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Abstract 
The purpose of this paper has been to study and to compare three novels, written by Katarina 

von Bredow, Syskonkärlek (1991), Som om ingenting (1999) and Som jag vill vara (2007), 

with focus on the protagonists.  

     The aim was also to map how the novels relate to the contemporary youth novel, the girl 

book, Chick lit and Chick lit junior. 

     The protagonists were compared on the basis of themes, sow as relationships within the 

family, boyfriend and friends, as well as identity. The protagonists have in common that the 

relation with their family members is important. The three protagonists consider that 

friendship is important. Love is also important to them. Two of the protagonists becomes in 

love with older men. They also have in common that they are searching for an identity.  

     In the genre analysis, the novels were compared within the contemporary youth novel, the 

girl book, Chick lit and Chick lit junior. It was established that the novels shouldn’t be 

categorized to only one genre.  
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1. Inledning 
Jag kom i kontakt med Katarina von Bredows böcker då jag vikarierade i en gymnasieklass i 

Värnamo, under våren 2008. Det var flera tjejer i klassen som hade valt en bok av Bredow för 

klassrumsläsningen. Då jag frågade dem om böckerna var bra, svarade de att de var underbara 

och att de hade läst många av hennes böcker. De berättade att Bredow är en kändis i trakten, 

då hon föddes i Aneby 1967 och då hon idag bor i närheten av Värnamo.1 Eleverna var även 

oerhört förvånade över att jag inte kände till den välkända författarinnan.  

     Som blivande svensklärare har jag en strävan att hålla mig uppdaterad inom den 

ungdomslitteratur som finns på marknaden. Efter detta möte blev det därav en självklarhet att 

läsa Bredows romaner. I samband med detta möte väcktes även en nyfikenhet angående 

tjejers val av litteratur. Vilka teman är det som intresserar tjejer?  

     I uppnåendemålen för Svenska A på gymnasiet står det att ”eleven skall kunna göra egna 

bedömningar vid läsning av saklitteratur och litterära texter från olika tider och kulturer”2. I 

målen som eleverna skall ha uppnått efter att ha avslutat Svenska B står det även att ”eleven 

skall ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk 

och ha stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker”.3 Dessa mål medför 

bland annat att samtida svenska författare bör belysas i svenskundervisningen. Att ha kunskap 

om och insikt i svenska författares verk kommer att vara en viktig förutsättning för min 

framtida yrkesutövning.  

     Bredow debuterade 1991 med romanen Syskonkärlek, och har sedan dess skrivit ytterligare 

sju romaner. Samtliga av Bredows romaner har nått en enorm framgång.  Hon har vunnit 

tyska ungdomsbokspriset för romanen Syskonkärlek och vunnit förstapris i bokjuryns 

omröstning, för böckerna Hur kär får man bli? och Som jag vill vara. Dessutom vann hon 

2007 pocketpriset i kategorin bästa ungdomsbok.4 Genom denna uppsats vill jag kartlägga 

vilka teman som är vanligt figurerande i Katarina von Bredows populära romaner, för att på 

så sätt få en insikt om vilka teman och ämnesområden i litteratur som intresserar tjejer.  

     I denna uppsats behandlas och kompareras tre av Katarina von Bredows romaner, med 

fokus på huvudkaraktärerna. De romaner som studeras är Syskonkärlek (1991), Som om 

ingenting (1999) och Som jag vill vara (2007).  

                                                           
1 Katarina von Bredow, biografi. (2008-11-19). 
2 Skolverket (2008-12-21). 
3 Ibid. 
4 Katarina von Bredow, biografi. (2008-11-19). 
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1.1 Syfte och problemformulering 

Uppsatsens syfte är att studera och att komparera protagonisterna i romanerna, genom att 

studera gemensamma teman och i viss utsträckning studera dem med hjälp av feministisk 

analys. I samband med jämförelsen av protagonisterna kommer en genreundersökning att 

genomföras, för att kartlägga hur romanerna förhåller sig till den samtida ungdomsromanen, 

flickboken, Chick lit och Chick lit junior. Denna genreundersökning tar sin utgångspunkt 

ifrån protagonisterna i romanerna.  

- Vad förenar protagonisterna? 

- Vad skiljer protagonisterna åt? 

- Hur förhåller sig Bredows romaner och dess protagonister till de etablerade 

genremönster som finns i den samtida ungdomsromanen, flickboken, Chick lit och 

Chick lit junior?  

 

1.2 Avgränsning 
Studien inbegriper endast tre av Katarina von Bredows romaner. Protagonisterna kommer att 

analyseras och jämföras. Huvudkaraktärernas livsmiljö, relationer och omgivning kommer 

således att kompareras. Gällande genreanalysen kommer romanerna endast att analyseras i 

förhållande till fyra genrer, vilka är de mest rimliga genrerna i förhållande till romanerna.  

 

1.3 Disposition 
En kort presentation av genrerna den samtida ungdomsromanen, flickböcker samt Chick lit 

och Chick lit junior introduceras under avsnittet forsknings- och genreöversikt. 

    I teori- och metodavsnittet kommer begreppet tema att diskuteras. Även feministisk 

litteraturanalys kommer att belysas.  

     I analysen vävs vanligt förekommande teman i romanerna samman med jämförelserna av 

de tre protagonisterna. Här jämförs även romanerna i förhållande till vanligt förekommande 

teman inom de fyra genrerna. 

 

2. Forsknings- och genreöversikt 
I detta kapitel presenteras en kort översikt av svenska tonårsflickors läsvanor. Därefter följer 

en genreöversikt där de fyra genrerna presenteras. I genreöversikten tas även vanligt 

förekommande teman i de fyra genrerna upp.  
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2.1 Tonårsflickors läsvanor och val av litteratur 
Maria Ulfgard har skrivit en avhandling som belyser tonårsflickors läsning. Hennes studie tar 

sin utgångspunkt i frågor om vad unga tjejer läser och hur de ser på sina läsvanor.5 Hon 

kommer bland annat fram till att unga tjejer är influerade av sin egen livssituation, det vill 

säga att de är unga och att de vill finna en identitet genom mognad och att detta påverkar 

deras läsning. Sättet de tillägnar sig litteratur på präglas även av tjejernas egna intressen. 

Deras intressen består bland annat av förälskelse, kärleksrelationer, erotik och 

vänskapsrelationer.6  

     Enligt en undersökning, genomförd av Lärarnas riksförbund läser flickor helst 

ungdomsböcker som innehåller mycket kärlek. De tycker även om att läsa deckare och 

äventyrsböcker.7  

     Bengt Brodow har gjort en studie med ungdomar i åldrarna 15-18. Han visar genom denna 

studie att tonåringar väljer böcker efter att ha blivit tipsade av vänner och vuxna. De väljer 

också böcker efter texterna på baksidan av dem.8 

 

2.2 Flickboken 
Flickboken har sitt ursprung i den litteratur som publicerades för flickor under 1600-, 1700- 

och 1800-talet. Denna litteratur fungerade främst som rådgivningsböcker. Dessa böcker tog 

upp moral, religion och andra frågor som hade med uppförande att göra. Böckernas syfte var 

att styra och underkuva flickornas självständighet, samt att uppfostra flickorna till att 

tillgodose framtida makars behov. Denna litteratur författades främst av män.9  

     Genren introducerades under 1800-talets mitt. Litteraturen riktade sig då till flickor ur 

borgarklassen, vilka skulle förberedas inför giftermålet och framtiden som god hustru och 

mamma.10 Då litteraturen främst riktades till borgarklassen, skildrade den sällan flickor från 

arbetarklassen.11  

     Under början av 1900-talet förändrades budskapen något i flickböckerna. Budskapen blev 

mindre stränga och i högre grad radikala.12 Dock skedde det under 1920-talet försämringar, 

                                                           
5 Ulfgard, Maria, För att bli kvinna – och av lust: En studie i tonårsflickors läsning, B. Wahlströms, Stockholm, 
2002, s. 13. 
6 Ibid, s. 333. 
7 Lärarnas riksförbund, Elevernas läsvanor, 2005, (2009-02-18) 
8 Brodow, Bengt, Perspektiv på Svenska -del II Momenten, Ekelunds förlag AB, Solna, 1996, s. 199. 
9 Ørvig, Mary, Flickboken och dess författare - Ur flickläsningens historia, Gidlunds, Hedemora, 1988,s. 31. 
10 Westin, Boel, “Flickboken som genre”, Westin, Boel, Toijer- Nilsson, Ying, Om flickor för flickor - Den 
svenska flickboken. Rabén & Sjögren, Stockholm, 1994, s. 11.  
11 Ørvig, s. 15. 
12 Ibid, s. 31. 

3 
 



både gällande innehåll och form inom genren. Flickboken var, med några få undantag, 

samhällsbevarande och skapade inte några nya konventioner angående kvinnans roll i 

samhället. Anledningen till detta var att det var få författare som vågade bryta mot samhällets 

normer av ekonomiska skäl.13  

     Flickboken har alltid präglats av den kontext den författas i. Idag förmedlar den inte 

könsrollssynpunkter av traditionell karaktär i samma utsträckning utan utmanar istället 

samhällets traditionella värderingar.14   

 

2.3 Den samtida ungdomsromanen 
Den samtida, eller moderna ungdomsromanen utvecklades under 1950-talet.15 I 

ungdomsromanen möter läsaren motiv som är typiska för livet som tonåring.16 Inom genren 

ryms skildringar om vägen till att finna en egen identitet. Romanerna beskriver främst hur 

denna väg kantras av konflikter inom och utanför huvudkaraktärerna.17 Många av 

ungdomarna i den samtida ungdomslitteraturen beskrivs som ensamma och nedstämda. 

Tillvaron skildras ofta som ångestladdad. Ungdomarna känner sig fångna och får 

påtryckningar från samhället och även från sin närmaste omgivning. Karaktärerna upplever 

ofta att de lever i en falsk värld eller känner sig fångade i fasta könsroller. 

Fångenskapsmotivet återfinns främst i romaner där flickor fungerar som huvudkaraktärer. 18 

I dagens ungdomsromaner står inte skolan i fokus för handlingen. Detta kan ha sin bakgrund i 

att skolan kan framstå som vardaglig och kan vara mindre intressant att läsa om för 

ungdomarna idag. Författare väljer snarare att framställa relationerna mellan karaktärer, lärare 

och skolkamrater, än att beskriva undervisningen och dess innehåll. Skolan fungerar främst 

som en miljö som karaktärerna vistas i.19  

     Romanser, förälskelser och erotik är teman och motiv som vanligtvis intar en naturlig plats 

i ungdomsromaner. Kärlek mellan olika åldersgrupper har blivit ett allt vanligare tema i 

ungdomsromanerna.20  

 

 

                                                           
13 Ørvig, s. 64. 
14 Westin, s. 12f.  
15 Furuland, Lars, Svensson, Sonja, Ørvig, Mary, Ungdomslitteraturen - Ord och bilder för barn och ungdom III, 
Rabén & Sjögren, Stockholm, 1994, s. 281.  
16 Furuland m.fl. s. 298. 
17 Ibid, s. 286. 
18 Hallberg, Kristin (red), Läs mig, Sluka mig! 1998, Natur och kultur, Järfälla, s. 181f. 
19 Furuland m.fl. s. 298 
20 Ibid, s. 300. 
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2.4 Chick lit 
Chick lit introducerades efter att Bridget Jones dagbok publicerades 1996. Romanen är 

skriven av Helen Fielding. Även Sex and the city medverkade till genrens födelse. Denna 

publicerades 1997 och är skriven av Candace Bushnell. Trots att genren etablerades under 

denna tidpunkt skrevs litteratur av denna sort långt tidigare.21 Det finns bland annat ett tydligt 

samband mellan den historiska flickboken och Chick lit. Jane Austen var en föregångare till 

flickboken. Stolthet och fördom gav inspiration till Bridget Jones dagbok, och därav även till 

Chick lit.22  

     Maria Nilsson kartlägger vanligt förekommande tematiska inslag i Chick lit genren. Hon 

skriver att huvudkaraktärerna vanligtvis inte vill ha ett likadant förhållande som deras mamma 

och pappa.23 Nilsson menar dock att det i motsats till detta finns ett återkommande tema att 

huvudkaraktärerna accepterar sina familjemedlemmar och främst mamman. Även om 

huvudkaraktären anser att modern har misslyckats, är ett accepterande av henne en väg mot 

mognad och självinsikt.24 I samband med detta bör det nämnas att ett annat vanligt 

förekommande tema är att huvudkaraktärerna vill finna sig själva och mogna.25  

     Att bryta upp från gamla mönster är ett tema som är vanligt i samband med 

utvecklingsromaner som kombineras med Chick lit.26  Det är även vanligt att romanerna tar 

upp tyngre ämnen, bland annat misshandel och ätstörningar.27 

Romantik, relationer och sex är vanliga teman i romanerna. Många romaner handlar om 

protagonisternas sökande efter kärlek och att hitta den rätte. 28 

     Genren rymmer teman som är tidstypiska för vårt samhälle idag bland unga kvinnor.29 

