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1. Inledning 

För en tid sedan fick jag i uppgift att skriva en hemtentamen med titeln ”Varför läsa skönlitteratur”. 

Titeln fick mig att fundera över huruvida all litteratur egentligen var bra litteratur och hur det 

kommer sig att skolans kanon sällan innehåller några flickböcker då de förekommer frekvent då 

flickor läser på fritiden. Många flickor finner förebilder i flickböckernas protagonister och ofta är 

dess protagonister bra förebilder då de gör det bästa av sina möjligheter och utvecklas till starka 

individer. Därför har jag valt att närmare undersöka hur en stark kvinna portsätteras i flicklitteratur 

under 1900-talet och på vilket sätt hon kan vara en förebild för dagens unga kvinnor. Vidare så har 

jag vid ett tidigare tillfälle kommit att undersöka flickboken närmare och upptäckt att genren 

förändrats betydligt de senaste hundra åren. Därav måste även synen på den starka kvinnan 

förändrats och definitionen av henne som förebild i början av 1900-talet måste vara annorlunda 

jämfört med definitionen av dagens unga kvinna. Svårigheterna och möjligheterna har förändrats 

och den unga kvinnan har genom tiden varit stark av olika anledningar. Genom att föra in fler 

flickböcker i kanon så kommer bra underlag finnas i skolan för att studera hur unga kvinnors 

omständigheter och rättigheter sett ut genom tiderna. Hur litteraturens unga kvinnor finner sig själva 

och utvecklas till individer trots motsättningar är även det en diskussionsfråga värdig att tas upp i 

skolan.  

 

1.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur porträtteringen av den unga starka kvinnan som förebild 

har förändrats i flickboken under 1900-talet. Har framställning av, definition av och synen på vad en 

kvinnlig förebild är förändrats i litteraturen och vad är egentligen synen på vad en stark kvinna är 

eller förväntas vara i de verk som studeras? 

 

1.2. Frågeställning 

Fokus i min undersökning kommer främst ligga på följande frågeställningar: 

- Hur framställs den starka unga kvinnan i den flicklitteratur jag låter representera sin tid? 

- Hur har framställningen av den starka unga kvinnan förändrats genom tiden? 

- Hur skiljer sig synen på vad en stark kvinna är då och nu?  

- På vilket sätt framställs flicklitteraturens kvinna som en förebild för sin tids unga kvinnor? 
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1.3. Metod 

De böcker som läses i skolan idag är ofta en del av kanon. Flickböcker har sällan en plats i kanon 

och används därför sällan i undervisningen. I tidigare uppsatser har jag undersökt ungdomars 

läsning och kommit fram till att flickboken utvecklats mycket under de senaste hundra åren och att 

protagonister och miljön kan lära ungdomar mycket om den förändring som skett inom kvinnorätt, 

kvinnosyn och kvinnors möjligheter. Jag kommer studera tre flickböcker som utgetts med ca 50 års 

mellanrum. Utifrån dessa ska jag försöka se hur framställningen av den starka kvinnan har 

förändrats i flickboken under 1900-talet. De böcker som ska analyseras är Vår vän Anne av L.M. 

Montgomery som utgavs 1909, Kati i Amerika av Astrid Lindgren som utgavs 1959 samt Ingen 

grekisk gud, precis av Katarina Kieri, vilken utgavs 2002. Dessa böcker har valts då jag vid en 

första läsning karaktäriserat protagonisterna som starka kvinnor och i min analys kommer jag 

förklara varför jag anser att de är just starka unga kvinnor.  

 

Jag har då jag valt de olika verken utgått från vissa kriterier. Jag ville att protagonisterna helst skulle 

vara i samma ålder. Detta var ett kriterium som jag delvis fick överge då Anne i Vår vän Anne är 

mellan sexton och sjutton år gammal i boken. Kati är lite äldre, 20 år, i Kati i Amerika. Boken Ingen 

grekisk gud, precis har huvudkaraktären Laura som är 15 år. Istället har jag valt dessa böcker då de 

skildrar sin tid ut författarens ögon, är/har varit populära ungdomsböcker och då jag vid en första 

granskning kategoriserat dem som flickböcker. I min genrebestämning av böckerna så tänker jag 

enbart diskutera huruvida böckerna är flickböcker eller ej. Detta kommer ske utifrån en lista på 

flickbokens typiska drag (Bilaga 1.) 

 

För att utföra mina analyser använder jag Nikolajevas (2004) bok Barnboken Byggklossar då jag 

anser att den tar upp det som är centralt i de böcker jag analyserar. Min analys kommer inte bestå av 

någon renodlad teori utan en blandning av de teorier som jag anser viktiga för att besvara 

frågeställningen. Analysen kommer ha mimetiska drag, vilket förklarar hur verkligheten reflekteras 

i litteraturen och hur samhället finns representerat i litteraturen (Nikolajeva 2004: 35). Den kommer 

även ha författarorienterade drag då författarna till de böcker jag valt har påverkats av de liv de levt, 

har kunskaper som påverkar texten eller speciella drag i sitt författarskap. Vid vissa tillfällen 

kommer jag behöva se texterna som oberoende författare och kontext och då kommer analysen vara 

mer fokuserad på texten (ibid.). I grunden kan man se en text ur två synpunkter enligt Nikolajeva. 

Dessa är vad som berättas, kallat story eller historia, och hur det berättas, kallat berättelse, diskurs 

eller intrig (Nikolajeva 2004: 36). Jag kommer att använda mig av begreppen som används mest 

frekvent av Nikolajeva: historia och berättelse. 
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1.4. Avgränsningar 

För att få ett så väl analyserat material som möjligt kommer jag att avgränsa mina analyser och 

frånse från vissa fält. Jag kommer enbart att skriva om hur flickbokens utveckling ser ut enligt de 

verk som studeras och dra slutsatser utifrån dessa, jag tänker inte ge exempel ur några andra böcker. 

Jag kommer däremot att dra paralleller till författarna i mina analyser trots att det idag är mer 

vanligt att inte se till hur litteraturen påverkats av författarens liv. Jag kommer inte heller ge mig in 

på pojkboken eller ungdomsboken som genrer utan enbart hålla mig till just flickboken. Fokus i 

uppsatsen kommer att ligga på hur karaktärerna framställs som starka kvinnor och som förebilder 

samt hur de är typiska för flickboksgenren (Bilaga 1.). Hur karaktärerna och boken mottages och 

påverkar sina läsare, dvs. receptionsteori, kommer jag inte att undersöka. 

 

2. Litteraturgenomgång 

 

2.1. Flickboken 

Flickboken växte fram under mitten av artonhundratalet då behovet av lämplig litteratur för 

borgerskapets flickor mellan skoltid och äktenskap blev större. Delvis kom flicklitteraturen ur det 

som kallades uppfostringsböcker som tidigare varit vanligt för flickor och kom därför att innehålla 

teman som har med uppväxt och rätt och fel beteende att göra. Vanligt är att flickorna i 

flicklitteraturen genom sina erfarenheter, föräldrars kloka råd, systerliga exempel och 

vännineförtroenden växer upp från flicka till en kvinna som ska komma att bli en god maka och 

mor (Andr� 2001: 47ff samt Westin 1994: 11). Flicklitteraturen om flickor mellan fjorton och 

nitton år under den första halvan av nittonhundratalet handlade generellt om hur den vilda flickan 

fick lämna hemmet för att växa upp. Huvudpersonen blir tvungen att anpassa och foga sig till 

rådande omständigheter och därigenom lära sig något om sig själv och på så sätt växer hon upp till 

en kvinna (Andr� 2001: 80ff). Med tiden har flickboken allt mer kommit att handla om flickor som 

arbetar och identifierar sig med sitt arbete. Efter andra världskriget börjar detta bli vanligare. I 

början inföll den identifikationen i tiden mellan skolan och giftermålet då det var accepterat att 

borgerliga kvinnor arbetade innan de gifte sig och blev hemmafruar, vilket kom att förändras då 

arbetande gifta kvinnor blev vanligare. Huvudmotivet i flicklitteraturen kom, trots identifikationen 

med arbetet, främst att handla om relationen till män samt sökandet och finnandet av ”den rätte” 

och i förhållande till honom finna sig själv. Sett på relationen så har främst skildringen av 

förhållandet mellan könen förändrats under nittonhundratalet (Andr� 2001: 132ff). 
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Westin (1994) har en syn på flickboken som innebär att genren definieras av sitt kön genom att vara 

”[...] med få undantag skriven av kvinnor”. Det är flickor och unga kvinnor som innehar 

huvudrollerna. Den skildrar hemmet, livet och världen ur ett specifikt kvinnligt perspektiv. Den är 

skriven och avsedd för flickor och unga kvinnor. Flickboken är med andra ord en text där könet, det 

gäller såväl författaren som protagonisten och läsaren, fungerar som en genrebestämmande 

kategori. I flickbokens början skulle män och pojkar i genren, enligt Westin, framställas som den 

överordnade ”såsom given av naturen” vilket lade grunden till den könshierarki som länge kom att 

vara central i flickboken (Westin 1994: 10f).  

