äktenskap och familj eller som äventyrslysten och intresserad av den nya tidens mönster. 

Båda idealen existerar. Många gånger diskuterar boken på olika sätt kvinnans ställning och 

vilka val hon ska eller bör göra. I denna mer nutida flickbok presenteras otaliga flickor som 

arbetar inom diverse olika yrkeskategorier, studerar och skriver. Att gifta sig som ung flicka 

och leva som hemmafru med barnen tätt inpå var inte längre det slutgiltiga och självklara 

målet för alla flickbokskaraktärer, även om dessa ideal fortfarande förekommer i 1900-talets 

uppsjö av flickböcker16  

 

Flickboken vi idag känner till definieras utifrån sitt kön. Den beskriver unga flickor och är, 

med vissa sällsynta undantag, skriven av kvinnliga författare. Flickboken illustrerar världen ur 

ett kvinnoperspektiv och läsaren får lära känna protagonisten i hennes livsutveckling från 

flicka till kvinna, i jakten på kärleken, i möten med familj, vänner och intressen. Flickboken 

belyser unga flickors liv och är en klar spegelbild av det samhälle den skrivs i.17 

 

Som helhet kan flickboken kategoriseras som en utvecklingsroman för kvinnor. Vid en första 

anblick kan det verka som att texterna finner sig i genrens regelverk och det rådande 

                                                 
15 Andræ, M. Rött eller grönt? Falun 2001, sid. 47.  
16 Toijer-Nilsson & Westin, sid. 12. 
17 a. a. sid. 10-11. 



 

10 

samhällsidealet, men vid en mer djupgående läsning kan de förtälja historier som går rakt 

emot gängse normer. Flickboken bör även ses som en betydande faktor i kvinnans 

kulturhistoria.18  

 

Flickbokens läsekrets brukar sägas vara flickor i åldrarna 10-16 år. I tidigare ålder läser 

flickor över lag barnlitteratur och i senare år går de över till vuxenlitteratur.19 

1.5.2 Läroverken 
I 1820 års skolbildning existerade dessa från varandra skilda skolstadier – apologistskolan där 

realbildningen fanns, lärdomsskolan där eleven fick den klassiska bildningen tillgodosedd 

samt det fristående gymnasiet som ledde vidare till universiteten. År 1849 bestämdes det att 

apologistskolan, lärdomsskolan och gymnasiet skulle slås samman till en gemensam 

skolform. Realbildningen fick verka som en sorts dispenslinje för de elever som inte ville läsa 

klassiska språk. Nu började läroverkets form att nyanseras något.20  

 

Vid den tid som min uppsats ämnar belysa bestod det svenska allmänna skolsystemet av 

följande delar: småskolan där elever i klass ett, två och ibland tre gick, folkskolan som var 

sexårig och där årskurs sju och åtta var frivilliga, mellanskolan som var en påbyggnad på 

folkskolans årskurs sex och som utmynnade i realexamen, högre allmänna läroverk som 

tidigast tog in elever som gått ut folkskolans årskurs tre samt högskolor och universitet. 

Upptill fanns privata lärosäten där kvinnor exempelvis kunde avlägga universitetsexamen 

innan de välkomnades till de statliga universiteten, folkhögskolorna samt flickskolor för 

varierande åldrar. 21 

 

Före enhetskolreformen som gick igenom åren 1949/1950 motsvarade läroverken som regel 

dagens senare grundskoleår - årskurserna 7-9 samt treårigt teoretiskt gymnasium.22 

1.6  Teoriram 
Den teori som ligger till grund för uppsatsen kommer ifrån Gunilla Domellöfs avhandling När 

den rätte kommer. En undersökning av svenska flickböcker från 1930-talet. Domellöf har 

skrivit om svenska flickboksförfattarinnor och deras publicerade böcker under 
                                                 
18 a. a. sid. 14. 
19 Andræ, sid. 42. 
20 Florin, C & Johansson, U. Där de härliga lagrarna gro… Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850-
1914. Kristianstad 1993, sid. 81-82. 
21 a. a. sid. 83,86. 
22 http://susning.nu/L%E4roverk, 2007-10-26. 
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mellankrigstiden. Avhandlingen får stor betydelse för min uppsats eftersom författarinnan däri 

ingående beskriver och exemplifierar den narratologiska analysen som jag tror mig kunna 

använda. Inledningsvis skriver Domellöf som följer: 

 
Med narratologisk analys avses en analys som genom 
systematisering av handlingsförloppet visar fram textens 
handlingsstruktur, dess narrativa struktur.23 

 

Maria Nikolajeva beskriver, även hon, narratologin. 

 

Narratologi, den litteraturvetenskapliga inriktning vars studieobjekt 
är textens uppbyggnad, berättarteknik, är en textorienterad teori som 
har sitt ursprung i strukturalismen. Narratologin har emellertid 
avstått från den klassiska strukturalismens indelning i binariteter 
(motpoler, motsatta par) och går mycket djupare in på textens 
struktur.24 

 

Människan har, så länge hon har kunnat berätta historier, försökt kategorisera och sätta etikett på 

dessa för att enklare förstå berättelsernas poäng och kärna. Den ryske folkloristen Vladimir Propps 

studerande under senare delen av 1920-talet ryska folksagor som innehöll olika former av mirakel. 

Propps kom fram till att alla sagor var konstruerade enligt samma modell med 31 handlingar, vilka 

han kallade funktioner. Exempel på dessa funktioner kunde vara: hjälten lämnar hemmet och reser 

ut i världen, hjälten tvingas genomgå en övernaturlig prövning osv. Han fastställde också att alla 

figurer i sagorna kunde delas in i sju roller. Propps system förändrades och förbättrades i 1960-talets 

Frankrike av bland annat Algirdas J. Greimas som hade en mittposition som utvecklare av den 

strukturalistiska narratologin. Han avlägsnade en av Propps roller så att de blev sex till antalet.25  

 

Greimas menade att det essentiella i en berättelse är subjektet. Detta subjekt bör ha ett projekt, en 

längtan efter något. Denna längtan kallas för objekt. Projektet brukar dock inte kunna genomföras 

förrän en rad problem retts ut. Dessa problem kallas för konflikt och däri har subjektet både 

medhjälpare och motståndare. I slutet förflyttas objektet från ett ställe eller en person till ett annat 

ställe eller en annan person. Då har det skett en sorts kommunikation där något överlämnas från en 

avsändare till en mottagare. Ovanstående text kan enkelt visas i en modell innehållande tre axlar och 

                                                 
23 Domellöf, G. När den rätte kommer. En undersökning av svenska flickböcker från 1930-talet. Umeå 1979, sid. 
17. 
24 Nikolajeva, M. Barnbokens byggklossar. Lund 1998, sid. 24. 
25 Gripsrud, J. Mediekultur, mediesamhälle. Göteborg 2002, sid. 249. 
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sex roller – aktanter enligt Greimas. Begreppet har blivit upphov till modellens namn – 

aktantmodellen.26  

 

Aktanterna kan spelas av flera figurer i en berättelse och en och samma figur kan förekomma i flera 

roller. Den klassiska hjältesagan om Robin Hood får tjäna som exempel. Robin Hood (subjekt) vill 

ta pengar från de rika och ge till de fattiga (objekt). Hans motståndare är sheriffen och prinsen och 

hans medhjälpare är Lille John och de andra rövarna i skogen. Den motvilliga avsändaren är de rika 

och mottagaren blir således de fattiga. Nedan finns en illustration som visar hur en klassisk 

aktantmodell kan se ut. 

 

Bild 1. 27 

 
 

Aktantmodellen utvecklades i första hand för analys av folksagor, men fungerar även 

utomordentlig för analys av andra texter som inte anses vara alltför svårtolkade. Personer som 

ha stor inverkan på handlingen noteras via sina gärningar och på så synliggörs ett s.k. narrativt 

skelett.28 

 

Jag kommer att konstruera en enklare form av aktantmodell för varje flickbok som analyseras. 

Jag avser att i första hand använda aktanterna subjekt, objekt, medhjälpare och motståndare 

eftersom tänkbart är att dessa aktanter är enklare att både finna i texterna och arbeta med 

utifrån mitt syfte. Arbetssättet har jag valt eftersom jag därmed tror mig kunna presentera en 

                                                 
26 a. a. sid. 249. 
27a. a. sid. 249. 
28 Domellöf, sid. 18. 

Subjekt 
Robin Hood 

Objekt 
Att ta från de rika och ge till de fattiga 

Avsändare 
De rika 

Medhjälpare 
Lille John, rövarna 

Mottagare 
De fattiga 

Motståndare 
Sheriffen av Nottingham, prinsen 
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klar översikt av bokens grundinnehåll och synliggöra de individer handlingen kretsar kring. 

Min förhoppning är även att kunna dra slutsatser kring vilka personer som besitter de olika 

aktanterna och binda samman dessa konklusioner med mitt syfte.  

1.7 Forskningsläge 
Jag är medveten om att det finns stora mängder bedriven forskning inom området flickböcker. 

Särskilt nu på senare tid har ämnet fått ett rejält uppsving, inte minst genom Birgitta 

Theanders avhandling inom ämnet som kom så sent som förra året. Det är omöjligt att 

redogöra för all existerande forskning, om inte annat så med aspekterna tid och utrymme i 

minnet. Därför har jag gjort ett axplock av, vad jag tycker, representerar en bra bild av det 

rådande forskningsläget av den svenska flickboken samt dess framställning av unga 

studerande kvinnor.  

1.7.1 Den svenska flickboken – en översikt 
Läraren och forskaren Marika Andræ skriver i sin doktorsavhandling Rött eller grönt? att 

flickbokens ursprung går att skymta i de s.k. familjeromanerna och i all rådgivningslitteratur 

som berör flickors uppfostran. Uppförandeböcker var populär litteratur förr.29 När flickboken 

som genre började få allt mer utrymme var det inte sällan som protagonisten tillhörde medel – 

eller borgarklassen.30  

 

Andræs avhandling behandlar bokförlaget B. Wahlströms ungdomsböcker mellan åren 1914-

1944. Både pojk – och flickböcker beskrivs och analyseras och avhandlingens intention är att 

kartlägga vilka ideal som når ut till läsaren beroende på huruvida det är en pojke eller flicka 

som är mottagare. Mitt syfte ligger inte i att göra någon jämförelse könen emellan, men 

avhandlingen har ändå en övergripande behållning gällande flickboken och dess historia.31 

 

I avhandlingen Älskad och förnekad. Flickboken i Sverige 1945-65 nämner dess författare, 

Birgitta Theander, flera svenska forskningsartiklar publicerade under senare delen av 1900-

talet och början av 2000-talet som förmedlar ett likgiltigt eller negativt helhetsintryck av 

flickboken. En av många delad föreställning synes vara att flickboken verkar som en 

könsuppdelande litteraturform som ökar klyftan mellan manligt och kvinnligt. Flickboken ses 

som instängd, begränsad i sin form och stundtals förljugen.32  

                                                 
29 Andræ, sid. 14-15. 
30 a. a. sid. 15. 
31 a. a. passim. 
32 Theander, B. Älskad och förnekad. Flickboken i Sverige 1945-65. Riga 2006, sid. 21-27. 
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Som respons på denna uppsjö av negativ kritik mot flickboken finner Theander i sitt resultat 

att flickboken som genre har en otrolig bredd. De flesta ämnen finns med: krig, 

familjeskildringar, kärlek, yrkesliv, äventyr och inre utveckling. Även historiska händelser tas 

upp i flickbokskategorin. Dessa böcker utvecklade också en egen humoristisk tradition med 

Anne på Grönkulla som pionjär.33  

 

Birgitta Theanders avhandling Älskad och förnekad analyserar utifrån olika teman alla de 

1022 publicerade flickböcker i Sverige mellan år 1945-65. Perioden har haft rykte om sig att 

vara en tynande epok när det gäller publicering av god flicklitteratur. Theander spräcker 

denna myt genom att visa att perioden producerade ett stort antal intressanta flickböcker och 

att genrens anseende förfinades och växte under denna tid.34 Theanders undersökning tar sin 

början under de sista åren av min analys och därmed blir större delen av hennes material inte 

relevant för egen del. Däremot är verket en mycket bra tillgång gällande all fakta om 

flickboken samt för att få förståelse om flickbokens fortsatta existens i mer modern tid. 

 

Eva von Zweigbergk har skrivit boken Barnboken i Sverige 1750-1950 och anser att det finns 

flertalet exempel på svenska flickboksförfattare och deras alster som är platta och 

ointressanta. Trots bitvis ganska hård kritik mot flickboken erkänner von Zweigbergk att 

denna genre också sprider kunskap om främmande länder och olika sätt att leva, lär sina 

läsare om andra människors värden och problem samt kan ge upphov till nya idéer och 

tankeanknytningar. Flickböcker skildrar sin samtid på ett ypperligt sätt och lämpar sig därför 

väl för kulturhistoriska studier.35 

 

Barnboksrecensenten och författaren Eva von Zweigbergks standardverk Barnboken i Sverige 

1750-1950  är en gedigen uppslagsbok över de flesta författare och böcker som utgetts i 

Sverige inom barnboksgenren under en tidsperiod av tvåhundra år. Då barnboken ligger 

utanför mitt avgränsningsområde blev endast kapitlet om flickboken och dess författare av 

värde. 

                                                 
33 a. a. sid. 425. 
34 a. a. passim.  
35 Von Zweigbergk, E. Barnboken i Sverige 1750-1950. Stockholm 1965, sid. 440. 
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1.7.2 Kvinnors rätt till utbildning i den svenska flickboken 
Gunilla Domellöf menar att flickböckerna ofta speglar tidstypiska hållningar såsom religiösa 

och sociala tendenser, ekonomiska relationer, kvinnorörelsen samt uppfostrings – och 

utbildningsideal. Äldre flickböcker tenderar, enligt Domellöf, att sällan ifrågasätta den 

klassiska kvinnorollen. De författare hon analyserat låter i samtliga fall sina protagonister 

antingen förlova eller gifta sig inom bokens pärmar.36 

 

Domellöf skriver i analysen av sitt källmaterial att hon möts av en uppfostringsmetod som 

kväver flickornas energi och vilja att leva. Om en protagonist i en flickbok till en början 

beskrivs som egensinnig och annorlunda så har hon, innan bokens sista sida, rättats in i ledet 

och förstått vad hennes skyldigheter är. Detta gör flickorna passiva och ointresserade.37 

 

Att studera vidare blir, enligt Domellöf, en fråga om egoism och de flesta tar inte chansen. 

Istället varnas det för för mycket bildning. Att ha ett arbeta kan vara accepterat om den unga 

kvinnan är ensamstående men så fort en man träder in i bilden offras arbetet för en klassisk 

hemmafruroll. Inställningen till att utbilda sig eller yrkesarbeta visar tydligt att det inte är 

flickbokens tanke att förmedla tidstypiska förhållanden.38  

 

Gunilla Domellöfs avhandling När den rätte kommer gör en djupgående analys av de tio mest 

publicerade svenska flickboksförfattarna under 1930-talet. Hon analyserar en bok av varje 

författarinna och försöker täcka in alla flickbokens relevanta delar. Min bedömning är att 

Domellöfs avhandling, trots att den utkom 1979, har många intressanta aspekter och kommer 

att vara till stor nytta för mig i mitt kommande arbete. 

