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This essay is a qualitative content analysis of Flickornas julbok and 

Pojkarnas julbok from 1915/1916 to 1920 and from 1966 to 1970. Main 

focus is the representations of gender that is produced in the books, and how 

the ideal of the girl and the ideal of the boy is described. 

 

The result shows that the girl is undergoing a change of personality. The ideal 

image of the girl develops from caring, helpful, compassionate, and diligent, 

to become independent and brave. The Ideal for the boy in the books, both 

from the 1910s and 1960s, is described as adventurous, courageous, curious, 

independent, sensible, strong and loyal. In the 1960s books the girl and the 

boy are described with similar characteristics, but the girl is also expected to 

be cute while boy is expected to be technical and knowledgeable. The 

descriptions of the girl and the boy in the books conform the norm how boys 

and girls were expected to be at the time when the books were written. 
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1. Inledning 

 

Fram till 1800-talets mitt var i sort sett alla barn- och ungdomsböcker främst 

avsedda för pojkar. Pojkarna skulle förberedas för att klara av viktiga 

samhällsuppgifter. Flickor ansågs däremot inte behöva ta del av kunskap 

genom litteraturen.1 I samband med införandet av allmän skolplikt 1842 

uppstod ett större behov av litteratur för både pojkar och flickor, och 

produktionen av barn- och ungdomsböcker kom igång på allvar. Tidigare 

hade moraliserande berättelser dominerat marknaden, men vid sidan om 

dessa breddades och differentierades barnlitteraturen nu i olika genrer. 2 Ur 

äventyrsböcker föddes pojkboken, och ur uppfostringslitteratur och de 

borgerliga familjeromanerna utvecklades flickboken.3 Kategoriseringen 

byggde främst på barns ålder, kön och samhällsklass. Litteraturen kom 

därmed under slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet att bli 

uppdelad i pojk- respektive flicklitteratur. År 1902 började böckerna tydligt 

benämnas som pojk- respektive flickböcker, och överskrifter som ”för 

pojkar” och ”för flickor” blev vanliga.4  

 

Den äldsta litteraturen hade anknytning till pedagogiken, och spelade en 

betydande roll i barnuppfostran. Barn skulle fostras till dugliga 

samhällsmedborgare. Med hjälp av barnboken kunde önskvärda normer och 

värderingar överföras till de unga läsarna.5 Tankarna om att pojkar och 

flickor skulle uppfostras olika påverkade litteraturen. Flickor skulle 

uppfostras till goda mödrar, medan pojkar skulle uppfostras till att klara av 

betydelsefulla uppgifter i samhället. Flickorna skulle ägna sig åt stillsamma 

                                                
1 Lars Furuland, Mary Orvig, & Sonja Svensson, Ord och bilder för barn och ungdom. 3, 
Ungdomslitteraturen : historik, kommentarer, texturval, Stockholm 1994, s. 17.  
2 Lena Kåreland, Modernismen i barnkammaren. Barnlitteraturens 40-tal, Stockholm 1999, 
s.129. Samt Lena Kåreland, Barnboken i samhället, Stockholm 2009, s. 44ff.  
3 Lena Kåreland, Möte med barnboken : linjer och utveckling i svensk barn- och 
ungdomslitteratur, Stockholm 1994, s. 30. 
4 Kåreland 1999, s.129. samt Kåreland 2009, s. 44ff.  
5 Kåreland 1994,  s. 26 



 

 3

lekar, medan pojkarna skulle leka krig och äventyrliga lekar.6 Flickböckerna 

kom på så vis att utspela sig i hemmen eller skolan medan pojkböckerna 

handlade om stora äventyr.7 I flickböckerna stod känslor, inte minst kärlek 

och väntan på den rätte, i centrum. Pojkböckerna beskrev oftast en yttre 

handling. Såväl flickböckerna som pojkböckerna har fått utstå kritik för att de 

konserverade gamla könsroller.8  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med föreliggande uppsats är att analysera representationerna av genus i 

flickboken och pojkboken utifrån ett historiskt förändringsperspektiv från år 

1915 till år 1920 samt år 1966 till år 1970. Fokus har särskilt lagts på 

eventuella förändringar i bilden av idealflickor och idealpojkar i böckerna 

under undersökningsperioden.   

 

• Hur beskrivs ideal-flickor/unga kvinnor i Flickornas julbok?  

• Hur beskrivs ideal-pojkar/unga män i Pojkarnas julbok?  

• Hur skiljer sig idealbilden av flickor/unga kvinnor från idealbilden av 

pojkar/unga män i böckerna? 

• Sker det någon förändring över tid gällande beskrivningarna av 

idealbilder?  

• Vilka eventuella historiska förklaringar kan man se till en eventuell 

förändring?  

 

1.2 Urval och avgränsningar 

 

Runt år 1900 pågick en livlig debatt om manligt och kvinnligt i litteratur, 

tidningar och föreningar.9 Böckerna som skrevs runt åren 1915 till 1920 

                                                
6 Ingrid Nettervik, I barnbokens värld, Stockholm 2004, s. 83. 
7 Kåreland 1994, s. 84f.  
8 Lena Kjérsen Edman, Barn- och ungdomsböcker genom tiderna, Stockholm 2000, s.72. 
9 Anita Göransson,”Kön, handling och auktoritet” i Anita Göransson m. fl. Sekelskiften och 
kön, Stockholm 2000b, s. 108. 
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skrevs mitt i debatten om kvinnors och mäns eventuella särart. Böckerna som 

skrevs åren 1966 till 1970 skrevs däremot när den ledande tron om kvinnor 

och män till grunden var likadan.  För att se om könsnormerna konserveras 

kommer flickböcker och pojkböcker utgivna i början av 1900-talet att 

jämföras med böcker utgivna under andra halvan av 1960-talet. Föreliggande 

uppsats kommer endast att analysera nedslag ur serierna Flickornas julbok 

och Pojkarnas julbok, eftersom dessa serier såldes i stora upplagor och 

därmed lästes av många flickor och pojkar. Analyserna kommer att bygga på 

de första böckerna i serierna (nedslag från åren 1915/1916 till 1920) samt de 

sista böckerna i serierna (åren 1966 till 1970). Analysen kommer endast att 

bygga på representationer av kön. Det innebär att andra djupgående analyser, 

såsom analyser av klass och etnicitet, inte kommer att göras.   

 

Flickböckerna från 1910-talet handlar i stort sett uteslutande om flickor. På 

sin höjd har flickorna en pappa eller en bror. På samma sätt handlar 

pojkböckerna, både från 1910-talet och från 1960-talet endast om pojkar. 

Flickorna i de senare böckerna lever däremot inte i en enkönad värld. I 

böckerna förekommer såväl bröder som kavaljerer och äkta män. Pojkarna 

tillåts däremot sällan spela någon egen roll i böckerna, annat än som ett 

objekt att svärma för. Därmed kommer endast flickor och unga kvinnor att 

analyseras djupgående i flickböckerna. Beskrivningar av flickorna kommer 

alltså att ställas mot varandra, inte mot det ”motsatta” könet, för att visa på 

förändring. I pojkböckerna är flickans roll begränsad, och därför kommer 

pojkarna och de unga männen att vara de enda som analyseras i dessa böcker. 

Att titta på hur pojkar framställs i flickboken eller flickor i pojkboken skulle 

inte medföra ett rättvist resultat. 

 

1.3 Disposition 

 

Kapitel två presenteras de teoretiska utgångspunkterna: Yvonne Hirdmans 

genussystem och genuskontrakt samt Raewyn Connells teorier om 

hegemonisk maskulinitet. 
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I kapitel tre presenteras den tidigare forskningen som har publicerats 

angående flickböcker och pojkböcker, samt i vilket läge forskningen befinner 

sig i dag.  

 

Kapitel fyra tar upp uppsatsens metod, kvalitativ textanalys. I kapitlet 

presenteras också de flickböcker och pojkböcker som analyseras i uppsatsen. 