 

Både Westin (1994) och Andr� (2001) menar att flickboken som genre, genom att vara avsedd för 

just flickor, har förlöjligats, förtalats och nedvärderats. Detta har delvis berott på att den i 

recensioner jämförts med pojkboken vilket betyder att den kvinnliga texten bedömts utifrån en 

manlig/fallisk värderingshorisont och därför kommit att anses som ”fånig” (Westin 1994: 10). Att 

denna syn på flickboken kom att leva långt in på 1970/1980-talet beror på att det länge fanns väldigt 

lite forskning inom området. Bara för att flickboken varit avsedd just för flickor och handlat om 

dessa så är den inte begränsad i sin världsbild eller ”könsideologiskt trångsynt”. Flickboken som 

genre innehåller böcker som ska passa flickor som tycker om olika sorters böcker och har olika 

intressen och har därför en stor ämnesbredd. Dessutom skildrar den en flickas liv realistiskt 

gentemot den tid den är producerad i och vissa kan även bryta sin tids normer (Westin 1994: 11f). 

Även Andr� (2001: 43f) menar att jämförelsen mellan pojk- och flickböcker går ut på att 

flickboken är sämre. Kritiken av flickboken ska ha gått ut över flickorna själva då flickböckernas 

popularitet innebar att flickor ”inte kan skilja på äkta och oäkta”. Överlag ska kritiken mot 

flickboken generellt ha varit mycket hårdare än den mot pojkboken (ibid.). Kvinnor ska ha ansetts 

ha ett behov av att kunna ”placera in sig själva i världsbilden” och inte ha behov av hjältedyrkan. 

Att kvinnor kunde ta en plats i äventyrens värld, var för svårt för dem att förstå. Enligt Andr� så 

var det i grunden skillnaden mellan män och kvinnor som låg till grunden för kritiken av flickboken 

(ibid.). 

 

Lundqvist (1994) skriver inte specifikt om just flick- eller pojkboken, utan om ungdomsboken där 

flick- och pojkboken är undergenrer. Dock har ungdomsboken som genre idag större släktskap till 

flickboken än till pojkboken speciellt då teman som utveckling, relationer och känslor har större 

utrymmen än äventyr i dagens ungdomsböcker (Lundqvist 1994: 25 och 86). Vidare menar 

Lundqvist att ungdomsboken börjar förändras mer drastiskt under sextio- och sjuttiotalet då de stora 

samhälleliga förändringar som skett under femtiotalet börjar märkas allt mer i litteraturen. De unga 
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kom i fokus då folkhemmet började genomföras i Sverige. Detta ledde till en förändring bland 

svenskundervisningens litteratur, vilken skulle anpassas till ungdomarnas eget liv. Större fokus 

lades på ungdomarna som konsumenter, politiskt medvetna och samhällsmedborgare. 

Ungdomslitteraturen kommer därför att innehålla sådant som ungdomarna kan känna igen sig i men 

”ytterst liten information om sådant de inte redan är insatta i” (Lundqvist 1994: 37ff). Kåreland 

menar att förändringen kan bero på att förlagen i slutet av femtiotalet startar serier med speciellt 

fokus på ungdomar med målsättning att skildra ungdomars egen verklighet (2001: 118). Sedan 

åttiotalet har ungdomsboken allt mer kommit att likna vuxenlitteraturen, med mer avancerad 

komposition, framställningar av känslor och mer vuxet språk, och flera författare ägnar sig åt att 

skriva böcker för alla åldrar (Lundqvist 1994: 121 och 277).  

 

Lundqvist menar att man i Sverige sedan sextiotalet inte längre kan säga att vi har genrer som 

pojkbok och flickbok utan att litteraturen blivit allt mer könsintegrerad (Lundqvist 1994: 85). Detta 

går emot Westins definition av flickboken. Det finns fortfarande idag böcker som är skrivna av, 

avsedda för och handlar om just flickor vilket innebär att flickboken i högsta grad lever. Visst har 

litteraturen för flickor fått andra teman och kanske även andra syften än uppfostran och mall för ett 

liv som god hustru och mor. Inte heller skriver man idag att vissa böcker är specifikt avsedda för 

flickor. Men flera centrala drag hos flickboken finns kvar. Detta kommer jag att återgå till när jag 

genrebestämmer de olika verken. 

 

2.2 Centrala begrepp 

 

Protagonisten är huvudpersonen i en text. Det är runt protagonisten som allt sker och den är 

generellt i historiens centrum. Protagonisten kan vara en boks berättare, men detta är inte alltid 

fallet. Inte heller behöver protagonisten vara en texts titelperson eller den som först presenteras. I 

vissa fall kan protagonisten bestå av fler än en person. I de böcker som kommer att analyseras är 

protagonisterna tydliga och i två fall är de även textens titelperson. (Nikolajeva 2004: 92ff) 

 

Kanon är ett begrepp som enbart dyker upp i denna texts inledning och slutdiskussion. Men då vissa 

inte är fullt införstådda med ordets betydelse så känner jag att en mindre förklaring är behövlig. 

Ursprungligen betydde ordet urvalet av litterära verk som fanns på en läroanstalt. Men tiden har det 

kommit att ha betydelsen: vad man ska läsa. Vilken litteratur man ska välja eftersom det inte finns 

tid i livet att hinna läsa allt som producerats. I skolan innebär det att lärarna måste komma fram till 

vilka texter och författare eleverna ska läsa för att målen ska uppfyllas och för att eleverna ska 
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upptäcka de litterära verk som anses viktiga för allmänbildningen och den sociala utvecklingen. Det 

har med tiden kommit att bli så att ungefär samma texter läses i landets skolor. (Bloom 2000: 27ff) 

 

Diegetisk nivå förklarar berättarens närvaro i texten. Då berättaren befinner sig på samma nivå som 

det som berättas och alltså är en del av fiktionen som en karaktär i den är den homodiegetisk. Om 

berättaren inte är en del av fiktionen kallas heterodiegetisk. Berättarens distans till den diegetiska 

nivån kan antingen vara intradiegetisk då den berättar i samtidigt som händelserna utspelar sig, eller 

extradiegetisk då berättandet sker efter att händelserna har utspelat sig. Dessa kombineras sedan för 

att förklara berättarens roll i historien. (Nikolajeva 2004: 163) 

 

Då en text har kopplingar till tidigare producerade texter och verk genom parodi, allusioner, citat 

eller hänvisningar kallas detta intertextualitet. Kopplingarna kan vara mer eller mindre tydliga för 

läsaren men kommer ändå att påverka förståelsen av texten. Intertextualitet kan även innebära 

”fenomenet att enskilda texter alltid fungerar i relation till andra texter i vår litterära erfarenhet” 

(Holmberg & Ohlsson 1999: 45). Det kan handla om hur en författare påverkas av en annan eller 

hur en författare använder andra texter för att illustrera någon i sin egen text. (Nikolajeva 2004: 241, 

Holmberg & Ohlsson 1999: 45) 

 

En karaktärs personlighet förklaras med begreppen statisk och dynamisk samt rund eller platt. En 

statisk person förändras inte under historiens gång till skillnad från en dynamisk. Förändringen kan 

vara både yttre, genom att karaktären växer upp, eller bestå av en inre utveckling. Platta (eller 

endimensionella) personer har ofta inte fler än en egenskap eller ingen egenskap alls. En typisk 

stereotypisk karaktär har ofta bara ett karaktärsdrag och blir därför platt. Runda (eller 

flerdimensionella) personer däremot har flera egenskaper, positiva och negativa, och kan anses vara 

fullt utvecklade människor till skillnad från de platta. (Nikolajeva 2004: 109f) 

 

Bilden man skaffar sig av författaren då man läser en text kallas den implicita författaren. Det är 

ingen annat än en förställning av hur författaren är som person och ligger sällan i närheten av den 

verkliga författaren. Den implicita författaren är en del av texten till skillnad från den verkliga. På 

samma sätt kan man få en bild av textens läsare vilken kallas den implicerade läsaren vilket inte är 

densamma som den som verkligen läser boken. Berättaren kan ha olika roller i litteraturen men det 

är den vars röst vi hör då vi läser. Den berättaren vänder sig till kallas narrat och både berättaren och 

narraten är en del av boken. Textens berättare kan även vara dess fokalisator, det vill säga den vars 

perspektiv berättelsen berättas. Men berättaren kan även veta mer än den som fokaliseras vilket 

kallas noll-fokalisering. (Nikolajeva 2004: 146f och 172f)  
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2.3. Primärlitteraturen 

 

2.3.1. Om Vår vän Anne 

Vår vän Anne är den andra boken i serien om Anne på Grönkulla. I den första boken blir Anne 

adopterad av syskonparet Marilla och Matthew Cuthbert som egentligen bett om att få en pojke. 