 

Domellöfs syn på den patriarkalt styrda flickan i 1930-talets svenska flickböcker delas inte av 

författarna till boken Om flickor för flickor. Särskilt Ying Toijer-Nilsson går i bräschen för ett 

helt annat sätt att analysera flickböcker. Framför allt en flickserie, Helga Vilhelmina av 

Jeanna Oterdahl, ser de två författarna helt annorlunda på. Domellöf menar att protagonisten 

Helga Vilhelmina underkastar sig och blir ett passivt objekt genom att i konflikten med sin 

styvmor mötas på halva vägen och på så sätt komma till en sorts försoning. Hennes yrkesval, 

hushållslärarinna, är ett glasklart exempel på ett typiskt kvinnligt yrke som för Helga 

                                                 
36 Domellöf, sid. 87-88. 
37 a. a. sid. 90-91. 
38 a. a. sid. 94-96, 106. 
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Vilhelmina in i ett liv av underkuvelse.39 Toijer-Nilsson tänker precis tvärtom. Hon ser Helga 

Vilhelmina som en stark ung kvinna som tar ansvar för sig själv och har planer för det 

framtida livet. Valet av yrke är, enligt Toijer-Nilsson, ett försök att hjälpa lantbrukskvinnorna 

som Helga Vilhelmina vuxit upp med och sett slita; inte att låta sig fångas i en kvinnofälla.40  

 

Toijer-Nilsson analyserar vidare författaren Elisabeth Kuylenstierna-Wensters bidrag till 

flickboksgenren. Toijer-Nilsson slår fast att Kuylenstierna-Wensters flickböcker skrevs i en 

brytningstid när flera samhälleliga budskap var på modet och att detta märks väl i hennes 

böcker. Författarinnan var verksam som flickboksförfattare mellan åren 1915 och 1933. 

Patriarkatets totala makt var fortfarande stor men nya krav som kvinnlig självständighet, 

bättre utbildningsmöjligheter och större chans till yrkesverksamhet växte sig allt starkare i 

Sverige. Att som flicka få studera till ett yrke var naturligtvis ingen självklarhet i denna tid. 

Föräldrar kunde lägga in sitt veto och förlama nymoderna tankar. Så sker också i en av 

Kuylenstierna-Wensters flickboksserier – den om Barbro Berting. Vidare beskriver 

Kuylenstierna-Wenster i sina böcker hur flickor utan framtidsdrömmar blir passiva och 

håglösa.41 

 

Barnbokslitteraturforskarna Ying Toijer-Nilsson och Boel Westin är huvudförfattare till 

boken Om flickor för flickor som utkom 1994. Som hjälp för att täcka in utbudet av äldre 

svenska flickböcker finns ett brett spektrum av skribenter som alla gör varsitt personligt 

nedslag i flickboksgenren. Boken vill visa på det faktum att alla böcker måste betraktas 

utifrån hur kvinnans situation var när de skrevs.42 För egen del blir ovanstående tanke av 

högsta vikt då jag för ett liknande resonemang i mitt arbete. 

 

1.8 Disposition 
Efter föreliggande inledningskapitel följer en bakgrund till kvinnors rätt till vidareutbildning. 

Därefter presenteras den litteraturhistoriska analysen och slutligen det avslutande 

diskussionskapitlet. Resultatet av den litteraturhistoriska analysen är uppdelat tematiskt efter 

de teman som nämndes inledningsvis. I resultatet görs en beskrivande sammanfattning av de 

                                                 
39 a. a. sid. 54-55. 
40 Toijer-Nilsson & Westin, sid. 96. 
41 a. a. sid. 45-48. 
42 a. a. passim. 
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utvalda flickböckerna och ur dessa diskuteras och problematiseras flickbokens inställning till 

kvinnliga vidarestudier utifrån dithörande forskning i det avslutande diskussionskapitlet.43 

 

                                                 
43 Nilsson & Svensson, sid. 17.  
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2. En samhällelig kontext rörande kvinnors vidarestudier 
För att kunna sätta in mitt resultat i en historisk kontext måste jag presentera det rådande 

samhällsläget gällande utvecklingen av kvinnors rättigheter. Frågor som hur den politiska 

debatten gällande kvinnors rätt till högre studier samt andra lagändringar tedde sig och vilka 

faktorer i samhället som höll med eller sade emot lagändringarna blir således relevanta. De 

faktorer som framkommer nedan kommer i slutdiskussionen att kopplas till resultatet. 

 

Gunnar Qvist skriver att under det tidiga 1800-talet började riksdagen i Sverige sitt arbete 

med att sidoordna män och kvinnor inför lagen. Under tidens gång, fram till 1920-talet, kunde 

samhället skåda en rad förändringar till kvinnornas favör såsom lika arvsrätt, jämställdhet 

inom äktenskapet, lika rösträtt och rätt till vidareutbildning på de statliga läroverken. Efter 

lagändringarnas genomförande stod det klart att kvinnan nu uppnått officiell jämställdhet med 

mannen. Detta genomförande av lagförändringar kom att kallas kvinnoemancipationen. 

Kvinnornas framtid berodde nu inte på ofrånkomliga lagar utan på hur väl de var kapabla att 

förvalta det nyvunna förtroendet. Kvinnoemancipationen kan ses som ett resultat av 

industrisamhällets framväxt då förutsättningarna för män och kvinnor förändrades drastiskt. 

Förut hade familjen varit den enda gällande utbildningsenheten som behövdes – i alla fall för 

de flesta. Sonen lärdes upp av sin far och flickan av sin mor. Endast ett fåtal unga lämnade 

hemmet för att utbilda sig på annan ort.44  

 

Lagen om lika arvsrätt mellan könen genomfördes år 1845 av kung Oscar I - detta trots halva 

regeringens misstycke. Kungens förklaring till lagändringen kan sammanfattas med två ord: 

rättvisa och billighet. Människor som stödde reformen stämde in med argument som det 

ständigt stigande antalet ogifta kvinnor samt kvinnornas underkastade ekonomiska position 

som följdes av prostitution och osedlighet. Myndighetsdebatten uppkom eftersom antalet 

ogifta kvinnor ökade lavinartat och det var en omöjlighet att skaffa fram förmyndare i det 

antal som krävdes. Omyndigheten försvårade naturligtvis kvinnornas möjligheter att själva 

finna sysselsättning och försörja sig. Kvinnorna behövdes i det nya industrisamhället som var 

på ingång i 1850-talets Sverige och grupper som stod bakom myndighetsbeslutet var 

intresserade av tidens ekonomiska expansion. De menade att genom att myndigförklara 

kvinnorna skulle stora mängder kapital, arbetskraft och jord kunna frigöras. Den gifta 

kvinnans underlägsna ställning var ett annat problem. Reformmotståndarna talade om 

                                                 
44 Qvist, G. Konsten att blifva en god flicka. Kvinnohistoriska uppsatser. Stockholm 1978, sid. 163-164, 172. 



 

19 

familjens lidelse samt kvinnans naturliga modersuppgift i hemmet som argument för att låta 

allt fortgå som förut. Det skulle dröja till år 1920 innan officiell jämställdhet mellan makarna i 

äktenskapet introducerades. Den ekonomiska legislaturen erkände dock tidigt den gifta 

kvinnans rättigheter. En gift kvinna som arbetade i fabrik stötte sällan på något motstånd för 

sitt köns skull och som egen företagare hade hon rätt att ansöka om arbetstillstånd för en egen 

verksamhet. Arbetsgivarna var positivt inställda till kvinnliga arbetare då dessa ansågs vara 

billig arbetskraft, lika kapabla som männen samt att typiskt kvinnliga egenskaper som flit och 

långt tålamod var viktiga resurser inom många yrkeskategorier. År 1864 försvann hindren för 

gifta kvinnors rätt till arbete och efter det stod hela den privata arbetsmarknaden öppen för 

gifta kvinnor. Ett annat problem rörande den gifta kvinnans rätt till yrkesarbete var att hon var 

tvungen att ha makens tillstånd för att få arbeta. Dessutom förfogade han, om han ville, över 

hennes inkomst. Dessa regler ändrades med tiden och år 1921 var kvinnan fri att ta vilka jobb 

hon ville.45 

 

 När läroverken fick nya mål som innebar att de skulle sörja för människors allmänna bildning 

blev frågan om flickors rätt till utbildning central. Åtminstone vissa kvinnor ansågs ha behov 

av annan bildning än den folkskolan kunde ge. Antalet kvinnor som befann sig ute i yrkeslivet 

ökade och många av dessa var i behov av utbildning för att kunna sköta sina arbetsuppgifter 

på bästa sätt.46 

 

I 1918 års skolkommission står det att kvinnliga ungdomar skulle ha lika rätt till utbildning 

som manliga och det fick inte vara dyrare för flickor att införskaffa en sådan. Så skriver både 

Ingela Schånberg och Marie Nordström i sina respektive utgåvor. Tre områden skulle 

behandlas i utredningen; de olika skolformernas förhållande, gymnasiets organisation och 

kvinnors utbildning. Socialdemokraterna och högern var överens om att flickor skulle få 

möjlighet till vidarestudier även om socialdemokraterna stundtals var kluvna i och med 

folkhemsideologin som byggde på hemmets starka grund och individens naturliga plats däri. 

Bondeförbundet var mer konservativt i sin partimotion och kunde som längst sträckte sig till 

att godkänna kvinnliga vidarestudier som gynnade hus och hem. Socialdemokraterna hävdade 

i sin partimotion att flickornas krav på rättvisa rörande utbildning var illa tillgodosett.47  

 

                                                 
45 a. a. sid. 184-188. 
46 a. a. sid. 120-122. 
47 Schånberg, sid. 144, 152. 
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Den samhälleliga debatten om sam – och särundervisning hade diskuterats i Sverige sedan 1800-

talet. Det talades om att kvinnlig utbildning kunde få negativa konsekvenser för familjelivet men 

det ansågs även kunna innebära fördelar som bättre insikt i hemmet och stöd för maken. Att 

kvinnan genom att utbilda sig till förvärvsarbetare inte längre blev en ekonomisk börda för 

samhället ansågs naturligtvis också som en fördel.48 

 

I statens offentliga utredningar från 1923 redogörs det för skolkommissionens betänkande 

angående samundervisning och, genom den, flickors rätt till lika utbildning. Att som flicka få 

statligt studiestöd och möjlighet till samma utbildning som pojkar bör ses som en del i ett led 

mot läroverkslagens godkännande 1927. Debatten om samundervisning gick varm mellan 

landets olika kollegier. Både positiva och negativa kommentarer om lagförslaget finns 

nedtecknade. Många kollegier hävdade att samundervisning inte borde förkomma annat än 

om det ekonomiska läget krävde det. Varberg önskade få behålla både sin gossrealskola och 

flickskola, trots det ständigt stigande antalet elever i staden. Både Skara och Helsingborg 

skrev att det rådande skolklimatet i deras trakter var av det negativa slaget och att folk kände 

en allmän ovilja mot den eventuella lagförändringen. Norrköpings östra läroverk för flickor 

ville se att flickor skulle undervisas av kvinnliga lärare och pojkar av manliga för bästa 

möjliga fostran. Då detta var omöjligt i ett samläroverk ställde sig skolan negativ till 

lagförslaget. Argumenten mot en sammanslagning av de två skolformerna grundade sig ofta i 

pedagogisk och medicinsk forskning. Svenska läkaresällskapets skolhygieniska sektion 

motsatte sig att flickor och pojkar skulle föras samman i ett gemensamt klassrum under 

pubertetsåren och pedagogikprofessorn Bertil Hammar varnade för att inrätta samskolor. Han 

menade sig veta att samma skolsystem, som sedan länge fanns i Amerika, inte fungerade där 

heller.49 

 

Den underbara dagen var inne. Man var ju vid ’läris’, fick manliga 
lärare; kjolreglementet var slut, en stor dag i sanning.50 
 

Ovanstående citat från en manlig student i 1800-talets Sverige skvallrar om glädjen över att 

slippa kvinnor i skolans korridorer.51 Enligt Lina Carls var detta ett utbrett ställningstagande 

hos manliga studenter och deras åsikter grundades ofta i psykologiska forskningsrapporter.52 

                                                 
48 Schånberg, sid. 155. 
49 Statens offentliga utredningar 1923, sid. 30, 45, 73, 74. 
50 Johansson, sid. 13. 
51 a. a. ibid.    
52 Carls, L. Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970. Lund 2004, sid. 14-15. 
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Med syftet att undersöka huruvida det var ett korrekt val att låta flickor och pojkar studera 

tillsammans fann dåtidens forskare tydliga begåvningsdifferenser i form av olika snabb 

utvecklingstakt både fysiskt och psykiskt, skillnader i språklig och matematisk begåvning 

könen emellan samt flickors tydligare känslighet under puberteten.53 Gunnar Richardson 

skriver att forskarna även jämförde flickornas benägenhet att ofta vara duktiga inom estetiska, 

verbala – och sociala ämnen mot pojkarnas tekniska, praktiska och sportiga intressen. På 

nedanstående vis uttalade sig en rektor i en svensk tidskrift år 1927.54 

 

(---) icke blott för studier väl utrustade flickor utan även i viss 
utsträckning medelmåttigt eller knappt medelmåttigt 
studiebegåvande flickor söka sig till gymnasiet. Den vanligen 
starkare ambitionen, som driver flickan i henne studiearbete, torde 
jämte hennes svagare krafter förklara, att hon mindre väl uthärdar 
studiearbetet än en i studiebegåvning jämställd yngling.55 

 

Läroverken skulle förbli männens arena. Då de manliga eleverna tränades i uthållighet och 

tävlingar om det mesta tillhörde vardagen ansågs det omöjligt att integrera flickor däri. 