Även miljön och relationerna på arbetsplatsen skildras ingående i många Chick lit romaner.30  

      

2.5 Chick lit junior 
Termen Chick lit junior står för en kombination av Chick lit och ungdomslitteratur. Många 

teman från genren Chick lit går igen i denna genre. Klassiska teman i dessa romaner är att bli 

                                                           
21 Nilsson, Maria, Chick lit - Från glamour till vardagsrealism, BTJ Sverige AB, Lund, 2008, s.13f. 
22 Westin, s. 12f. 
23 Nilsson, s. 68. 
24 Ibid, s. 78f.  
25 Ibid, s. 74. 
26 Ibid, s. 61. 
27 Ibid, s. 74f. 
28 Nilsson, s. 53. 
29 Ibid, s. 85ff. 
30 Ibid, s. 99f. 
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vuxen, identitetsskapande, sexualitet och den materiella kulturen. Syftet med denna typ av 

litteratur är att ge stöd och vägledning till läsare som befinner sig i tonåren. Protagonisterna 

står ofta med ena foten i barndomen och med den andra i vuxenvärlden.31  

     Det är vanligt att författaren använder sig av modern teknik, så som MSN-konversationer 

och mobiltelefonsamtal, samt andra moderna karaktäristiska för att förmedla budskapet i 

romanerna.32  

 

3. Teori och Metod  
Uppsatsen genomförs med komparativ metod, då studien kommer att innehålla en 

litteraturanalys där utvalda romaner av Katarina von Bredow kompareras. En 

genreundersökning med fokus på tematik kommer att genomföras. Romanerna kommer att 

analyseras med hjälp av kända teman i genrer, vilka romanerna kan härledas till. Anledningen 

till att de utvalda romanerna har några år mellan sig, är att jag vill undersöka om det sker en 

utveckling av protagonisterna. 

     I Epikanalys, en introduktion förklarar och kartlägger författarna begreppet tema. Många 

forskare väljer att skilja på begreppen tema och motiv. De anser att motivet har mindre 

betydelse för textens eller romanens betydelse. Andra forskare väljer att låta begreppen tema 

och motiv stå som synonymer. Begreppet tema användes redan under antiken, men började 

användas inom litteraturvetenskapen under 1900-talet. Intrigen, miljön, karaktärerna och 

symboler kan hjälpa läsaren till att finna temat i populärlitteraturen.33 Denna uppsats 

fokuserar även på såväl motiv och tema och begreppen står här som synonymer. De teman 

som kommer att behandlas är relationen mellan döttrar och deras föräldrar samt 

syskonrelationer, vänskapsrelationer och kärleksrelationer.  

     Feministisk analys kommer till viss del att tillämpas under analysdelen. Den feministiska 

litteraturforskningen har gjort många framsteg och etablerat sig väl i norden under de senaste 

tjugo åren. Begreppet feminism står för en politisk rörelse som problematiserar och belyser 

kvinnans underställda plats i samhället. Rörelsen strävar även efter att förändra kvinnans 

situation i samhället.34 Feministisk litteraturteori handlar om läsning och tolkning av litterära 

texter. Teorierna reflekterar över vad som bidrar till förtrycket och underordningen av kvinnor 

i vårt samhälle. Enligt teorierna präglas de litterära texterna av genusforskningen och av 
                                                           
31 Johnson Webb Joanna”Chick Lit Jr: More Than Glitz and Glamour for Teens and Tweens”, Ferris, Suzanne & 
Young, Mallory, Chick Lit The New Woman´s Fiction, Routledge, New York, 2006, s. 141ff. 
32 Ibid. 
33 Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders Epikanalys - En introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1999, s. 30.  
34 Langås, Unni, ”Könets dilemma. Feminism och litteraturforskning”, Arpling, Åsa, Nordenstam, Anna, 
Feministiska litteraturanalyser 1972-2002, Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 128f. 
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samhället givna könsrollsmönster, som i sin tur även påverkar dem som läser texterna.35 Det 

är dessa av samhället givna könsrollsmönster som analysen, till viss del, kommer att ta sin 

utgångspunkt ifrån. 

 

4. Innehållsreferat 
Nedan görs en kort summering av innehållet i de tre romanerna.  

4.1 Syskonkärlek 
I Syskonkärlek är Amanda huvudkaraktär. Amanda är sjutton år och bor tillsammans med sin 

mor Berit och sin bror Ludvig, som är ett år äldre än Amanda. Amanda och Ludvig har även 

en äldre syster, vid namn Ylva, som är tretton år äldre än Ludvig. Amanda och Ludvig 

utvecklar ett kärleksförhållande. Romanen beskriver detta intima kärleksförhållande och dess 

motgångar. 

 

4.2 Som om ingenting 
Elin Beckman är nitton år och arbetar på Godisboden. Elins föräldrar, Torun och Rune är gifta 

och de bor i en villa tillsammans med Elin och hennes bror Peter. Elin utvecklar ett 

kärleksförhållande med sin bästa kompis Tessas pappa Paul. Paul är gift med Monica och 

paret är grannar till familjen Beckman.  

 

4.3 Som jag vill vara 
Jessica är femton år. Hon bor tillsammans med sin mamma Siv och har inga syskon. Jessica är 

intresserad av Arvid, som är lika gammal som henne. Arvid och Jessica går på samma skola 

och de träffas på en fest hos en gemensam kompis. Jessica är full och de har oskyddat sex. 

Jessica misstänker att hon är gravid och då hon testar sig visar provet ett positivt resultat. 

 

5. Analys 
I detta kapitel följer en komparation av de tre protagonisterna. Romanerna jämförs även i 

förhållande till genrerena den samtida ungdomsromanen, flickboken, Chick lit och Chick lit 

junior. 

 

5.1 Jämförelse av de tre protagonisterna 

                                                           
35 Iversen, Irene, ”Innledning”, Iversen, Irene (red), Feministisk litteraturteori, Pax forlag, Oslo, 2002, s. 9. 

7 
 



I följande avsnitt jämförs protagonisterna med utgångspunkt från de teman som nämndes i 

avsnitt 3. Teori och metod. 

 

5.1.1 Familjebild 

Familjebilden belyser förhållandet mellan protagonisterna och dess mödrar, fäder och syskon. 

5.1.1.1 Dotter och mor 

Berit i Syskonkärlek är en oerhört omtänksam och omhändertagande mor.36 Hon och Amanda 

har en bra relation, trots att Amanda är medveten om att det är Ludvig som är Berits 

favoritbarn.37 Berit stöttar Amandas intresse för målning och anser att Amanda skall få 

möjlighet att gå på konstskolor i framtiden.38 Amanda anser att hon har världens bästa 

mamma och försvarar sin moder och hennes stolthet inför Johan.39 

     Det sker dock en vändpunkt gällande Berits och Amandas förhållande då Ludvigs och 

Amandas kärlekshistoria avslöjas. Efter att Berit har skickat iväg Ludvig, vill Amanda inte 

umgås med Berit.40 Det uppstår en tystnad mellan dem och de talar endast med varandra då 

det är nödvändigt.41Amanda anser att Berit har gjort fel och att hon är en bov.42 Hon väljer 

snart därefter att flytta hem till kompisen Eva.43 Strax före jul bestämmer sig Amanda för att 

besöka modern. Hon har fortfarande inte förlåtit henne men hon tänker att Berit trots allt är 

hennes mamma.44 Efter detta möte bygger mor och dotter upp en någorlunda väl fungerande 

relation igen. Amanda väljer dock att inte flytta hem igen, trots att Berit ber henne att göra 

detta vid ett senare tillfälle.45 Relationen mellan Amanda och Berit skiftar under romanens 

gång och mynnar ut i en vuxen relation. Dock kan relationen mellan dem aldrig repareras till 

fullo. 

     I Som om ingenting har Elin en ytlig men väl fungerande relation till sin moder. Torun 

inser att barnen håller på att växa upp, men vill ändå inte släppa taget om dem. Senare i 

romanen vill fadern att hela familjen skall åka på husvagnssemester. Han får vilda protester 

                                                           
36 Bredow, von, Katarina, Syskonkärlek, Norstedts Förlag AB, Stockholm. 1991, s. 88. 
37 Ibid, s. 282. 
38 Ibid, s. 62. 
39 Ibid, s. 153f. 
40 Ibid, s. 231. 
41 Ibid, s. 225. 
42 Ibid, s. 225. 
43 Ibid, s. 236. 
44 Ibid, s. 247, 249. 
45 Bredow, Syskonkärlek,  s. 249. 
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från Elins och Peters sida.46 Under dessa diskussioner försvarar Torun barnen, med 

kommentaren ”De är ju vuxna”.47 

     Senare i romanen framkommer det att Elin och Peter misstänker Rune för att ha 

misshandlat Torun vid ett tillfälle, då Elin var i fyraårsåldern.48 Efter detta följer ett stort bråk 

mellan föräldrarna.49 I samband med detta pratar Torun och Elin med varandra på ett sätt som 

de aldrig tidigare har gjort. Elin säger att hon vill att Torun skall se henne som en medsyster, 

inte som en dotter.50 Under romanens gång förstärks relationen mellan Torun och Elin. I slutet 

av romanen finner de en mer mogen vänskap och skapar ett starkare band mellan sig genom 

dialog och handling.  

     Jessica i Som jag vill vara har en excentrisk moder. Denna sida visar sig redan på den 

första sidan i romanen, där Siv uttrycker att Jessicas knallröda hårfärg inte är originell nog. 

 
– Visst blev det bra? 
Siv kisar mot henne. 
– Tja ... Konventionellt. 
– Vad då ”konventionellt”?! Du är den enda morsan i hela världen som förmodligen skulle bli glad 
om din dotter färgade håret blått och klippte tuppkam!51  
 

Siv är inte som andra mammor och Jessica tycker att hon är mer lik Louises mamma Carin. 

Hon och Louise brukar skämtsamt prata om att de möjligtvis blev förväxlade på BB, då Siv 

och Carin låg där samtidigt.52 Siv är inte överbeskyddande gentemot Jessica, men hon bryr sig 

om och är rädd om henne. Jessica anser att hennes moder är bra, men även att hon är lite 

speciell.53 Då Jessica får reda på att hon är gravid väljer hon att hemlighålla detta för Siv 

under en längre period. Siv är oerhört orolig eftersom hon märker att Jessica inte mår bra. Då 

Jessica väljer att berätta för Siv, får hon lugn reaktion från Sivs sida. Siv anser att Jessica skall 

berätta för Arvid att hon är gravid. 54  

     Efter att Jessica har pratat med barnmorskan börjar hon tveka över om abort är det 

självklara valet.55 Siv är dock bestämt inställd på att Jessica skall genomgå abort och säger 

bland annat: ”(---) Du kan skaffa dig en hel kull ungar senare, du kan uppfylla världen om du 

vill, Jessi, men den här olyckan måste tas bort! Du måste förstå det! Annars blir det för sent! 

                                                           
46Bredow, von, Katarina, Som om ingenting, Rabén & Sjögren Bokförlag, Stockholm, 1999, s. 146. 
47 Ibid, s. 147. 
48 Ibid, s. 173f. 
 49Ibid, s. 188. 
50 Bredow, Som om ingenting, s. 198. 
51 Ibid, s. 7. 
52 Ibid, s. 10f. 
53 Ibid, s. 66f.  
54 Bredow, Som om ingenting s. 98. 
55 Bredow, von, Katarina, Som jag vill vara, Rabén & Sjögren Bokförlag, Stockholm, 2007, s. 104. 
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Det går inte att vänta och tonårsgrubbla här ... Du måste vara stor och förståndig nu. Du har 

hela ditt liv att ansvara för, din framtid ... Älskling!”56 

     Siv anser inte att Jessica är mogen.57 Jessica beslutar sig dock för att behålla barnet.58 Siv 

går emot hennes beslut och Jessica önskar då att Carin var hennes mamma, eftersom hon är 

mer förstående.59 Siv säger snart därefter att om Jessica vill behålla barnet så får hon klara sig 

utan henne.60 Siv ger dock med sig allt mer, desto längre graviditeten fortlöper och säger att 

de kommer att ordna allt tillsammans.61 Efter detta visar Siv allt fler tecken på omsorg. Hon 

köper mat som är lämplig för gravida kvinnor62 och ger Jessica pengar.63 Under Sivs 

vernissage, där Jessicas graviditet blir ifrågasatt av utomstående, håller Siv ett tal, där hon 

stolt förklarar att hon skall bli mormor.64 Senare i romanen följer Siv med på Jessicas 

undersökning på mödravårdscentralen och gråter då hon hör fostrets hjärtljud.65 Trots Sivs 

förändrade inställning till barnet ber Jessica inte henne att närvara under förlossningen, utan 

det är Carin som närvarar.66 Att Jessica inte har förlåtit Siv till fullo framgår strax efter 

Tindras födsel. 