Den föräldralösa Anne är mager och rödhårig vilket genast får omgivningen att dra slutsatser om 

hennes karaktär. Hon har ett väldigt kontaktbehov och är mycket pratsam vilket ibland leder till 

problem. Marilla som är den som får ta hand om hennes uppfostran får väldiga svårigheter med den 

ständigt klavertrampande Anne men lyckas med tiden uppfostra henne till en omtyckt och 

framgångsrik ung kvinna.  

 

Montgomery hade egentligen bara tänkt skriva en bok om Anne på Grönkulla men fick efter krav 

från sitt förlag ge ut hela fem böcker. Många anser därför att övriga serien har sämre kvalitet och att 

Montgomerys ovilja att skriva mer om Anne lyser igenom. Bara den andra och tredje boken i serien 

följer Annes liv kronologiskt, vilket gör serien svår att följa med i. Dock är en del av skildringen av 

Anne baserat på Montgomerys eget liv, bland annat Prince Edwards Ö och dess miljöer även om 

Avonlea inte finns på riktigt. Precis som Montgomery själv så är Anne en lärarinna som försöker 

blir författarinna. Skildringen av Annes känslor då manuskript refuseras kan kopplas till 

Montgomerys egna erfarenheter inom området. Boken dramatiska skildringar ska även vara typiska 

för Montgomerys författarskap (Ørvig 1988: 192). 

 

2.3.1.1. Genrebestämning 

Vår vän Anne är en typisk flickbok då den har flera drag som tyder på detta (Bilaga 1.). Till att börja 

med så är boken publicerad av en kvinna. Boken handlar om en ung kvinna och är förmodligen 

menad att läsas av flickor och unga kvinnor. Montgomery lät boken utspela sig i sin samtid och 

skildrar dåtidens medelklass. Anne har i Anne på Grönkulla redan genomgått utvecklingen från 

flicka till ung kvinna och genomgår därför ingen större förändring i Vår vän Anne. Temat i boken är 

vänskap vilket är mycket viktigt motiv i flickboken och då Anne är föräldralös så tar istället Marilla 

modersrollen. Någon fadersgestalt har Anne inte längre. Män har ofta en klart överordnad ställning 

som given av naturen, helt i tidens anda och då familjen saknar manlig försörjare, handlar boken om 

hur Anne måste arbeta för att Marilla ska kunna behålla huset. Ekonomin har på så sätt en central 

roll i boken. Problemen i boken är knutna kring ekonomi och svårigheterna med att uppfostra 
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tvillingarna Anne och Marilla har adopterat. Anne har genomgått upprorsperioden och protesten 

mot kvinnorollen och nu försonats med sin roll som kvinna, hon vet sin plats. Men regelbundet får 

hon påminna sig själv om att inte brusa upp och behärska sitt vilda temperament. Hon går mot 

strömmen genom att välja bort kärleken framför en utbildning, identifiera sig med sin roll som 

lärarinna och väljer självständigheten framför kärleken. Anne är urtypen för en flickprotagonist då 

hon genom sitt goda humör och positiva sätt påverkar sin omgivning och som lärarinna och 

fostermor åt tvillingarna så måste hon föregå med gott exempel. Samhällsbilden i boken är statisk 

och ingen protesterar mot klassamhällets ekonomiska och rättsliga orättvisor. Därav kan boken även 

ses som en realistisk skildring av sin samtid. Att Anne skaffar sig en utbildning kan ses som ett 

inlägg i samhällsdebatten om kvinnors rättigheter och kvinnors alternativ i livet.  Vår vän Anne 

uppfyller på så sätt majoriteten av kriterierna för flickboksgenren och kan även anses vara en typisk 

skildring av den starka kvinnan under tidigt 1900-tal. 

 

2.3.2. Om Kati i Amerika 

Böckerna om Kati var från början avsedda som en rese-följetong i Damernas Värld (Lindqvist 

1999: 3). Dock blev det istället en trilogi i bokform om Kati som Lindgren valde att ge ut, där Kati i 

Amerika är den första boken. Trilogin om Kati fortsätter med Kati på Kaptensgatan (även känd som 

Kati i Italien) och Kati i Paris. I dessa har Kati fått blodad tand när det gäller resor och vill se mer 

utav världen. Hon ser olika historiska platser i de länder hon besöker och dessa illustreras gärna 

med kopplingar till litteratur och historia. I de två senare böckerna kommer Kati även att bli kär, 

gifta sig och bli gravid vilket gör att hon mognar och påverkas i sin syn på omvärlden. Det är främst 

textens lätta ton och protagonisten självständighet som skiljer Lindgrens flickböcker från övriga. 

Men Lindgren visade med sin andra flickboksserie hur pass skicklig hon var som författare som 

kunde skriva i flera genrer. Lindgren har själv berättat att hon var väldigt förtjust i Anne på 

Grönkulla och man kan se vissa likheter mellan Montgomerys första bok och första boken om Kati 

(Lindqvist 1999: 27f). Vissa händelser i Kati kan även kopplas till Lindgrens författarskap, såsom 

kärleken till naturen och den rika intertextualiteten. Kati har vissa likheter med Astrid Lindgren 

själv då de har samma yrke och Kati bryter precis som författarinnan upp från det trygga hemmet.  

 

2.3.2.1. Genrebestämning 

Då böckerna om Kati alla är skrivna för unga kvinnor, av en kvinna och då protagonisten är en ung 

kvinna klassificeras Kati i Amerika som en flickbok. Utöver just det kriteriet så skildrar boken även 

den tid den skrevs i, medelklass och en flickas utveckling. Vänskapsrelationer kan i just denna bok 

om Kati anses vara mindre viktiga men mostern finns med både som ressällskap och modersfigur 
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för den föräldralösa Kati. Männen skildras som av samhället givna en överordnad ställning men 

Kati ifrågasätter männen överhet och anser sig ha lika stora möjligheter som en man. Hennes 

ifrågasättande kan ses som en konflikt mot föregående generationers värderingar. Jan har en syn på 

kvinnor som inte passar med Katis och då hon lämnar Sverige och Jan så lämnar hon 

kärleksbekymren bakom sig och finner sig själv utan hjälp av en man. Kati är en väldigt modern 

ung kvinna, då hon arbetar och försörjer sig själv, men då mostern stannar i USA kan hon inte själv 

bo i lägenheten på Kaptensgatan utan ber en väninna flytta in. Uppbrottet från mostern är ett steg 

mot efterlängtad självständighet. Hon väljer alltså självständighet och egenvärde framför kärlek och 

äktenskap. Katis goda sätt är typiskt för flickboken (Bilaga1.) och det hjälper henne, precis som 

Anne, skaffa många vänner under sin resa. Ovanligt för flickboken är Katis oacceptans av hur det 

amerikanska samhället är uppbyggt. Klasskillnader får i texten belysas genom segregationen och 

den kritiserar Kati. Även den delvis orealistiska handlingen talar mot kategoriseringen som 

flickbok. Katis uppror visar dock på den utveckling som skedde med flickboken efter andra 

världskriget då kvinnans ställning i samhället var på väg att förändras. Jag skulle vilja påstå att 

boken om Kati snarare visar på den mer drastiska förändring som ungdomsboken skulle komma att 

genomgå under sextiotalet och på Lindgrens, för femtiotalet, moderna syn på barn och ungdom, än 

på att boken inte skulle vara en flickbok.  

 

2.3.3. Om Ingen grekisk gud, precis 

Ingen grekisk gud, precis är den enda boken som Kieri skrivit om Laura och till skillnad från de 

andra böckerna som analyseras i denna uppsats, inte en del av serie. Dessutom skildrar den Lauras 

liv sett under ett par veckor då de äldre flickböckerna som serie skildrar protagonistens liv under en 

längre tid. Det är den första utav Katarina Kieris böcker som inte varit en diktsamling och alltså 

hennes första ungdomsbok. Den nominerades till Augustpriset 2002 för bästa Barn- och 

ungdomsbok. Språket har flera poetiska inslag som kan kopplas till Kieris erfarenheter som lyriker. 

Kieri anser själv att det är en stor skillnad för henne mellan att skriva prosa och poesi, men man 

märker att de poetiska erfarenheterna påverkar hennes sätt att skriva böcker för barn och ungdomar. 