 

I kapitel fem redovisas hur synen på kön samt flickors och pojkars uppfostran 

har förändrats.   

 

Kapitel sex är en genomgång av flickböckernas och pojkböckernas historiska 

framväxt. Följt av en beskrivning av vad som utmärker genrerna.  

 

I kapitel sju redovisas och analyseras uppsatsens resultat. 

 

I kapitel åtta presenteras slutsatser som diskuteras utifrån tidigare forskning.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

 

För att förstå de bakomliggande skälen till varför flickor och pojkar 

framställs olika används ett genusperspektiv i uppsatsen. Teorin används för 

att förklara hur kvinnligt och manligt konstrueras och upprätthålls i 

samhället.  

 

Alla föds och socialiseras in i normer, vanor och beteenden. En av de kanske 

allra tydligaste normerna är könsrollen. Könstillhörighet är en grundläggande 

del i barns identitetsutveckling. Barn blir tidigt medvetna om könskoderna, 

det vill säga hur flickor och pojkar förväntas uppföra sig. Barnen försöker 

sedan anpassa sig efter sin tilldelade roll.10  

 

De flesta mänskliga egenskaper är inte knutna till det biologiska könet. 

Genusbegreppet infördes för att kunna skilja på skapade idéer och det 

naturligt givna. Antropologen Don Kulick menar att:  

 
Genus, däremot, betecknar ett betydelsesystem som består av två varandra motsatta 

och uteslutande kategorier vari alla människor placeras. Genus baseras på en kulturell 

tolkning av de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor. Det är viktigt att 

framhålla att det inte är de bilogiska skillnaderna i sig som utgör genus, utan det är 

tolkningen av dessa.11  

 
Genus är därmed en tankekonstruktion baserad på kulturella tolkningar av de 

biologiska skillnaderna mellan man och kvinna. Tankekonstruktionen hjälper 

oss att dela in och strukturera samhället. De vanligaste kategorierna för att 

organisera samhället är ”manlighet” och ”kvinnlighet”. Uppdelningen befästs 

genom att vi ser ”manligt” och ”kvinnligt” som motsatser till varandra.12  

 

                                                
10 Lena Kåreland, Modig och stark – eller ligga lågt: Skönlitteratur och genus i skola och 
förskola, Stockholm 2005, s. 10. 
11 Don Kulick,”Hur man blir en riktig kvinna eller man” i Don Kulick (red.) Från kön till 
genus: kvinnligt och manligt i ett kulturellt perspektiv, Stockholm 2000, s. 11. 
12 Helena Josefsson, Genus hur påverkar det dig?, Stockholm 2005, s. 15 
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De flesta forskare menar att det är kulturella och sociala förväntningar som är 

avgörande för skillnader mellan könen. De kulturella och sociala mönstrena 

är dock så djupt rotade i oss att de kan tyckas naturliga och medfödda.13 

Eftersom samhället och relationer mellan människor ständigt förändras, 

förändras även genus över tid och i olika kulturer. Gemensamt för alla tider 

är dock att genus är ett sätt att uttrycka, konstruera och reproducera makt.14 

  

För att få en ökad förståelse för genus används i föreliggande uppsats 

historieprofessor Yvonne Hirdmans teori om genussystem. Som en motpol 

mot Hirdmans feministiska tankar där kvinnan står i centrum, används den 

australiensiska sociologen Raewyn Connells tankar om maskulinitet och om 

hur manlighet skapas i samhället.  

 

2.1 Hirdmans genussystem och genuskontrakt 

 

Yvonne Hirdman använder sig av begreppet genus för att komma ifrån det 

äldre ordet könsroll. Hennes tolkning av genus liknar den beskrivning som 

Kulick gör, men för Hirdman handlar det inte bara om att kategorisera 

människor och tolka biologiska skillnader. Hon menar att det är en hel 

process som gör att människor formas till sitt ”maskulina” eller ”feminina” 

genus. Processen skapar också hierarkier och olikheter. Genom att använda 

ordet könsroll, menar Hirdman, att en förenklad uppdelning mellan 

begreppen kön och roll sker. I och med en sådan uppdelning tilldelas män 

och kvinnor utifrån sitt biologiska kön roller som de enkelt kan välja att kliva 

i eller ur. Enligt Hirdman är det dock inte så enkelt. Hon använder sig istället 

av begreppet genussystem.15 

 

Tankarna om genussystem är inte en enhetlig teori, utan beskriver 

förhållandet mellan könen. Genus är en föränderlig tankekonstruktion som 

                                                
13 Josefsson, 2005, s. 6. 
14 Eva Gothlin Kön eller genus?, Göteborg 1999, s. 5.  
15 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, Malmö 2003, s. 11ff.  
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representerar föreställningar om män och kvinnor vid en viss tidpunkt, och 

som genererar nya föreställningar som manifesteras i en social verklighet. 

Hirdman menar att genussystem är en ordningsstruktur av könen som 

upprätthålls av två principer: dikotomin och hierarki. Dikotomin innebär 

isärhållande, det vill säga att ”manligt” och ”kvinnligt” inte bör blandas. 

Hierarki syftar till att mannen är norm, och därmed står för det naturliga och 

allmängiltiga. Det ”manliga” står alltid över det ”kvinnliga” i en hierarkisk 

ordning. Rangordningen ligger inordnat i åtskillnaden av könen. 

Genussystemets bärande principer är därmed könens isärhållande och manlig 

dominans.16 Ju kraftigare isärhållandets logiker är desto mindre ifrågasatt blir 

den manliga dominansen, och tvärtom: ju svagare isärhållande desto mer 

ifrågasatt blir den ”manliga normens primat”.17  

 

Hirdman anser vidare att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att bryta sig 

loss från idéerna om vad som är ”manligt” och ”kvinnligt”, och den manliga 

dominansen, eftersom tankarna sträcker sig så långt tillbaks i tiden. Enligt 

Hirdman har varje samhälle och varje tid ett slags kontrakt mellan könen. 

Kontraktet finns mellan varje enskild man och kvinna, mellan män och 

kvinnor på det sociala planet samt mellan mannen och kvinnan som grupp. 

Det bygger på föreställningar om hur män och kvinnor bör vara, men också 

om hur kvinnor och män interagerar och socialiserar med varandra. 

Kontraktet berättar hur män och kvinnor skall vara mot varandra, hur de skall 

prata, vem som skall förföra vem, vilka kläder och redskap som passar vem 

etc. Genuskontraktet ”ärvs” från en generation till nästa genom att modern 

introducerar dottern i det, och fadern sonen. Beroende på vilken 

samhällsklass kvinnan eller mannen tillhör ser genuskontraktet olika ut.18 

 

 
 
                                                
16 Hirdman, Yvonne. ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”. I 
Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter (red.), Genushistoria: en historisk exposé, 
Lund 2004, s. 113ff. 
17 Hirdman 2004, s. 125. 
18 Hirdman 2004, s. 119ff. 
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2.2 Connells maskulinitetsteori 

 

Raewyn Connell menar att könsrollsteorin innebär en teori där skillnader 

mellan könen betraktas som biologiska istället för uppkomna genom sociala 

relationer. Enligt Connell medför könsrollsteorin att människors beteende ses 

som förutbestämt, och att skillnaderna mellan män och kvinnor överdrivs 

jämfört med skillnader baserade på etnicitet, klass och sexualitet. 