 
– Grattis älskling, viskar hon sedan. 
– Grattis själv, säger Jessica. Du har just fått världens finaste barnbarn. Jag hoppas du fattar det. 
Siv nickar. 
– Jag ser det, säger hon. Världens finaste. Får jag hålla ...? 
 

Tillsammans skall de uppfostra Tindra. Siv och Jessica hittar tillbaka till varandra i slutet av 

romanen. Deras relation sinsemellan och deras roller i familjen förändras, då Tindra kommer 

in i bilden.  

     Samtliga protagonister har ett nära förhållande till sina mödrar. Amanda och Jessica blir 

svikna av sina mödrar, men bygger upp en relation med dem igen under romanernas gång. 

Varken Amanda eller Jessica förlåter sina mödrar till fullo. Gemensamt för relationen mellan 

döttrarna och deras mödrar är även att relationen förändras mellan dem under romanernas 

gång. 

 

                                                           
56 Bredow, von, Katarina, Som jag vill vara, Rabén & Sjögren Bokförlag, Stockholm, 2007, s. 124. 
57 Ibid, s. 128. 
58 Ibid, s. 136. 
59 Ibid, s. 174. 
60 Bredow, Som jag vill vara, s. 183. 
61 Ibid, s. 224. 
62 Ibid, s. 213. 
63 Ibid, s. 231. 
64 Ibid, s. 243ff. 
65 Ibid, s. 247. 
66 Ibid, s. 271. 
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5.1.1.2 Fäder 

Amandas pappa heter Rolf Bergström. Amanda är dock osäker om Rolf är hennes biologiska 

pappa, då Berit även träffat en annan man i Rom under den period som hon blev gravid, vid 

namn Giovani. Efter att Berit träffat Giovani, som dessutom var gift, valde hon att lämna 

Rolf.67  

Romanen ger inte någon information om hur Amandas och Rolfs relation ser ut. Bilden av 

Rolf är otydlig och han nämns endast under de första sidorna i romanen. Istället fungerar 

Ludvig som en fadersgestalt för Amanda, då han är mycket omhändertagande. Ludvig är den 

som sitter uppe och väntar på Amanda då hon har varit ute sent och det är även han som blir 

orolig och arg då hon inte hör av sig.68 

     Elins föräldrar är gifta och bor tillsammans. Elin och hennes pappa Rune har dock inte en 

bra relation. Rune beklagar sig i början av romanen över att han har fått två barn som främst 

har kreativa intressen.”– Vad har jag gjort, egentligen? Säger han plötsligt. Två ungar har 

man, och den ena vill bara skriva dikter och den andre vill bara hoppa runt på dansgolvet.”69 

Rune uttrycker sig även negativt angående Elins yrkesval. 

 
– Så vuxen är du väl i alla fall att du begriper att du måste försörja dig också? 
– Det gör jag ju redan. Och det gör Peter med, förresten. 
– Ja, jo. Jag menar på längre sikt. Du vill väl inte sälja karameller hela livet? 
– Det kanske jag vill. 
Pappa säger inget. Jag ser på honom. Måste man bli som han för att få kalla sig vuxen?70 
 

Föräldrarnas relation är inte stabil och vid ett tillfälle betraktar Elin sina föräldrar, då de sitter 

på altanen. Hon reflekterar över att det är ovanligt att se dem tillsammans.71 I slutet av 

romanen visar det sig att Rune har sparat pengar till barnen.  

 
– Sjuttiofem tusen? säger han. Sjuttiofemtusen! 
– Ja. Och lite ränta, kanske. Fast det är ju klent med den nu. 
Peter ser på mig ett ögonblick. Sedan tar han två steg fram och kramar pappa. Men pappa bryter sig loss. 
– Du har aldrig kramat mig förut, säger han, så det behöver du inte göra nu heller. Men använd pengarna 
väl.72  

 

  Detta stycke visar Runes okänsliga sida, samtidigt som det skildrar en sida av 

omtänksamhet.         

                                                           
67 Bredow, Syskonkärlek, s. 8f.  
68 Ibid, s. 41. 
69 Bredow, Som om ingenting, s. 39. 
70 Ibid, s. 27. 
71 Bredow, Som om ingenting, s. 112. 
72 Ibid, s. 206. 
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     I likhet med Amanda har Jessica en frånvarande pappa. Jessicas pappa John bor i 

Taiwan.73 John har tidigare varit en viktig del i Jessicas liv, då han står för den trygghet och 

ordning som inte Siv kan inbringa. 

     Då hon får ett vykort från John känner hon saknad, samtidigt som hon känner sig sviken. 

Hela hennes värld är kaosartad, sedan hon fick beskedet att hon är gravid. ”(---) Och just nu är 

livet brutal verklighet och inget annat, och den två meter långe John med silverhåret är inte 

här, han har valt bort henne. Så är det bara.”74 Siv uttrycker även hon en saknad efter John, då 

Jessicas graviditet uppdagas.75 När Jessica tvekar över om hon skall behålla barnet säger Siv 

istället att det är tur att John aldrig får reda på detta.76 

     Graviditeten skapar många nya funderingar hos Jessica. Relationen till John och hans 

frånvaro blir central, då Jessica beslutar sig för att behålla barnet. Hon reflekterar över Arvids 

förväntade frånvaro i deras kommande barns liv, och över hur ont Johns frånvaro har gjort i 

henne.  
Arvid tänkte inte finnas alls. Men somliga dagar, när hon längtat efter John som mest, hade hon ju faktiskt 
tänkt att det hade varit bättre så. Om han inte hade funnits alls, så hade det inte heller funnits något tomrum 
efter honom. Fast det kanske ändå var fel, inser hon nu när hon står där i portens skugga. Tomrummet efter 
pappa hade antagligen bara varit ännu större om det inte fanns någon pappa att sakna. Just så ologiskt är 
nog livet.77 

 

Jessica reflekterar även över sin inblandning i föräldrarnas skilsmässa. Hon har aldrig frågat 

om John blev glad när Siv berättade att hon var gravid. Hon funderar över om han ville att Siv 

skulle göra abort och om skilsmässan i sin tur berodde på Jessica. 

Jessica väljer att inte berätta för John att hon är gravid. Hon menar att han får veta när allt är 

klart.78 Detta visar på klyftan mellan pappan och dottern.  

     Gemensamt för de tre huvudkaraktärerna är att de har en dålig relation med sina fäder. Elin 

har sin pappa på nära avstånd, medan Jessicas bor i en annan världsdel. Relationen mellan 

Amanda och hennes pappa är oklar. Klart är dock att han är frånvarande. Jessica uttrycker till 

skillnad från Amanda en saknad efter sin pappa och känner sig sviken av honom.  

 

5.1.1.3 Relationen till syskon  

I Syskonkärlek existerar det kärlek och ett incestuöst förhållande mellan två syskon. Amanda 

känner en enorm trygghet i Ludvigs närvaro och de har alltid haft starka band mellan sig.79 

                                                           
73 Bredow, Som jag vill vara, s. 53.  
74 Ibid, s. 80. 
75 Ibid, s. 93. 
76 Ibid, s. 109. 
77 Ibid, s. 172. 
78 Bredow, Som jag vill vara,s. 262. 
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Amanda inser i inledningen av romanen att hon inte har ett normalt förhållande till sin bror.80 

Båda syskonen visar svartsjuka då den andra hälften träffar andra partners.81 Amanda frågar 

vid ett tillfälle Ludvig om man kan bli kär i sin bror.82 Ludvig säger längre fram i romanen att 

han hade friat till Amanda om hon inte varit hans syster.83 Syskonen utvecklar ganska snart 

ett kärleksförhållande och älskar med varandra.84 Förhållandet mellan dem är ostabilt och 

syskonen försöker i perioder att hålla sig ifrån varandra.  

     Under sommaren 1984 får familjen låna en sommarstuga. I slutet av denna vistelse 

uppdagas syskonens förhållande och Berit blir mycket upprörd och besviken.85 Efter att 

syskonen har blivit avslöjade väljer Berit att låta Ludvig flytta till hennes bror i Härnösand.  

     Efter ett och ett halvt år möts syskonen igen. Ludvig säger att han fortfarande älskar 

Amanda och att han aldrig kan se henne som ett syskon igen. Amanda vill försöka att ha en 

syskonrelation med Ludvig .86  

     Amanda har en ytlig relation med systen Ylva. När Ludvig och Amanda var små ansåg de 

att Ylva var ett monster. Småsyskonen retade Ylva genom att ständigt låta henne vara 

utanför.87 Ylva är alltid ärlig och har en förmåga att lägga sig i syskonens privatliv. Hon anser 

att Berit är för snäll mot de yngre syskonen.88 Bara några dagar efter att Ludvig flyttat till 

Härnösand flyttar Ylva in i lägenheten. Elin flyttar då hem till Eva.89 Efter ett tag, då Amanda 

träffar Berit säger hon: ”– Du och Ylva kanske skulle komma riktigt bra överens om du 

flyttade hem, försökte mamma. Det är ju alltid lättare att finna varandra om man bara är två. 

Ylva har alltid varit så ensam. Du och Ludvig har ju alltid...”90 Amanda och Ylva har inte en 

nära relation och Amanda flyttar aldrig hem igen. 

     Elin har en nära och ovanligt djup relation till sin bror Peter i Som om ingenting. Det är 

dock inte en kärlek av sådan allvarlig och djupsinnad karaktär som skildras i Syskonkärlek. 

Peter är 22 år och bor fortfarande kvar hemma hos familjen Beckman. Peter vill bryta sig loss 

från familjen och har försökt flytta hemifrån flera gånger, men har gång på gång blivit 

övertalad av Torun att stanna kvar hemma.91  

                                                                                                                                                                                     
79 Bredow, Syskonkärlek, s. 15. 
80 Ibid, s. 17. 
81 Ibid, s. 74. 
82 Ibid, s. 85. 
83 Ibid, s. 90. 
84 Ibid, s. 91f. 
85 Ibid, s. 219. 
86 Ibid, s. 285. 
87 Ibid, s. 20f. 
88 Ibid, s. 62. 
89 Bredow, Syskonkärlek, s. 236.  
90 Ibid, s. 250. 
91 Bredow, Som om ingenting, s. 88. 
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     Elin beskriver sig själv som lugn, i kontrast till Peter, som mer liknar ett fullmånebarn.92 

Under romanens gång tappar Elin och Peter kontakten allt mer och det är främst Elin som drar 

sig undan.93 

Elin reflekterar över hur Peter väcker känslor inom henne. ”Smal på gränsen till mager är han, 

min bror. Men vacker. Särskilt när han rör sig. Det skjuter upp något inom mig. Kärlek, 

kanske. En pelare av kärlek, en pelare med basen djupt nere i rötterna.94 

Vid ett annat tillfälle uttrycker syskonen hur mycket de tycker om varandra. 

 
– Peter, säger jag, kan du inte gifta dig med mig? 

Peter ler lite. 

– Jag tror inte jag vill ha en fru som är kär i nån gubbe i granngården. (---) Fan! Säger Peter och vänder 

sig mot mig. Jag vill att du ska ha nån som fattar att du är viktigast och finast i hela världen. Jag vill att 

du ska ha nån som jag, fattar du inte det? Jag ler.  

– Det finns ingen mer som du, Peter. Det finns bara en enda sån i världen, och han är min brorsa.95 

 

Kärleken mellan de två syskonen framställs på ett tydligt vis.  

     Närheten mellan Peter och Elin skildras tydligt i det avsnitt där Peter räknar ut vem Elin 

har inlett en kärlekshistoria med.96 Peter fungerar som en slags fadersgestalt för Elin, trots att 

hennes pappa finns närvarande i hennes liv. 

Jessica i Som jag vill vara har inga syskon97, därav har Amanda och Elin större likheter med 

varandra i detta avseende. Amandas och Elins äldre bröder fungerar som fadersgestalter och 

syskonparen har ovanligt nära förhållanden.  

 

5.1.2 Kärlek och förhållanden98 

Amandas pojkvän heter Johan. Han är lite äldre än Amanda och frireligiös. Amanda uttrycker 

att hon inte någonsin varit kär i Johan och förhållandet mellan dem beskrivs som oskyldigt. 