Kvinnliga lärare ville man inte heller veta av. Det gjorde läroverkens lärarkårer tidigt klart 

menar Christina Florin och Ulla Johansson.56 Gossläroverken och flickskolorna befäste den 

könsliga uppdelningen i utbildningssystemet.57 Då frågan kom upp om att slå ihop 

gossläroverken med flickskolorna oroade sig många föräldrar för att deras döttrar skulle få 

svårt att hinna med i klassrummet och glömmas bort. Detta mot bakgrunden att flickskolan 

var känd för sin långsamma studietakt och sitt icke existerande examenstvång. 58  

  

Ovanstående fakta styrks av 1923 års skolkommission där det skildras att föräldrar till 

studerande flickor var negativt inställda till eventuell samundervisning. I vissa skolstyrelser 

talades det om att endast tvinga eleverna att läsa tillsammans i lågstadiet för att inte 

missnöjdheten skulle växa sig alltför stor. Att föräldrarna inte fick möjlighet att välja åt sina 

barn ansågs kränkande och den gamla flickundervisningen vacklade. I Hudiksvall var man av 

uppfattningen att varken föräldrar eller elever var nöjda med upplägget eftersom ingen 

                                                 
53 a. a. ibid. 
54 Richardson, sid. 128. 
55 a. a. sid. 128. 
56 Florin & Johansson, sid. 280. 
57 a. a. sid. 47-48. 
58 Richardson, sid. 126, 128-129. 
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kvinnlig elev valt att ansöka om att få avlägga realskolexamen, fast att möjligheterna för detta 

fanns i det 8-klassiga läroverket.59  

 

För borgerskapets flickor var tidigt giftermål bästa tänkbara lösning för vissa föräldrar.60 De 

ville hellre se sina döttrar bortgifta tidigt än att de skulle lägga sina ungdomsår i skolbänken, 

vilket kom att kosta pengar då staten inledningsvis bekostade gosskolorna men inte 

flickskolorna. Om en ung kvinna skulle få lov att studera vidare krävdes en fader eller annan 

målsman som önskade flickan utbildning samt hade möjlighet att finansiera denna. Det ansågs 

som en enkel lösning att kvinnostudier skulle kosta; då kunde endast de välbärgade betala för 

sig och borgerlighetens könsmakt hotades inte nämnvärt.61 Dessutom ansågs kvinnan inte 

lämpad för högre studier utan skulle ha hand om hem och barn. Det var således slöseri med 

både tid och kapital och om kvinnan senare gifte sig kunde hon i och med det förlora sitt 

arbete.62 Följande citat från Göteborgs handels – och sjöfartstidning årgång 1931 får 

illustrera: 

 
Den omständigheten att flickorna underkasta sig en utbildning 
tillrättalagd för det motsatta könet, kan icke gärna diskvalificera dem 
för deras naturliga uppgifter i livet. Med eller utan studentexamen 
kommer det stora flertalet hädanefter som hittills att hamna i det äkta 
ståndet och därmed också att elimineras från den fria 
arbetsmarknaden.63 

 

Även åsikter av det positiva slaget för flickors rätt till lika utbildning gjorde sig hörda i 

dåtidens samhälle. Länsstyrelsen i Älvsborg ansåg att det var helt i sin ordning att staten 

skulle sörja för den ekonomiska biten av flickors utbildning så som det redan gjordes för 

pojkar. Länsstyrelsen menade även att då kvinnan vunnit erkännande på andra samhällsplan 

var det nödvändigt att ge henne samma förutsättningar som mannen i skolans värld. 

Stadsfullmäktige i Vänersborg var av liknande åsikt med önskningar som lika rätt till 

undervisning och kostnadsfri skolgång oavsett kön. Det talades på olika håll om en kvinnlig 

anstormning till utbildningarna sedan de flesta statliga ämbeten öppnats för kvinnor. Både 

Borås, Malmö och Sundsvall ställde sig positiva till förslaget om samundervisning med 

argument som noggrann rättvisa och flickors rätt till lika förmåner. Professor Hammar var av 

                                                 
59 Statens offentliga utredningar 1923, sid. 72-73. 
60 a. a. sid. 191. 
61 Florin & Johansson, sid. 139. 
62 Johansson, sid. 50-51. 
63 a. a. sid. 52. 
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åsikten att staten borde behålla fickskolorna eftersom de var anpassade för flickans natur, men 

att avgångsbetygen skulle bana väg för universitetsstudier.64 

 

Tidens kvinnoorganisationer höll med ja-sägarna angående kvinnors rätt till vidareutbildning. 

Den socialdemokratiska kvinnorörelsen önskade lika rätt till utbildning oberoende av sociala 

eller ekonomiska aspekter. Fredrika Bremer-förbundet - den borgerliga, akademiska 

kvinnorörelsen använde ofta den egna tidskriften Hertha som kanal för att få ut sitt budskap. 

Skolfrågor skrevs det ofta om däri med resultat som intensiva debatter och skrivelser till olika 

politiska instanser med krav på omedelbar aktion för kvinnors rätt till högre utbildning. Det 

kunde låta som följer:65 

 

(…) kravet om beredande av lika möjligheter för all ungdom, manlig 
såväl som kvinnlig, att av samhället tillförsäkras den utbildning, som 
den individuella utrustningen medgiver och som medborgarskapet 
förutsätter såsom nödvändig, innesluter en djup och ofrånkomlig 
rättvisa.66 

 

Vissa föräldrar började med tiden kräva lika möjlighet till utbildning för söner som döttrar 

vilket, enligt psykologen Henry Egidius, kan ha haft flera orsaker. En trolig sådan är att 

industrialiseringen, urbaniseringen och varuproduktionen skapade situationer där människan 

fick upp ögonen för nya könsroller i samhället. Egidius tror även att franska revolutionens idé 

om människors lika rätt kan ha påverkat.67 

 

De kvinnor som tidigt, och mot alla odds, skaffade sig en akademisk utbildning blev 

förebilder för andra kvinnor med liknande drömmar. Dessa kvinnor visste vad det innebar att 

vistas i en enbart manlig sfär som universitetsvärlden. De avfärdade det traditionellt kvinnliga 

idealet och många avsexualiserade sig själva för ett bättre bemötande. Från och med år 1918 

kunde en ogift kvinna utnämnas till lektor och adjunkt. Några år senare fick hon även tillträde 

till professorposter och hade vissa möjligheter att få behålla sin tjänst även efter giftermål.68 

                                                 
64Statens offentliga utredningar 1923, sid. 7, 11, 71, 74, 139. 
65 Schånberg, sid. 157-159. 
66 a. a. sid. 158.  
67 Egidius, H. Skola och utbildning i historiskt och internationellt perspektiv. Borås 2001, sid. 196-197. 
68 Florin & Johansson, sid. 198. 
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I 1927 års riksdagsbeslut blev flickorna berättigade till läroverksstudier och flickskolorna 

började övergå till att bli statliga inrättningar.  Dåtidens jämställdhetsrörelser jublade men 

smolket i bägaren gjorde sig påmint genom bondeförbundets negativa inställning.69 

 

Läroverken blev nu en institution där borgerlighetens flickor som planerade att utbilda sig för 

ett kommande yrkesliv inom exempelvis den expanderande tjänstemannasektorn studerade. 

De önskade att bli en del av det pulserande arbetslivet. Fler och fler kvinnor med borgerlig 

bakgrund som redan befann sig ute i yrkeslivet behövde utöka sin kompetens och för det 

ändamålet fungerade läroverken utmärkt. Det kom att dröja något innan flickor från lägre 

samhällsklasser etablerade sig på läroverken.70 I Statens allmänna läroverk gick år 1930 cirka 

32 000 elever varav 39 procent var av det kvinnliga könet.71 Flickorna var på ingång i den 

lärda världen. Att det kvinnliga elevantalet ett par år tidigare, närmare bestämt 1928, endast 

var 11,2 procent visar på detta. År 1959 bestod de kvinnliga studenterna av en procentsats på 

hela 48,4.72 

 

 Flickskolorna, å andra sidan, bestod av välbärgade kvinnliga elever från borgarklassen73 med 

ett annat utgångsläge än de flickor som valde läroverken. I en flickskola existerade termen 

salongsbildning, vilket innebar att eleverna i huvudsak tränades i pianospel, konversation i 

franska språket samt broderisömnad. Allt för att skolas till den perfekta värdinnan, gästen och 

med tiden hustrun. Efter hand höjdes röster om att denna kunskap inte var nog och ämnen 

som medborgarskap och naturvetenskap samt huslig ekonomi och klädsömnad ersatte delar av 

salongsbildningen. Litterär bildning och även lite kunskap i historia behövdes i syftet att 

fostra de framtida sönerna till goda män. Adelsdamen fick således stiga åt sidan för den 

borgerliga modern.74 År 1930 gick cirka 20 000 flickor i enskilda eller kommunala 

flickskolor.75 Elevantalet var högre under 1920-talet med ungefär 27 000 flickor och under 

1940-talet fortsatte 1930-talets kurva att sjunka till 17 099 elever. Att många flickskolor 

kommunaliserades samt att realskolan blev mer populär tros vara orsaker till det sjunkande 

elevantalet.76  

                                                 
69 Nordström, sid. 111-115. 
70 Florin & Johansson, sid. 120-121, Nordström, sid. 145-146. 
71 Richardson, sid. 114. 
72 Nordström, sid. 131.  
73 Schånberg, sid. 178. 
74 Florin & Johansson, sid. 122-123. 
75 Richardson, sid. 114. 
76 Nordström, sid. 131.  
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3. Resultat 
Inledningsvis följer en sammanfattad presentation av en flickbok i taget följt av den 

litteraturhistoriska analysen. Jag kommer att redogöra för relevanta citat för respektive bok 

samt skapa en förenklad aktantmodell av varje boks innehåll för att på så sätt åsynliggöra de 

individer handlingen kretsar kring samt vilken relation de har till varandra. Resultaten 

behandlas sedan närmre i slutdiskussionen kombinerat med relevant forskning. 

3.1 Elisabeth Kuylenstierna-Wensters Barbro Bertings ungflicksår (1917) 
Barbro Bertings ungflicksår är den första boken i en svit om sex. Serien utkom mellan år 

1917-1922.77 I Barbro Bertings ungflicksår får läsaren bekanta sig med den 17-åriga 

protagonisten Barbro Berting. Barbro är uppvuxen i ett gott grosshandlarhem med far, tre 

systrar och faster Ulla. Modern gick bort flera år innan berättelsen utspelar sig. Barbro 

genomlever en svår tonårstid. Ingenting hon tar sig för lyckas hon med. I bokens inledande 

kapitel befinner Barbro sig på en prästgård i fjällen dit hon skickats av sin far för att lära sig 

hushållssysslor och undervisas i nyttiga skolämnen. Till sin sjuttonde födelsedag vill fadern 

åter ha hem henne. Väl hemma i det Bertingska huset känns ingenting bra. Fadern och faster 

Ulla vill att Barbro ska bli sistnämndas hemhjälp eftersom detta verkar vara det största man 

kan kräva av Barbro. Att studera och ta studentexamen kommer inte på tal. Två av Barbros 

systrar studerar och det räcker enligt fadern. Barbro vantrivs hemma, känner sig oduglig och 

missanpassad. Hon oroar sig mycket över sin framtid. Hennes räddning kommer då 

mormodern bjuder ner henne till sin våning i Lund. Denna uppmuntrar Barbro att skriva 

(något hon sysselsatt sig med förr), gå på föreläsningar och studera i biblioteket. Med sin 

mormors stöd växer Barbro. Hon börjar fundera på vad hon verkligen vill, ifrågasätter tidigt 

giftermål och börjar istället skriva på en bok som hon hoppas få publicerad.78 

 

Barbro i Barbro Bertings ungflicksår 

Den egna identiteten: Barbro har låga tankar om sig själv eftersom hon jämför sig med sina 

begåvade systrar som studerar flitigt på hög nivå. Hon känner sig vilsen och orolig över 

framtiden.79 Barbro försöker uppmuntra sig själv på följande vis: 

 

                                                 
77 Toijer-Nilsson & Westin, sid. 45, 52. 
78 Kuylenstierna-Wenster, E. Barbro Bertings ungflicksår. Stockholm 1917, passim.  
79 a. a. passim.  
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Barbro, dummaste, lataste, mest misslyckade avkomma av huset 
Berting, måtte du bättra dig. Säg till dig själv: ’Jag vill’ – Nej, det 
hjälper inte. Något annat får du hitta på. ’Uppåt och framåt’, det 
skall bli mitt valspråk.80 
 

Fadern är villrådig angående Barbro. En lösning för stunden är att ha henne som hjälp hemma 

till faster Ulla. Sedan får hon väl gifta sig som de flesta flickor förr eller senare gör. Fastern 

gläder sig åt att få Barbro som hjälp i huset. Barbro är inte nöjd med faderns tankar om att 

först ha henne hemma och sedan gifta bort henne. Hon vet att hon är familjens svarta får och 

vem vill ha ett sådant? Hela saken blir värre av att fadern hyser så lite tilltro till sin dotter.81 

 

«Vad kan du då, kära barn?« frågade herr Berting strävt.« Jag har 
inte märkt att du haft utpräglade anlag för något, och det lämpar sig 
inte, att du går och slår dank.« Barbro teg. Hon var rädd, att hon 
skulle börja gråta. Aldrig hade hemmet förefallit henne kallare och 
ovänligare än nu.82  

 

Att få komma hem från prästgården i fjällen blir inte alls så trevligt som Barbro trott. Hemma 

i det Bertingska huset känner hon sig ännu mer misslyckad än förut. Ingen stöttar eller 

uppmuntrar henne och hon är en katastrof som hjälp åt faster Ulla. Hon känner sig så 

misslyckad.83 

 

Förhållandet till skolan: Barbro har sänts till prästgården i fjällen eftersom hon inte klarar av 

det hårda skolarbetet och stadsmiljön. Väl hemma igen är det inte tal om att studera vidare för 

Barbro.84 Fadern har andra planer för henne: 

 
«Jag vill inte, att du skall bli någon yrkeskvinna«, inföll 
grosshandlaren, «men du får kunna något riktigt. Sedan har du ditt 
goda hem att vara i. Det är inte frågan om den moderna 
självständigheten, du skall bara bli lite mindre slankig invärtes, bli 
dam och kunna representera.«85 
 

                                                 
80 a. a., sid. 27.  
81 a. a. passim. 
82 a. a., sid. 43. 
83 a. a. passim.  
84 a. a. passim.  
85 a. a. sid. 71. 
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Barbro beundrar sina studerande systrar och önskar sig samma liv som de. Då Barbro reser till 

sin mormor i Lund får hon äntligen den stöttning hon behöver. Mormodern förstår hur Barbro 

känner sig hemma i sin familj och vill ge flickan nya infallsvinklar.86  

 
«Vänta nu, min unge, ska vi göra upp en plan för den närmaste 
tiden. Min idé är, att du går på de allmänbildande föreläsningarna, 
och att du till exempel en timme om dagen besöker biblioteket, och 
där med eftertanke studerar något; det kan vara, vad som helst, bara 
du vet, vad du läser.«87 

 

Mormodern får Barbro att inse att hon duger och är mycket modern i sitt sätt. Med hennes 

hjälp vågar Barbro så smått börja läsa och även skriva på en bok som hon så länge drömt om. 

Hon blir tagen av kunskapens möjligheter och missar aldrig en föreläsning.88 

 

Barbros medhjälpare: Barbros mormor blir hennes stora stöd i kampen mot alla svåra tankar 

och grumliga framtidsplaner. Hon ser Barbros potential och uppmuntrar till funderingar kring 

vidarestudier.89  

 
«Jag skall säga dig en sak, lilla Bab«, sade hon, «du behöver en tid 
för att taga reda på ditt eget jag; och för att vara hjärteung. Glädjen 
är det allra vackraste i livet, men den ska tagas som blommor vid 
vägen, inte odlas i drivhus. Din far kan nog ha rätt i, att du behöver 
ha sysselsättning, och därför ska vi göra allvar av föreläsningarna, 
men förresten skall du vara glad, och inte grubbla över vad du duger 
till. Livet tar nog reda på oss alla, min flicka. Vi får rusta oss för 
framtiden med något arbetsverktyg. Kanske blir ditt pennan, lilla 
Bab? Tänker du aldrig mera på det?«90 

 

Mormodern ordnar en teatergrupp med bekantas ungdomar och Barbro får en av 

huvudrollerna. Till sin förvåning märker hon hur hon stormtrivs med att stå på scen och få 

applåder. Genom sin mormor blir Barbro vän med sina tankar och utvecklas mycket.91 

 

Barbros motståndare: Bokens motståndare är två till antalet. Barbros far är orolig för dottern 

eftersom hon är så ostrukturerad och obildbar. Därmed ska hon inte kostas på någon högre 

utbildning utan bör finna en make så snart som möjligt. Faster Ullas förhoppning om att, i Barbro, få 

                                                 
86 a. a. passim.  
87 a. a. sid. 87. 
88 a. a. passim. 
89 a. a. passim. 
90 a. a. sid. 88. 
91 a. a. passim. 
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en bra hemhjälp grusas snabbt och fadern känner sig frustrerad eftersom Barbro är så olik hans 

andra döttrar. Faderns förväntningar på Barbro är höga och visas tydligt i det brev hon får från 

honom under sin vistelse i fjällen.92 

 
«Mitt kära barn, det skall hjärtligt glädja oss alla att få välkomna dig 
och ha dig hos oss, inte längre som en liten pjollrig skoltös med 
diverse befängda idéer utan som en förståndig och trevlig ungdom, 
fri från griller.«93 
 

När Barbro inte kan leva upp till dessa förväntningar mår hon ännu sämre än förut. Faderns 

och fasterns agerande må vara av god art men tillintetgör sakta Barbro.94  

 

Konklusion: Barbro är den unga flickan som inte passar in i sin präktiga grosshandlarfamilj. 