Könsrollsteorin innebär dessutom att det endast finns två könsroller: en 

manlig och en kvinnlig. Det är till exempel tydligt att den manliga könsrollen 

inte innefattar homosexuella män. Könsrollsteorin är därmed enligt Connell 

inte tillräcklig.19  

 

Genus existerar enligt Connell på grund av att biologin inte bestämmer det 

sociala. Män och kvinnor följer förväntningar som inte är biologiskt knutna 

till deras kön. Skillnaderna mellan könen är istället en produkt av inlärning 

och socialisation, och också en av de mest betydande strukturerna i alla 

dokumenterade samhällen. Connell menar vidare att relationer kan bygga på 

makt, produktion eller emotionell bindning. Viktigast är de relationer som 

bygger på makt. Dessa relationer bygger på patriarkatet, det vill säga att 

kvinnor är underordnade män.20 

 

En viktig del av Connells teorier är den hegemoniska maskuliniteten som är 

utgångspunkten för alla manlighetstyper. Begreppet hegemoni betyder 

bokstavligen ledande ställning och innebär att en struktur är så dominerande i 

ett samhälle att alla i samhället på ett eller annat sätt måste relatera till 

hegemonin. Ordet härstammar från Antonio Gramscis analys av 

klassrelationer, och handlar om den kulturella dynamik som gör att en grupp 

kan upprätthålla en överordnad position i samhället. Hegemonisk 

maskulinitet innebär därmed svaret på patriarkatets legitimitet, och är en 

idealbild som förmedlas genom populärkultur och institutioner, och som alla 

                                                
19 Reywyn Connell, Maskuliniteter, Göteborg 2008, s. 59f.  
20 Connell 2008, s. 110ff. 
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förhåller sig till. Hegemonisk maskulinitet är inte någon låst karaktärstyp som 

ser likadan ut överallt och vid alla tillfällen.  Istället är det en position i ett 

visst mönster av genusrelationer, en position som alltid kan komma att 

ifrågasättas. Även om de flesta män inte aktivt utnyttjar den maskulina 

hegemonin drar de nytta av den.  Det innebär att män, som specifik grupp, 

kan bevara makten i samhället och hålla kvinnan underordnad. Hegemonin är 

så dominerande i ett samhälle att alla i samhället på ett eller annat sätt måste 

relatera till den. Connell exemplifierar detta genom att visa på den manliga 

dominans som råder inom stat, näringsliv och militär.21 
 

2.3 Koppling mellan teoretiska utgångspunkter och föreliggande 

uppsats 

 

Med hjälp av dessa teoretiska utgångspunkter kommer föreliggande uppsats 

resultat att förklaras och tolkas. Hirdman och Connell visar hur det sker en 

uppdelning i samhället mellan ”manligt” och ”kvinnligt”. Hirdman visar hur 

uppdelningen upprätthålls genom dikotomi och den manliga normen. Connell 

menar att genom att beskriva den manliga normen kan vi förklara hur män är 

överordnade kvinnor. Genom att skapa en typisk manlighet och därifrån 

definiera kvinnan med motsatta egenskaper och intressen kan vi i så fall 

förklara kvinnans underordnade roll i samhället.  

  

 

                                                
21 Connell 2008, s. 114ff. 
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3. Tidigare forskning 

 

Här presenteras den tidigare forskningen om gjorts om flick- och pojkböcker, 

samt i vilket utgångsläge forskningen befinner sig. 

 

Populärkultur var länge ett område som betraktades som ointressant att forska 

om, men under 1960- och 1970-talen kom forskningen om barn- och 

ungdomslitteratur igång. Vid den här tiden avfärdades flick- och 

pojkböckerna som allt för könskonservativa och forskningen handlade istället 

om de nya moderna ungdomsböckerna som vände sig till både pojkar och 

flickor.22  

 

3.1 Forskning om flickböcker och flickors läsande 

 

Det var först under andra halvan av 1900-talet som forskningen om flickors 

läsande och litteratur ökade. 1988 kom Mary Ørvings bok Flickboken och 

dess författare: ur flickläsningens historia som behandlar anglosaxiska 

flickboksförfattare. Ørving beskriver flickboken endast som 

uppfostringslitteratur, och menar att det som kännetecknar litteraturgenren är 

att den är innehållsmässigt könsbunden: den är producerad för flickor.  

 

År 1994 kom den svenska antologin Den svenska flickboken: om flickor för 

flickor23 som ett försök att uppvärdera den tidiga svenska flickboken. Den 

koncentrerar sig framförallt på flickböcker skrivna på 1930-talet. Flickboken 

framställs här som könskonservativ, samtidigt som ett alternativ, eftersom 

flickorna visar möjlighet att göra uppror mot rådande normer och ideal. Om 

flickor för flickor var den första grundliga beskrivningen av flickböcker i 

Sverige, och blev startskottet för forskning om flickboken.  

                                                
22 Birgitta Theander, Älskad och förnekad. Den svenska flickboken från 1945-65, Göteborg 
2006, s. 11. 
23 Ying Toijer-Nilsson & Boel Westin, Den svenska flickboken: Om flickor för flickor, 
Stockholm 1994. 
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1998 kom Magdalena Czaplickas licentiatavhandling i sociologi, Yrhättor, 

backfischar och unga damer: ett flickboksgalleri, om hjältinnorna i svenska 

flickböcker från 1930-talet. Czaplicka delar in flickorna i tre avgränsande 

utvecklingsstadier. Yrhättan utforskar sin omgivning och prövar sin 

könsidentitet, backfischen insuper kunskap och tränar sig på att hantera 

relationer med jämnåriga och den unga damen övar sig i att ha hand om ett 

hushåll och utföra olika sociala plikter. 

 

Den hittills mest täckande studien av svenska flickböcker är Birgitta 

Theanders avhandling Älskad och förnekad: flickboken i Sverige 1945-65 

(2006).  Theanders avhandling behandlar förutom flickorna i flickböckerna 

även hur olika sociala samhällsproblem framställs i böckerna. Hon visar att 

även tabubelagda ämnen så som skilsmässa, graviditet och psykiska problem 

tas upp i flickböcker.  

 

Kritiken till flickböcker påminner i mångt och mycket om kritiken till 

veckotidningar för damer. Lisbeth Larssons avhandling En annan historia: 

om kvinnors läsning och svensk veckopress (1989) behandlar den negativa 

attityd som fanns till kvinnors läsning främst av veckotidningar. Även Ulrika 

Holgersson undersöker kvinnors läsande av veckotidningar i sin avhandling 

Populärkulturen och klassamhället: arbete, klass och genus i svensk 

dampress i början av 1900-talet (2005). Holgerssons avhandling är en studie 

av klass och genus i Svensk Damtidning under 1900-talets första decennium. 

Holgersson frågar sig vilka tankestrukturer som styrde läsarnas och 

skribenternas frågesällningar om sig själva och andra. Idealkvinnan i Svensk 

Damtidning skall vara moderlig, plikttrogen, tålmodig och kärleksfull. Vidare 

menar Holgersson att den nationella identiteten är viktigare än både klass och 

kön. Moderskapet används för att ena klasserna och därmed stärka nationen. 

Nationens fortsatta existens ansågs vara alla kvinnors gemensamma och 

individuella ansvar.   
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3.2 Forskning om pojkböcker och manlighet  

 

Forskning om mansrollen i litteraturen har bland annat bedrivits av Ronny 

Ambjörnsson, i boken Mansmyter: liten guide till manlighetens paradoxer 

(1991) där han beskriver kända män från litteraturen, som han menar kan ha 

påverkat vår nutida bild av mannen och manlighet. I övrigt är manlighet i 

litteraturen förvånansvärt lite undersökt. Jämfört med den forskning som har 

gjorts om flickböcker är pojkböcker ett mindre utforskat fält. År 1999 skrev 

Ylva Blomqvist artikeln ”Klämmiga pojkar: fostran, ideal och modernisering 

i Ebbe Lieberaths scoutböcker” i tidskriften Barnboken. Hon beskriver där 

hur pojkar fostras i Ebbe Lieberaths scoutböcker från 1920-talet. Blomqvist 

visar hur kluvenheten mellan utlevelse och självbehärskning tillämpas i 

Lieberaths böcker.  