Johan framställs som pedantisk, vänlig och snygg på ett feminint vis. Amanda använder 

främst Johan som ursäkt för att få komma ifrån Ludvig. 99 Amanda och Johan är otroligt olika 

                                                           
92 Bredow, Som om ingenting, s. 100. 
93 Ibid, s. 105. 
94 Bredow, Som om ingenting, s. 116f. 
95 Ibid, s. 170ff. 
96 Ibid, s. 132.  
97 Bredow, Som jag vill vara. 
98 Detta tema är omtyckt bland unga tjejer. Se 2.1 Tonårsflickors läsvanor och val av litteratur.  
99 Bredow, Syskonkärlek, s. 34f. 
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och Johan säger vid ett tillfälle att han är kär i Amanda och att det är anledningen till att han 

vill vara tillsammans med henne.100  

     Förhållandet med Johan tar dock slut efter att Johan har yttrat sitt medlidande för Amanda 

och hennes sociala bakgrund.  
– Min pappa har en PR- firma med över sjuttio anställda! 

– En PR-firma?!?! Skulle det vara finare att göra en massa reklam än att ta hand om sjuka människor?! 

– Min farsa tjänar i alla fall sitt eget uppehälle! Och han försörjer mamma och mig (---).101 

 

Johan menar att det är fel att Amandas mamma får bidrag och att hon ligger samhället till 

last.102  

     I en svacka av depression möter Amanda David, som är lärare. David är 27 år och fungerar 

som en trygghet för Amanda. David är utomstående och Amanda kan prata med honom. 

David är gift med en kvinna vid namn Marianne.103 David är inte säker på sina känslor för 

Marianne.104 Ett tag efter att Ludvig har flyttat till Härnösand inleder Amanda ett förhållande 

med David. David väljer att lämna Marianne och David och Amanda flyttar ihop i en tvåa.105 

Amanda beskriver kärleken mellan David och henne som vuxen och stillsam.106 Hon har ett 

lugnt, tryggt och trivsamt förhållande med honom.107 I slutet av romanen har Amanda gift sig 

med David och de har två barn tillsammans.108 

Elin i Som om ingenting blir precis som Amanda i Syskonkärlek kär i en äldre man. Mannen i 

hennes tankar heter Paul och Elin ser honom som otroligt manlig och romantisk.109 Paul och 

Elin har skrivandet som ett gemensamt fritidsintresse,110 i likhet med Amanda och Ludvig i 

Syskonkärlek, vilka har målandet som intresse.111  Paul arbetar som snickare112 De båda deltar 

i en skrivkurs och här lär de känna varandra närmare. Elins intresse för Paul växer sig allt 

starkare och hon skriver brev till Paul, där hon blottar sina känslor. Hon skickar ett brev till 

honom och de andra breven behåller hon för sig själv.113 Elin tvekar över sina känslor för 

                                                           
100 Bredow, Syskonkärlek, s. 82. 
101 Ibid, s. 154 
102 Ibid, s. 153. 
103 Ibid, s. 129. 
104 Ibid, s. 178. 
105 Ibid, s. 268f. 
106 Ibid, s. 272. 
107 Ibid, s. 280. 
108 Ibid, s. 287. 
109 Bredow, Som om ingenting, s. 12. 
110 Ibid, s. 16. 
111 Bredow, Syskonkärlek, s. 13. 
112 Bredow, Som om ingenting, s. 15.  
113 Ibid, s. 57. 
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Paul.114 När Paul hör av sig blir hon oerhört glad under en kort stund.115 Därefter börjar hon 

återigen ifrågasätta sina känslor. Hon reflekterar över att han var gift redan innan hon föddes. 

Hon känner sig skamfull och skäms över sin förbjudna kärlek. Hon vill inte att någon i hennes 

familj skall få reda på hennes hemlighet. 116 Känslorna och förnuftet konfronteras och Elin 

inser att hon är förälskad i Paul.117 Förnuftet talar dock till henne då hon vet att Paul är 25 år 

äldre och gift.118 De kysser varandra, men Paul backar snabbt.119 Elin själv anser att 

situationen är gubbsjuk.120Paul vill ta det lugnt med Elin, då han är gift sedan 23 år tillbaka. 

Elin skär sig själv i underarmen med ett rakblad efter detta.121 

     Efter mycket velande har Paul och Elin befriande och hämningslöst sex med varandra.122 

Efter detta träffas de när tillfälle ges. Paul väljer dock bort Elin i slutet av romanen.123 Efter 

detta planerar Elin att genomföra självmord.124 Samma dag ringer Paul och frågar om de kan 

träffas igen. Elin svarar ja. Strax därefter frågar Peter Elin om hon vill följa med honom till 

Stockholm. Hon åker samma dag.125 

     I Som jag vill vara lär Arvid och Jessica känna varandra, genom att de ger varandra tid. 

Känslorna för varandra växer126 Då Jessica får reda på att hon är gravid127 tar hon tar modet 

till sig och berättar för Arvid och hans föräldrar. Hon berättar även att hon vill behålla barnet 

och blir då bemött med negativa ordalag. Arvids föräldrar anser att ett barn skulle förstöra 

Arvids liv.128 Arvid säger att han vill bli något och att han vill resa och se världen. Arvid 

deklarerar även att han kommer att ljuga och säga att det inte är hans barn om hon väljer att 

behålla det.129 Det dröjer ett bra tag innan Jessica och Arvid har kontakt med varandra. Strax 

innan förlossningen tar Arvid kontakt med Jessica igen och berättar att hon är modig och 

fin.130 Timmarna innan förlossningen ringer Jessica upp Arvid och berättar att hon strax skall 

                                                           
114 Bredow, Som om ingenting, s. 62. 
115 Ibid, s. 67. 
116 Ibid, s. 75f. 
117 Ibid, s. 82. 
118 Ibid, s. 86. 
119 Ibid, s. 93 
120 Ibid, s. 126. 
121 Ibid, s. 130ff. 
122 Ibid, s. 156f. 
123 Ibid, s. 212. 
124 Ibid, s. 216. 
125 Ibid, s. 219. 
126 Bredow, Som jag vill vara, s. 48-51. 
127 Ibid, s. 82. 
128 Bredow, Som jag vill vara, s. 136ff. 
129 Ibid, s. 144f. 
130 Ibid, s. 249. 
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förlösa.131 Arvid möter även upp och träffar Tindra för första gången, dagen efter hennes 

födsel.132 

     Gemensamt för de tre huvudkaraktärerna är att de periodvis mår dåligt på grund av män 

och kärleken till dessa. Både Elin och Amanda blir kära i äldre män. De blir också förälskade 

i, enligt samhällets normer, olämpliga män. Amanda blir kär i sin bror och därefter i David. 

Elin blir förälskad i Paul. Gemensamt för de tre protagonisterna är även att deras känslor blir 

besvarade av de pojkar och män de blir förälskade i. Johan, Ludvig är förälskade i Amanda 

och David blir även kär i henne under romanens gång. Arvid blir förälskad i Jessica och Paul 

blir kär i och attraherad av Elin. 

     Samtliga karaktärer känner skam på något vis. Jessica håller i likhet med Amanda och Elin 

en hemlighet dold för sin omgivning och sin närmsta familj. Amanda skäms för sitt 

förhållande med Ludvig och Elin skäms över sitt förhållande med Paul. Jessica känner främst 

skam över att ha blivit gravid. Denna känsla av skam försvinner dock med tiden för Jessica 

och hon blir allt mer stolt över att vara gravid. 

     Sexualitet och samlag är viktiga komponenter i romanerna och protagonisterna har 

varierade erfarenheter av sex. Både Amanda och Elin har förbjudet sex. Detta är befriande för 

de båda karaktärerna, då det uppfyller deras fantasier. 

           

5.1.3 Vänskap133 

Då Amanda behöver någon att prata med tar hon upp en gammal vänskap. Hon besöker Eva 

Björk som hon lärt känna några år tidigare på en teckningskurs. Eva är 25 år och har läst 

psykologi i flera år. Amanda känner sig tillfredställd efter att ha pratat med Eva.134 Amanda 

avvaktar dock med att berätta om hennes och Ludvigs förhållande. Inte förrän hon besöker 

Eva för tredje gången vågar hon berätta om kärleksförhållandet. Evas reaktion är lugn och hon 

anser att de borde gå vidare och försöka träffa andra partners.135 Eva får Amanda att se 

situationen ut nya perspektiv. Hon pratar även med Ludvig och Amanda tillsammans. Hon 

talar om konsekvenser och ansvar.136 Detta samtal medför att syskonen försöker hålla sig 

borta från varandra.137 Amanda flyttar hem till Eva efter att kärleksförhållandet mellan henne 

och Ludvig har avslöjats. Eva får henne att trivas och hon frågar aldrig Amanda om det inte är 
                                                           
131 Bredow, Som jag vill vara, s. 270. 
132 Ibid, s. 277. 
133 Vänskap är ett tema som tonårsflickor tycker om i litteratur. Se 2.1 Tonårsflickors läsvanor och val av 
litteratur. 
134 Bredow, Syskonkärlek, s. 39f. 
135 Bredow, Syskonkärlek, s. 99. 
136 Ibid, s. 157-161. 
137 Ibid, s. 168. 
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dags att flytta hem igen. Eva ändrar inte sina vanor speciellt mycket då Amanda flyttar in, 

vilket får Amanda att känna sig lugn och trygg.138 

     När Amanda tar med sig David hem till Eva visar det sig att de redan känner varandra. De 

börjar förföra varandra och Amanda väljer att gå hem. Hon inser plötsligt att Eva är ganska lik 

Ylva.139 Här analyserar hon vänskapen med Eva och inser att Eva inte enbart har positiva 

sidor.  

Elin är bästa kompis med Tessa, som är Pauls dotter. Desto allvarligare Elins förhållande med 

Paul blir, desto mer drar sig Elin undan från Tessa.140 Hon känner sig oärlig och besvärad i 

Tessas sällskap.141 Tessa märker detta och säger att Elin skall komma hem till henne om hon 

inte vill att deras vänskap skall brytas upp.142 När Elin kommer hem till Tessa analyserar hon 

tyst deras vänskap. Hon funderar över att hon vill ha tillbaka vänskapen med Tessa. ”Jag vill 

ju ha henne tillbaka också. Fast snart kommer hon börja fråga igen. Hon kommer inte att ge 

sig och då förlorar jag henne på nytt. Det här är bara en tillfällig tidsresa.”143 Om hon vill vara 

vän med Tessa, måste hon välja bort förhållandet med Paul och hon är inte beredd att offra 

detta. 

     Jessicas bästa kompis heter Louise. De går i samma klass och delar allt med varandra. 

Jessica anser att Louise är den bästa vän man kan önska sig.144 Louise är den första som får 

veta att Amanda är gravid.145 När Amanda tvekar över om hon skall behålla barnet eller ej 

längtar hon efter att få prata med Louise.146 När hon pratar med Louise får hon inte det stöd 

hon hade förväntat sig. Louise anser att det är självklart att Jessica skall göra abort.147 Jessica 

reflekterar efter denna konversation om hon måste välja mellan Louise och barnet. Louise 

vänder sig till Siv och berättar om Jessicas tvivel.148  

     När Louise sviker vänder sig Jessica istället till Louises mamma Carin. Carin har själv 

genomgått en abort. Carin är även hon gravid.149 Det växer fram en ny vänskap mellan Jessica 

och Carin. Carin blir således Jessicas stöd under graviditeten. Carin berättar om sina 

erfarenheter för Jessica och varnar bland annat henne för att det är svårt att vara mamma, 

                                                           
138 Bredow, Syskonkärlek, s. 238. 
139 Ibid s. 245. 
140 Bredow, Som om ingenting, s. 108f. 
141 Ibid, s. 126. 
142 Ibid, s. 181. 
143 Ibid, s. 184. 
144 Bredow, Som jag vill vara, s. 44. 
145 Ibid, s. 95. 
146 Ibid, s. 113. 
147 Ibid, s. 119. 
148 Bredow, Som jag vill vara, s. 121f. 
149 Ibid., s. 147.  
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speciellt i början då barnet nyligen kommit till världen.150 Det är också Carin som närvarar 

vid förlossningen.151 

     Louise ändrar sin inställning angående Jessicas beslut att behålla barnet, en bit in i 

romanen. Hon anser att Jessica har förändrats och blivit mer vuxen. Jessica ber Louise att 

stötta henne, eftersom hon känner sig rädd och osäker. Louise ber om ursäkt över att hon inte 

har stöttat henne och gör sedan detta genom hela graviditeten.152 Strax innan Jessica berättar 

för klassen att hon är gravid, ger hon Louise alternativet att slippa umgås med henne i skolan. 