Hon har inte funnit sin väg i livet ännu och får inget gott stöd hemifrån. Under sina 

beskyddande vingar tar mormodern henne. Hos henne får Barbro möjlighet att utveckla 

kännedom om sig själv och hitta egna intressen. Barbro växer mycket inombords och börjar 

våga drömma om att utbilda sig vidare och kanske bli författare.  

 

Bild 2.  

 

3.2 Marika Stiernstedts Ullabella (1922) 
Ullabella anses vara en av de mest kända svenska flickböcker som skrivits.95 Läsaren får möta 

Ulla Gabriella Winterros, eller kort och gott Ullabella, redan som treåring och följa henne 

fram till vuxen ålder. Tidigt har hon blivit moderlös och bor på gården Lindängen med sin far 

                                                 
92 a. a. passim. 
93 a. a. sid. 15. 
94 a. a. passim. 
95 Toijer-Nilsson & Westin, sid. 12. 
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Ingenjör Winterros, husan Malin samt diverse tjänstefolk. Ingenjör Winterros har ett båtvarv 

på ägorna och arbetet tar upp det mesta av hans tid. Ullabella längtar alltid efter sin far och är 

överlycklig de få gånger hon har hans uppmärksamhet. Ingenjör Winterros lever för dagen 

och ordnar ofta påkostade fester. Detta gör att båtvarvet tillsist går i konkurs. Ullabella, far 

och Malin tvingas flytta till en mindre våning i Stockholm. Ingenjören far till Amerika för att 

prova lyckan där. Tanken är att Ullabella och Malin ska komma efter men så blir det aldrig. 

Istället lever de mycket knapert i storstaden. Ullabella blir god vän med den jämngamla Ada 

och de båda talar mycket om framtiden. Då Ullabella är i sina yngre tonår dör Ingenjör 

Winterros på båten hem från Amerika. Släktingar till fadern vill nu ge flickan en bättre 

framtid. Ullabella får bo hos sin förmögna faster – majorskan Winterros. Denna försöker styra 

Ullabella i val av vänner, pojkar och utbildning. Då Ullabella går emot fastern genom att 

träffa en gammal vän från tiden på Lindängen avvisas hon från den fina våningen. Hon söker 

sig till faderns gamle vän häradshövding Nicolaus och dennes familj. Familjens son Tore 

intresserar sig för Ullabella och mot bokens slut förlovar sig de båda och planerar bröllop. 

Ullabella har utbildat sig vid en teknisk skola och arbetar hos en arkitekt. Då faderns varv på 

Linsängen blir skuldfritt ärver Ullabella företaget och gården.96 

 

Ullabella i Ullabella 

Den egna identiteten: Ullabella är en försiktig flicka som avgudar sin pappa och som, livet 

igenom, mår som bäst de få stunder hon har hans fulla uppmärksamhet.97 

 
Han kom då själv och hämtade henne och hon fick gå med honom 
till ladugården eller stallet och till och med till varvet, som var 
riktigt långt borta.  
– Duktig? frågade han och stegade iväg och tänkte på sina        
båtmodeller. 

                    – Ja, svarade Ullabella modigt och sprang bredvid pappa – eller en 
liten smula efter – hur trötta benen än till sist blev.  
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.98 

 

Ullabella verkar, trots sin blyghet och avsaknaden av både mor och nästintill far, tämligen 

trygg i sig själv. Hon har sin Malin som får agera mor på sitt lite tafatta vis. Ullabella vill hela 

                                                 
96 Stiernstedt, M. Ullabella. Stockholm 1922, passim.  
97 a. a., passim.  
98 a. a. sid. 23-24. 
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tiden vara stark och tapper för sin fars skull, men misslyckas ibland då hon utsätts för hårda 

prövningar som pengabekymmer och känslan av ensamhet i stora staden.99  

 
Då Ullabella får flytta till sin släkting majorskan Winterros får hon insikt om hur förmögna 

människor lever. Detta är något helt nytt för Ullabella men hon förändras inte av det. Hon står 

fortfarande stadigt men båda fötterna på jorden och låter sig inte styras.100  

 

Förhållandet till skolan: Adas mor, fru Corin, vill att flickorna tillsammans ska börja i en 

förstklassig skola som ger dem studentexamen i slutändan. Ullabella samtycker då det innebär 

att hon får läsa med Ada. Ingenjör Winterros ger sitt medgivande via brev från Amerika. Hans 

dotter ska ha de bästa av förutsättningar.101 

 
Ada vill bli läkare och studerar flitigt för detta ändamål. Hennes planer smittar av sig på 

Ullabella som börjar fundera hon med.102 

 
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 bli något på varvet, göra 
ritningar, mäta och beräkna, stå för arbetet?103 
 

Även sedan Ullabella flyttat in hos majorskan Winterros går hon i skola. Nu är det tal om en 

fin flickskola och Ullabella trivs aldrig riktigt där. Hon arbetar dock hårt för fina betyg och 

studentexamen.104 

 
Efter brytningen med fastern utbildar Ullabella sig vid en teknisk skola. Hon drömmer om 

självständighet och mer utbildning – kanske utomlands. Med sin tilltänkte, Love, tar hon över 

Lindängen och ska driva gården precis så som hon drömde om som liten flicka.105 

 

Ullabellas medhjälpare: Gamla trogna Malin och bästa vännen Ada är självskrivna 

medhjälpare åt Ullabella. Malin får axla rollen som Ullabellas mor under hela flickans 

uppväxt och Ada får Ullabella att känna sig trygg och börja fundera på vidareutbildning.106 

                                                 
99 a. a. passim. 
100 a. a. passim. 
101 a. a. passim. 
102 a. a. passim.  
103 a. a., sid. 122-123. 
104 a. a., passim. 
105 a. a., passim. 
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 Stackars Malin hade väntat hela kvällen, ensam, i mörkret för att 
spara på lyse, hon var alltid litet orolig, när Ullabella var borta. Och 
nu var hon trött, hon blinkade mot det skarpa gasljuset när hon tände 
det. 

    – Malin, Malin! ropade Ullabella och hon måste hålla om henne en 
lång stund med ansiktet mot Malins trygga bröst, innan hon kunde 
säga ett ord mer.107 

 

Ada är Ullabellas bästa vän, oavsett vad som händer. Då Ullabella inte alltid är så öppen av 

sig gör hon ett undantag för Ada.108 

 
De hade blivit sådana vänner att Ullabella rent av anförtrott Ada hur 
fattiga Malin och hon var och hur ensamma, utan någon människa 
att gå till i hela staden eller någon som kom till dem. Ada kunde man 
anförtro sig åt, hon förstod att tiga, hon var en riktig kamrat (…)109 

 

Ullabellas motståndare: Trots att Ullabellas far håller av sin dotter gör han henne gång på 

gång ledsen eftersom han aldrig sätter henne i första rummet. Fadern är dock mån om att 

Ullabella exempelvis ska få en bra utbildning eftersom det ger fördelar livet genom. Ullabella 

försöker att inte bli ledsen men det gör ändå ont.110 

 
Det var alldeles tyst i huset. 

      – Pappa! 
Ingen svarade. Pappa var borta. Ulla Gabriella ville inte gråta. Det 
hade inte hänt något ovanligt, nej, sådär gick det ibland, det visste 
hon ju.111 

 

Majorskan Winterros är Ullabellas andra motståndare som försöker stöpa flickan i sin egen 

form av danstillställningar, spetssömnader och badorter. Här spelar en yrkesutbildning mindre 

roll.  

 
Trots läsning och sorg måste Ullabella sålunda även ta 
danslektioner, ty det var nödvändigt att med dem ta igen något som 
ditintills blivit komplett försummat, hennes fulländning i plastik och 
behag.112 

 

                                                                                                                                                         
106 a. a., passim. 
107 a. a., sid. 97. 
108 a. a., passim. 
109 a. a., sid. 118. 
110 a. a., passim. 
111 a. a., sid. 12. 
112 a. a., sid. 157-158. 



 

32 

Konklusion: Ullabella är ganska inåtvänd och sval som person men har en stark vilja och låter 

sig inte bli trampad på. Hon utvecklas från en pappalängtande flicka till en vuxen kvinna med 

studentexamen och universitetsutbildning i bagaget. Framtiden ser ljus ut. 

 

Bild 3. 

 

3.3 Elisabeth Kuylenstierna-Wensters Studentklassen (1925) 
Studentklassen är den tredje boken i en serie innehållande totalt fyra böcker som utkom 

mellan åren 1923-1926.113 Totalt presenteras i boken fem flickor som ska ta studenten vid 

Lunds gymnasium för flickor. Läsaren får möta Mick – professordottern som hela livet levt i 

skuggan av sina resande föräldrar och som egentligen studerar mest för deras skull, Doris – 

den begåvade arbetardottern som är Micks bästa vän och som med finansiell hjälp från dennas 

föräldrar fått möjlighet att studera vidare, Margareta – adelsdottern från Skåne som prompt 

vill utbilda sig vidare vid Cambridge, Yvonne – Margaretas kusin som egentligen bara 

intresserar sig för flirt, dans och förhoppningen om ett tidigt äktenskap och tillsist Gilluf – 

godsdottern vars föräldrar vill att hon ska studera vidare medan hon själv vill ha ett jordbruk 

tillsammans med sin tilltänkte Jöns. Boken behandlar de fem vännernas sista veckor innan 

studentexamen. Protagonisten Mick vet inte vad hon vill ta sig för framöver och känner ingen 

lust till någonting. Hennes präktiga och uppmuntrande föräldrar stressar henne. Hon blir en 

motpol till sina glada vänner som alla har planer. Mick sluter sig och anser att det mesta går 

emot henne. Hon längtar till hemmet Värnen men gläds åt att föräldrarna kommer för att fira 

hennes studentdag. Doris får möjlighet att resa till en förmögen farbror i Amerika och arbeta 

på hans skola. Hon tackar genast ja och Mick blir alldeles förkrossad åt att mista 

                                                 
113 Toijer-Nilsson & Westin, sid. 46, 48, 54.  
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barndomsvännen. Boken avslutas med att de fyra andra flickorna lyckliga firar sin student 

medan Mick genast reser hem till Värnen med ett stort hål av ovisshet inom sig.114  

 

Mick i Studentklassen 

Den egna identiteten: Mick är, trots uppmuntran hemifrån och från vänner, väldigt osäker på 

sig själv och vad hon kan.115 Hon märker stor skillnad då hon jämför sig med vännerna som 

alla har planer och längtar efter att förverkliga dem. Trots en längtan efter att ta sig för något 

gör Mick inga större försök att hitta detta intresse. Eftersom hon kommer från ett förmöget 

hem behöver hon inte ha en syssla för ekonomins skull.116 Hennes rädsla inför framtiden, med 

allt vad det innebär, får speglas i följande citat: 

 
Hjärtat hoppade inte längre sitt muntra hurra utan blev stillare, som 
om det väntade, och väntade gjorde också Micks nyss så livliga 
tankar. Långsamt och skyggt smögo de sig intill varandra, undrade 
om de gått vilse. Det var så svårt att hitta rätt väg, tyckte Mick. Så 
oerhört svårt att käckt och målmedvetet gå framåt, säker, att nu var 
man på den rätta leden, den, som skulle göra en lugn och 
tillfredsställd, så att alla dumma inbillningar makades undan.117 

 

Mick har få åsikter och hävdar sig mycket sällan i diskussioner. Hennes motvilja gör henne 

svår att nå och några av kamraterna kan villigt erkänna att de egentligen inte vet vem hon 

är.118 

 

Förhållandet till skolan: Micks föräldrar är båda utbildade forskare och önskar hett att Mick 

också ska välja en akademisk bana. Deras önskan har påverkat Mick att ta studentexamen.119  

 
Hon visste, att hon saknade både förmåga och styrka att nå de mål, 
som far och mor hunnit inom vetenskapen. Längre än till studenten 
kom hon inte, men fast att det var så litet i jämförelse med dem, voro 
de rörande glada över att hon velat ta denna examen.120 
 

                                                 
114 Kuylenstierna-Wenster, E. Studentklassen. Stockholm 1925, passim.  
115 a. a., passim.  
116 a. a., passim. 
117 a. a., sid. 113-114. 
118 a. a., passim. 
119 a. a., passim. 
120 a. a., sid. 75. 
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Mick känner sig i alla fall stolt över att snart ha erövrat den vita mössan. Den betyder inget för 

henne rent framtidsmässigt men den är ett bevis på att hon gjort något helt på egen hand.121 

Hon beskriver känslan i ett brev hem till sin mor. 

 

Men jag längtar också efter min vita mössa. Jag tycker, att när jag bli 
student, är det det första jag levat mig fram till och fullföljt utan att 
du lyft bort allt, som varit lite tungt och jobbigt.122 

 

Micks medhjälpare: Bästa vännen Doris bör ses som Micks medhjälpare. Doris försöker alltid 

stötta och hjälpa sin stundtals mycket förvirrade och olyckliga väninna.123 

 
Jag är så vildsint rädd, och så på samma gång – kan du begripa det, 
Doris? – bryr jag mig inte för min egen del så mycket om, hur det 
går. Jag blir ju ingenting annat än vad jag är, för att jag tagit 
studenten.124 

 

Micks föräldrar stöttar sin flicka på all sätt de kan och blir också medhjälpare. Då Mick vill 

starta ett hundpensionat hemma på Värnen ger föräldrarna sitt samtycke, trots att de anser att 

Mick kan så mycket bättre och istället borde satsa på någon utbildning.125  

 

Hon hade invigt Lolo i sin stora plan att få bereda en fristad för 
tillfälligt hemlösa hundar. Lolo hade lovat, att hon skulle få ta emot 
fem i taget, och amiralskans Lippe skulle bli numro ett. Far hade 
upplåtit en väldigt stor äng till «det originella företaget« och där 
finge hon rusta och bygga och planera efter gott finnande.126 
 

Mick har således stöd både från Doris och föräldrarna. Hon är medveten om deras åsikter men 

de är hövliga nog att oftast inte yppa dessa högt.127  

 

Micks motståndare: Jag kan inte finna någon annan motståndare till Mick än henne själv. 