Kieri svarar på frågan varför hon skriver ” Mest tror jag för att jag är mycket intresserad av varför 

det är så krångligt att vara människa bland andra människor.” 

(http://www.rabensjogren.se/Alfabetiskt/K/Katarina-Kieri/). Detta tycker jag visar sig tydligt i just 

Ingen grekisk gud, precis. 

 

2.3.3.1. Genrebestämning 

Då det gäller Ingen grekisk gud, precis så passar de traditionella kriterierna inte alltid in på en 
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modern bok då mycket utveckling skett inom ungdomsböcker de senaste femtio åren. Det är alltså 

svårt att avgöra om en flickbok idag är av samma genre som den traditionella. Jag ska i detta fall 

generalisera och säga att det är samma genre och därför försöka använda de traditionella kriterierna 

i min genrebestämning. Redan på första punkten faller min syn på Ingen grekisk gud, precis som 

flickbok då få moderna ungdomsböcker vänder speciellt till pojkar eller flickor. Men den är däremot 

skriven av en kvinna och handlar om en flicka. Vidare utspelar den sig i samma tid som den är 

skriven i. Laura tillhör förmodligen modern svensk medelklass och ekonomiska problem nämns 

inte. Huruvida romanen skildrar Lauras uppväxt är svårt att säga. Vi träffar henne i en väldigt 

omvälvande tid i livet och hon växer mycket i mognad under den korta tid som skildras, till skillnad 

från Anne och Kati som utvecklas i takt med sina erfarenheter i serier. Hon har därför en bra bit 

kvar innan hon nått full mognad. Vänskapen är det centrala temat i historien, men den skakas av en 

konflikt vilket är ovanligt i flickboken där vänskapen ofta står som något tryggt och stabilt. Hemmet 

står inte heller för något tryggt och stabilt utan snarare en plats där känslomässig utveckling sker. 

Kvinnans rättigheter har inte en lika stor roll i dagens samhälle och har det inte heller det i boken. 

Män ses inte som överlägsna kvinnor. Men man kan se på Lauras förälskelse i Anders som ett 

sökande efter en bekräftande man i hennes liv, en mer karismatisk fadersgestalt. Vuxna spelar 

annars en mer alienerad roll. (Speciellt Lauras lärare i svenska anses vara väldigt trångsynt och 

oförstående.) Problemen kring relationer, familj och hem förekommer i dagens flickbok liksom 

gårdagens. Förälskelse och relationer är viktiga teman i litteratur för alla ungdomar i alla tider. Då 

Laura är ung har hon ännu inga yrkesambitioner men hennes intresse för litteratur leder till att hon 

får sitt boktips publicerat i lokaltidningen. Hon har inte speciellt många vänner men hon är en god 

vän till de hon har. Hon omvänder inte de vuxna i sin omgivning genom att vara godhjärtad vilket 

ger handlingen en mer realistisk känsla. Istället är hon stark och står emot grupptryck och är sig 

själv trots att hon ännu inte förstår vem hon är. Lauras identitet utvecklas med grund i förälskelsen i 

Anders, men inte genom den. Enligt kriterierna så strävar hon däremot mot självständighet och, 

med viss vridning av synvinkeln, tycker jag att boken passar in i de flera av de kriterier som satts 

upp. Jag kan därför säga att utifrån min genrebestämning så är Ingen grekisk gud, precis en 

flickbok. Men min bestämning tar inte hänsyn till de andra genrer som finns och dess kriterier.  

 

3. Analys 

De tre flickböckerna jag valt kommer här att analyseras och jämföras utifrån Nikolajeva (2004). Det 

följs av en diskussion kring karaktäriseringen av protagonisterna som starka kvinnor av sin tid. 
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3.1. Historia 

De två tidigare flickböckerna om Anne och Kati har ett liknande handlingsmönster där handlingen 

kretsar kring olika episoder som främst har protagonist, miljö och motiv gemensamt. Utöver detta 

så finns det en mer sammanhängande, progressiv handling i texterna som är mer tydlig i Kati i 

Amerika än i Vår vän Anne. Detta ger intrycket av att Lindgrens karaktär genomgår en förändring 

och lär utav sina erfarenheter i varje episod, därför kallas intrigen moralisk. En moralisk intrig finns 

även i den moderna flickboken, Ingen grekisk Gud, precis, där protagonistens personliga utveckling 

är huvudmotivet. Kieri illustrerar däremot inte Lauras liv i form av olika episoder där hon lär sig 

något nytt var gång, Laura finner genom de konflikter som pågår sin inre styrka och kommer till 

insikter om livet. Montgomery och Lindgren valde att illustrera sina karaktärers liv i flera böcker än 

en. Anne-serien kom med tiden att illustrera hela protagonistens liv och serien i helhet har ett 

biografiskt handlingsmönster. 

 

Då Kati och Anne är föräldralösa finns det ett behov hos dem båda att klara sig själva. Anne 

behöver dessutom bevisa sin duglighet för omgivningen, då hon vuxit upp på barnhem, och har 

samhällets fördomar mot sig. Anne ska, likt alla på den tiden, passas in i samhällets mönster. Kati 

får inte dras med fördomar, istället längtar hon ut i världen och känner sig instängd. Med 

pojkvännen Jan har hon en konflikt som han inte är medveten om. Han har fördomar och 

förväntningar på hennes kön vilka hon inte kan leva upp till. På sätt och vis längtar hon inte bara ut 

i världen, utan hon flyr från Jan. Kati motsätter sig den då traditionella socialiseringen där individen 

var en bidragande del i samhället och vill istället vara mer individuell. Lauras inre konflikt har, till 

skillnad mot de tidigare flickböckerna, med hennes osäkerhet att göra. Laura anser att kompisen 

Lena är stark och handlingskraftig och ser sig själv som mer passiv. Den inre utvecklingen hon 

genomgår visar att hon har haft fel gällande detta och att det istället är hon som är stark som klarar 

sig igenom en tuff period med nya insikter och krafter. De yttre konflikterna står i Ingen grekisk 

gud, precis för en slags katalysator som startar Lauras inre utveckling, men det är en individuell 

process hon tar sig igenom.  

 

I Vår vän Anne har huvudkaraktären redan genomgått en utveckling och funnit sig själv. Intrigen i 

seriens andra bok bygger därför på Annes involvering i andras liv och hur hon påverkar dem genom 

sitt goda sätt, att föregå med gott exempel eller helt enkelt lägga sig i andras liv. Detta står i skarp 

kontrast mot handlingsförloppet i den moderna flickboken Ingen grekisk gud, precis, där Laura tar 

stort ansvar för sin egen utveckling och tar mycket litet stöd från personer i sin omgivning. Istället 

söker sig Laura till omgivningen då hon vill fly sina problem och tänka på annat. Genom de insikter 
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hon kommer till både själv och tillsammans med andra så förs vi vidare i handlingen. Kati kommer i 

likhet med Anne vidare i handlingen genom de personer hon möter men utvecklas till skillnad från 

Anne i takt med de erfarenheter omgivningen ger henne. Kati söker konstant personlig utveckling 

och upplevelser som hon kan lära sig utav, hon fångar möjligheterna då de kommer och blir på så 

sätt rik på erfarenheter.  

 

I texterna om Anne, Kati och Laura har så gott som varje händelse relevans för förståelsen. I varje 

episod eller scen träffar protagonisten någon, genomgår något eller lär sig något som blir viktigt för 

den kommande handlingen. I berättelsen om Laura utvecklas hon på varje sida. Katis utveckling 

sker mer stegvis, genom kulturella erfarenheter och utmaningar. Annes utveckling är obefintlig och 

istället har Montgomery vävt samman bokens olika händelser och personer med Anne som 

gemensam nämnare. Viktig blir hon först då omgivningens liv flätas samman på grund av hennes 

inblandning. Då de två senare flickböckerna är kortare än Vår vän Anne så får avsaknaden av 

sidohändelser tempot att bli högre. Boken om Anne är så pass lång att flera kärnhändelser kommer 

att kännas som sidohändelser och texten blir tråkig då kausaliteten (hur händelserna hänger 

samman) är ganska långsökt och orealistisk.  

 

Vår vän Anne och Kati i Amerika är som tidigare nämnts uppbyggda kring episoder till skillnad från 

Ingen grekisk gud, precis. Den äldre litteraturen har även en kumulativ handling, där nya personer 

läggs till i varje episod eller en kedjehandling som innebär att de nya personerna i varje episod inte 

samlas ihop. Kati i Amerika har dessutom en komposition som är vanlig i barnböcker, då särskilt 

pojkböcker, där protagonisten lämnar det trygga hemmet och ger sig ut på äventyr. Sedan 

återvänder karaktären hem, rik på erfarenheter (Nikolajeva 2004: 57f). Lindgren använde sig ofta av 

denna komposition i sina böcker och hennes protagonister utvecklas ofta genom att möta det som 

skrämmer dem. Ingen grekisk gud, precis har ingen tydlig traditionell komposition utan bygger 

snarare på Lauras identitetssökande. 