Louise avböjer.153 

     Både Amanda och Jessica tar fasta på vänskaper som stärker deras självkänsla och 

självförtroende. Vänskapen mellan Amanda och Eva samt mellan Jessica och Carin blir allt 

djupare under romanernas gång. Vänskapen fångar upp huvudkaraktärerna ur djupa 

funderingar och depressioner. Carin och Jessica befinner sig även i samma situation, då de är 

gravida och deras framtida barn är oönskade av andra i deras närhet.154 Jessicas vänskap med 

Carin är förutsättningslös och hon analyserar inte deras relation i samma utsträckning som 

hon analyserar vänskapen med Louise. Samtliga karaktärer analyserar vänskapen med deras 

väninnor. 

     I kontrast till Amandas och Jessicas vänskapsband har Elin inte någon fast klippa i hennes 

vardag, som hon kan dela allting med. Tessa är hennes bästa vän, men hon kan inte berätta om 

sin relation med Paul för henne. Detta medför att vännerna glider ifrån varandra. Elin är den 

karaktär som mår sämst av karaktärerna, då hon skär sig själv i handlederna och planerar att 

begå självmord i slutet av romanen.155 En anledning till detta är att hon inte har någon att 

vända sig till med sina problem. Det är endast Peter som känner till hennes och Pauls 

förhållande och hon kan inte delge Peter sina innersta hemligheter.  

 

5.1.4 Problem, identitet och vuxenhet156 

Gemensamt för de tre karaktärerna är att de befinner sig i tonåren. De kämpar för att finna och 

skapa en identitet och för att utvecklas.  

     Amandas mamma Berit bryr sig mycket om syskonen och är ibland något 

överbeskyddande. I dagboken har Amanda skrivit: ”Vi hade pratat en del om det där på sista 

                                                           
150 Bredow, Som jag vill vara, s. 258. 
151 Ibid, s. 271. 
152 Ibid, s. 185f. 
153 Bredow, Som jag vill vara s. 201. 
154 Ibid, s. 149. 
155 Bredow, Som om ingenting, s. 216. 
156 Detta tema kan relateras till avsnitt 2.1 Tonårsflickors läsvanor och val av litteratur. 
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tiden. Att man irriteras av att ens mamma alltid betraktar en som ett barn, samtidigt som det är 

just det man kräver. Just det som ger tryggheten.”157 Amanda har ett behov av att känna sig 

genomsnittlig och ordinär. Därav är hon tillsammans med Johan.158 När Amanda blir sviken 

av Ludvig visar hon sin oansvariga sida, då hon dricker sig stupfull på en bar.159 När Amanda 

väljer att flytta hem till Eva,160 tar hon ett stort steg mot vuxenvärlden. Amanda känner att 

hon inte har någonting kvar att leva för och undrar varför hon överhuvudtaget lever.161 Ylva 

påpekar även för Amanda att det är dags att bli vuxen.162 När Amanda stadgar sig med David 

finner hon sig tillrätta och känner en frid inombords.163 

     Elin trivs med sitt arbete på Godisboden och reflekterar över om hon måste bli som sin 

pappa för att få kalla sig vuxen.164 Elin funderar även över sin boendesituation: ”Barn, tänker 

jag. Mickan ska ha barn. Och jag har inte ens tänkt på att flytta hemifrån. Min familj är sjuk. 

Min familj sitter fast i tiden.”165  

     Vid ett annat tillfälle då Elin inte vill gå över till Monika och Paul reagerar Rune som 

vanligt på ett sarkastiskt och okänsligt vis: ”Pappa sträcker på ryggen och ser roat på mig 

genom de tjocka glasögonen. – Håller du på att bli vuxen eller vad är det frågan om? säger 

han. Jag förstår inte vad han menar. Vad är det i det jag gör som verkar vuxet?”166 

     När Elin bestämmer sig för att flytta med Peter till Stockholm gör hon ett val.167 Hon gör 

främst detta val för att slippa undan verkligheten. Valet visar dock på hennes strävan att bli 

vuxen och att skapa ett eget liv. 

     Jessica är femton år och befinner sig i ett annat stadium än Amanda och Elin. Då Jessica 

får reda på att hon är gravid känner hon ett känslokaos inom sig.168 Då Jessica bestämt sig för 

att behålla barnet, deklarerar Siv att det är fel tillfälle att göra tonårsrevolt.169 Vid ett senare 

tillfälle får hon även höra samma förmaning av barnmorskan.170 

                                                           
157 Bredow, Syskonkärlek, s. 15. 
158 Ibid, s. 46. 
159 Ibid, s. 128. 
160 Ibid, s. 236. 
161 Bredow, Syskonkärlek,  s. 252. 
162 Ibid, s. 266. 
163 Ibid, s. 280. 
164 Bredow, Som om ingenting, s. 27. 
165 Ibid, s. 149. 
166 Ibid, s. 114. 
167 Ibid, s. 219. 
168 Bredow, Som jag vill vara, s. 85. 
169 Bredow, Som jag vill vara, s. 156f. 
170 Ibid, s. 177. 
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Jessica utvecklas efter att hon har beslutat sig för att behålla barnet. Detta lägger även Louise 

märke till.171 När Jessica inte blir bjuden på en fest, på grund av graviditeten, hanterar hon 

detta på ett moget vis.172 Att Jessica vill föda på ett naturligt vis, utan epiduralbedövning är 

också ett tecken på mognad.173 Jessica skall inte bara finna en individuell identitet, utan 

behöver även finna sin roll som mamma. Detta skiljer henne från Amanda och Elin, vilka 

enbart söker sina egna identiteter. 

Funderingar över framtiden figurerar hos huvudkaraktärerna. Amanda funderar över vilken 

skola hon skall söka till då hon gått ut gymnasiet.174 Jessica funderar främst över hur 

framtiden kommer att te sig då hon har fött barnet. Hon ser dock ljust på framtiden.175 

     Både Amanda och Elin uttrycker sig genom att skriva. Amanda skriver dagbok176 och Elin 

skriver brev och dikter.177 Amanda upphör dock att skriva dagbok den dag som Ludvig flyttar 

och skriver inte i den förrän ett halvår senare.178 Genom att skriva blottar de och kartlägger 

sina innersta känslor.  

     För Amanda och Jessica är även bilder viktiga uttrycksmedel för begrundan och eftertanke. 

Amanda mår som bäst då hon målar. Efter att Ludvig flyttat till Härnösand målar hon tio stora 

tavlor om dagen. Hon avreagerar sig genom målandet och det får henne att må bättre.179 

Jessicas stora passion är att lägga pussel. Detta får henne att koppla av. Att Jessica befinner 

sig i en avgrund mellan barn- och vuxenvärlden yttrar sig bland annat då hon får pengar av 

John i julklapp.”Ett ögonblick funderade hon på att kanske köpa ett litet pussel i alla fall, men 

så skärpte hon sig. Först en begagnad barnvagn och lite annat hon måste ha, sedan, om hon 

har råd, kan hon börja tänka på pussel igen.”180  

     Gemensamt för de tre protagonisterna är att de tvivlar vid olika tillfällen. Amanda tvivlar 

främst över sin relation till Ludvig.  Vid ett tillfälle skriver hon: ”Får man bli alldeles varm 

och matt i hela kroppen av att se på sin egen brorsa?”181 Amanda tvivlar även över om det var 

rätt att gå hem till Berit och Ylva under julen.182 Elin tvivlar vid flera tillfällen över sin 

relation till Paul och Jessica tvivlar många gånger över om hon skall behålla barnet. 

                                                           
171 Bredow, Som jag vill vara, s. 185f. 
172  Ibid s. 236. 
173 Ibid, s. 272. 
174 Bredow, Syskonkärlek, s. 63. 
175 Bredow, Som jag vill vara, s. 279. 
176 Bredow, Syskonkärlek, s. 27. 
177 Bredow, Som om ingenting, s. 16. 
178 Bredow, Syskonkärlek, s. 223, 241. 
179 Ibid, s. 238. 
180 Bredow, Som jag vill vara, s. 232. 
181 Bredow, Syskonkärlek, s. 27. 
182 Bredow, Syskonkärlek, s. 248. 
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5.2 Genreanalys 

5.2.1 Flickboken 

I likhet med den moderna flickboken så skrivs Bredows böcker av en kvinna och riktar sig till 

flickor. 183   

     De studerade romanerna beskriver i likhet med flickboken samhället och de traditionella 

värderingarna, samtidigt som de vänder sig mot dem.184 I Syskonkärlek yttras detta bland 

annat genom Ludvigs och Amandas förhållande. Syskonen är medvetna om att deras 

förhållande anses som felaktigt, enligt samhällets normer och detta är även något som Eva 

informerar dem om. När förhållandet uppdagas skiljs syskonen åt och detta visar också på 

samhällets inställning gentemot kärleksförhållanden mellan syskon. 

     I likhet med den moderna flickboken gör karaktärerna uppror mot samhällets traditionella 

värderingar185 i samtliga studerade romaner. Amanda har ett kärleksförhållande med sin bror 

Ludvig, för att senare inleda ett förhållande med David, som är nio år äldre än henne. Elin är 

kär och har ett förhållande med sin bästa kompis pappa.  Medan Jessica i Som jag vill vara 

väljer att behålla sitt barn, trots att hon är 15 år. Huvudkaraktärerna vänder sig även mot 

idealen, vilket även är ett vanligt tema i flickboken. Att bli vuxen och att finna identitet ett 

vanligt tema i den moderna flickboken.186 Detta tema är viktigt i de tre studerade romanerna. 

     Den moderna flickboken utmanar samhällets traditionella värderingar.187 Denna företeelse 

diskuteras under punkt 5.2.2.4.  

     Referenslitteraturen beskriver främst vilka teman som är vanligt förekommande i den 

traditionella flickboken. De studerade romanerna vänder sig mot den traditionella flickboken, 

vars uppgift var att uppfostra flickor till goda mödrar. Det är dock inte felaktigt att kalla 

romanerna för moderna flickböcker. 

 

5.2.2 Den samtida ungdomsromanen  

Det finns två olika infallsvinklar och skildringssätt inom ungdomsromaner gällande hur 

vardagen ser ut för ungdomar. I många romaner skildras tillvaron utifrån vedertagna och 

allmänna föreställningar om hur livet bör se ut för en tonåring. Det vill säga att det främst är 

teman som kärlek, vänskap och relationer som skildras. Att skildra den allmänna 

föreställningen av ungdomstillvaron kan medföra att ungdomarna enbart får läsa om sådant 
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som de känner till sedan tidigare. Att beskriva tillvaron på detta vis, leder även till att 

skildringen snabbt blir daterad.  

     I andra romaner bryter författaren mot normen och skildrar ungdomstillvaron utifrån mer 

sällsynta perspektiv. Exempelvis kan dessa romaner innehålla teman som skildrar 

barnmisshandel eller föräldrars missbruk. Dessa tillvägagångssätt kan vara givande ur litterär 

synvinkel. Dock har dessa framställningssätt fått mycket kritik i form av att de betar av 

efterfrågade ämnesområden. De har även blivit kritiserade för att ge en förvrängd bild av den 

tillvaro som ungdomar befinner sig i.188 De studerade romanerna bryter mot etablerade 

normer. Ungdomstillvaron skildras utifrån mer sällsynta perspektiv. I de tre romanerna är 

teman som incest, kärlek till äldre män och tonårsgraviditet centrala. Romanerna kombinerar 

dock dessa teman med andra mindre kontroversiella ämnen, så som kärlek, vänskap och 

familjerelationer. 

      

5.2.2.1 Familjebild 

Att finna en egen identitet och att utvecklas som människa är karakteristiskt för 

ungdomsromanen. Denna utveckling står vanligtvis i nära förbindelse med protagonistens 

familj. I dagens ungdomsromaner beskrivs familjerna ofta som problematiska och de strider 

ibland mot föreställningar om familjer som består av mamma, pappa och barn. Familjen är en 

viktig del av ungdomsromanen.189 Det är vanligt att ungdomsromanen tar upp problematiska 

ämnen, kopplade till protagonistens liv. Protagonistens hemmiljö är ofta fylld av problem. 

Bland annat skildras familjemedlemmar som är kriminella eller som utövar misshandel på 

andra familjemedlemmar.190 Familjeformerna i de tre romanerna är av varierande art, både 

Amandas och Jessicas familjer strider mot traditionella föreställningar.  Protagonisterna har 

dock inte direkt problematiska hemsituationer. Det är enbart Elins pappa som har misshandlat 

hennes moder vid ett tillfälle. 191 Föräldrarna har problem och har ett stormigt bråk i slutet av 

romanen.192  

      

 

 

 

                                                           
188 Furuland m.fl. s. 297f. 
189 Ibid, s. 298. 
190 Ibid, s. 302f.  
191 Bredow, Som om ingenting, s. 173f. 
192 Ibid, s. 188f. 
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5.2.2.2 Kärlek och förhållanden 

Livet utanför hemmet är mycket viktigt i ungdomsromanen. 193 I samband med detta intar 

romanser, förälskelser och erotik en naturlig plats i ungdomsromaner.194 Så är även fallet i de 

tre romanerna. Kärlek mellan olika åldersgrupper har också blivit ett allt vanligare tema i 

ungdomsromanerna.195 Denna typ av kärlek skildras både i Syskonkärlek och i Som om 

ingenting. 