Micks håglöshet gör att hon missar möjligheter till att förändra sig själv. Hon är fast i sitt eget 

spunna nät av olycka och nedstämdhet. 

 

                                                 
121 a. a., passim. 
122 a. a., sid. 62. 
123 a. a., passim. 
124 a. a., sid. 131. 
125 a. a., passim. 
126 a. a., sid. 113. 
127 a. a., passim. 
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Konklusion: Mick är en orolig och framtidsrädd flicka som inte vet vad hon vill. Hon har inga 

planer vilket gör henne stressad eftersom hennes vänner har utstakade planer. Trots vänners 

och föräldrars uppmuntran kommer hon ingenvart. Mick tar sin studentexamen men eftersom 

hon inte vill läsa vidare vet hon inte vad hon ska med den till. Mössan blir för henne en 

vacker prydnad och påminner om att hon klarat av något själv.  

 

Bild 4. 

 

3.4 Jeanna Oterdahls Vårdträdet (1938) 
Vårdträdet är den sista boken i trilogin om fosterflickan Helga Vilhelmina. Böckerna i serien 

publicerades mellan år 1933-1938.128 Helga Vilhelmina har kommit till Torpa folkhögskola 

för att släcka sin ihållande kunskapstörst och utvecklas. Hon är fosterbarn hos Johanna och 

Jakob på Ljunget.  Jakob - Helga Vilhelminas käre bundsförvant har gått bort. Helga 

Vilhelmina har alltid känt sig otillräcklig inför sin fostermor och denna har aldrig sett flickan 

som sin. Istället tyr hon sig till Torpa där hon trivs så bra. Hon funderar över Guds existens 

och de val hon hittills gjort i livet. Hon växer mentalt och tar sig an skolkamraternas 

bekymmer. Mot slutet av läsåret, efter att en pojke på skolan mycket hastigt gått bort, inser 

Helga Vilhelmina hur bräckligt livet är och hon bestämmer sig för att bli 

lanthushållslärarinna. Helga Vilhelmina har även fått en god vän i den försiktige och tänkande 

Andreas Olsson. På avslutningsdagen kommer, helt oväntat, Johanna för att gratulera sin 

fosterdotter. Hon berömmer och accepterar Helga Vilhelminas val och de två finner försoning 

med varandra i mötet. Helga Vilhelmina stannar kvar på Torpa för att under sommaren börja i 

lanthushållsskola.129 

                                                 
128 Toijer-Nilsson & Westin, sid. 89-90. 
129 Oterdahl, J. Vårdträdet. Stockholm 1938, passim.  
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Helga Vilhelmina i Vårdträdet 

Den egna identiteten: Hela Vilhelmina är en stark ung kvinna som, trots en ganska kärlekslös 

och torftig uppväxt som fosterbarn, kommit att bli en stark individ. Då förhållandet med 

fostermodern alltid varit kyligt är Helga Vilhelmina van vid att uppmuntra och klara sig själv. 

Hon har gjort valet att börja på Torpa folkhögskola eftersom hon inser att hon har så mycket 

att lära. Denna förändring ter sig för henne helt underbar.130 

 

Trots att Helga Vilhelmina är stark i sin egen personlig finns det stunder då hon ifrågasätter 

sig själv och sin situation. Då funderar hon kring det faktum att hon är utan föräldrar och 

känner sig mycket ensam.131 

 

Rotlös, utan fäste någonstädes i världen, vänlös och besviken, med 
ingen att hålla sig till, ingen att riktigt glädja sig över. Allt det karska 
modet, munterheten, tilltagsenheten, glädjen över allt som möter, det 
som gjort henne till den hon känt sig vara, tycks liksom sippra ut ur 
henne och lämna henne tom och uttorkad kvar.132  

 

Förhållandet till skolan: Helga Vilhelmina vill hela tiden veta mer om det hon lär sig och 

diverse olika ämnen intresserar. Samtidigt lär hon sig mycket om sig själv och om sina 

kamrater på folkhögskolan.133 Följande citat får visa på hennes glädje över chansen till 

utbildning. 

 

Varenda dag går hon genom öppnade portar in i nya länder. Ibland 
lätt och utan ansträngning, ibland under stor möda och med spänning 
av alla sina krafter. Det har inte funnits någon kväll, då hon inte 
känt, om hon rätt tänkt efter, att hon kommit ett stycke längre i att 
veta och förstå.134 
 
 

Under sin tid på Torpa funderar Helga Vilhelmina mycket på vad hon vill utbilda sig vidare 

till. Hon har många olika tankar men en återkommer hela tiden: hon vill hjälpa människor.135 

Då hon, mot slutet av våren, resonerar sig fram till att det är lanthushållslärarinna hon vill bli 

känner hon sig både lättad och glad.136 Tack vare Torpa ser Helga Vilhelmina ljusare på 

                                                 
130 a. a., passim.  
131 a. a., passim. 
132 a. a., sid. 193. 
133 a. a., passim. 
134 a. a., s, 191. 
135 a. a., passim. 
136 a. a., sid. 334-335. 
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framtiden. Skolan och lärarna där ger henne vidare kunskap och inre styrka för att kunna ta 

sig vidare i livet. 

 

Helga Vilhelminas medhjälpare: Medhjälparna i Vårdträdet är många men två personer får 

lite mer utrymme och blir därmed urskiljbara. Den första är Jakob - Helga Vilhelminas 

fosterfar. Han förstod att hon hade läshuvud och uppmuntrade henne till beslut. Helga 

Vilhelminas tankar är alltid väldigt ömma då hon tänker på Jakob.137 

 
– Tänk om pappa hade fått något av detta, har hon ibland tänkt, han 
som inte hade annat än löst vetande, litet härifrån, litet därifrån, utan 
reda och utan sammanhang. Vad han skulle ha varit lycklig. Så långt 
det förde honom i alla fall, det lilla han visste.138  
 

Den andra personen som blir viktig för Helga Vilhelmina är vännen Andreas Olsson från 

Torpa. De två talar mycket om framtiden och det är i samspråk med honom som Helga 

Vilhelmina finner sin framtida yrkesväg.139 

Helga Vilhelminas motståndare: En person i boken är självskriven som Helga Vilhelminas 

motståndare och det är fostermodern Johanna. Hon är kärv och ganska hårdhudad utan större 

känslosvall för något. Då Johanna skriver till Torpa och berättar att hon ska gifta om sig med 

en rik handlare i grannbyn väller alla gamla känslor åter upp inom Helga Vilhelmina.140 

 

Tankarna ljuder hårda inom henne. Barndomshatet mot 
fostermodern, som hon trott var dött för länge sedan, sticker upp 
huvudet genom allt som åren lagrat där över. Hon glömmer allt som 
varit gott. Hon minns inte längre hur hon, också när det inte varit 
som det skulle dem emellan, sett upp till Johanna som till något 
förnämligt och beundransvärt.141 

 

Johanna blir Helga Vilhelminas börda. Om hon någon gång är ledsen är det på grund av 

modern och det faktum att denna aldrig uppmuntrat eller stöttat henne i någonting. Mot 

bokens slut får de två en möjlighet att skapa ett glatt minne tillsammans då Johanna kommer 

till avslutningsfirandet på skolan. Därmed visar hon sitt medgivande till Helga Vilhelminas 

val att studera.142 

                                                 
137 a. a. passim. 
138 a. a., sid. 304. 
139 a. a. passim. 
140 a. a. passim. 
141 a. a. sid. 194. 
142 a. a. passim. 
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Konklusion: Helga Vilhelminas tid på Torpa blir för henne en möjlighet att få utbilda sig och 

något stilla hungern av kunskap. Hon kommer fram till vad hon vill göra i framtiden och vad 

som spelar roll i livet som helhet. Försoningen med Johanna i slutet av boken kan ses som en 

början på en ny epok i Helga Vilhelminas liv. 

 

Bild 5. 

 

3.5 Maja Jäderin-Hagfors I livets vår (1939) 
Britta Lindén, bokens protagonist, har nyss tagit sin studentexamen. Till hösten väntar studier 

vid stadens högskola. Hon har två yngre systrar och en glad mor som hon egentligen inte 

känner på något djupare plan. Fadern är bortgången sedan flera år. Familjen lever gott av de 

pengar som finns. Flickorna bör fokusera på skolan som deras mor anser är viktig. Istället för 

att följa med modern till Italien beger Britta sig ut på cykelsemester genom Sverige med 

vännen Tora som tidigt måste tillbaka till staden eftersom hennes bror kommit hem från 

Amerika. Britta fortsätter sin färd ensam. Under ett oväder söker hon hjälp på gården 

Björkliden i de värmländska skogarna. På gården bor endast den sjukliga fru Richell och 

hennes husa Thea. Sonsonen Valter studerar i Italien och är sällan hemma. Thea faller och 

bryter foten och Britta erbjuder sina tjänster tills denna är frisk igen. Hon går riktigt in för att 

ta hand om frun och sköta djur och hus. Thea kommer tillbaka till Björkliden och Britta reser 

hem för att börja på högskolan. Hon har fått så många nya värden i livet. Sina högskolestudier 

i mineralogi tar Britta i alla fall tag i, men utan entusiasm. Hennes vanliga liv känns 

meningslöst. Under jullovet far hon åter till Björkliden. Nu får hon även träffa Valter och de 

två fattar tycke för varandra. Britta får tillåtelse av fru Richell att stanna som husa på 

Björkliden över sommaren. Sedan ska hon utbilda sig till något praktiskt – kanske 
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hemkonsulent? Det sista läsaren får veta är att Britta och Valter åter är i staden och provar ut 

ringar.143 

 

Britta i I livets vår 

Den egna identiteten: Britta har nyss tagit sin studentexamen och hela livet ligger framför 

henne. Hennes längtan efter nya värden i livet lockar henne ut på cykelsemester med vännen 

Tora. Tidigt får hon insikter om sig själv.144  

 
Det är hemskt vad man vet litet fast man tagit studentexamen i 
våras! Jag menar om allting, som man har omkring sig… det som 
lever och växer helt nära en. Bara det är ett äventyr allt som jag 
upptäcker för varje dag. Fågelsången… människorna såhär på 
landet… deras arbete… skogarna där en hare eller räv ibland 
skymtar fram.145 
 

Britta känner sig oerfaren när det gäller att vara driftig och börjar förstå att hon har försakat så 

mycket i sitt liv på grund av familjens förmögenhet. Mycket av Brittas tid går åt till att 

fundera på framtiden och det blir således en stor del av hennes identitet.146 

 
– Visst. Den som ändå kunde bestämma sig för vad man ska bli. Nu 
tycker jag, att jag mindre än nånsin vet det. Jag har ju bara utgått från 
att börja vid Högskolan och så pröva mig fram, sade Britta och 
suckade.147 

 

Förhållandet till skolan: Brittas studentexamen har varit en självklarhet inom familjen då 

Brittas mor anser att det är viktigt med utbildning. Britta har inte sagt emot eftersom hon har 

planer på vidareutbildning som kräver studentexamen.148 

 
– Flickorna har sitt skolarbete att sköta, sade Gunhild om saken 
någon gång kom på tal med väninnorna, och den stund dom är lediga 
från skola och läxor kan dom behöva känna sig fria.149 

 

Då Britta varit på Björkliden en tid tycker hon att hon utvecklats otroligt mycket. 

Studentvärlden som var hennes allt för några veckor sedan känns väldigt avlägsen och hon 

                                                 
143 Jäderin-Hagfors, M. I livets vår. Stockholm 1939, passim.  
144 a. a. passim. 
145 a. a. sid. 26. 
146 a. a. passim. 
147 a. a. sid. 37. 
148 a. a. passim. 
149 a. a. sid. 13. 
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känner för första gången en inre mognad. Hon kan se tillbaka på sig själv och nästan skratta åt 

det.150 

 
Då Britta kommer hem till staden igen och börjar studera känner hon ingen lust till någonting. 

Hon är nedstämd och likgiltig. Sin nyfunna insikt om livet vill hon förmedla till 

småsystrarna.151 

 
Jag har levt ett helt annat liv än här… så stilla och enkelt. Flickor, ni 
ska i tid riktigt på allvar bestämma er för vad ni ska bli. Inte bara gå 
ut skolan och tänka att sedan får man se. Om vi inte hade det så bra 
som vi har det, skulle vi vara tvungna att planera, ser ni. Man ska 
lära sig att livet är allvar…152 

 

Brittas medhjälpare: Medhjälparna fru Richell och Thea tror att Britta är en fattig flicka som 

måste tjäna sitt uppehälle och vet inget om hennes bakgrund. Britta uppmuntras av fru Richell 

som tycker att flickan är så duktig och sprudlande. Britta hyr ut rum i huset för att få in pengar 

och konserverar frukt och bär till försäljning. Thea är barsk i början men mjuknar då hon ser 

vilka positiva förändringar Britta lyckats åstadkomma på gården.153 

 

Britta blev så ivrig att hon inte kunde ligga kvar i sängen utan gick 
ut på en av de stora verandorna och såg fjärrskådande ut i den ljusa 
ljuva sommarnatten. Om hon ändå kunde hitta på något sätt att 
hjälpa tant Louise!154 
 

Ämnet utbildning nämns aldrig av Brittas medhjälpare.155 

 

Brittas motståndare: Brittas mor och motståndare, Gunhild Lindén, vill att dottern ska utbilda 

sig till ett välbetalt och statusbringande yrke och inte avvika från familjens förmögna livsväg.  

Britta vill göra sina egna val och då hon går emot sin mor blir denna missnöjd som mödrar 

kan bli.156 

 

                                                 
150 a. a. passim. 
151 a. a. passim. 
152 a. a. sid. 137. 
153 a. a. passim. 
154 a. a. sid. 87-88. 
155 a. a. passim. 
156 a. a. passim. 



 

41 

Modern är inte helt nöjd med Brittas val att stanna på Björkliden hela sommaren men slår sig 

till ro med tanken att det är en flirt som lockat till vistelsen. Under sin tid på gården får Britta 

insikter om mor Gunhild och varför hon känner sig så olik henne.157 

 

Mamma var söt, ungdomlig, ja, förtjusande på alla sätt, men livet 
hade hon aldrig prövat, aldrig givit henne tillfälle att visa vad hon 
dög till. Man låter allt gå som det har varit i en jämn stilla lunk. Dag 
för dag, år från år. För att en människa skulle bli fullödig måste hon 
nog kämpa… lida… luttras. Det var inte nyttigt att bara ha att gå till 
ett färdigdukat bord som dignade av rätter, som andra lagat åt en.158 

 

Konklusion: Britta blir medveten om vad livet handlar om då hon arbetar som husa på gården 

Björkliden en sommar. Hon får ta i från morgon till kväll och njuter av att göra nytta. Det är 

väldigt annorlunda från hennes vanliga liv som välbärgad studentska i storstaden. Planerna att 

börja studera på högskola byts snart ut mot hushållsarbete och en framtid som hemkonsulent. 

Det är första gången Britta gör ett självständigt val. 

 

Bild 6.  