 

 

Flera teman återkommer i analysen av de tre flickböckerna. Kärlek förekommer som motiv i dem 

alla, liksom relationer. Speciellt i boken om Anne är relationerna ett centralt motiv, alltså dess 

huvudmotiv eller tema, då hela Vår vän Anne bygger på relationer. Utan Annes inblandning i 

vännernas liv skulle boken sakna händelser som för läsaren vidare i handlingen. Relationerna i 

Ingen grekisk gud, precis fokuseras mest på vänskapen och då främst bästa vännen Lena. Relationen 

till föräldrarna är ett viktigt bimotiv. Relationerna utvecklas i takt med Lauras utveckling och 

bikaraktärerna kommer få nya roller i hennes liv. Men temat utveckling är det mest centrala i 
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berättelsen om Laura. Utveckling står som tema även i Kati i Amerika då Katis färd innebär en slags 

utvecklingsresa och identitetsskapande. Relationerna blir som i Ingen grekisk gud, precis viktigt 

bimotiv, då relationernas funktion för personlig utveckling blir tydliga för Kati och hon börjar inse 

att hon har rätt att ställa krav.  

 

I boken om Laura är miljön grundläggande för textens känsla. Den utspelar sig i ett snöigt 

vinterlandskap där mörkret, kylan och tystnaden får symbolisera Lauras inre. Samtidigt är det i 

vintertid som folk väljer att samlas inomhus och umgås, och när Laura umgås med Anders, Stefan, 

mostern och ibland även föräldrarna så står värmen, både inomhus och inom Laura i skarp kontrast 

till kylan utomhus. Kontrasterna mellan värme och kyla återkommer vid flera tillfällen i Ingen 

grekisk gud, precis. I Vår vän Anne lämnar Anne aldrig Prince Edwards Ö och miljöskildringen är 

väldigt romantiserad. Karaktären Anne är tätt förknippad med sin uppväxtplats och romanen skulle 

därför inte kunna utspela sig någon annanstans, men platsen är oväsentlig för handlingen. USA har 

däremot en central plats i boken om Kati, då den är en reseskildring. Dessutom tillåter tiden, d.v.s. 

femtiotalet, Lindgren att illustrera ett av landets dåtida samhällsproblem, segregationen.  

 

Då titeln innehåller hennes namn så är Kati förutom protagonist eller huvudperson, också Kati i 

Amerikas titelperson. Likadant är det med huvudkaraktären i Vår vän Anne. I just Vår vän Anne 

presenteras karaktärerna mycket sparsamt då det förväntas att läsaren först ska ha läst Anne på 

Grönkulla. Till skillnad mot Kati i Amerika och Ingen grekisk gud, precis så genomgår 

protagonisten ingen tydlig utveckling. Istället har Montgomery valt att illustrera Anne som 

dygdemönster. Anne gör genom boken väldigt få val som kommer att förändra hennes liv förutom 

valen att adoptera tvillingarna Davy och Dora samt att återuppta sina studier (Konsekvenserna av 

det beslutet illustreras först i nästa bok om Anne, Drömmens uppfyllelse.). Dessa beslut beskrivs 

inte heller som speciellt svåra för Anne då de är det enda rätta och Marilla i viss mån tar besluten åt 

henne. Anne framstår, på grund av sin ringa förändring, som en statisk person. Hon har däremot 

många sidor och personlighetsdrag som kan karaktärisera henne som rund. Både Kati och Laura 

genomgår, som tidigare nämnts, mer omfattande inre förändringar vilket gör att de som karaktärer 

är dynamiska, dessutom har de gott om olika sidor och egenskaper som gör dem runda. Kati tar ett 

stort personligt beslut då hon först väljer att lämna Sverige för Amerika. Tack vara detta beslut så 

blir de kommande valen desto enklare. Kati är i Amerika för sin skull och tar därför beslut som 

kommer att gynna henne själv. I slutet tar hon dock ett osjälviskt beslut då hon väljer att låta 

mostern stanna i Amerika med mannen i sitt liv. Laura tar själv inga större beslut utan påverkas 

snarare av omgivningens. Laura väljer aldrig att bli osams med Lena eller att bli kär i Anders. 

Istället så påverkas hon av sina känslor och behovet av att uttrycka dem. Hon har inom sig ett 
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emotionellt kaos likt många tonåringar idag. Men till skillnad från många andra har Laura ett stort 

behov av att uttrycka sina känslor och en inre drivkraft och styrka vilket innebär att hon förstår 

andra, ser saker och ting ur olika perspektiv och kan ta mogna, självutvecklande beslut. 

 

I Vår vän Anne förekommer förutom Anne ett stort antal bipersoner. Bland dessa framstår 

fostermodern Marilla, bästa vännen Diana, vännen Gilbert och den ena tvillingen Davy som viktiga 

för Anne. Marilla, Diana och Gilbert hjälper och stöttar Anne i hennes förehavanden. Davy är, 

precis som Anne, föräldralös och framstår som mycket ouppfostrad. Annes uppgift blir således att 

uppfostra Davy till en minst lika bra person som hon själv blivit genom att behärska sig och föregå 

med gott exempel. Annes Marilla och Katis moster fyller en liknande funktion. De finns där för att 

ta ner sina unga fosterbarn på marken då de drömmer sig bort eller har för höga förväntningar. Dock 

är antalet bipersoner i Kati i Amerika bra mycket färre än i Vår vän Anne. Jan är katalysatorn för 

Katis förändring. Han har en nedlåtande attityd gentemot Kati som får henne att ta tag i sin egen 

utveckling. Kati har även sin amerikanska flirt Bob av vilken hon har en väldigt sund bild. Hon vet 

att deras relation enbart är en ”kul grej” vilket gör att hon får ut desto mer av den relationen. Av 

bipersonerna i Ingen grekisk gud, precis är det främst föräldrarna, Lena, Anders och Stefan som 

kommer att påverka Laura mest. Såsom Jan är Katis katalysator blir Anders Lauras. Det är då Laura 

faller för Anders som Lena blir arg och därefter leder det ena problemet till det andra. Alla vuxna 

utom just Anders skildras som oförstående och lite dumma, rent utav statiska och platta. Som 

läraren i svenska som aldrig insett att Laura är intresserad av litteratur och texter. 

 

3.2. Berättelse 

De två senare böckerna berättas båda av en personlig jag-berättare till skillnad från Vår vän Anne. 

Då boken om Anne berättas i tredje person är det svårt att avgöra vem berättaren är. Titeln Vår vän 

Anne antyder att berättaren är en vän till Anne, men berättaren avslöjar sig aldrig. Alla tre texter 

berättas i efterhand, retrospektivt, och Kati är den enda som antyder vad som kommer att hända i 

kommande böcker. Den implicita författaren ligger i alla tre fall nära berättaren. I Anne-boken 

känns det som författaren är den som berättar och även gällande de andra berättarna så ligger jag-

berättaren nära den implicita författaren, då de är så väl beskrivna att det känns om författaren 

berättar om något självupplevt. Då det gäller Lindgren och Montgomery så ligger även den verkliga 

författaren nära den implicita. Montgomery då hon skildrar sin egen uppväxtmiljö och använder 

vissa självbiografiska bitar. I Sverige har nästan alla en bild av författaren Astrid Lindgren och 

känner igen hennes sätt att skriva. Detta gör att bilden av den implicita författaren står nära den 

verkliga. Ingen grekisk gud, precis verkliga författare passade inte ihop med den bild jag hade av 
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den implicita författaren. Den implicita författaren verkar skriva om något hon själv nyligen erfarit 

och kan relatera till. Då Kieri idag är fyrtiofem är detta inte troligt, det visar däremot på hennes 

skicklighet i att illustrera världen ur någon annans perspektiv. 

 

Både Kati i Amerika och Ingen grekisk gud, precis har ett extradiegetisk-homodiegetiskt 

(autodiegetiskt) berättande med en berättare som har en del i fiktionen men berättar i efterhand. Då 

vi ser allt ur berättarens ögon blir synvinkeln bokstavlig och av samma anledning blir fokaliseringen 

intern. Vår vän Anne har en berättare som är extradiegetisk-heterodiegetisk då den, till skillnad från 

de andra berättarna, är utom fiktionen men, i likhet med de andra berättarna, berättar i efterhand. 

Anne som protagonist blir dess fokalisator men boken har en icke-fokalisering som innebär att 

berättaren inte ser att ur en persons synvinkel utan vet mer än fokalisatorn. 