 

5.2.2.3 Vänskap 

Gällande huvudkaraktärens vänskapskrets i ungdomsromanen, skildras denna ofta i 

förhållande till protagonistens intressen. Exempelvis är det vanligt att vännerna träffas i 

samband med sport eller genom andra specialintressen, som till exempel musik. Den moderna 

ungdomsromanen skildrar främst vänskap mellan pojkar och skildrar ogärna vänskap mellan 

flickor. Istället finns det oerhört många romaner som riktar sig till lägre åldrar, vilka skildrar 

vänskap mellan flickor.196 Amanda och Eva har samma intresse och träffades på en 

teckningskurs. Jessica och Carins vänskap växer fram genom att de väntar barn samtidigt. I 

motsats till detta är Elin främst vän med Tessa eftersom de bor grannar.   

     När vänskap mellan tjejer beskrivs i ungdomsromaner är det vanligt att flickorna genomför 

en känslomässig utredning. Det vill säga att de ständigt är medvetna om vad vänskap för med 

sig och vilka konsekvenser vänskap har. De analyserar således vännen och 

vänskapsförhållandet mellan dem.197 Både Amanda, Elin och Jessica analyserar vänskapen de 

har med deras väninnor. Vänskapsbanden är viktiga i samtliga romaner. Detta bryter mot 

ungdomsromanernas genomgående ovilja att skildra vänskap mellan flickor. Viktigast är de i 

Som jag vill vara.  

 

5.2.2.4 Problem, identitet, traditionella könsroller och vuxenhet 

Fångenskapstemat, vilket är typiskt för de samtida ungdomsromaner där flickor fungerar som 

huvudkaraktärer,198 existerar i de tre romanerna. De tre huvudkaraktärerna beskrivs periodvis 

som ensamma och är ofta nedstämda. Samtliga blir de svikna av personer som står dem nära. 

Amanda blir främst sviken av Berit som väljer att sära på syskonen, då hon får veta att de har 
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ett förhållande.199 Ludvig träffar Amandas kompis Ellen under en period, då han försöker 

undvika Amanda.200 Efter detta känner sig Amanda otroligt sviken av honom och ensam.201 

Även David och Eva sviker Amanda vid ett tillfälle, då de har samlag. Även här känner sig 

Amanda ensammast i hela världen, då hennes två trygga klippor har svikit henne.202 Paul 

väljer Monika framför Elin, vilket medför att Elin känner sig sviken och av honom och 

utlämnad. Detta resulterar i att hon planerar att begå självmord.203 Arvid ställer inte upp för 

Jessica då hon behöver hans stöd. Han säger bland annat att han skall ljuga om att det inte är 

hans barn.204 Jessica blir även sviken av Louise, då hon väljer att inte stötta henne och 

dessutom berättar för Siv att Jessica är tveksam till att genomföra abort.205 Jessica blir också 

till en början sviken av Siv, som vill att hon skall genomföra en abort. Siv säger bland annat 

att hon får klara sig själv om hon vill föda barnet.206 Jessica känner sig otroligt ensam 

emellanåt.207  

     I ungdomsromaner skildras ofta tillvaron som ångestladdad. Ungdomarna känner sig 

fångna och får påtryckningar från samhället och även från sin närmaste omgivning, så som 

familjen, vänner och lärare. 208  I de tre romanerna framställs tillvaron ibland som 

ångestladdad och karaktärerna får påtryckningar från sin närmsta omgivning. Amanda och 

Ludvig får påtryckningar från Eva209 och även från Berit och Ylva.210 Elin får påtryckningar 

främst från sin pappas sida.211 Jessica får ständiga påtryckningar från Siv. Louise, Arvid och 

hans föräldrar. Karaktärerna känner även skuld och otillräcklighet, vilket är typiskt för 

fångenskapstemat.212 Amanda känner exempelvis vid ett tillfälle att hon utnyttjar samtliga i 

hennes närhet.213 

     Tjejers samtida upplevelser skildras sällan i de moderna ungdomsromanerna.214 Detta är 

något som samtliga av de tre romanerna vänder sig mot. I de böcker som skildrar flickors 

samtida upplevelser, fungerar flickors strävan bort från de traditionella könsrollerna som 

                                                           
199 Bredow, Syskonkärlek, s. 231. 
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centrala teman. Flickorna söker en identitet och frihet. Karaktärerna upplever ofta att de lever 

i en falsk värld eller känner sig fångade i fasta könsroller i de samtida ungdomsromanerna. 

Det finns vanligtvis ett behov av frigörelse och själständighet bland karaktärerna, vilket har 

sitt ursprung i förtrycket från bland annat vuxenvärlden.215 Denna strävan kan leda till 

konflikter med partners och föräldrar om de inte delar protagonistens värderingar.216 

Huvudkaraktärerna strävar bort från de traditionella könsrollerna. Detta är dock inte ett 

centralt tema i romanerna. Syskonkärlek utspelar sig i början av åttiotalet, vilket skiljer denna 

roman från de två andra, vilka utspelar sig under nittio- och tvåtusentalet.  Könsrollerna 

skildras på ett tydligt vis i relationen mellan Amanda och Johan. Johan säger vid ett tillfälle 

till Amanda att flickor inte brukar äta lika fort som hon gör. Amanda svarar då att hon inte är 

som flickor brukar vara, utan att hon är som hon brukar vara. Johan undrar även över varför 

Amanda aldrig använder kjol och menar att det är kvinnligt att använda kjol. Han frågar 

Amanda om hon inte vill vara kvinnlig. Han tycker även att Amanda skrattar som en 

byggarbetare. Amanda i sin tur tycker att Johan både fnittrar och äter som ett fruntimmer. 

Johan ber Amanda att bära kjol då hon skall hälsa på hans föräldrar. Han ber även henne att 

inte skratta högt och prata vulgärt.217 Amanda vänder sig mot de traditionella könsrollerna, 

trots att hon ibland väljer att förlika sig med dem. Ludvig ifrågasätter Johans önskan om att 

Amanda skall ha kjol på sig. Amanda säger att hon antar att Johans föräldrar tycker att flickor 

skall ha kjol och väljer därefter att klä sig i kjol.218 När Amanda är på besök hos Johans 

föräldrar påpekar Johans pappa, under sin rökpaus, att det är otrevligt när unga flickor 

röker.219 Även detta uttalande är ett tecken på de traditionella könsmönster som romanen 

belyser. 

     Elin behöver inte försvara sin identitet eller vända sig mot traditionella könsrollsmönster i 

hög utsträckning. Det är främst hennes far, Rune, som ibland uttalar sig negativt om att hans 

son dansar, vilket enligt honom är ett kvinnligt fritidsintresse.220 I slutet av romanen är det 

dock Rune som förlikas med tanken på Peters intresse och ändrar sin åsikt angående det till 

viss del.221 

      I Som jag vill vara är det främst konflikten om det väntade barnet som leder till att de 

traditionella könsrollerna blir tydliga. Det är Jessica som skall ta hand om ansvaret för barnet 
                                                           
215 Hallberg, s. 181. 
216 Edström, Vivi ”Värderingar i ungdomslitteraturen”, Edström, Vivi, Hallberg, Kristin, Ungdomsboken - 
Värderingar och mönster, 1984, Liber Förlag, Stockholm, s. 37.  
217 Bredow, Syskonkärlek, s.78ff. 
218 Ibid, s. 106. 
219 Ibid, s. 109. 
220 Bredow, Som om ingenting, s. 39 
221 Ibid, s. 206. 
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efter att det är fött. Arvids föräldrar beskyller dessutom henne för att barnet har blivit till och 

förebrår henne för hennes val att behålla barnet. Jessica försvarar sig och menar att det krävs 

två för att ett barn skall bli till.222 

     Ett vanligt motiv i ungdomsromanen är protest mot vuxenvärlden. Dock finns det även 

positiva beskrivningar om relationen mellan flickor och deras föräldrar.223 Amanda gör revolt 

mot vuxenvärlden då hon flyttar hem till Eva.224 Det finns dock många positiva beskrivningar 

om hennes och Berits relation. Elin gör revolt mot vuxenvärlden när hon väljer att flytta till 

Stockholm.225 Om Jessicas val att behålla barnet skall ses som revolt är oklart. Hennes val 

leder dock till att hennes och Sivs relation förändras.  

     Ungdomarna i ungdomsromanerna har också ofta egna problem som inte kan härledas till 

hemmiljön. Dock är detta vanligast i ungdomsromaner som gestaltar pojkars livssituation och 

som riktar sig till pojkar.226 Några problematiska ämnen som är vanliga är bland annat död, 

sjukdom och andra företeelser som orsakar lidande.227 Protagonisterna i de studerade 

romanerna har egna problem, trots att romanerna gestaltar flickors livssituation och främst 

vänder sig till flickor. Dessa problem är strängt förknippade med processen att växa upp och 

att finna en identitet. 

     Att bli vuxen och att finna en identitet är ett vanligt tema i den samtida 

ungdomsromanen,228 samtidigt som protagonisternas utveckling står i nära förbindelse med 

deras föräldrar och syskon.229 Detta stämmer överens med de tre romanerna. I Syskonkärlek är 

det främst Ludvig bland familjemedlemmarna som är viktig för Amandas utveckling. Eva är 

även viktig för Amandas utveckling, trots att hon inte är en familjemedlem. David är likaså 

han otroligt viktig för Amandas utveckling. Det är först i deras förhållande som Amanda 

känner sig lugn och trygg.  I Som om ingenting är det Peter som fungerar som ett stöd för Elin 

och det blir även han som blir hennes räddning i slutet av romanen. Att flytta hemifrån är ett 

stort steg och medför ett kliv in i vuxenvärlden.  Trots detta är Elin relativt inåtvänd och 

berättar inte mycket angående Paul för Peter. I Som jag vill vara bidrar Siv delvis till Jessicas 

utveckling. Det är dock främst relationen med Carin och i viss mån relationen med Louise 

som bidrar till Jessicas utveckling. 

       
                                                           
222 Bredow, Som jag vill vara, s. 218 
223 Furuland, m.fl., s. 307. 
224 Bredow, Syskonkärlek, s. 236. 
225 Bredow, Som om ingenting, s. 219. 
226 Furuland, m.fl., s. 302f.  
227Ibid, s. 304. 
228Ibid, s. 281. 
229Ibid, s. 298. 
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Konflikter är oerhört vanliga i ungdomsromaner. Dessa konflikter existerar i olik hög grad.230 

Det existerar konflikter i de tre romanerna. Amanda hamnar i konflikt med de flesta i hennes 

närhet under olika tillfällen i romanen. Den mest betydande konflikten för Amanda är den hon 

har med Berit.231  I Som om ingenting existerar det inga stora konflikter, med undantag av den 

konflikt som utspelas mellan Elins föräldrar.232 Elin är inåtvänd, till skillnad från Amanda, 

som är utåtagerande. Elin hamnar inte i lika många konfliktsituationer, trots att hon ofta 

känner ilska och frustration. En exempelsituation är då hennes arbetsgivare på Godisboden 

konfronterar henne angående hennes odugliga arbetsinsats. Elin orkar inte försvara sig och 

väljer att gå därifrån och förlorar således arbetet.233 I Som jag vill vara står Jessica i konflikt 

med modern Siv. Det förekommer även en konlikt mellan Jessica och Louise, samt mellan 

Jessica och Arvid. 

 

5.2.3 Chick lit 

5.2.3.1 Familjebild 

I många romaner är det familjelivet och relationer som står i fokus. I dessa romaner finns det 

en åtskillnad mellan de anglosaxiska romanerna och de svenska. I de anglosaxiska skildras 

ofta försoningen mellan familjemedlemmar i slutet av romanerna. I svenska romaner är inte 

försoning lika vanligt som tema.234 I samtliga studerade romaner är det familjelivet och andra 

relationer som står i fokus. I Syskonkärlek sker det en viss försoning mellan Ludvig och 

Amanda. Trots detta blir deras relation aldrig densamma igen. I Som om ingenting står främst 

Elins och Pauls relation i fokus. Det sker ingen det direkt försoning mellan 

familjemedlemmarna i denna roman. Det sker en slutgiltig försoning mellan Siv och Jessica i 

slutet av Som jag vill vara, trots att försoningen till viss del skedde tidigare i romanen. De 

studerade romanerna tar upp temat försoning. Detta är dock inte ett huvudsakligt tema.      