 

3.6 Maja Jäderin-Hagfors Ing-Britt och hennes friare (1941) 
Protagonisten Ing-Britt är 20 år och lever med sin far professor Erik Örnander och husan 

Millan på godset Örngård. Ing-Britt är moderlös. Fadern är kemist och arbetar på ett vapen 

som kan förinta giftiga gaser i krig. Ing-Britt har inte gått i skola sedan de flyttade ut till 

familjehemmet. Hon känner sig oerfaren och längtar efter att resa till Stockholm och utbilda 

sig eller börja arbeta. Ing-Britt frågar fadern och får resa men blir med ens osäker och avböjer. 

                                                 
157 a. a. passim. 
158 a. a. sid. 97. 

Subjekt 
Britta 

Objekt 
Finna sin rätta väg – hur den än må te sig 

Medhjälpare 
fru Richell, Thea  

Motståndare 
Mor Gunhild 
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Kemidoktorn Fritz Müller bjuds ut till gården och stannar kvar för att hjälpa professorn med 

arbetet. Fritz uppmuntrar Ing-Britt att börja skriva maskin och studera igen. Ing-Britt får 

assistera i laboratoriet och finner snart kemi mycket intressant. Fadern blir överlycklig över 

dotterns nyfunna intresse. De talar om att hon ska återuppta studierna för att utbilda sig till 

kemist. Samtidigt kommer en av prästens söner, Bengt, hem från en lång resa i Amerika. Fritz 

visar känslor för Ing-Britt men allt grusas då hon upptäcker att han är en spion utsänd av sitt 

land för att finna hemligheten till faderns experiment. Fritz reser och tillsammans med sin far 

slutställer Ing-Britt experimentet och två år senare får de Nobelpriset i kemi. Då studerar Ing-

Britt för fullt samtidigt som hon är nyförlovad med Bengt.159 

 

Ing-Britt i Ing-Britt och hennes friare 

Den egna identiteten: Ing-Britt känner sig låst hemma hos fadern som är fullt upptagen med 

sitt hemliga kemiprojekt. Hon har inte gått i skola på fem år och upplever sig själv som 

okunnig och utan erfarenhet.160 

Trots att förslaget om att resa går igenom väljer Ing-Britt att stanna hemma. Far behöver 

henne nu, tror hon. Hon söker efter en sysselsättning och börjar skriva maskin med hjälp från 

Fritz för att bli till nytta åt honom och fadern. I och med detta får Ing-Britt insyn i sin fars 

arbete och hon börjar bli intresserad. Ju mer hon förstår desto mer vill hon också veta.161 

Även fadern är stolt över sin dotter som han äntligen har ett gemensamt intresse med. Allra 

mest nöjd är dock Ing-Britt som njuter av att ha funnit sitt kall. Hon förklarar för Fritz hur hon 

menar.162 

 
– Meningen med livet Fritz, är väl den att varje människa på jorden 
ska uträtta något visst, jag menar att den så att säga har sin mission 
att fylla. Jag, jag har inte haft någon, jag har varit missnöjd och sur 
av mig många gånger för det. Jag förstår nu att det har varit för det, 
fast jag ju inbillat mig att allt skulle bli bra bara jag kom bort 
härifrån. (---) Det var som jag då fick en aning att jag hade en 
mission att fylla, jag menar att min plats var här, svarade hon lågt.163 

 

                                                 
159 Jäderin-Hagfors, M. Ing-Britt och hennes friare. Stockholm 1941, passim.  
160 a. a. passim. 
161 a. a. passim. 
162 a. a. passim. 
163 A. a. sid. 73-74. 
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Förhållandet till skolan: Ing-Britt vill så gärna börja läsa igen och inte bara i prästgården som 

hon tidigare gjort. Då hon fattat intresse för kemi börjar hon drömma om att få utbilda sig 

vidare inom det ämnet.164 

 
Man hör ju ibland att andra börjar att läsa fast de äro nära 
medelåldern. (---) Tror du verkligen att jag skulle kunna börja läsa, 
jag menar att jag inte är för dum? 
– Du är inte dum, det är bara det att du har legat i ide så att säga, 
men det är som om du har börjat ruska av dig vintersömnen nu Ing-
Britt.165 

 

Då Ing-Britt har talat med Fritz om sina akademiska drömmar är det faderns tur att få höra 

hennes planer. Han blir överlycklig över hennes tankar och välkomnar dessa med öppna 

armar. Ing-Britts längtan efter att studera växer sig hela tiden starkare sedan hon fått insikten 

om vad det är hon vill göra. Hennes glädje verkar bottna i att hon och fadern funnit ett 

gemensamt intresse. Ing-Britt har för länge sedan glömt alla sina drömmar om att få resa till 

Stockholm och leva det glada, ungdomliga livet.166  

 

Som nyförlovad med Bengt är Ing-Britt beredd att hoppa av eller minska på studierna för att 

bli en så bra hustru som möjligt.167 Ing-Britts längtan låg egentligen i att förstå fadern och bli 

accepterad av honom – inte i att förverkliga sig själv. 

 

Ing-Britts medhjälpare: Den självklara medhjälparen är Fritz som talar med Ing-Britt om 

stora ting i världen, som lyssnar och uppmuntrar till vidarestudier. Genom Fritz får Ing-Britt 

nya värden och växer till sig i sinnet.168 

 
Han talade med henne om saker och ting som aldrig någon annan 
gjort. Om livet och dess mening, om människans vara eller icke 
vara. Samtal som hon till en början hade litet svårt att följa med, 
men som till slut väckte till liv tankar vilka gjorde att hon mognade i 
sitt inre. Hon började få en annan syn på sig själv.169 
 

Då Fritz erkänner att han är en spion blir Ing-Britt först bestört, men hon repar sig snabbt.170 

                                                 
164 a. a. passim. 
165 a. a. sid. 87. 
166 a. a. passim. 
167 a. a. passim. 
168 a. a. passim. 
169 a. a. sid. 73. 
170 a. a. passim. 
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Ing-Britts motståndare: Två motståndare presenteras i boken. Den första är husan Millan som, 

när hon börjar ana en glöd mellan Ing-Britt och Fritz samtidigt som Ing-Britt talar om att 

studera, blir alldeles utom sig.171  

 
– Och sedan ska hon ju till att studera också. Vad det nu ska tjäna till 
kan jag inte begripa. En flicka ska gifta sig… det ska hon, men hon 
ska gifta sig med en som är från samma land som hon själv och inte 
dra bort med någon utlänning, det sista sade Emelie i sträng ton och 
spände ögonen i Ing-Britt (---)172 
 

Även Ing-Britts far Erik Örnander blir motståndare eftersom han håller så hårt i sin dotter. 

Hon får inte möjlighet att odla sin egen identitet och får inget stöd i fattandet av beslut. Ing-

Britt får dåligt samvete över sin egoistiska önskan att få studera en termin i staden. Fadern ser 

Ing-Britt först när hon möter honom i hans stora livsintresse kemi. Då är han beredd att lyssna 

på hennes funderingar och stötta.173  

 

Konklusion: Ing-Britt försöker bryta sig ur hemmet men snavar på mållinjen och stannar kvar 

hemma. Där finner hon intresse för kemi och kan äntligen mötas med sin far. Ing-Britt vill 

göra allt för att fadern ska lyckas med sitt arbete och börjar till och med studera för hans skull. 

För att nå gemenskap och bli någon har hon värjt sig för sin fars önskemål. Hon finner den 

nya livsvägen riktig och känner sig nöjd. 

 

Bild 7 

  

                                                 
171 a. a. passim. 
172 a. a. sid. 112-113. 
173 a. a. passim. 

Subjekt 
Ing-Britt 

Objekt 
Vill ut i livet, studera och få insikt 

Medhjälpare 
Fritz 

Motståndare 
Millan, far Erik 
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3.7 Gerda Ghobés Anne-Vildkatts barn (1948) 
Böckerna om Anne-Vildkatt, totalt sju stycken, utgavs mellan åren 1943-1948.174 I den sista 

boken, Anne-Vildkatts barn, driver Anne godset Sjöboda. Barnen Björn, 19 och Birgitta, 17 

ska resa till Stockholm och studera inför studentexamen. De får bo hos Annes 

barndomsvänner vars dotter Anika är i deras egen ålder. Från kapitel två är Brigitta den 

centrala gestalten kring vilken handlingen i huvudsak kretsar. Hon är av uppfattningen att 

kvinnor ska vara hemma med barnen och inte arbeta. Att ta studenten är ett sätt för henne att 

nöja sin mor som ibland ångrar att hon inte utbildade sig. När Brigitta lär känna Anika och 

kandidaten Fridolf Berg och förstår deras passion för läkaryrket börjar hon fundera i liknande 

banor. Läsaren får följa syskonens äventyr i stora staden. De klarar sin studentexamen och 

reser lyckliga hem. Birgitta ska förlova sig med kandidaten Fridolf och Björn och Anika har 

funnit varandra och har liknande planer. Anne motsätter sig barnens önskemål med åsikten att 

de är för unga. Birgitta är fast besluten att studera till läkare, vilket mor Anne samtycker till. 

Anika offrar sina läkardrömmar för hushållsstudier så att hon och Björn ska kunna vara nära 

varandra. Slutligen blir det två förlovningar på Sjöboda.175  

 

Birgitta i Anne-Vildkatts barn 

Den egna identiteten: Birgitta är stark inombords trots sina blott 17 år och drömmer om att bli 

en klassisk hemmafru. Denna tanke har hon odlat genom samtal med Fa – gammelmorfar.176 

 

– Om jag kunde begripa, varför en flicka ska ta studenten, sade 
godsägaren med hetta. Förr eller senare gifter hon sig i alla fall. Nej, 
kvinnans rätta plats är hemmet. Där ska hon arbeta och lägga ned sina 
krafter.  
– Vet Fa – barnen på Sjöboda kallade den gamle godsägaren Fa – sade 
Birgitta, jag tycker precis detsamma. Fast gift, det är ju inte så säkert, att 
jag blir.177 

 

Birgitta har en social begåvning som hon fått från sin glada mor. Hon är även väldigt klar 

över vad som är rätt och fel i livet och hur andra människor är. Birgitta vet att hon har en stark 

mor som vill att alla ska göra henne till lags. Då hon själv också är målmedveten är det inte 

                                                 
174 Toijer-Nilsson & Westin, sid. 232.  
175 Ghobé, G. Anne-Vildkatts barn. Stockholm 1948, passim.  
176 a. a. passim. 
177 a. a. sid. 14-15. 
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alltid de två kommer överens. Birgitta är inte beredd att gå modern till mötes när det handlar 

om en så stor sak som hennes egen framtid. Hon vill gå sin egen väg.178 

 

Förhållandet till skolan: Mor Anne beskriver sin dotter som flitig och klipsk när det gäller 

alla skolans ämnen. Birgitta visar tydligt sin ståndpunkt gällande skolan i följande citat då hon 

talar med kandidaten Fridolf Berg om framtida studier:179 

 
Om jag ska säga som det är, så gillar jag personligen inte alls, att en 
kvinna studerar över huvud taget. Min morfarsfar tycker, att jag har 
alldeles rätt, men han är också så gammal. Mamma däremot anser, 
att varje ung kvinna bör utbilda sig i en eller annan riktning för att 
kunna försörja sig själv. (---) Hon vill, fortsatte Birgitta, att jag ska 
bli ingenjör, allra helst då kemist. 
– Men vad vill ni själv i den vägen? 
– Uppriktigt sagt vill jag ingenting. Hushåll och barn intresserar mig 
(---). 
– En idealisk husmor alltså. 
– Ja, något i den stilen. Men eftersom min mor nödvändigt vill, att 
jag ska fortsätta mina studier, så har jag på den sista tiden mycket 
tänkt på läkarens kall. Där känner man åtminstone att man gör 
verklig nytta.180 
 

I och med att Birgitta vet vad hennes mor önskar är hon beredd att tänka om kring sina egna 

framtidsplaner. Men det är mestadels vännen Anika som med sina barnläkarplaner fått 

Birgitta intresserad av samma yrke. Genom kontakt med andra ungdomar i storstaden har 

Birgitta fått nya tankar om framtiden. Hon överger sina gamla önskningar och ser istället fram 

emot det spännande läkaryrket. 181 

Birgittas medhjälpare: Boken presenterar ingen självskriven medhjälpare till Birgitta vilket 

kan bero på att hon är så pass självständig att det inte ansetts behövligt. En person som dock 

påverkar Birgitta är medicinkandidaten Fridolf som hon förlovar sig med i slutet av boken. 

Hans lugna och trevliga sätt samt hans tankar om livet blir något av ett nytt ideal för Birgitta. 

 
– Vet fröken Malmberg, jag beundrar er och er vän (Anika). Ni är 
ovanligt målmedvetna och energiska. De flesta unga flickor i er 
ålder tänker bara på, hur de fortast möjligt ska kunna bli gifta och få 
en man, som kan försörja dem.182 
 

                                                 
178 a. a. passim. 
179 a. a. passim. 
180 a. a. sid. 52-53. 
181 a. a. passim. 
182 a. a. sid. 54. 
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Fridolf anser inte att en kvinnas enda uppgift är att vara hemmafru, utan att det kan bero på 

vilka förutsättningar som finns. Av dessa ord tar Birgitta åt sig.183 

 

Birgittas motståndare: Motståndaren är mor Anne som är modern i sitt tänkande och van att 

få som hon vill. I ett brev till vännen Lena visar Anne sin syn på kvinnlig självständighet.184 

 
För min egen del anser jag att en flicka av i dag bör lära sig ett yrke, 
om jag så kan uttrycka mig, så att hon kan försörja sig själv. Det ger 
henne ett visst människovärde. Det kan ju för all del hända, att hon 
inte behöver använda sig av det som gift. Men i många fall arbetar 
både man och hustru för det gemensamma hemmet.185 

 

Anne är ett klassiskt exempel på en modersgestalt som vill undvika att barnen gör samma 

misstag som hon själv. Hon försöker locka Birgitta till att studera vidare eftersom hon själv 

aldrig tog chansen. Därmed blir hon Birgittas motståndare eftersom flickan har egna planer. 

Då Birgitta kommer fram till att hon vill studera till läkare blir Anne naturligtvis mycket glad.  

 

Konklusion: Birgitta är en begåvad ung kvinna som planerar att göra revolt mot moder Annes 

moderna planer om kvinnlig självständighet genom att bli en klassisk hemmafru. Då Birgitta 

studerar i Stockholm möter hon unga människor med framtidsdrömmar så annorlunda mot 

hennes egna. Hon tänker om och vill börja studera till läkare. Birgitta mognar och Anne blir 

stolt över henne. 

 

Bild 8 

 
                                                 
183 a. a. passim. 
184 a. a. passim. 
185 a. a. sid. 7. 

Subjekt 
Birgitta 

Objekt 
Ta studentexamen, bli hemmafru 

Medhjälpare 
Fridolf 

Motståndare 
mor Anne  
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3.8 Irma S:t Cyr Jonssons Ingen oro för Sonja (1949) 
Protagonisten Sonja Sellert är 15 år och har misslyckats med sina studier inför realexamen 

vilket kan tvinga henne att gå om en klass. Samtidigt har hennes mor fått en lungsjukdom. 

Sonja känner stor skuld över något och livet känns svårt. Som ett avbrott reser hon till sin 

kusin Anna Britta i Dalarna. Anna Britta är veterinär och Sonja ska hushålla där. Sonja har 

svurit på att inte börja studera igen trots att hennes hemliga dröm är att bli kemist. Det är inget 

passande yrke för en flicka tycker hennes mor. Sonja finner sig snart till rätta hos kusinen. 