 

1997 kom Conny Svenssons bok Tarzan i slukaråldern som utgår från de 

pojkböcker som författaren själv läste under 1900-talet. Där tittar han 

närmare på indianböcker, böcker om busungar, äventyrsböcker och 

flygböcker. År 2008 kom hans andra bok om pojkböcker: Pli på pojkar: från 

Dumas till Kar de Mumma. I den studerar han texter från ”den klassiska 

pojkbokens guldålder”, det vill säga från 1800-talets mitt till 1900-talets mitt.  

Det som intresserar Svensson är författarnas skapande av mansrollen. 

Svensson menar att pojkböckerna har dubbla moralsystem: pojkarna skall 

både lära sig att styra, och att styras. Pojkböckerna blir därför motsägelsefulla 

när individualism och äventyrslust prisas samtidigt som även lydnad och 

respekt för överheten hyllas.  

 

 

 
3.3 Forskning om könsroller i flick- och pojkböckerna 

 

När könsrollsdebatten satte igång under 1960-talet kom även den första 

kritiken mot mans- och kvinnobilder i barnböcker. Kritikerna menade att de 



 

 14

nya uppfostringsidealen skulle vara människofostran.24 Bland de första som 

började undersöka skönlitteratur för barn ur ett könsrollsperspektiv var 

litteraturvetaren Kari Skjønsberg. Skjønsberg menar i boken 

Kjønsrollemønster i skandinaviske barne- og ungdomsbøker (1977) att 

flickor i böcker från 1930-talet inte nöjer sig med att vara flickor. De vill inte 

bara sitta hemma och ger ofta uttryck att vilja vara pojkar, till exempel 

genom att klä ut sig till ”det andra könet”. Flickorna beskrivs ofta som 

pojkaktiga, de föraktar smink och är naturliga. Innan de träffar den rätte vill 

de prova att stå på egna ben. Skjønsberg konstaterar att det i 1960-talets 

ungdomsböcker inte finns någon längtan efter att vara pojkaktig. Vidare 

menar Skjønsberg att flickorna i ungdomsböcker från 1960-talet har blivit 

mer hjälplösa och mindre självständiga än sina föregångare. Skjønsberg 

menar att det kan bero på att huvudpersonerna i 1960-talsböckerna är yngre 

än huvudpersonerna i 1930-talsböckerna.   

 

1990-talets och 2000-talets forskning om flickböcker har försökt visa att 

flickboken inte endast är moraliserande och konserverande av äldre 

könsnormer. I sin avhandling Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke 

blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914-1944 undersöker Marika 

Andræ hur äldre och nyare uppfattningar om könsnormer uttrycks i 

Wahlströms ungdomsböcker utifrån ett narratologiskt perspektiv, det vill säga 

vad som berättas och hur det berättas. Andræ beskriver hur flickorna hamnar 

i situationer som de själva inte kan påverka, medan pojkarna söker upp 

äventyr och på så vis själva skapar situationer. Medan pojkarna får vara 

starka och modiga och ge sig ut på äventyr får flickorna stanna hemma och 

vara vackra och goda. Många av de flickor som i Andræs böcker uppfattar sig 

själv som vilda lugnar så småningom ner sig, förälskar sig, går i 

hushållsskola och gifter sig. Andræs slutsatser bygger på hur de olika 

genrerna är uppbyggda och vilka händelser som är viktiga i de olika 

berättelserna. Flickorna placeras i en händelse, medan pojkarna skapar en 

                                                
24 Ying Toijer-Nilsson, Berättelser för fri barn. Könsroller i barnboken, Stokholm 1978, s. 
13. 
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händelse. Vidare menar Andrae att flickorna i böckerna går från ett oönskat 

till ett önskat beteende, medan det oönskade beteendet i pojkböcker finns hos 

skurkar och andra onda karaktärer och det önskade beteendet hittas hos de 

goda huvudrollsinnehavarna. Någon historisk utveckling sker inte under 

perioden 1914-1944, enligt Andrae, gällande beskrivningen av könsroller i 

varken B. Wahlströms flickböcker eller pojkböcker.  

 

I artikeln ”Men of action: the construction of masculinity in Swedish flying 

stories” (1999) menar Ulf Boëthius att hjältarna i de svenska flygböckerna 

från 1930-talet är psykiskt starka, smidiga, friska, sportiga, modiga och 

stridskraftiga. Boëthius menar att pojkarna och männen i flygböckerna mer 

liknar huvudpersonerna i flygböcker för vuxna än vad de liknar pojkar i 

samtida pojkböcker. Piloterna karaktäriseras som en hybrid mellan maskin 

och människa med total kontroll över muskler, nerver och känslor. Han älskar 

fart, kraft och riskabla äventyr.  

 

3.4 Sammanfattning av forskningsläget  

 

Bortsett från Magdalena Czaplickas licentiatavhandling i sociologi är all 

tidigare forskning om flickböcker och pojkböcker gjord inom 

litteraturvetenskapen och präglas av litteraturvetenskapliga perspektiv. Syftet 

har varit att beskriva flickboken som genre, med fokus på diskussioner kring 

flickbokens status och litterära kvaliteter. Flickböckernas anknytning till den 

tid de skrevs är endast undersökt i mindre omfattning.  

 

Marika Andræ undersöker könsroller, men tittar inte på den historiska 

utvecklingen. I hennes avhandling beskrivs flickböcker och pojkböcker mer 

eller mindre som fasta fenomen, utan någon historisk utveckling.  Att titta på 

den historiska utvecklingen är det som denna uppsats ämnar göra. 
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4. Metod  

 

Föreliggande uppsats är en kvalitativ textanalys av flickböcker och 

pojkböcker. Källmaterialet består av nedslag ur serien Flickornas julbok 

samt Pojkarnas julbok utgivna av Åhlén & Åkerlunds förlag från åren 

1915/1916 till 1920 samt åren 1966 till 1970.  

 

4.1 Studiens upplägg 

 

Flickböckerna och pojkböckerna analyseras i föreliggande studie genom en 

kvalitativ textanalys. En kvalitativ textanalys handlar om att ta fram det 

huvudsakliga innehållet i en text genom att studera helheten såväl som 

delarna i texten, samt den kontext som den ingår i. Att ställa centrala frågor 

till texten är det grundläggande analysredskapet för undersökningen. 

Texterna läses noggrant flera gånger, samtidigt som givna frågor ställs till 

texten utifrån en analysmodell.25  

 

Vidare används en komparativ metod för att finna likheter och skillnader 

mellan böcker som är samtida. Böckerna jämförs också i början respektive i 

slutet av undersökningsperioden, för att belysa förändring över tid. 

Tyngdpunkten ligger inte på själva berättelsen utan de bilder av genus som 

böckerna vill förmedla. Eftersom syftet är att se hur representationen av 

genus utvecklas över tid läggs särskild vikt på de förändringar som sker 

utifrån en historisk kontext.  

 

4.2 Analysens utformning 

 

Analysen av karaktärernas egenskaper utgår från vilka roller och positioner 

flickor och pojkar tilldelas, hur de agerar, vilka egenskaper som tillskrivs 

dem, samt hur manligt och kvinnligt framställs i böckerna. Mindre hänsyn tas 
                                                
25 Peter Esaiasson m. fl., Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, Stockholm  2007, s. 238ff.   
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till i vilken miljö och samhällsklass de befinner sig, eftersom i stort sett alla 

böckernas huvudpersoner växer upp i medel- eller överklass och i likartade 

skyddade miljöer. Även berättarperspektivet lämnas åt sidan, eftersom det 

uteslutande är flickor som är de berättande i flickböckerna, och pojkar som är 

de berättande i pojkböckerna. Flickornas julbok är skrivna av kvinnor, medan 

Pojkarnas julbok är skrivna av män. Beskrivningarna av flickor görs i stort 

sett uteslutande av kvinnor, berättade utifrån flickors perspektiv och vänder 

sig till flickor. Pojkböckerna skrivs uteslutande av män, och berättar om 

pojkar för pojkar. Analysen bygger därför främst på en karaktärsanalys av 

böckernas huvudpersoner.  