     Nilsson menar även att huvudkaraktärerna vanligtvis inte vill ha ett likadant förhållande 

som deras mamma och pappa.235 Både Amandas och Jessicas föräldrar är skilda. Elin väljer 

trots sin skilsmässobakgrund att behålla barnet framför Arvid. Elins föräldrars ostabila 

förhållande kan vara en anledning till att Elin blir attraherad av Paul, kanske söker hon något 

annat än vad hennes föräldrar har tillsammans. Nilsson menar dock att det i motsats till detta 

finns ett återkommande tema att huvudkaraktärerna accepterar sina familjemedlemmar och 
                                                           
230 Fridell, Lena, Barnbok och barnboksforskning, 1972, Almqvist & Wiksell förlag AB, Stockholm, s. 73. 
231 Bredow, Syskonkärlek, s. 232. 
232 Bredow, Som om ingenting, s. 188. 
233 Ibid, s. 164. 
234 Nilsson, s. 147. 
235 Ibid, s. 68. 
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främst mamman. Även om huvudkaraktären anser att modern har misslyckats, är ett 

accepterande av henne en väg mot mognad och självinsikt.236 Amandas försoning med Berit 

är ett tydligt exempel på detta. ”Mamma hade tagit ifrån mig det käraste jag hade. Hon hade 

förvandlat sig själv till ett enda stort svek. Men hon var min mamma i alla fall. Hon var allt 

det där som en mamma är, och mycket mer.237 Elin anser att Torun är en bra mamma och 

tycker att Tore behandlar henne fel. Hon stöttar Torun och vill se henne lycklig, även om det 

krävs en skilsmässa mellan föräldrarna.238 Jessica är stolt över Siv och accepterar henne som 

hon är. Hon känner sig dock sviken av henne, men väljer att förlåta och gå vidare. Detta visar 

på Jessicas mognad. 

     Romanerna svarar väl till den genomgående familjebilden som existerar i Chick lit. 

 

5.2.3.2 Kärlek och förhållanden 

Romantik, relationer och sex är vanliga teman i Chick lit romanerna. Många romaner handlar 

om protagonisternas sökande efter kärlek och att hitta den rätte mannen.239 

Huvudkaraktärerna söker inte specifikt efter den rätte mannen. De söker dock efter kärleken 

och finner den. 

     I Chick lit skildras den rätte partnern till den kvinnliga huvudkaraktären ofta som erfaren, 

klok och känslosamt medveten. Han finns alltid där för kvinnan och är lika mjuk i sinnet som 

han är hård och manlig.240 David i Syskonkärlek och Paul i Som om ingenting lever upp till 

bilden av den rätte mannen i Chick lit. Arvid i Som jag vill vara är ung och lever upp till 

yngre flickors ideal och inte till de ideal som vanligtvis skildras i Chick lit. 

     Vid det tillfälle som huvudkaraktären finner den rätte mannen är det vanligt att hon börjar 

tveka och det krävs ofta övertalning för att hon skall våga ta steget att gå in i en relation med 

mannen.241 Ingen av karaktärerna i de studerade romanerna behöver bli övertalade för att ta 

steget in i en relation med männen de träffar. Personer i deras omgivning försöker snarare få 

dem att inte gå in i en relation med männen.  

     I andra romaner som tillhör Chick lit sviker männen ofta protagonisterna genom att vara 

otrogna eller genom att ljuga för dem. Detta beteende ger sällan konsekvenser för männen, då 

                                                           
236 Nilsson, s. 78f.  
237 Bredow, Syskonkärlek, s. 246f. 
238 Bredow, Som om ingenting, s. 198. 
239 Nilsson, s. 53. 
240 Ibid, s. 135. 
241 Ibid, s. 66f.  
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det är ovanligt att kvinnorna väljer att hämnas på dem.242 Samtliga karaktärer i de tre 

romanerna blir svikna av de män de älskar. De hämnas inte på dem. 

     Chick lit rymmer teman som är tidstypiska för vårt samhälle idag bland unga kvinnor. Ett 

exempel på detta är tråkigt sex som utförs utan kärlek. De tråkiga upplevelserna leder ofta till 

att kvinnan tar tristessen som sitt ansvar.243 De sexuella kontakterna framställs ofta på ett 

vardagsnära vis.244 Detta tema känns avlägset för de tre huvudkaraktärerna, vilka precis har 

inlett sin sexuella debut. För karaktärerna är sexuella kontakter spännande och fascinerande. 

Sexuella kontakter kan leda till att ett barn blir till. I Chick lit romanerna är det vanligt att 

protagonisterna är tveksamma till moderskapet och dessa uttrycker ibland negativa ordalag 

om graviditeten. Genren rymmer olika ställningstaganden till graviditet. Dels skildras kvinnor 

som inte vill ha barn och som blir chockerade då de blir gravida. Dels skildras de kvinnor som 

gör allt i sin makt för att bli gravida. Jessica i Som jag vill vara blir chockerad då hon får veta 

att hon är gravid. Männens roll i samband med kvinnans graviditet är även den skiftande. I 

många romaner framställs männen som omhändertagande och ansvarsfulla, samtidigt som de i 

andra romaner framställs som icke ansvarsfulla. Arvid lever upp till det sistnämnda.  De 

kvinnor som har oansvarsfulla män, kompenserar detta genom att vända sig till väninnor, 

vilka själva har varit gravida. 245 Jessica vänder sig till Carin. Det är vanligt att 

huvudkaraktärerna i Chick lit önskar sig ett barn. När männen till dessa kvinnor inte delar 

denna längtan, krossas ofta förhållandet.246 Jessica är endast femton år och längtar inte efter 

att få barn. Hon är dock mån om sitt kommande barn och längtar efter att föda det, efter att 

hon har bestämt sig för att behålla det. Arvid delar inte Jessicas glädje över det kommande 

barnet och deras förhållande tar således slut. I slutet av romanen blir de dock vänner och 

Arvid vill vara delaktig i barnets liv. 

 

5.2.3.3 Vänskap 

Under jakten efter den perfekta mannen fungerar väninnorna som viktiga stöttepelare.247 

Väninnor har en central plats i de tre romanerna. De är dock inte viktiga i samband med 

sökandet efter den perfekta mannen. Karaktärerna söker inte efter den rätte mannen. 

 

 
                                                           
242 Nilsson, s. 58. 
243 Ibid, s. 85ff. 
244 Ibid, s. 85. 
245 Ibid, s. 115- 119. 
246 Ibid, s. 123. 
247 Ibid, s. 147. 
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5.2.3.4 Problem, identitet och vuxenhet 

I Chick lit finns det också ett vanligt förkommande tema att huvudkaraktärerna vill finna sig 

själva och mogna.248 Genom att protagonisterna mognar ser de även annorlunda på sitt liv.249 

Detta är något som sker i Syskonkärlek och Som jag vill vara. I Som om ingenting ser inte Elin 

annorlunda på sitt liv i slutet av romanen, men hon väljer att förändra det.  

     Att bryta upp från gamla mönster är ett tema som är vanligt i samband med 

utvecklingsromaner som kombineras med Chick lit. Protagonisterna bryter upp från 

pojkvänner och/eller vänner samt ibland från föräldrar. De byter också gärna miljö.250 

Amanda flyttar till Eva och därefter flyttar hon ihop med David. Elin flyttar till Stockholm. 

Det är endast Jessica som väljer att bo kvar tillsammans med Siv, även efter Tindras födsel. 

Huvudkaraktärerna bryter inte upp från relationer i samma utsträckning som de byter miljö. 

Amanda bryter upp från Johan. De har dock inte en djup relation. Elin och Jessica bryter inte 

upp från någon relation frivilligt. 

     Det är även vanligt att Chick lit romanerna tar upp tyngre ämnen, bland annat misshandel 

och ätstörningar.251 De tre romanerna tar upp kärlek mellan olika åldersgrupper samt mellan 

syskon. De tar även upp tonårsgraviditet. I Som om ingenting beskrivs det hur Rune en gång 

har misshandlat Torun.  

 

5.2.3.5 Lyckliga slut 

Lyckliga slut är vanliga i Chick lit. Det är dock inte ovanligt att romanerna tar upp vad som 

händer sedan, efter att allt det lyckliga har inträffat.252 Här skildras vardagen som förälder och 

svårigheten att leva upp till sina egna och andras förväntningar.253 Romanerna har 

förhållandevis lyckliga slut. De tre studerade romanerna tar dock inte upp vad som händer 

senare.  

 

5.2.4 Chick lit junior 

Relationer står i fokus i Chick lit Junior. 254 Likaså är relationer oerhört viktiga i de tre 

romanerna. Det är relationen till familjemedlemmar, väninnor och pojkvänner som är det 

                                                           
248 Nilsson, s. 74. 
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250 Nilsson, s. 61. 
251 Ibid, s. 74f. 
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centrala. Sexualitet är ett vanligt tema inom Chick lit Junior.255 Detta är även ett vikigt inslag 

i de tre romanerna. 

                                                          

     Klassiska teman i Chick lit Junior är att bli vuxen och att skapa en identitet.256 Som jag har 

nämnt tidigare så är detta ett viktigt tema i de tre romanerna. 

 

5.2.4.1 Konsumtion 

Den materiella kulturen är ett vanligt inslag i Chick lit junior.257 Konsumtion är inte ett viktigt 

inslag i de tre romanerna. Protagonisterna har ett svagt intresse för konsumtion av kläder och 

andra materiella ting. Jessica i Som jag vill vara beskrivs ibland utifrån hur hon klär sig, 

speciellt i början av romanen, innan graviditeten har börjat påverka hennes figur.  

 
Det blir den mörkgröna klänningen och ett brett svart skärp med silverfärgat spänne och nitar. Hon vill inte 

bli påmind om den där svullna magen genom att försöka klämma in den i ett par snygga byxor. Med skärpet 

löst om höfterna känns magen nästan som vanligt. Kanske kan hon glömma att något flyttat in där, lever sitt 

eget liv där inne. Hon har ett par svarta skor med hög klack som passar till skärpet. En diagonal rand med 

nitar löper över dem. De är lite jobbiga att gå i, men vad spelar det för roll?258 

 

Senare i romanen, då tecken på graviditet börjar bli tydliga på Jessicas kropp, blir hon 

förvånad över vilka snygga och häftiga mammakläder det finns.259 

 

5.2.4.2 Modern kuriosa 

Det är vanligt att författaren använder sig av modern teknik, så som konversationer via MSN 

och mobiltelefonsamtal, samt andra moderna karaktäristiska för att förmedla budskapet i 

romaner som tillhör genren Chick lit junior. 260 I samband med detta märks en tydlig skillnad 

mellan romanerna. Syskonkärlek och Som jag vill vara har femton år mellan sig. Syskonkärlek 

utspelar sig i början av åttiotalet och Som jag vill vara utspelar sig under tvåtusentalet. I 

Syskonkärlek använder Amanda skolans mynttelefon.261 Elin i Som jag vill vara använder sig 

inte av mobiltelefon. I kontrast till detta använder Jessica i Som jag vill vara mobiltelefon.262 

Jessica använder även internet, där hon läser på bloggar om abort.263 Som jag vill vara 

 
255 Johnson Webb, s. 141ff. 
256 Ibid. 
257 Ibid. 
258 Bredow, Som jag vill vara, s. 85f. 
259 Ibid s. 200 
260 Johnson Webb, s. 141ff. 
261 Bredow, Syskonkärlek, s. 119. 
262 Bredow, Som jag vill vara, s. 27. 
263 Ibid, s. 111. 
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klassificeras i detta sammanhang till Chick lit junior i högre utsträckning än Syskonkärlek och 

Som om ingenting.  

     Sammanfattningsvis kan det konstateras att de studerade romanerna kan härledas till 

samtliga av de fyra genrerna och olika teman passar in i olika genrer. 

 

6. Diskussion 
Huvudkaraktärernas familjesituationer ter sig otroligt olika, både gällande hur familjerna är 

uppbyggda och gällande vilken social bakgrund de har. Gemensamt för protagonisterna är 

dock att förhållandet till deras familjemedlemmar är viktigt. Döttrarna står sina mödrar 

närmare än de står sina fäder. Både Amandas och Jessicas fäder är i stort sett frånvarande. 

Detta är en situation som jag antar att många tonårsflickor kan känna igen sig i.264 Många 

gånger är det lättare att komma överens och kommunicera med någon av det egna könet, 

speciellt under tonårstiden. Förhållandet till bröderna är också viktigt för Amanda och Elin. 