 

En likhet mellan de tre flickböckerna är det målande språket, speciellt då det kommer till miljön. I 

Kati i Amerika är det målande språket kopplat till humorn  

 
Men lifta med Moster. Jag är släktkär, det är jag visst det, men man kan ändå inte komma ifrån 

att en moster i knäppkängor utgör en allvarlig nackdel när man står vid vägkanten och med 

spelande ögon och lyftad tumme försöker förmå vrålåken att hejda sig. (Lindgren 1959:10)  

 

Lindgrens rika bildspråk berikar språket. I Vår vän Anne är det framförallt miljön och dess 

förändring som beskrivs med målande språk. Dessutom har Anne ett sätt att besjäla ting i sin 

omgivning vilket gör språket poetiskt. ”Jag har stått och tänkt på hur gott det här regnet gör, och hur 

min trädgård gläder sig åt det, och så har jag föreställt mig vad blommorna och knopparna tänkte, 

när regndropparna började falla.” (Montgomery 1909: 508). Även Laura har ett poetiskt språk men 

hon är inte målande då det gäller miljön utan för att sätta ord på sina känslor. Bland annat så 

förklarar hon återkommande sin förälskelse som en katt då hon första gången hon ser Anders 

Strandberg tänker: ”Något hände med området i bröstet kring mitt hjärta. Något mjukt lade sig där, 

som en katt som njutningsfullt kurar i mjukaste fåtöljen, som sluter ögonen och varmt sjunker in i 

sitt eget välbehag.” (Kieri 2002: 6). Alla protagonister har ett stort litteraturintresse vilket 

underlättar ungdomars användning av ett vuxet språk. I Annes fall så anses hon vid sexton års ålder 

vara vuxen, då hon studerat på college och arbetar som lärarinna, till skillnad från Laura som i vissa 

avseenden, som femtonåring, fortfarande anses vara barn. Kati är lite äldre än de andra 

huvudpersonerna men hennes litteraturintresse visar sig genom den rika intertextualiteten. Många 

gånger använder Lindgren metaforer och liknelser som hänvisar till litteratur och historiska 

händelser och personer. De mer humoristiska liknelserna får mostern stå för och hon jämförs med 
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allt från Marie-Antoinette till Sitting Bull. Även Ingen grekisk gud, precis är rik på intertextualitet. 

Där får musiken ofta säga det Laura saknar ord för. Klassisk musik passar in på hennes humör och 

istället för att sätta ord på sina känslor sätter hon ord på musiken och låter på så sätt orden ta en 

omväg. Vintern får ytterligare betydelse för historien då Laura läser Tove Janssons Sommarboken, 

liksom en tavla Laura hittar på en loppmarknad. Vår vän Anne däremot saknar intertextualitet 

märkbar för mig. Detta slår mig som underligt då Anne på Grönkulla har så rik intertextualitet och 

då Anne fortfarande karakteriseras med att ha ett stort litteraturintresse.  

 

Det som främst skiljer de tre flickböckerna åt är hur protagonisten och dess omgivning skildras. 

Anne och Laura tänker båda mycket men tankegångarna skiljer sig mycket åt då Laura berättar i 

första person och Annes historia berättas ur någon annans ögon. Berättaren i Vår vän Anne kan 

lägga värdering och kommentera Annes tankar och åsikter. På så vis vet vi ofta resultatet av Annes 

resonemang och misstag. Hon resonerar sig ofta fram till slutsatser genom att ställa för- och 

nackdelar mot varandra. Ibland ger det intrycket av att Anne genomgår en större utveckling än hon 

egentligen gör då jag ser till helheten. Laura beskriver hur hon tänkte i en viss situation men inte 

vilka slutsatser de får henne att dra. Hennes tankemönster är sällan resonerande utan känns mer 

verkligt. Hon slänger ur sig tankarna lika kaosartat som de tänks och hennes kluvenhet blir på så 

sätt tydlig. Kati berättar sällan vad hon tänker mer ingående utan det är hennes slutsatser och 

jämförelser som visar hur hon utvecklas. Alla tre har lätt för att sätta sig in i andras situation och 

känna empati. Många gånger är det genom andra de lär känna sig själva. Vår vän Anne har en 

berättarstil som känns påverkad av Jane Austen och systrarna Brontë och emellanåt känns det som 

berättaren delar med sig av anekdoter. Ett kapitel inleds med följande text: 

 
Det är en septemberdag på Prins Edvards ö. En frisk vind kommer blåsande över sandkullarna 

vid havsstranden. En lång röd väg slingrar sig över fält och skogsmark, än böjande sig kring en 

dunge av täta granar, än kantande en grupp av unga lönnar med en undervegetation av yviga, 

plymliknande ormbunkar än dykande ner i en dalsänka, där en bäck forsar fram ur skogen och 

åter försvinner i dess gömslen, än gassande sig ute i det granna solskenet mellan häckar av 

gullris och rökblå astrar. Luften genljuder av pipet från tusen sinom tusen syrsor, höstens små 

muntra musikanter. (Montgomery 1909: 389f) 

 

 Historien om Kati påminner mer om en barnbok i berättarstilen och humorn har en central funktion 

då Kati många gånger är mycket självironisk. Ingen grekisk gud, precis har en mer nydanande 

berättarstil och den känns ofta modern. Språket och sättet det används är traditionellt men sättet 

Kieri vävt ihop bokens händelser framstår för mig som något nydanande. Varken läsaren eller Laura 

vet vad som kommer att hända näst. En för boken viktig episod inleds på följande sätt: 
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Den här staden är inte helt liten. Man kan gå längs hela Storgatan, ända från museiparken till 

busstationen, utan att känna igen en enda människa. Man kan tjuvröka utanför Filmstaden en 

fredagskväll utan att ens mamman rycker upp en ur sängen nästan morgon för att tala om att 

hon minsann vet, minsann har hört. Man kan ta bussen in till stan utan att chauffören tilltalar en 

vid förnamn och frågar hur det är med pappa. Man kan ligga död i sin lägenhet en vecka utan 

att någon märker det. Men man kan tydligen inte gå och sätta sig på ett fik en söndag utan att 

en ny mattelärare på skolan dyker upp på just det fiket. Vad är det som gör världen så liten 

emellanåt? (Kieri 2004: 29) 

 

Laura berättar sin historia samtidigt som hon tilltalar och ställer frågor till läsaren som om hon vill 

ha svar. Som om läsaren ska kunna hjälpa henne i hennes problem.  

 

3.3. Protagonisterna som starka kvinnor av sin tid 

Vår vän Anne skildrar en tid då det förväntades av en ung kvinna att hon skulle vara ärlig på 

gränsen till naiv, väluppfostrad och kunna behärska sina känslor, vara moderlig av naturen och 

därigenom uppfostrande i interaktion med barn, gudfruktig och en god blivande hemmafru. Annes 

styrka kommer därför visa sig då hon vågar stå emot omvärldens förväntningar. Hon vågar skaffa 

sig en utbildning trots att det fanns åsikter om att det snarare skadade unga kvinnor, genom att sätta 

”griller” i deras huvuden, och gjorde dem till sämre hustrur. Hon följer sin egen väg. Då Anne ska 

börja undervisa har många åsikter om hur man bäst disciplinerar barn, framförallt förs en diskussion 

om aga. Anne tror inte på aga och vågar stå fast vid sin egen syn på barnuppfostran trots samhällets 

påtryckningar. Framförallt visar Anne sin styrka genom att inte vara rädd för att göra misstag utan 

istället stå för dem och lära sig av dem. Det finns också hos Anne en inre styrka som får henne att 

tro på sig själv och inte vara rädd för att vara sig själv. Men Anne är sig själv inom ramarna för vad 

som är accepterat av dåtiden genom att behärska sitt vilda humör och sina ”barnsliga drifter”. Det 

finns ett antal personer som Anne uttalat tycker illa om, men hon slutar inte ge dem chanser att visa 

sina goda sidor. Det är viktigt för Anne att visa för sina vänner och bekanta att hon tycker om dem 

genom att göra dem nöjda och glada, och att de ska göra detsamma mot henne. Likt många andra 

flickböcker finner Anne lösningar på omgivningens och egna problem genom att vara kvick och 

finurlig. Anne blir en förebild för sin tids unga kvinnor genom att vara stark. Hon visar på kvinnans 

möjligheter till utbildning och styrkan i att våga vara sig själv, hur underlig man än anses vara. Vi 

ser här vissa tendenser till önskad individualitet. Samtidigt är hon en god och gudfruktig ung kvinna 

med bra relation till sin familj, respekt mot äldre samt ambitioner att bli en god hustru och mor. 