 

Analysen slutsatser presenteras utifrån en tabell med egenskaper (tabell 1). 

Egenskaperna är valda utifrån de karaktärsdrag som ofta förekommer i 

Flickornas julbok eller Pojkarnas julbok. I böckerna från år 1915/1916 till år 

1920 beskrivs flickorna och pojkarna med exakt dessa egenskaper, eller 

snarlika egenskaper. I böckerna från 1960-talet är egenskaperna inte lika väl 

utskrivna, utan framkommer i huvudpersonernas sätt att agera.  

 

I tabellform (tabell 2 och tabell 3) jämförs också om det finns något samband 

mellan de egenskaper som huvudpersonerna i Flickornas julbok och 

Pojkarnas julbok har med de egenskaper som samhällsnormen säger att 

pojkar/män och flickor/kvinnor borde ha vid den här tiden.   

 

4.3 Källor 

 

På 1800-talet kom de första adventskalendrarna för vuxna. Runt sekelskiftet 

1800/1900 blev adventskalendrar för barn vanliga när Svenska 

Lärartidningens förlag och Folkskolans barntidning började ge ut Fågel blå 

(1890-1919) respektive Guldslottet (1899-1955). Några år senare dök det upp 

ett dussintal kalendrar för barn i tio- till femtonårsåldern, de flesta ganska 

kortlivade. Viktigast av kalendrarna var Flickornas julbok och Pojkarnas 
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julbok som gavs ut på Åhlén & Åkerlunds förlag.26 Förlaget grundades år 

1906 av Johan Petter Åhlén och Erik Åkerlund undernamnet Åhlén och 

Åkerlunds Tidskiftsfölag År 1929 såldes förlaget till Albert Bonniers förlag.27 

 

Varje år med start år 1915 för pojkböckerna och år 1916 för flickböckerna 

utgav Åhlén & Åkerlunds förlag en bok i serien Pojkarnas julbok: 

äventyrsberättelser för scouter och andra pojkar samt en bok i serien 

Flickornas julbok: berättelser för flickor från slott och koja. Fram till år 1940 

fungerade de som kalendrar, bestående av noveller från olika författare. Dels 

välkända författare som Hedvig Svedenborg, Jeanna Oterdahl och Ebbe 

Lieberath, men också mindre etablerade författare hade en chans att få sina 

noveller publicerade i kalendrarna. Från och med år 1940 gav förlaget istället 

för novellsamlingar ut olika kända och okända pojk- och flickböcker i 

serierna Flickornas julbok och Pojkarnas julbok. De sista böckerna i båda 

serierna utkom på Åhlén & Åkerlunds förlag år 1970. Julböckerna gavs ut i 

stora upplagor, och distribuerades förutom i bokhandlarna också genom 

lärarkåren, och fanns i boklådor i skolorna inför jul. 28 Det innebär att de 

lästes av många flickor och pojkar. Baksidestexten till Pojkarnas julbok 1918 

meddelar att pojkböckerna vände sig till ”gossar mellan tio och sexton år”.29 

Enligt Flickornas julbok samma år vände sig flickböckerna till flickor i 

åldern tio till femton år.30 

 

På de tidigaste böckerna i serien framgår det klart och tydligt att böckerna 

hade olika målgrupper. Åhlén & Åkerlunds egen beskrivning av den första 

Pojkarnas julbok var: ”Äfventyrsberättelser för scouter och andra pojkar är 

af ädlaste slag. Det är friskhet och rörelse, god pojkanda och oförfalskad 

                                                
26 Löfgren, Eva Margareta, ”Den unga tärnan av idag: Flickornas julböcker 1917-1956” i 
Barn & Kultur årg. 31, 1985, nr. 5, s. 115 
27 NE, sökord: Åhlén & Åkerlund. Hämtat från 
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/%C3%A5hlen-
%C3%A5kerlund?i_h_word=%C3%A5hl%C3%A9n%20&%20%C3%A5kerlunds Hämtat 
24 april 2012 
28 Löfgren 1985, s. 115. 
29 Baksidestext på Pojkarnas julbok 1918 
30 Baksidestext på Flickornas julbok 1918 
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glädje. Det är med ett ord en ungdomsbok som skapar dådlust och som äfven 

kommer att med nöje läsas af andra än pojkar”.31 Pojkböckerna vände sig 

därmed främst till pojkar, men också i viss mån till flickor. På flickboken 

stod det istället: ”Än skämtsamt, än gripande och allvarligt skildrar förf. sina 

hjältinnors öden, och ingen kan förbli likgiltig och känslolös inför de 

utomordentligt vackra bilder hon rullar upp”.32 På årgångarna 1966 och 1970 

framgår det inte att böckerna ingår i serierna Flickornas julbok respektive 

Pojkarnas julbok, detsamma gäller flickornas julbok från år 1967. Det står 

inte heller någonstans på böckerna vilken som är den tänkta målgruppen. 

Redan här visar förlaget att det inte tror att begreppet flickbok och pojkbok är 

de mest gångbara, eller den viktigaste informationen som kan tryckas på 

böckerna. 

 

I undersökningen ingår Pojkarnas julbok från år 1915 till år 1920, och år 

1965 till år 1970, samt flickornas julbok från åren 1916, 1918 och 1920, samt 

åren 1965 till 1970. Eftersom de tidiga upplagorna av julböcker är svåra att få 

tag på saknas Flickornas julbok 1917 samt Flickornas julbok 1919 i 

undersökningen.  

  

                                                
31 Baksidestext på Pojkarnas julbok 1915 
32 Baksidestext på Flickornas julbok 1916 
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5. Bakgrund 

 

Här beskrivs vilka förändringar som har skett gällande synen på genus och 

kön i Sverige från 1800-taletsmitt fram till 1960-tal.  

 

5.1 Hur skulle flickor och pojkar vara? 
 

Idéer om kvinnans underordnade position i samhället har sitt ursprung långt 

tillbaks i tiden i många olika kulturer. Fram till 1700-talet betonades mäns 

och kvinnors fysiologiska likheter och kvinnan sågs som en mindre värdig 

man.33 Föreställningarna om mäns och kvinnors särart renodlades under 

1700- och 1800-talen. Mannen och kvinnan kom nu att ses som motsatser i 

allting. En av särartsteoretikernas främsta förespråkare var Jean-Jacques 

Rousseau. Han utgick från att könen av naturen är olika och på så vis 

kompletterar varandra. Med Emile, ou de l’éduction (1762) formulerade 

Rousseau sin uppfattning, som kom att påverka såväl skönlitteraturen som 

uppfostringslitteraturen. Både mannen och kvinnan ses i romanerna om 

Emile som ofullständiga individer, som kompletterar och attraherar varandra, 

och som genom kärleken kan bilda en helhet tillsammans. Rousseau menade 

att mannen var utrustad med egenskaper som kraft, aktivitet, intellekt och 

mångsidighet, självständighet, upptäckarglädje, viljestyrka och kreativitet. 