Frågan är om detta är ett ovanligt drag i böcker som beskriver tonårsflickors livssituation. Jag 

har fått uppfattningen att det är vanligare att systrar har ett nära och speciellt förhållande 

sinsemellan. Amanda har inte en god relation till sin syster Ylva, men har en otroligt nära 

relation till Ludvig. Trots att bröderna är viktiga för Amanda och Elin uttrycker Jessica aldrig 

att hon saknar ett syskon. För henne är dock vänskapsbanden med Carin och Louise starkare 

och viktigare, än de vänskapsband som Amanda och Elin har med sina väninnor. Gemensamt 

för de tre protagonisterna är att de anser att vänskap är viktigt. Amanda och Elin väljer dock 

kärleken före vänskap. Detta stämmer inte överens med Jessica och hennes sätt att vårda sin 

relation med Louise samtidigt som hon träffar Arvid.  

    Kärleken är viktig för samtliga karaktärer. Protagonisternas kärlek blir besvarad. Trots detta 

medför kärleken djupa sår inom samtliga karaktärer.265 Både Amanda och Elin blir kära i 

äldre män, en fantasi som jag upplever figurerar hos många tjejer som befinner sig i tonåren.  

     Samtliga karaktärer vill finna en identitet och det är främst detta som binder dem samman. 

Amanda och Elin befinner sig i ett liknande skede av tonåren, medan Jessica är yngre, men 

tvingas växa upp fortare än både Amanda och Elin. Amanda och Jessica har liknande 

familjesituationer, medan Amanda och Elin har mer gemensamt utanför familjelivet. Gällande 

personlighetsdrag skildras tre olika personligheter. Amanda är utåtagerande, vild och 

rebellisk. Elin är introvert och grubblar mycket för sig själv. Hon är avskärmad från 

                                                           
264 Det vill säga att unga tjejer kan tillägna sig litteraturen genom identifikation. Se 2.1 Tonårsflickors läsvanor 
och val av litteratur. 
265 Många unga tjejer kan identifiera sig med detta motiv.  
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omvärlden och sjunker djupare in i depressionen än Amanda och Jessica. Jessica är liksom 

Amanda frispråkig och framstår som den starkaste av de tre karaktärerna. Genomgående för 

jämförelsen av de tre karaktärerna är att de har många gemensamma drag som förenar dem, 

men även drag som skiljer dem åt.  

     Att karaktärerna har olika familje-, vänskaps- och kärleksförhållanden samtidigt som de 

har individuella personligheter kan enligt min åsikt bidra till att fler tjejer, med olika 

erfarenheter och bakgrunder kan känna igen sig i romanerna, då samtliga skildrar vägen till en 

vuxen identitet. Katarina von Bredow tar upp ämnen som intresserar unga tjejer och som de 

kan härleda till sig själva. Detta är en stor del av hennes framgångskoncept.  

     De tre romanerna har några år mellan sig. Anledningen till detta är att jag ville undersöka 

om det sker en utveckling av protagonisterna i de senare romanerna. Som läsare får jag en 

tydlig bild över vem Amanda är och en vagare uppfattning om vem Elin är som person. I Som 

jag vill vara återkommer de starka personlighetsdragen som Amanda bär på och personifieras 

i Jessica. I de två tidigare romanerna är inte graviditet aktuellt för Amanda och Elin. Detta är 

något som först introduceras i Som jag vill vara. Det är möjligt att detta visar på en utveckling 

av protagonisterna.  

     Att studera könsroller och utforska romanerna utifrån en feministisk analys föll sig 

naturligt med tanke på att romanerna författats av en kvinna och främst vänder sig till tjejer. 

Romanerna skildrar inte traditionella könsroller i hög utsträckning. Vad som förvånade mig 

var att när de väl yttrades, reagerade inte protagonisterna speciellt mycket. Kanske vill 

Bredow få sina läsare att reagera i samband med detta. 

     I genreanalysen jämfördes romanerna med kända teman inom fyra olika genrer. Det 

konstaterades att romanerna vänder sig mot den historiska flickboken, vars uppgift var att 

uppfostra flickor till goda mödrar. Romanerna kan kategoriseras som moderna flickböcker. 

     De kan även kategoriseras som samtida ungdomsromaner, då de svarar upp till många 

teman som är vanliga inom denna genre. Romanerna skildrar dock inte problematiska 

hemmiljöer. De avviker från ungdomsromanernas ovilja att skildra vänskap mellan tjejer.   

     Chick lit vänder sig främst till en något äldre läsekrets. Därav är många vanligt 

förekommande teman inom genren kopplade till situationer som är vanliga för något äldre 

kvinnor. Huvudkaraktärerna i de studerade romanerna söker inte efter den rätte mannen. De 

tvekar inte heller då de möter kärleken och behöver således inte bli övertalade för att skapa en 

relation med männen. De anser inte heller att sex är tråkigt, då de precis har inlett sin sexuella 

debut. Väninnorna har en central plats i de studerade romanerna. De är dock inte viktiga i 
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samband med sökandet efter den perfekta mannen. Romanerna svarade väl till den familjebild 

som ofta skildras i Chick lit. 

     I Chick lit Junior är det vanligt att många teman från Chick lit går igen. Chick lit Junior 

vänder sig till en yngre läsekrets, i likhet med de studerade romanerna. Genren vänder sig 

även till flickor. Vanliga inslag i Chick lit Junior är konsumtion och annan modern kuriosa. 

Romanerna passar inte in på Chick lit Junior i dessa avseenden.  

     Katarina von Bredow belyser teman som ingår i de fyra genrerna. Om hon gör detta 

medvetet, kan kanske detta ses som ett nytt grepp inom den litteratur, vilken riktar sig till 

flickor i tonåren. De fyra genrerna har dock influerats av varandra, där flickboken och Chick 

lit får stå som exempel. Romanerna motsvarar inte någon av de fyra genrerna till fullo och bör 

därav inte klassificeras enbart inom en genre.  

     Denna studie skulle med fördel kunna utvidgas, genom att fler romaner av Katarina von 

Bredow komparerades och studerades, med fokus på protagonisterna.  

I framtida forskning skulle det även vara möjligt att lyfta in romanerna i ett didaktiskt 

perspektiv. Det vill säga att bland annat undersöka vad som lockar unga tjejer till att läsa 

Katarina von Bredows romaner. Det skulle även kunna vara tänkvärt att pröva hur hennes 

romaner kan användas i undervisningen, i skolan för de äldre åren.  

     En narrativ analys med fokus på form skulle även vara intressant att genomföra. I denna 

analys skulle intrigen eller berättelsens struktur stå i centrum.  

     Det skulle även vara möjligt att göra en narrativ analys i form av en innehållsanalys av 

Katrina von Bredows romaner och därav endast behandla en del inom berättelsen i flera 

romaner.  

 

7. Sammanfattning 
I denna uppsats behandlas och kompareras tre av Katarina von Bredows romaner, med fokus 

på huvudkaraktärerna. De romaner som studeras är Syskonkärlek (1991), Som om ingenting 

(1999) och Som jag vill vara (2007). 

     Uppsatsens huvudsakliga syfte är att studera och att jämföra protagonisterna i romanerna 

och i viss utsträckning studera dem med hjälp av feministisk analys. Syftet är även att utföra 

en genreundersökning för att kartlägga hur romanerna förhåller sig till den samtida 

ungdomsromanen, flickboken, Chick lit och Chick lit junior. 

     En kort presentation av genrerna den samtida ungdomsromanen, flickboken samt Chick lit 

och Chick lit junior introduceras under avsnittet forsknings- och genreöversikt. 
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Enligt feministisk litteraturteori präglas de litterära texterna av genusforskningen och givna 

könsrollsmönster, som i sin tur även påverkar dem som läser texterna. Analysen utgår i viss 

utsträckning efter dessa könsrollsmönster. Protagonisterna jämförs utifrån gemenamma 

teman, så som relationer inom familjen, kärlek och vänskap. Huvudkaraktärernas 

familjesituationer ter sig otroligt olika, både gällande hur familjerna är uppbyggda och 

gällande vilken social bakgrund de har. Gemensamt för protagonisterna är dock att 

förhållandet till deras familjemedlemmar är viktigt. Döttrarna står sina mödrar närmare än de 

står sina fäder. Två av protagonisternas fäder är i stort sett frånvarande. Gemensamt för de tre 

protagonisterna är att de anser att vänskap är viktigt. Kärleken är också viktig för samtliga 

karaktärer. Protagonisternas kärlek blir besvarad. Trots detta medför kärleken djupa sår inom 

samtliga karaktärer. Två av protagonisterna blir kära i äldre män. Samtliga karaktärer vill 

finna en identitet och det är främst detta som binder dem samman. Romanerna skildrar inte 

traditionella könsroller i hög utsträckning.      

     I genreanalysen jämfördes romanerna med kända teman inom den samtida 

ungdomsromanen, flickboken, Chick lit och Chick lit junior. Det konstaterades att romanerna 

vänder sig mot den historiska flickboken, vars uppgift var att uppfostra flickor till goda 

mödrar. I romanerna blandas de fyra genrerna och romanerna bör inte kategoriseras under 

enbart en genre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 
 



Litteraturförteckning 

Primärlitteratur 
Bredow, von, Katarina, Som jag vill vara, 2007, Rabén & Sjögren Bokförlag, Stockholm. 
 
Bredow, von, Katarina, Som om ingenting, 1999, Rabén & Sjögren Bokförlag, Stockholm. 
 
Bredow, von, Katarina, Syskonkärlek, 1991, Norstedts Förlag AB, Stockholm. 
 
Sekundärlitteratur 
Brodow, Bengt, Perspektiv på Svenska -del II Momenten, Ekelunds förlag AB, Solna, 1996. 
 
Edström, Vivi ”Värderingar i ungdomslitteraturen”, Edström, Vivi, Hallberg, Kristin, 
Ungdomsboken - Värderingar och mönster. Liber Förlag, Stockholm, 1984.  
 
Furuland, Lars, Svensson, Sonja, Ørvig, Mary, Ungdomslitteraturen - Ord och bilder för barn 
och ungdom III.Rabén & Sjögren, Stockholm, 1994. 
 
Fridell, Lena, Barnbok och barnboksforskning. Almqvist & Wiksell förlag AB, Stockholm, 
1972. 
 
Hallberg, Kristin (red), Läs mig, Sluka mig! Natur och kultur, Järfälla, 1998. 
 
Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders Epikanalys - En introduktion. Studentlitteratur, 
Lund, 1999. 
 
Iversen, Irene, ”Innledning”, Iversen, Irene (red), Feministisk litteraturteori. Pax forlag, Oslo, 
2002. 
 
Johnson Webb Joanna ”Chick Lit Jr: More Than Glitz and Glamour for Teens and Tweens”, 
Ferris, Suzanne & Young, Mallory,  Chick Lit The New Woman´s Fiction. Routledge, New 
York, 2006. 
 
Langås, Unni, ”Könets dilemma. Feminism och litteraturforskning”, Arpling, Åsa, 
Nordenstam, Anna, Feministiska litteraturanalyser 1972-2002. Studentlitteratur, Lund, 2005. 
 
Nilsson, Maria, Chick lit - Från glamour till vardagsrealism. BTJ Sverige AB, Lund, 2008. 
 
Toijer- Nilsson, Ying, Westin, Boel (red), Om flickor för flickor - Den svenska flickboken. 
Rabén & Sjögren, Stockholm, 1994. 
 
Ulfgard, Maria, För att bli kvinna – och av lust: En studie i tonårsflickors läsning, B. 
Wahlströms, Stockholm, 2002. 
 
Westin, Boel, “Flickboken som genre”, Westin, Boel, Toijer- Nilsson, Ying, Om flickor för 
flickor - Den svenska flickboken. Rabén & Sjögren, Stockholm, 1994. 
 
Ying Toijer- Nilsson, ”Vänskap i ungdomsböcker”, Edström, Vivi, Hallberg, Kristin, 
Ungdomsboken - Värderingar och mönster, Liber Förlag, Stockholm, 1984. 
                     

37 
 



38 
 

Ørvig, Mary Flickboken och dess författare- Ur flickläsningens historia, Gidlunds, 
Hedemora, 1988.  
 
 
Internet 
Katarina von Bredow, http://www.katarinavonbredow.se/biografi.html, (2008-11-19). 
Ansvarig utgivare: Alexander Engzell. 
 
Lärarnas riksförbund, rapport från 2005, Elevernas läsvanor, http://www.lr.se/lrweb/home. 
nsf/ByKey/PKAEL-6HNHC4/$file/Elevernas % 20läsvanor % 202008.pdf, (2009-02-18). 
Ansvarig utgivare: Lärarnas riksförbund.  
 
Skolverket,  www.skolverket.se, (2008-12-21). Ansvarig utgivare: Skolverket. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.katarinavonbredow.se/biografi.html
mailto:alexander.engzell@gmail.com
http://www.lr.se/lrweb/home.
http://www.lr.se/lrweb/home.
http://www.skolverket.se/

	Innehållsförteckning C - uppsats.pdf
	3. Teori och Metod 6

	C-uppsats.pdf
	3. Teori och Metod 