 

Kati i Amerika utspelar sig, som tidigare nämnt, närmare femtio år efter Vår vän Anne. Man märker 
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i de båda verken hur kvinnans situation förändrats under den här tiden. Kati har större friheter och 

fler möjligheter i livet än Anne. Kati är något äldre än Anne och har hunnit skaffa sig en utbildning 

och jobba i ett par år men de är båda på ungefär samma plats i livet. Omgivning har färre 

förväntningar på Kati än Anne men de förväntningar som finns liknar vissa av de på Anne. Kati ska 

vid sin ålder helst vara gift och gärna ha tankar på att skaffa barn. Hon ska vara uppoffrande och på 

så sätt försaka jobbet för giftermålet. Enligt boken bör dåtidens unga kvinna var en duktig husfru 

och precis som hos Anne bör kvinnan behärska sina känslor. Kati passar inte in på många av dessa 

dåtidens kriterier och det är på många sätt det som gör henne till en stark kvinna. Kati vågar gå mot 

strömmen för att få vara sig själv. Hon tar plats som sträcker sig utanför ramarna. Som sig själv har 

hon nära kontakt med sitt inre barn och vågar vara lite barnslig ibland, och även med sina känslor 

som hon inte behärskar utan gärna visar. Vidare så är Kati modig som vågar utmana sina rädslor och 

osäkerheter och därför är hon inte heller rädd för att växa upp och finna nya sidor hos sig själv. Allt 

detta gör Kati för att hon inte nöjer sig med att inte vara berest och okunnig om världen. Men Kati 

vågar även se världen med kritiska ögon och accepterar inte orättvisor. Likt många av Lindgrens 

karaktärer så känner Kati med de svaga. Kati är stark då hon vet vad hon förtjänar och det gör henne 

till en bra förebild. 

 

Ingen grekisk gud, precis utspelar sig i nutid. Idag är förväntningarna på unga kvinnor inte lika 

tydliga som de tidigare varit. Dagens kvinnor har inte förväntningar på sig att bli gifta och de kan 

utan problem skaffa sig högre utbildning. De uppmuntras att vänta med giftermål tills de blir äldre 

och istället skaffa sig livserfarenhet. En femtonåring ses på många sätt av omgivningen fortfarande 

som ett barn eller en inte fullt utvecklad ungdom. Förväntningarna på en femtonårig flicka idag har 

mycket med humör att göra. Hon ska vara glad och sprallig, inte ta för stor plats men inte heller 

vara osynlig. Hon ska socialiseras genom att inte skolka utan gå i skolan och ta del av dess 

lärdomar. Men socialiseringen pågår fortfarande och förvirring hos tonåringar mitt emellan 

barndom och ”vuxendom” är inte ovanligt. Laura är en förebild p.g.a. hur hon hanterar situationen. 

Hennes styrka ligger i att när förvirringen och kaoset infinner sig så behåller hon lugnet utan att för 

den skull acceptera situationen. Precis som Kati så nöjer hon sig inte. Men Laura nöjer sig snarare 

inte med att vara ensam och utfryst av sin bästa kompis. Hon ser saker och ting ur olika vinklar och 

kan trots Lenas orättvisa behandling ändå förstå henne och försöka reda ut saker och ting. Trots att 

Laura är en känslosam person så utagerar hon inte utan försöker istället finna en lösning. Precis som 

de andra protagonisterna så söker Laura sin väg och faller inte för grupptryck. Hon tar sin plats 

inom ramen för vad som är okej. Att Laura finner styrka inom sig som hon i början inte vet att hon 

har visar att hon genomgår en omfattande förändring som är svår att sätta ord på. Hon växer på 

många sätt upp under ett tjugotal dagar. 
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4. Diskussion 

Annes val görs i förhållande till omgivningen och samhället. Hon socialiseras genom sitt umgänge 

och personer i omgivningen tar del i uppfostran och utvecklingen. Kati är mer självständig och tar 

en del av sin utveckling i egna händer för att bli den hon själv vill bli. Samhällets inflytande finns 

där men det är inte lika stort som i boken om Anne. Anne måste formas, behärska sig och avstå från 

sin inre personlighet för att passa in. Det var på den tiden viktigt att vara en del av en enhet där alla 

bidrog. När vi har nått nutid och läser boken om Laura finner vi en person som använder sitt eget 

förnuft för att socialisera sig själv. Laura måste inte avstå från den hon är innerst inne för att bli 

accepterad av samhället då det idag är mer individualiserat. Det har med tiden under de senaste 

hundra åren blivit mer accepterat att finna sin egen identitet och själv välja vem man är. Samhället 

och gruppen är även idag viktigt för socialiseringen men jag finner i mina jämförelser att flickboken 

med tiden allt mer börjar skildra det individuella sökandet efter en identitet. 

 

Alla tre protagonister har andra mål i livet än att gifta sig och skaffa barn. Anne fokuserar främst på 

att gå vidare med sin utbildning och blir självständig så långt det var möjligt i början av 1900-talet. 

Anne vet inte riktigt huruvida hon faktiskt vill gifta sig eller ej. Hon är nöjd med sin tillvaro som på 

många sätt är mer fri än vad som var normalt. Kati har även hon som livsmål att blir mer 

självständig. Hon vill inte vara beroende av en man utan ha en relation på lika villkor som inte 

hindrar hennes personliga utveckling. Vidare vill Kati fortsätta växa, blir starkare och öka sina 

kunskaper. I Kati och Annes livsmål förkommer män vare sig de vill det eller inte. Laura har större 

möjlighet att kunna finna sin identitet på sina egna premisser, vilket hon strävar efter. Hennes 

ambitioner sträcker sig inte längre än att hon vill göra det hon tycker om men det är många gånger 

mer än vad Anne och Kati kan drömma om. Jag har fått en generell bild, då jag studerat 

sekundärlitteratur, av att äldre flickböcker ofta skildrar sin tids kvinnors möjligheter som större än 

vad de egentligen är i verkligheten. Detta tror jag kan stämma då det gäller skildringen av Anne som 

uppmuntras av omgivningen i sin förehavande trots att de ibland ligger på gränsen för vad som 

ansågs tillåtet för en kvinna. Då vi kommit till boken om Kati så har utvecklingen gått något längre 

och hennes resa möjliggörs p.g.a. den starka viljan att inte låta sig kuvas. Vilket leder till att vi idag, 

för det mesta, inte behöver ifrågasätta vad som är möjligt eller inte för en kvinna. Flickboken fyller 

idag ett annat syfte än att visa på kvinnors möjligheter utan finns snarare för att visa vilka väger 

som går att ta och ge stöd till flickorna oavsett vilken väg de väljer att gå. 

 

Skildringen av kvinnornas försörjning och ekonomi visar vissa likheter. Anne är genom sitt arbete 
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mer än bara självförsörjande. Hon hjälper med sin lön Marilla sköta gården och försörja tvillingarna 

samtidigt som hon sparar för att kunna studera vidare. Även Kati är självförsörjande, vilket under 

1900-talet inte var en självklarhet då många kvinnor var hemmafruar och försörjdes av sin make. 

Under läsningen av Ingen grekisk gud, precis ifrågasätter jag aldrig ifall Laura i framtiden kommer 

att försörja sig själv. Det är idag en självklarhet att både kvinnor och män arbetar. För en 

ensamstående kvinna i början av 1900-talet var det inte ens självklart att äga ett hus eller kunna ärva 

en släkting. I Kati i Amerika börjar jag se viss kritik mot dåtidens kvinnosyn och yrkesmöjligheter. 

Kati ifrågasätter varför det alltid är män som får åka på upptäcktsresor och avslutar med orden: ”O 

ja, karlar är ett vilt och äventyrligt och härligt släkte! Varför får vi kvinnor aldrig upptäcka några 

nya världsdelar?  

’Egentligen är det bra futtigt att vara kvinna’, klagade jag för Moster.” (Lindgren 1959: 17). Kati 

inser nog inte att även hon kan ses som ”vild och äventyrlig”. Det bör sägas att de nyare böckerna är 

skrivna av svenska författare och vissa kulturella skillnader i synen på manligt och kvinnligt finns 

då Sverige länge varit framstående då det gäller jämlikhet. Anne följer riktlinjerna för flickboken då 

hon inte ger sig ut i världen utan stannar hemma för Marillas skull. Genom att utbilda sig har hon 

dock tagit sig nya rättigheter. Kati väljer att se världen för att utvecklas och tar därigenom ett steg 

mot ökad jämlikhet då utvecklingsresor på femtiotalet var någon som män generellt gjorde.  