Hon gör sina sysslor och följer med Anna Britta på utryckning ibland. Sonja får en vän i den 

äldre grannen Niklas Larsson. Däremot tycker hon inte om byns affärsinnehavare Alma 

Dahlgren som är barsk och nedsättande. Hela tiden plågas Sonja av sitt dåliga samvete. Då 

Alma blir sjuk tvingas Sonja ta hand om henne. Sonja förstår då att Alma är en väldigt ensam 

människa och de försonas. Då Almas ekonomibyggnad och hönshus en natt börjar brinna blir 

Sonja skadad av en fallande takstock men återhämtar sig. Då anförtror hon Anna Britta att 

hon tror sig vara orsaken till moderns lungsjukdom efter att ha vädrat våningen alldeles för 

länge efter ett kemiexperiment. Anna Britta lugnar henne och då fadern kommer med goda 

nyheter om moderns tillfrisknande lyser Sonja upp. Nu vill hon genast börja läsa igen.186 

 

Sonja i Ingen oro för Sonja 

Den egna identiteten: Sonja mår inledningsvis väldigt dåligt över de skuldkänslor hon bär på 

efter moderns insjuknande. De har gjort att hon avskyr sig själv och totalt tappat fotfästet i 

tillvaron. Sonja är inledningsvis mycket missnöjd med resan till Anna Britta.187 

 

Flickan hade hört innan hon anträdde sin resa, att hon skulle komma till 
en ödslig och dyster bygd, men det hade snarast tilltalat henne. (…) När 
man själv jämt går och sörjer och grämer sig och när man var dag fruktar 
att det allra värsta ska komma att hända en, då är det sannerligen pinsamt 
att bara se belåtna och nyktra människor omkring sig, som varken kan 
eller vill förstå hur man själv känner det.188 

 

Sonjas käraste intresse, kemin, är inget göra för en flicka tycker hennes mor. Detta gör Sonja 

mycket ledsen och hon känner sig vilsen utan sin framtidsdröm. Hon har sagt upp 

                                                 
186 S:t Cyr Jonsson, I. Ingen oro för Sonja. Stockholm 1949, passim.  
187 a. a. passim. 
188 a. a. sid. 16. 
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bekantskapen med sina kamrater hemma och vill inte ens umgås med syskonen och fadern. 

Den mörka byn i Dalarna skrämmer henne.189  

Förhållandet till skolan: Sonjas skolresultat har försämrats drastiskt sedan modern blev sjuk. 

Hennes far, som anser att utbildning är viktigt, vill att Sonja ska gå om en klass. Sonja ratar 

det förslaget omgående.190 

 
Anna Britta börjar lirka Sonja för att få fram anledningen till hennes misslyckade skolgång. 

Sonja öppnar sig bit för bit och berättar om sin dröm att bli kemist. Anna Britta uppmuntrar så 

gott hon förmår.191 

 
Det är något särskilt med oss som vet vad vi vill bli redan från tidiga 
år, vi blir det också. När den här vintern har gått så föreslår jag att 
du återvänder till skolan och tar i att läsa på skarpen för att ta igen 
tiden. Det går aldrig an att man låter tiden gå ifrån sig, det vet du 
väl.192 

 

Sonja är fast besluten att inte börja studera igen och hon vägrar berätta anledningen till sitt 

beslut. Till sist får Anna Britta veta och kan lugna och förklara. Långsamt blommar Sonja upp 

igen och vill återuppta sina studier. Hon inser åter värdet av att utbilda sig.193 

 

Sonjas medhjälpare: Anna Britta blir Sonjas medhjälpare eftersom hon är förstående och 

uppmuntrar Sonja att ta tag i studierna igen. Då Sonja känner att Anna Britta vill henne väl 

slappnar hon av litet och tillåter sig att må bra i kusinens sällskap. Sonja följer vid några 

tillfällen med Anna Britta på veterinäruppdrag och slås då av vilken hjälte kusinen är.194 

 

Vad jag beundrar Anna Britta, tänkte Sonja och traskade efter 
kusinen och mor Karin mot stugan medan mannen dröjde kvar hos 
kalven ännu en stund. Hon tänker inte på sig själv utan bara på 
andra. Den som kunde vara sådan ändå.195 
 

Sonjas motståndare: Sonjas motståndare är två till antalet. Den första är affärsinnehavaren 

Alma Dahlgren. Sonja blir hela tiden illa berörd av Almas kommentarer som gör henne 

nervös. Alma tror inte att Sonja duger något till och detta visar hon ganska tydligt. Då Alma 
                                                 
189 a. a. passim. 
190 a. a. passim. 
191 a. a. passim. 
192 a. a. sid. 39. 
193 a. a. passim. 
194 a. a. passim. 
195 a. a. sid. 63. 
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förgiftar grannen Niklas ena schäfer med råttgift blir Sonja rasande. Med tiden förstår Sonja 

att Alma beter sig som hon gör därför att hon är för stolt för att låta någon komma nära. Då 

kan hon tillslut lägga sin ilska åt sidan och se Alma för den hon är. Alma har, även hon, 

kommit på andra tankar när det gäller Sonja.196 

 

Sonjas andra motståndare är hennes far. De har aldrig haft en nära relation eftersom han är 

tämligen strikt. Sonja är nästan lite rädd för sin far. Hon kan absolut inte tala med honom om 

de hemska skuldkänslor hon burit på och han i sin tur blir frustrerad över dotterns dåliga 

betyg och vill tvinga henne att läsa om ett år eftersom hon behöver en utbildning.197 

 

Då fadern får veta att Sonja skadat sig i branden reser han genast till Dalarna för att besöka 

henne. Anna Britta som nu vet Sonjas rädsla tar fadern åt sidan och berättar vad som står på. 

Han möter dottern på ett väldigt milt vis.198  

 
 – God dag min lilla flicka, hörde hon honom säga. Men vad var 
detta. Så glad hans röst lät. Jag kommer med goda nyheter, fortsatte 
denna oväntade röst. (---) Mamma kommer hem, sade han.199 

 

Fadern har visat prov på sin kärlek genom att resa till Sonja.200 Lyckan kommer åter och hon 

vågar blicka mot framtiden. 

 

Konklusion: Sonja är en vingbruten fågel utan framtidstro och med en enorm skuld inom sig. 

Hos kusin Anna Britta får hon andrum och finner nya värden i livet. Hon får klart för sig att 

hon är kapabel att klara av saker och ting. Glädjen till favoritämnet kemi kommer åter då hon 

får veta att hennes älskade mor kommer att bli frisk. Nu är hon redo att återuppta sina studier. 

 

                                                 
196 a. a. passim. 
197 a. a. passim. 
198 a. a. passim. 
199 a. a. sid. 136. 
200 a. a. sid. 137. 
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Bild 9 

 

 

 

Subjekt 
Sonja 

Objekt 
Få tillbaka livsgnistan, att mor ska bli frisk = slippa skulden 

Medhjälpare 
Anna Britta 

Motståndare 
Alma, far 
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4. Sammanfattning och slutdiskussion 
Nedan avser jag att sammanfatta, problematisera och diskutera de mest väsentliga resultaten 

som har framkommit av undersökningen. Jag kommer att ställa resultaten mot 

forskningsöversikten och bakgrundskapitlet och besvara de frågeställningar som ställts i 

inledningskapitlet. Avslutningsvis ger jag förslag på andra infallsvinklar inom ämnet äldre 

flickböcker som kan vara intressanta att behandla i en senare studie. 

 

Frågorna är således: Vilken syn beträffande kvinnors högre studier förmedlas i den äldre 

svenska flickboken? Är det den patriarkala synen på kvinnliga vidarestudier som utmålas eller 

skildras den nya tidens krav på god skolbildning och kvinnlig självständighet? Jag inleder 

med att diskutera flickornas förhållande till den egna identiteten som bör ses som ett viktigt 

led i flickornas utveckling. 

 

Flickböckerna presenterar en brokig skara flickor där hälften (Ullabella, Helga Vilhelmina, 

Britta, Birgitta) introduceras som relativt trygga och nöjda individer medan resterade fyra 

(Barbro, Mick, Ing-Britt, Sonja) utmålas som förvirrande och flackande tonårsflickor med allt 

vad det innebär av svåra tankar och oro. Framställningen av flickorna kan kopplas samman 

med den mer moderna tidens krav på kvinnlig självständighet som yrkeskarriär och rätt att 

studera. Under 1900-talet började denna moderna företeelse att lysa igenom i flickböckerna 

och diskussionerna däri blev många. Så skriver Toijer-Nilsson och Westin.201 Därmed är det 

tänkbart att de kvinnliga protagonisterna faller in i tidens rand och utmålas med förståelsen att 

de har möjlighet att skapa sin egen framtid – oberoende av auktoriteter som stat och föräldrar. 

Då de åtta protagonister jag analyserat alla funderar och oroar sig över framtiden och sina val 

är det en möjlighet att de gör så eftersom de blivit påverkade av tidens utsikter. De är inte 

längre tvingade till en klassiskt kvinnlig framtid. Som motpol till ovanstående resonemang 

står Domellöf med sin tanke att flickan/kvinnan i flickboken endast kan finna sig själv genom 

acceptans av den konservativa kvinnorollen. 202 Jag kan inte hålla med Domellöf i detta 

avseende då flera av mina protagonister är starka, egensinniga och säkra på att lyckas i livet. 

De är medvetna om sina möjligheter och tänker förvalta dem väl.  

 

                                                 
201 Toijer-Nilsson & Westin, sid. 12. 
202 Domellöf, sid. 106. 
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Toijer-Nilsson och Westin skriver även att flickboken, sedan den inte längre endast sågs som 

uppfostringslitteratur för borgerskapets flickor, beskriver världen utifrån en ung kvinnas 

perspektiv och att läsaren får möta denna protagonist i hennes livsutveckling. Författarna är 

överens om att flickboken speglar den tid den skrevs i på bästa sätt.203  Domellöf instämmer 

då hon skriver att flickböcker vanligtvis speglar tidstypiska förhållanden som uppfostrings – 

och utbildningsideal.204 Även von Zweigbergk sällar sig till denna skara då hon skriver att 

flickboken skildrar sin samtid på ett tillförlitligt vis.205 

 

Alla de flickor jag mött och analyserat i denna undersökning har relationer till skolans värld 

men där slutar likheterna. Flickorna antingen går i skolan (Ullabella, Helga Vilhelmina, Mick, 

Birgitta), vill gå i skolan men får inte (Barbro, Ing-Britt), har nyss tagit studenten och 

funderar på nästa steg i livet (Britta) eller har tagit ett uppehåll i studierna eftersom bekymmer 

i livet tar för stort utrymme (Sonja). Detta visar på en förhållandevis hög grad av studerande 

flickor och därmed bör böckerna ses som moderna i sin utformning och tämligen historiskt 

korrekta i jämförelse med de för tiden samhälleliga normerna. 1918 och 1923 års 

skolkommission samt 1927 års skolreform med de olika samhällsgruppernas och de regerande 

partiernas syn på flickors rätt till vidarestudier bör sättas in i ett sådant sammanhang. Trots 

bondeförbundets osäkerhet på flickornas skolrätt blev förslaget genomfört och samhället tog 

ett steg närmre total jämställdhet könen emellan.206 Skolkommissionerna berättar att både för 

– och emotargument rörande kvinnlig vidareutbildning existerade i Sverige vid denna tid.207 

Splittrade åsikter delade befolkningen och vissa flickor fick ta del av förmånerna mer än 

andra. Flickorna i undersökningen har sina personliga anledningar att välja utbildningens bana 

och alla fullföljer inte den uttänkta planen (Britta, Ing-Britt).  

 

Domellöf skriver om hur utbildningsmöjligheterna beskrivs i den äldre svenska flickboken. 

Det är egoistiskt att som flicka vilja utbilda sig för egen vinnings skull och därmed tar de 

flesta inte vara på möjligheten. Domellöf skriver även att det inte är flickbokens tanke att 

förmedla tidstypiska förhållanden rörande kvinnlig utbildning.208 

 

                                                 
203 Toijer-Nilsson & Westin, sid. 10-11. 
204 Domellöf, sid. 12. 
205 Von Zweigbergk, sid. 440. 
206 Schånberg, sid. 144, 152. 
207 Statens offentliga utredningar 1923:66, passim. 
208 Domellöf, sid. 94-96, 106. 
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Toijer-Nilsson anser inte att det är egoistiska och självupptagna flickor som väljer att studera. 

Hon trycker istället på flickornas förmåga att hävda sig och skapa planer för det egna livet. 

Flickornas yrkesdrömmar baseras många gånger på egna erfarenheter och att ta vara på dessa 

och vilja förändra tyder på mod och självständighet.209 Jag är beredd att hålla med Toijer-

Nilsson i detta avseende då jag uppfattar merparten av de flickor jag analyserat som både 

initiativrika och med gott hopp om framtiden, trots att tillvaron kan verka lite vacklande 

ibland (Helga Vilhelmina, Barbro).  

 

I alla flickböckerna finns det personer, så kallade medhjälpare, som vill flickornas bästa. 

Merparten av medhjälparna försöker uppmuntra protagonisterna till studier. Typen av 

argument blir tämligen personliga och kan inte ses som en del i ett större sammanhang. Det 

handlar istället om att få varje enskild flicka att få upp ögonen för möjligheten att göra ett 

självständigt val för sin egen skull. Möjligt är att medhjälparna påverkats av de nya 

samhälleliga normerna där flickan hade en mer given plats i utbildningssystemet och att det är 

denna moderna syn de försöker befästa hos flickorna. Positiva tankar om flickors 

vidarestudier finns att tillgå i skolkommissionen från 1923 där Länsstyrelsen i Älvsborg och 

flera svenska städer ställde sig bakom förslaget som gynnade det kvinnliga könet 

utbildningsmässigt. De olika samhällsfaktorerna var överens om att kvinnan skulle erkännas 

jämlikhet på alla plan och att det därmed var skolans tur att förändra sig. Staten skulle stå för 

flickors skolgång och avgångsbetygen borde göra det möjligt att studera på universitet.210 

 

De medhjälpare som framkommit i undersökningsmaterialet kan kategoriseras in i tre 

samhälleliga grupper – nämligen föräldrar, kvinnliga akademiker och vänner. Kategorierna 

föräldrar och kvinnliga akademiker nämns i bakgrundskapitlet som främjande faktorer för 

kvinnors rätt till vidareutbildning. Kategorin föräldrar har även en plats på motståndarsidan så 

vid en analys blir det viktigt att se varje förälder som en egen individ och inte som en 

gemensam enhet. De medhjälpare som är eller tar sig uttryck som föräldrar är Barbros 

mormor som agerar mor åt barnbarnet, Ullabellas nanna Malin, Micks föräldrar, Helga 

Vilhelminas fosterfar Jakob och Ing-Britts vän Fritz som stöttar och lyssnar.  