Kvinnan var däremot passiv, svag, osjälvständig, naiv, spontan, vacker, 

följsam, känsliga och moderlig. Lärarens uppgift var enligt Rousseau att 

vårda och utveckla dessa olikheter. Pojkar måste få utvecklas i frihet. Flickor 

skulle däremot genom en knapphändig utbildning lära sig följsamhet, 

tålamod och att behaga.34  

 

År 1897 publicerades en artikel författad av biologiprofessor W. K. Brooks 

där mäns och kvinnors intellektuella skillnader presenterades. Brooks menade 

                                                
33 Claes Ekenstam, ”Manlighetens kriser & kransar: mansbilder och känsloliv vid tre 
sekelskiften” i Anita Göransson m. fl. Sekelskiften och kön, Stockholm 2000, s. 64. 
34 Anna Maria Ursing, Fantastiska fröknar: Studier av lärarinnegestalter i svensk 
skönlitteratur, Stockholm 2004, s. 29f.  
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att bland de högre stående djuren var hanar mer varierade än honorna. Vidare 

menade han att sociala skillnader orsakades av fysiologiska skillnader. Män 

skulle därmed upptäcka det nya, och kvinnor bevara det gamla. Mäns hjärnor 

möjliggjorde att de kunde begripa det okända, samt upptäcka och förstå 

filosofi och vetenskap. Kvinnors hjärnor skulle å andra sidan syssla med det 

kända, det vanliga och det vardagliga eftersom de endast klarade av rationellt 

handlande utan reflektioner.35 Rousseaus och Brooks tankar stod för den 

ledande teorin i samhället och könsskillnader kom liksom ras- och 

klasskillnader att ses som naturliga.36  

 

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fördjupades de 

samhälleligt skapade klyftorna mellan män och kvinnor, och särartstankarna 

förstärktes.37 Tidigare hade det främst varit samhällsfilosofer och präster som 

yttrat sig om könens olikheter, men under 1800-talet började även läkare och 

socialfilosofer att uttala sig i frågan.38 Biologin och psykoanalysen fastslog 

att kvinnan och mannen var olika och ansågs representera två skilda arter. En 

jämställdhet mellan män och kvinnor var därmed otänkbar, eftersom det stred 

mot naturen.39 

 

Synen på flickor/kvinnor och pojkar/män runt sekelskiftet 1900 

 

Från och med mitten av 1700-talet och under 1800-talet växer den moderna 

borgerliga mansbilden fram. Maskuliseringstendenserna växte sig som 

starkast under 1900-talets första decennier.40 Samtidigt fördes en livlig debatt 

om manlighet och kvinnlighet i litteratur, tidningar och föreningar.41 Den nya 

idealbilden var en behärskad man, i kontrast till den tidigare känslosamma 

                                                
35 Toril Moi, ”Vad är en kvinna? Kön och genus i feministisk forskning”, Res Publica, nr 
35/36 1997, s. 77 f. 
36 Susanna Hedenborg  & Ulla Wikander, Makt och försörjning, Lund 2003, s. 89. 
37 Berit Larsson, Ljus och upplysning äfven för qvinnan, Göteborg 1997, s. 141f. 
38 Tord Rönnholm, Kunskapens kvinnor: Sekelskiftets studentskor och möten med den 
manliga universitetsvärlden, Umeå 1999, s. 62. 
39 Ursing 2004, s. 89. 
40 Ekenstam 2000, s. 80.  
41 Göransson 2000b, s. 108. 
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och utlevande mannen.42 Manligheten innebar främst att arbeta utanför 

hemmet och ta ansvar för försörjningen av familjen.43 I enlighet med 

ridderliga traditioner skulle mannen vara lojal, rättfärdig, tapper, stark, 

oberoende, vidsynt, ärbar, måttlig och uthållig. Den moderna mansbilden tog 

ett tydligt avstånd till allt som sågs som kvinnligt eller omanligt. Även 

intresset för den manliga kroppen var stort. Influerad av Charles Darwins 

teorier skapades den ideala manskroppen som utstrålade styrka och 

återhållsamhet.44 I slutet på 1800-talet lades vikt vid mannens muskelstyrka, 

fysisk hårdhet och tävlingsanda.45 En vacker, stark och vältränad manskropp 

ansågs ligga i nationens intresse.46  

 

Under 1800-talet och början av 1900-talet ifrågasattes rådande genusordning. 

Kampen för bättre medborgerliga rättigheter växte. Den ”nya kvinnan” skulle 

sträva efter att leva ett självständigare liv än vad hennes mor hade gjort. 

Protesterna mot den nya kvinnan var dock starka, och med stöd av 

psykologer och samhällsteoretiker försökte kulturutövare framställa kvinnan 

som hjälplös, ondskefull och destruktiv.47 Med inspiration från Charles 

Darwin hävdades att samhället gick mot en ökad specialisering och att en 

ökad jämlikhet skulle bryta mot den naturliga utvecklingen.48 En av de mest 

inflytelserika uttolkarna av Darwin var den engelske filosofen Herbert 

Spencer. Han menade att kvinnor hade mindre energi än vad män hade, och 

deras energi skulle därför inte räcka till att både utveckla hennes sexuella 

organ och hennes hjärnas intellektuella kapacitet. Kvinnor som studerade 

                                                
42 Anita Göransson ”Inledning” i Anita Göransson m. fl. Sekelskiften och kön, Stockholm 
2000a, s. 13.  
43 Hedenborg & Wikander 2003, s. 97. 
44 Ekenstam, 2000, s. 61ff. 
45 Jens Rydström & David Tjeder, Kvinnor, män och alla andra. (Lund, 2009), s. 102 samt 
Norlin, Björn. Bildning i skuggan av läroverken: Bildningsarkivet och kollektivt 
identitetsskapande i svenska gymnasistföreningar 1850-1914, Umeå, 2010, s. 155. 
46 Ekenstam 2020, s. 61 ff. 
47 Barbara Caine & Glenda Sluga, Europas historia 1780-1920: ett genusperspektiv., 
Stockholm 2009, s. 187ff. 
48 Rönnholm 1999, s. 62. 
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under puberteten skulle enligt Spencer med största sannolikhet få missbildade 

barn.49  

 

Spencers synsätt kom att påverka bland annat skolpolitiken. Medan mannen 

betraktades som förståndigare och statusmässig högre stående än kvinnan, 

sågs hon som emotionell, ömsint och kysk.50 Behörighetskommittén som år 

1918 diskuterade huruvida kvinnor skulle få tillgång till statens högre tjänster 

eller ej, ansåg att kvinnan inte var lämpad för vissa uppgifter på grund av 

hennes lägre kropps- och hjärnkapacitet. Att tillåta kvinnan att konkurrera 

med mannen skulle på så vis skada henne, eftersom hon inte var mannens 

intellektuella jämlike.51 Risken att studerande kvinnor skulle utvecklas till en 

avkönad kvinna betraktades som överhängande. Man fruktade också att 

kvinnan skulle vända sig bort från sin plats i hemmet.52 Allt som kunde dra 

kvinnan bort från hemmet var skadligt för samhället.53 Utbildningen skulle 

därför vara inriktad på att lära flickor att ta hand om hem och hushåll.54 

Pojkarna förväntades däremot skaffa sig en utbildning för att kunna försörja 

en familj, innan de började tänka på giftermål. Den utbildning som flickor 

från finare familjer fick under större delen av 1800-talet handlade främst om 

att göra dem attraktiva på äktenskapsmarknaden. Föräldraauktoriteten var 

stark och flickorna skulle helst bara tala när de blev tilltalade. Flickorna fick 

lära sig att spela skalor, brodera och tala franska, samt att sköta ett hem. De 

skulle lära sig att behärska sina känslor, och inte bli alltför förtroliga med 

pojkar.55 Ordning och flit sågs som viktiga egenskaper liksom lydnad och 

sedlighet. Kvinnan skulle bildas till att vara sparsam, flitig, tålmodig och 

osjälvisk.56  Flickfostran gick även ut på att forma flickornas yttre, till 

                                                
49 Hedenborg & Wikander 2003, s. 87. 
50 Ekenstam 2000, s. 61ff. 
51 Rönnholm 1999, s. 82. 
52 Rönnholm 1999, s. 62f. 
53 Rönnholm 1999, s. 83. 
54 Anna-Karin Frih, ”Flickor och fysisk aktivitet kring sekelskiftet 1900” i Anna-Karin Frih 
& Eva Söderberg (red.) En bok om flickor och flickforskning, Lund 2010, s. 63. 
55 Eva Silvén-Garnet (red.), Storstadsungdom i fyra generationer, Stockholm 1991, s. 71 ff.  
56 Larsson 1997, s. 91. 
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exempel skulle de lära sig att röra sig vackert.57 Kvinnan skulle vårda sitt 

utseende, det vapen hon tilldelats istället för den styrka som hon saknade.58 

Uppfostran skulle också leda till att flickorna lärde sig att känna medkänsla 

för fattiga och utförde välgörenhetsarbete. Eftersom kvinnoöverskottet var 

stort var de unga kvinnorna också tvungna att lära sig ett yrke. I början av 

1900-talet uppvärderas husmödrar och deras arbete. Målet var att skapa 

hygieniska hem med näringsrik mat, men också att försöka bekämpa de 

borgerliga kvinnorörelsernas jämställdhetsideal.59  

 