 

Könsrollerna minskar i tydlighet allt eftersom tiden går. Flickan Anne i Anne på Grönkulla hade 

drag som var både feminina och maskulina, men har då Vår vän Anne tar vid socialiserats och 

tystats ner för att blir en feminin kvinna. Kati däremot utforskar vart gränserna mellan könen går, 

utmanar dem och låter sig inte tystas bara för att hon är kvinna. Samtidigt är könsrollerna inte 

längre lika tydliga och Kati vågar ha lite fler maskulina drag. Hon vägrar vara en ovetande kvinna i 

förhållande till allvetande män. Laura har större rätt att göra sin röst hörd och ta en aktiv del i 

samhället, och då gränserna mellan könen blivit allt suddigare har det blivit mer accepterat för 

kvinnor att ha maskulina drag än vad det är för män att ha feminina.  

 

Vad gäller samhällsengagemang så framstår Anne som ganska passiv då det gäller politik. Hon är 

konservativ för att fosterfadern var det och trots att hon har flera för tiden moderna åsikter är hon 

rädd för förändringar. Lokalt är Anne aktiv inom Samhällsförbättrarna som främst inriktar sig på 

estetik men samhällsordningen, klassamhället och jämställdhet engagerar hon sig inte i och 

ifrågasätter sällan. Katis reagerar till skillnad från Anne främst på samhällets orättvisor. Hon själv 

vill ha fler möjligheter som kvinna och då hon konfronteras med diskriminering av svarta lider hon 

med dem. Kati ifrågasätter orättvisor och jämför med hur det tidigare varit och hur det skulle kunna 

vara. Precis som Kati framstår Laura som någon som aktivt skulle kunna engagera sig i världens 
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orättvisor. Speciell då hon genomgått en sådan omfattande förändring skulle hon inte vara rädd för 

att göra sin röst hörd till förmån för sig själv och andra. Speciellt Kati och Laura visar att man 

genom att lära känna sig själv lättare kan förstå andra och känna empati med de som lider. 

 

Kärleken spelar en mer ovanlig roll i de senare flickböckerna. Kärleken startar Kati och Lauras 

utveckling men de utvecklas inte genom sin relation med den de är förälskade i. Istället får kärleken 

dem att finna nya sidor hos sig själva vilket ökar behovet av att ta reda på vilka de egentligen är. 

Annes utveckling står som tidigare nämnt tämligen still i Vår vän Anne. Det kan vara så att Anne 

genom att förneka sin kärlek till Gilbert förnekar sin utveckling. Traditionellt kan en 

flickboksprotagonist inte finna sig själv utan kärleken till en man (Bilaga 1.) och då Anne inte låtsas 

om att hon är förälskad i Gilbert kan hon inte heller utvecklas. 

 

Generellt kan föräldralösa protagonister ses som vilsna då de saknar vetskap om sitt ursprung. Men 

detta är inte det som främst slår mig då jag ser till Anne och Kati. Tvärtom är den Laura som 

framstår som vilsen trots att hon lever med båda sina föräldrar. Detta får mig att undra vad det är 

som gör att Laura inte känner sig trygg med sin hemmiljö då Kati och Anne är trygga i sina. Kanske 

har den ökade individuella socialiseringen kommit att innebära en större osäkerhet då det gäller att 

välja rätt väg i livet. Då det finns ett fåtal vägar att välja ökar kanske säkerheten i att välja rätt. 

Alternativen är färre för Anne och hon behöver sällan vara ensam i sina val. Hon kan därför vara 

mer säker på att den väg hon väljer kommer at leda till något positivt. Kati har fler osäkra vägar än 

Anne men hon söker inte trygghet i sina val utan utmaningar och känner sig därför säker i de val 

hon gör. Laura har få säkra vägar att ta, de osäkra vägarna leder sällan någonstans och de korsar 

varandra. Det är därför mycket svårt för Laura att se vart hennes beslut kommer att föra henne. 

Därför kan hon emellanåt framstå som vilsen. 

 

5. Sammanfattning 

Framställningen av den starka unga kvinnan har förändrats genom tiden precis som 

omständigheterna för kvinnor har förändrats. Anne framställs som stark för sin tid då hon väljer att 

skaffa sig en utbildning och genom att stå för den hon är. Hennes möjligheter är få men hon 

försöker ta del av dem då hon kan. Kati har fler möjligheter och tar sig ytterligare några. Hon 

framställs som en stark kvinna genom inte att nöja sig med sin lott i livet och genom att utmana de 

könsroller som var aktuella i samtiden. Katis styrka blir ännu tydligare då hon av Lindgren belönats 

med en stor portion självironi och humor som inte viker trots hennes beslutsamhet och ambitioner. 

Framställningen av Laura som stark ung kvinna visar sig inte i hennes tänjande av samtidens 
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normer utan i hennes förmåga att förstå situationen då utvecklingen för henne från att vara barn till 

att bli vuxen. Hon har gott om möjligheter men dess utgång är osäker. Hon måste många gånger 

möta förändringarna och svårigheterna ensam men hon visar att hon har styrkan att klara av dem.  

 

Den största skillnaden mellan en stark kvinna då och nu är att då den starka kvinnan i början av 

1900-talet var tvungen att passa in i ett mönster. Anne kunde inte vara sig själv fullt ut utan kuvades 

och var tvungen att anpassa sig till tidens kvinnoideal. Hon fick lära sig att behärska och inte visa 

de icke önskvärde bitarna av sin personlighet. Längre fram i tiden kan Kati till stor del vara sig själv 

och styrkan ligger i att hon inte accepterar kvinnans underlägsenhet och strävar mot jämlikhet. Katis 

jämställdhetskamp möjliggör Lauras frihet att själv välja identitet. De tre protagonisterna väljer att 

göra det bästa av sin situation. Det gör dem till förebilder. Det kommer hinder i vägen men de 

kommer förbi dem genom att vara lyhörda för vad som pågår och acceptera förändringen. Genom 

att ta beslut för sin egen skull visar de även att vi först och främst bör tänka på oss själva innan vi 

kan hjälpa andra. 

 

Med protagonister som är starka unga kvinnor som gör det bästa utifrån sina förutsättningar kan 

man använda dessa texter i litteraturundervisningen och på så sätt utveckla kanon till att använda 

fler flickböcker. Jag som lärare bör bortse från kritiken mot flickboken som funnits genom tiderna 

och istället se flickboken som den litteratur som bäst skildrar kvinnans omständigheter genom tiden. 

Kvinnors omständigheter bör diskuteras utifrån litteratur skriven av kvinnor som skildrar sin tids 

förutsättningar. 
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  Bilaga 1. 
 
Flickboken – Kriterier  
 
Från Ørvig (1988), Andr� (2001) och Westin (1994) 
- Av, om och för flickor/unga kvinnor 
- Utspelar sig i samma tid som den skrevs 
- Skildrar oftast över- eller medelklass 
- Skildrar en eller flera flickors uppväxt, där flickan genomgår utvecklande upplevelser för att bli 
kvinna. 
- Vänskapsrelationerna viktiga. Medsystrar och vänner står för goda råd, exempel och förtroenden.  
-Familjen och hemmet i berättelsens centrum eller resor och besök i andra familjer i bildande och 
uppfostrande syfte. Faderliga och moderliga råd hjälper flickan i sin utveckling. En föräldralös har 
andra moders- och fadersgestalter.  
- Modern viktig, fadern ofta frånvarande.  
- Männen har ofta en överordnad ställning 
- Allvarliga sjukdomar och ekonomi viktiga teman 
- Föräldralöshet populärt tema 
- generationskonflikter skildrar olydnad och dåligt humör 
- Vanligt att flickan gör uppror men underkastar sig i slutet. Ofta genom mannen. 
- Då pojkars frihet och upptåg lockar görs protest mot kvinnorollen 
- Flickan har problem kring kärlek och män, äktenskap, familj och hem. Sällan kring vänskap.  
- Då utbildning och yrke skildrar avbryts ofta arbetet av giftermål. Dock identifierar sig den 
arbetande flickan med sitt yrke. 
- Kärlek och äktenskap ställs mot yrkesambitioner, självständighet och egenvärde.  
- Flickan ska vara ärlig, hjälpsam, plikttrogen och kärleksfull. Ha en positiv syn på livet. Sällan 
självständig. 
- Flickan påverkar omgivningen med sitt goda sätt. 
- Då barn ingår måste flickan fungera som ett föredöme.  
- Samhällsbilden är statisk, klasskillnader tas för givet.  
- Flickorna har social förståelse. Vet sin plats i samhället. 
- Realistisk handling.  
- Flickan ska öva självkontroll och behärska sina drifter för att bli en bra hustru och moder. 
- Utveckling sker genom kärleken till en man. 
- Flickan tar över som uppfostrare och förebild då hon själv vuxit upp och vet hur man ska bete sig. 
- Äldre flickor strävar mot att kunna klara sig själva.  
- Kan innehålla dialoger kring kvinnans villkor.  
- Uppror mot tidens mål och värderingar visar på kvinnans alternativ.  
 