 

Enligt Johansson kunde en flicka förr, om hon hade förstående föräldrar som ville dotterns 

bästa samt hade god ekonomi, få möjlighet att studera på högre nivå. Kvinnostudier skulle 

                                                 
209 Toijer-Nilsson & Westin, sid. 96. 
210 Statens offentliga utredningar 1923:66, sid. 7, 11, 71, 74, 139. 
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betalas med privata medel medan manliga elevers utbildning bekostades av staten. På så sätt 

var det bara de välbärgade familjerna som hade råd att låta sina döttrar studera och därmed 

var det få kvinnor i förhållande till män som tog student – eller universitetsexamen.211 I mitt 

undersökningsmaterial tillhör sju protagonister en bildad borgar/godsägarklass (Barbro – 

fadern är grosshandlare, Ullabella – fadern är ingenjör/godsägare, Mick – föräldrarna är 

professorer, Britta – förmögen borgarklass, Ing-Britt – fadern är professor/godsägare, Birgitta 

– föräldrarna är godsägare, Sonja – borgarklass) där det inom respektive familj talas om 

vidarestudier till studentexamen. Helga Vilhelmina faller utanför ramen då hon ursprungligen 

kommer från ett enkelt arbetarhem samt går på folkhögskola. Materialet visar således upp en 

tämligen entydig bild när det gäller protagonisternas hemförhållanden. Ovanstående teori går 

att applicera på Florins och Johanssons utgångspunkt att läroverken fungerade som en 

inkörsport för borgerlighetens flickor med siktet inställt på ett välbetalt, statusbringande yrke. 

Flera föräldrar och protagonister i undersökningen anser att utbildning är behövligt för en 

tryggad framtid (Micks föräldrar, Ullabella och hennes far, Ing-Britt, Barbros mormor, mor 

Gunhild, mor Anne). Det var betydligt mer sällsynt att flickor från arbetarklassen tog 

studentexamen212, och även om mitt material endast presenterar en arbetarklass-protagonist så 

passar Helga Vilhelmina in i resonemanget då hon läser folkhögskolekurser och inte planerar 

att utbilda sig akademisk.  

 

Det fanns föräldrar som krävde lika utbildning för båda söner och döttrar och enligt Egidius 

kan detta bero på samhälleliga förändringar som industrialiseringen som skapade nya 

könsroller. Föräldrarna, och även andra samhällsmedborgare, blev medvetna om att nya tider 

var i antågande och att det gällde att vara modern i sitt tänkande för att komma först i kön och 

säkra sin framtid.213 För att bli eftertraktad på arbetsmarknaden krävdes utbildning och 

därmed fick fler flickor än förr ja-tecken hemifrån att studera på högre nivå. Kvinnor som 

redan var ute i arbetslivet men som behövde fortbildning gjorde samma sak. 214 Många 

föräldrar var således måna om sina döttrar och deras studiegång och det lyser genom i de 

flickböcker jag analyserat (Micks föräldrar, Barbros mormor).  

 

                                                 
211Johansson, sid. 36-37. 
212 Florin & Johansson, sid. 120-121, Nordström, sid. 145-146. 
213 Egidius, sid. 196-197. 
214 Florin & Johansson, sid. 120-121. 
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Kvinnor som valde att gå sin egen väg och utbilda sig trots att den akademiska världen var 

manligt dominerande blev förebilder för likasinnade medsystrar215. Så skriver Florin och 

Johansson i sin bok. Enligt Schånberg var det kvinnliga akademiker som gick samman och 

starta vissa kvinnoorganisationer. Ett exempel är Fredrika Bremer-förbundet vari 

medlemmarna arbetade för kvinnlig jämställdhet på alla plan. Skolfrågan ansågs mycket 

viktig för förbundet och i tidskriften Hertha debatterades det ofta om ämnet.216 Även om 

ingen av de kvinnliga akademiska medhjälparna i min analys är medlem i något 

kvinnoförbund bör dessa ändå ses som en stor bidragande faktor till samhällets förändringar. 

Genom att organisera sig kunde kvinnorna göra sin röst hörd. 

 

 Tre medhjälpare har rollen som kvinnliga akademiker. Ullabellas bästa vän Ada har tidigt 

drömmar om att bli läkare och Ullabella blir inspirerad till liknande tankar. På Adas bevåg 

börjar de två flickorna i en förstklassig skola med duktiga lärare. Doris, Micks barndomsvän, 

imponerar på väninnan med sin studielust och sina storartade framtidsplaner om att bli lärare i 

Amerika. Anna Britta är utbildad veterinär och det inger respekt hos Sonja som tycker att 

kusinen är så begåvad i sitt yrke. Sonja vill i hemlighet bli lika duktig som Anna Britta. Florin 

och Johansson skriver även att många av de kvinnor som rörde sig i den manligt akademiska 

världen bestred sin kvinnliga identitet för att uppfattas som bättre vetande av sin omgivning. 

De lärde sig att samarbeta och finnas till kring män och blev på så sätt duktiga på att 

argumentera för sin sak.217 Jag kan känna igen ovanstående fakta i två av de kvinnliga 

akademikernas personligheter. Doris intresserar sig inte för sitt utseende och är känd för att 

vara både knubbig och grov i ansiktet. Hennes skönhet finns inuti henne i och med all den 

kunskap hon besitter och de framtidsplaner hon har för sig själv. Anna Britta har valt ett 

manligt yrke som veterinär vilket innebär obekväma arbetstider och lite tid till utseende och 

hem. Hon stormtrivs med sitt arbete men har fått arbeta hårt för att bli omtyckt av folk i 

bygden eftersom hon är kvinna.  

 

Resterande medhjälpare går under samlingsordet vänner. Det är Andreas – Helga Vilhelminas 

nyfunne vän på Torpa folkhögskola, Fridolf – Birgittas vän och framtida make samt fru 

Richell och Thea – Brittas favoritpersoner på gården Björkliden. Då jag inte kunnat finna 

någon forskning gällande hur vänner till kvinnor med studiedrömmar förr agerade kan jag 

                                                 
215 a. a. sid. 198. 
216 Schånberg, sid. 157-159. 
217 Florin & Johansson, sid. 198. 



 

57 

endast utgå från den gängse uppfattningen. Vänner tenderar att stötta varandra – i den mån det 

anses möjligt. En vän drar sig ofta för att säga sanningen om det finns risk att den andre blir 

sårad eller ledsen, men ibland är det tvunget. Därmed kan medhjälparna i flickböckerna sättas 

in i ett, för alla tider gemensamt, vänskapligt sammanhang där varken rätt eller fel råder. 

 

Alla flickböckerna innehåller medhjälparens motpol i någon form – motståndaren. Merparten 

motståndare som framkommit i undersökningsmaterialet kan kategoriseras in i en samhällelig 

grupp – föräldrar. Den sista kategorin flickan själv berör endast Mick. Alma – en av Sonjas 

motståndare, trillar litet utanför ramen då hon är väldigt svårplacerad. Eventuellt skulle hon 

kunna ses som en vän; dock först i slutet av boken. Sju av åtta flickböcker uppvisar kategorin 

föräldrar som flickornas motståndare. 

 

Argumenten angående utbildning från motståndarna är av två typer; auktoritärt bestämmande 

och talande tystnad. I stort handlar det om att få flickorna att göra som motståndarna anser 

bäst. Vissa av motståndarna deklarerar högt sin ståndpunkt och flickan ska lyda (mor Anne, 

grosshandlare Berting) medan andra visar sin åsikt genom att tiga (mor Gunhild). Valen av 

argumentationsteknik kan baseras på samhällets mottagande av moderna jämställdhetstankar. 

Vissa försökte tala bort nymodernheterna medan andra gick in för att tiga ihjäl dem. I 1923 

års skolkommission presenteras flera röster som önskade se gossläroverk och flickskolor som, 

från varandra, skilda instanser och därmed olika rättigheter gällande utbildning för könen. 

Flera kollegier ville inte se samskolor i sina respektive distrikt om det inte var tvunget ur 

ekonomisk aspekt och många städer uttalade sig negativt efter att ha hört sig för hos 

allmänheten. Den pedagogiska och medicinska forskningen gjorde klart att det var 

ohygieniskt att placera flickor och pojkar som befann sig i puberteten i samma klassrum.218 

Begåvningsdifferenserna könen emellan blev också uppmärksammade och ifrågasatta.219 I hur 

stor utsträckning allmänheten direkt påverkades av information från auktoriteter och 

makthavare är naturligtvis svårt att säga, men säkerligen fick några tankar fäste.  

 

Toijer-Nilsson och Westin skriver att den äldre tidens flickböcker skrevs i en tid då 

förändringarnas vind blåste för kvinnor och deras rättigheter i samhället. Att få studera vidare 

som flicka var inte självklart och inte sällan satte föräldrarna stopp för dotterns iver över de 

                                                 
218 Statens offentliga utredningar 1923:66, sid. 30, 45, 73, 74. 
219 Carls, sid. 14-15. 
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möjligheter som framtiden lockade med.220 Föräldrarna kunde, enligt Qvist, ha andra planer 

för dottern som inte inkluderade självständighet och akademiska studier. Ett exempel på 

sådana planer var tidiga giftermål.221 Detta fenomen går att finna spår av i de analyserade 

flickböckerna. Barbro är ett klart exempel eftersom hennes far resolut bestämmer att hon inte 

ska få studera vidare utan bör giftas bort. Millan, som kan ses som den mor Ing-Britt inte 

längre har, tycker att Ing-Britt ska bli hemmafru i framtiden istället för att slösa tid på studier. 

Fadern önskar ha dottern hemma så länge som möjligt och hämmar hennes utveckling. 

Genom att bestämma över sina döttrar blir föräldrarna motståndare, även om deras intentioner 

är goda. Ullabellas far sätter dottern i de bästa skolorna staden kan erbjuda men misslyckas 

med att vara en god far och på så sätt mår Ullabella dåligt. Majorskan Winterros vill bli en 

modersgestalt samt göra Ullabella till en yngre kopia av sig själv. Johanna har aldrig varit den 

mor Helga Vilhelmina behövt och det gör flickan ledsen och arg ibland. Brittas mor Gunhild 

vill att dottern ska utbilda sig och sedan gå samma societetsliv till mötes som hon själv. Britta 

vill något mer och större. Birgittas mor Anne försöker få dottern att vilja studera eftersom hon 

själv aldrig tog chansen. Birgitta ska bli det Anne aldrig blev. Sonjas far blir sin dotters 

motståndare då han vill tvinga henne att läsa om ett år i skolan. 

 

Föräldrarnas stora auktoritet beskrivs i skolkommissionsrapporten från 1923. Många föräldrar 

var ytterst missnöjda med den eventuella samundervisningen som de trodde kom att försvåra 

deras döttrars skolgång. Grundtanken från statens håll var naturligtvis den motsatta men 

många föräldrar såg hela saken som kränkande eftersom de inte längre fick möjligheten att 

välja åt sina barn. På vissa platser i landet verkade det som att även eleverna var mycket 

missnöjda med upplägget.222 Richardson tror att föräldrarnas oro kan ha grundats i det faktum 

att flickskolorna var kända för sitt lugna utbildningstempo. Vid en sammanslagning kunde 

detta tempo öka avsevärt vilket i sin tur kunde innebära att flickorna fick svårt att klara av 

sina studier.223 Med ovanstående fakta färskt i minnet går det att se kopplingen mellan 

auktoritära föräldrar och flackande döttrar som finns presenterade i undersökningen. 

 

Att inte få möjlighet att göra det man önskar i en tid av möjligheter kan få den mest gladlynta 

flicka att tappa modet resonerar Toijer-Nilsson och Westin. Detta samhällsfenomen bland 

borgarklassens döttrar väckte intresse och figurerade till och med i dåtidens flickböcker – 
                                                 
220 Toijer-Nilsson & Westin, sid. 45-48. 
221 Qvist, sid. 191. 
222 Statens offentliga utredningar 1923:66, sid. 72-73. 
223 Richardson, sid. 126, 128-129. 



 

59 

kanske som en varningssignal till föräldrar och döttrar. En flicka helt utan framtidstro blev 

mycket passiv och utan livsgnista.224 Mick är det klaraste exemplet på detta då hon, omringad 

av uppmuntrande vänner och familj, inte är hågad till något. Hon har egentligen allt; välstånd, 

skönhet, intelligens och närhet men på något vis betyder allt det ingenting. Mick går enkelt att 

placera in som en kraftlös och deprimerad tonårsflicka i ovanstående resonemang. Hon blir 

sin egen fiende. 

 

Sonjas motståndare Alma gör livet i Elfveröd stundtals svårt för Sonja men då de kommer 

varandra närmre då Alma är sjuk blir Sonja medveten om Almas fasad. Alma är mycket 

svårplacerad men skulle eventuellt kunna ses som en motståndare som, när hon sänker garden, 

kan bli en god vän. Hon har ingen egentlig inverkan på Sonjas beslut eller liv som helhet och 

blir därmed inte så väsentlig i slutändan. 

 

Hur förmedlas då synen beträffande kvinnors högre studier i den äldre svenska flickboken? Är 

det den patriarkala synen på kvinnliga vidarestudier som utmålas eller skildras den nya tidens 

krav på god skolbildning och kvinnlig självständighet? Jag anser att det är en ganska brokig 

bild som framträder. Både den äldre synen på flickors rätt till vidareutbildning med 

exempelvis den auktoritära föräldern i spetsen och den mer moderna tidens människor med 

blicken för kvinnlig självständighet på alla plan förmedlas. Protagonisterna vädrar oberoende 

och fri rätt till vad som faller dem in men även hemmafruidealet och en mer tillbakadragen 

roll lyser genom då och då. Jag anser även att, den för tiden aktuella, samhällsdebatten sätter 

tydliga spår i de analyserade flickböckerna. Böckerna presenterar både en för – och emotsida 

angående kvinnors rätt till vidarestudier med bas hos protagonisternas medhjälpare och 

motståndare. En liknande samhällsdebatt med två läger fanns i Sverige vid denna tid.225 Mitt 

ställningstagande grundar jag på det faktum att det går relativt lätt att koppla de teman som 

jag valt att arbeta med till den aktuella forskningen. Flickornas syn på den egna identiteten 

och deras förhållande till skolan är rimliga i jämförelse med flickboks – och 

samhällsforskningen. Medhjälparna och motståndarna samt deras åsikter finns, över lag, 

representerade i forskningsmaterialet och går därmed tämligen enkelt att applicera i samhället 

som helhet. Det märks tydligt att böckerna är skrivna i vad Toijer-Nilsson och Westin väljer 

att kalla en brytningstid mellan gamla och nya normer och regelverk då kraven på kvinnlig 

                                                 
224 Toijer-Nilsson & Westin, sid. 48. 
225 Statens offentliga utredningar 1923, passim. 
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självständighet växte sig allt starkare.226 De utvalda flickböckerna ger sina nutida läsare en 

antydan om de nya samhälleliga budskapens intåg och påverkade säkerligen sina dåtida läsare 

till eftertänksamhet och reflektion.  

 

I ett framtida forskningsprojekt om den äldre flickboken skulle det vara intressant att 

analysera böckernas inställning till förbjuden kärlek såsom homosexualitet eller kärlek mellan 

fattig och rik. Det skulle även vara intressant att utveckla arbetet om den äldre flickboken till 

flickans syn på den egna identiteten och jämföra med mer moderna flickböcker för att 

möjligtvis kunna utläsa skillnader mellan då och nu gällande hur flickorna uppfattade sig 

själva. 
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