Frågan om de psykologiska skillnaderna mellan pojkar och flickor spelade 

länge en stor roll i utbildningshistorien. Flickor betraktades som verbala, 

estetiska och socialt intresserade. Pojkar beskrevs som tekniska, praktiska 

och friluftsintresserade.60 Eftersom kvinnor ansågs ha fel biologi och sakna 

fallenhet för vetenskapliga studier och tankeverksamhet på högre 

abstraktionsnivåer anpassades undervisningen därefter. 61 Kvinnor ansågs 

förstå det konkreta, medan pojkar kunde tolka det abstrakta.62  

Pojkläroverken fokuserade på teoretiska ämnen, medan flickskolorna främst 

lärde ut humanistiska ämnen.63 Flickors kursplaner i matematik var inte lika 

omfattande som pojkars, och latin, som var ett huvudämne för pojkar, 

saknades helt för flickor Även ämnen som filosofi, fysik och kemi saknades 

vanligen i flickskolorna. 64 Barnen fick därmed tillgång till kunskap utifrån 

sitt kön och tankarna om att de hade olika anlag.65 

 

Synen på ungdomar och deras uppfostran skiljde sig också åt mellan olika 

samhällsklasser.  Skillnaden mellan manlig och kvinnlig uppfostran var större 

                                                
57 Ursing 2004, s. 69f.  
58 Marie Nordström, Pojkskola, flickskola, samskola, Lund 1987, s. 111. 
59 Kerstin Engman, Kvinnor i bildningens tjänst, Stockholm 1995, s. 32f. 
60 Gunnar Richardsson  Svensk utbildningshistoria : skola och samhälle förr och nu, Lund 
2004, s. 129. 
61 Ingela Schånberg, Det dubbla budskapet: Kvinnors bildning och utbildning i Sverige under 
1800- och 1900-talen, Lund 2004, s. 8 
62 Rönnholm 1999, s. 79ff. 
63 Rydström & Tjeder 2009, s. 94f. 
64 Schånberg 2004, s. 8. 
65 Schånberg 2004, s. 32. 
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inom medelklassen och överklassen än i de lägre samhällsklasserna.66 Medan 

överklass- och medelklasskvinnorna framställdes som sjukliga och ömtåliga 

personer var idealbilden av en arbetarkvinna en stark och kapabel kvinna.67 

Gemensamt för kvinnligheten var dock att moderligheten stod i centrum. 

Kvinnor som inte hade några egna barn förväntades utöva sina moderliga 

egenskaper ute i samhället.68 

 

Synen på flickor/kvinnor och pojkar/män vid 1900-talets mitt 

 
En ny könsrollsdebatt tog fart under 1960-talets första år. Den tidigare 

kvinnokampen hade handlat om att kämpa för kvinnors särart. Särartsteorin 

ersattes nu av en likhetsideologi, och attityderna till ”manligt” och 

”kvinnligt” förändrades.69 Nya krav om jämställdhet i hemmen, yrkeslivet 

och samhället ställdes. Kraven byggde på att ”manliga” och ”kvinnliga” 

egenskaper var inlärda, och därmed roller.70 Uppfostran, såväl i hemmet som 

i skolan, skulle inrikta sig på människofostran och motverka ett könsbundet 

yrkesval.71 Det som tidigare hade betraktats som typiskt manligt och 

kvinnligt betraktades nu som sekundärt och inlärt. Både kvinnor och män 

förväntades förvärvsarbeta, och också dela på hemarbetet och 

barnuppfostran. Hushållsarbete sågs inte längre som kvinnans sak, utan även 

män skulle ta hand om hem och barn. Tidigare hade kvinnors avlastning från 

hemarbetet diskuterats i form av utveckling inom teknik och 

samhällsservice.72 

 

1960-talet var kvinnokampens främsta decennium. Med start från slutet av 

1950-talet diskuterade unga kvinnliga politiker den bristande jämställdheten 

                                                
66 Larsson 1997, s. 33. 
67 Hedenborg & Wikander 2003, s. 86. 
68 Göransson 2000b, s. 110f. 
69 Kåreland 2009, s. 47. 
70 Ying Toijer-Nilsson, Berättelser för fria barn, Göteborg 1978, s. 13ff. 
71 Toijer-Nilsson 1978, s. 13ff. 
72 Rydström & Tjeder, 2009, s. 172f. 



 

 26

som rådde.73 Kritiken mot den statliga politik som fördes var stark. Under 

1950-talet hade kvinnoidealet varit hemmafrun, som prioriterade familjen och 

hemmet framför förvärvsarbetet.74 Från år 1961 ökade behovet av kvinnor på 

arbetsmarknaden, framförallt inom industrin och den privata tjänstesektorn.75 

Unga kvinnor ville inte stanna hemma som hemmafruar. De var utbildade 

och det fanns gott om jobb i Sverige. Kraftiga uppror gjordes också mot 

tidigare traditioner och normer.76 

 

Till skillnad från i början av 1900-talet, då flickor och pojkar fick olika 

utbildning, ställdes det också krav på en liknande utbildning för flickor och 

pojkar.77 År 1927 hade läroverken öppnats upp för flickor för att ge dem 

samma utbildningsvillkor som pojkar.78 Trots det levde de manliga 

traditionerna kvar på de högre tekniska läroverken, och vissa ämnen, såsom 

matematik och naturvetenskapliga ämnen, kom att fortsätta förknippas med 

manlighet. Flickor som studerade på de tekniska läroverken möttes ofta av 

skeptiska pojkar.79 Vetenskapens hjältar kännetecknades av traditionellt 

manliga egenskaper såsom självständighet, mod, framåtanda, ambition, 

individualitet och våghalsighet. Manlighet kom att fortsätta förknippas med 

logik och förnuft, medan kvinnlighet förknippades med kropp och utseende. 

Flickor gjordes till objekt som skulle ömma känslor. 80 

 

Vid sidan av läroverken levde flickskolorna kvar till i början av 1960-talet då 

realskolorna ersattes av den nioåriga grundskolans högstadium, och de gamla 

flickskolorna och pojkläroverken blev samskolor. Politikerna var överens om 

                                                
73 Ann-Sofie Ohlander & Ulla-Britt Strömberg, Tusen svenska kvinnoår, Stockholm 2008, s. 
225. 
74 Johansson, Lotta, ”I love lucy och 1950-talets svenska TV: Kvinnligheter och 
historieskrivning som berättar” i Diana Mulinari, Kerstin Sandell & Eva Schömer (red.) Mer 
än bara kvinnor och män: feministiska perspektiv på genus, Lund 2003, s. 220. 
75 Schånberg 2004, s. 191. 
76 Hedenborg &Wikander 2003, s. 169ff. 
77 Schånberg 2004, s. 8. 
78 Staffan Wennerholm, Framtidsskaparna : vetenskapens ungdomskultur vid svenska 
läroverk 1930-1970, Lund 2005, s. 108ff. 
79 Wennerholm 2005, s. 112 & s. 174. 
80 Wennerholm 2005, s. 233ff. 
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utvecklingen, något motstånd mot att lägga ner flickskolorna förekom inte 

från något av riksdagspartierna.81 I 1957 års skolberedning ställdes krav på en 

ökad jämställdhet, bland annat genom att införa hemkunskap även för pojkar 

från och med år 1962 när grundskolereformen klubbades.82 I läroplanen från 

år 1969 fastslogs det också att det var skolans ansvar att motverka 

”traditionella könsattityder”. 83   

 

Även om de traditionella mans- och kvinnorollerna började ifrågasättas levde 

mannen ännu kvar som familjens överhuvud med försörjningsansvar. 

Hushållsarbete och barnuppfostran sköttes i de flesta familjer av kvinnan, och 

flickor skolades tidigt till att lära sig dessa uppgifter. Flickorna hade en tydlig 

kvinnlig förebild i modern, och pojkarna en manlig förebild i fadern. 

Flickorna var ofta hårdare hållna än pojkarna, eftersom osedlighet hotade 

flickorna.84 Råden duggade tätt till flickor från veckotidningarnas 

tonårsspalter, i Bildjournalen och böcker för att göra dem mer ”kvinnliga”.85  

                                                
81 Schånberg 2004, s. 206. 
82 Richardsson 2004, s.129. 
83 Kåreland 2009, s. 47. 
84 Silvén-Garnet 1991, s. 269ff. 
85 Silvén-Garnet 1991, s. 143. 
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6 Flickbokens och pojkbokens historiska framväxt 

 

Med start vid mitten av 1800-talet splittrades litteraturen upp i flick- och 

pojklitteratur. Handlingen i böckerna skilde sig radikalt åt, eftersom pojkar 

och flickor förväntades vara olika och ha olika intressen.  

 

Under början av 1800-talet såldes folklitteratur på marknader och av 

kolportörer. Barnböckernas huvudsyfte var att uppfostra barn till goda 

kristna. För att få tillgång till nöjeslitteratur fick barnen läsa litteratur avsedda 

för vuxna. De få böcker som vände sig till flickor visade en mycket inskränkt 

framtid för deras del. Såväl böckerna som vände sig till pojkar som de som 

vände sig till flickor var fyllda av religiösa förmaningar. Barnen skulle 

fostras till dugliga medborgare. För att kunna sprida kunskap och moral 

försökte upplysningspedagogerna att anknyta berättelserna till barnens vardag 

och realistiska böcker växte fram vid sidan om äventyrsböckerna. 86  

 

6.1 Pojkbokens historiska framväxt 

 

Under 1700-talet hänvisades pojkar till att läsa äventyrsromaner avsedda för 

vuxna, såsom Robinson Crusoe. I de klassiska äventyrsböckerna är 

huvudpersonerna män som är handlingskraftiga och uppfinningsrika.87 Att 

Robinson Crusoe kom att betraktas som en barn- och ungdomsbok var ingen 

slump. Robinson var handlingskraftig och modig, två egenskaper som var 

viktiga för pojkar som skulle växa upp och bli till ”riktiga” män.88  För att 

anpassas till yngre läsare förkortades originalen och uppfostrande bitar lades 

till.89 Under 1800-talet uppstod pojkboken som genre, och äventyrsböcker 

skrivna direkt för pojkar började komma. Ett typiskt exempel är Robert Louis 

Stevesons Skattkammarön (1883, sv. 1887). Två andra pojkböcker som dök 

                                                
86 Furuland, Orvig & Svensson 1994, s. 14ff. 
87 Kjérsen Edman 2002, s. 51. 
88 Nettervik 2004, s. 99. 
89 Furuland, Orvig & Svensson 1994, s. 16. 
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upp vid samma tid var Mark Twains90 Tom Sawyers äventyr (1876, sv. 1877) 

och dess fortsättning Huckleberry Finns äventyr (1884, sv. 1885). Dessa två 

böcker startade en våg av böcker om busungar. I Sverige utkom till exempel 

år 1901 den omåttligt populära boken Anderssonskans Kalle som skrevs av 

Emil Norlander. Lärarinnan Richmal Crompton skrev mellan år 1922 och 

1968 närmare fyrtio stycken böcker om buspojken Bill. Andra tidiga 

pojkböcker var Walter Scotts Ivanhoe (1820, sv. 1821-1822), Alexandre 

Dumas d. ä. böcker De tre musketörerna (1844, sv. 1846) och Greven av 

Monte Cristo (1845, sv. 1846).91 

 

Inom pojkboksgenren finns många olika genrer samlade. En genre som blev 

stor under tidigt 1800-tal var indianböcker. När de skrevs fanns det 

fortfarande obesegrade indianstammar i Nordamerika. En av de mest kända 

och förmodligen skaparen till indianböckerna är J. F. Coopers fem böcker om 

Skinnstrumpa, bland annat Den siste mohikanen (1826, sv. 1828). Böckerna 

skrevs inte ursprungligen för barn, utan har senare bearbetats. Även Edward 

Sylvester Ellis böcker om Hjortfot lästes av en stor publik. Liksom i övriga 

pojkböcker är spänning och äventyr två viktiga ingredienser i 

indianböckerna. 92  

 

Andra genrer såsom scouthistorier, sjömanshistorier, kriminalhistorier och 

science fiction var också stora. Fransmannen Jules Verne skrev under andra 

halvan av 1800-talet och runt sekelskiftet en mängd science-fictionartade 

äventyrsromaner. En världsomseglingen under havet (1870, sv. 1871) och 

Jorden runt på åttio dagar (1873, sv. 1874) skrevs till en början för vuxna, 

men kom att bli populära bland pojkar. Även djurberättelser, såsom Ruyard 

Kiplings Djungelboken (1894, sv. 1896), lästes ivrigt av pojkar. Många av de 

tidiga pojkböckerna, har till skillnad från de tidiga flickböckerna kommit att 

leva kvar bland nya läsare i senare generationer.93  

                                                
90 Pseudonym för Samuel L. Clemens 
91 Kjérsen Edman 2002, s. 58ff.  
92 Kåreland 1994, s. 79. 
93 Kåreland 1994, s. 77. 
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6.2 Flickbokens historiska framväxt 

 

Under mitten av 1800-talet ökade utgivningen av barn- och ungdomsböcker, 

och realistiska böcker som behandlade barnens vardag växte fram, vid sidan 

om äventyrsböckerna.94 Redan under 1600-talet skrevs böcker för unga 

flickor. Deras främsta syfte var att förbereda flickan för äktenskapet och 

modersrollen.95 I mitten av 1800-talet förändrades livet för borgerskapets 

döttrar i Europa. Fram till dess hade flickorna gift sig i yngre ålder än vad de 

nu kom att göra. Borgerskapets döttrar behövde någonting att läsa i väntan på 

det stundande äktenskapet, och kom att sluka äventyrsromaner och romaner 

som egentligen vände sig till vuxna kvinnor. Ur romanerna för vuxna kvinnor 

föddes den moderna flickboken: de romantiska vardagsberättelserna. 

Uppfostringslitteraturen och de viktorianska idealen lade dock grunden för 

efterkommande flickböcker, som aldrig helt lyckats befria sig från detta 

tvång; och uppdelningen mellan önskat beteende och oönskat beteende är stor 

även i böcker skrivna på 1900-talet.96 Böckerna speglar tydligt de 

förväntningar som fanns på unga kvinnor vid tidpunkten då de utkom.97  

 

Bland de allra mest populära romanerna för kvinnor fanns Jane Austens 

romaner Förnuft och känsla (1811, sv. 1954), Stolthet och fördom (1813, sv. 

1920) och Emma (1816, sv. 1956).98 Romanerna följdes av de första 

flickböckerna i England, Tyskland och USA: Louisa M. Alcotts Unga 

kvinnor (1868, sv. 1871), Susan Coolidges Katy i hemmet (1873, sv. 1891), 

L. M. Montgomerys Anne på Grönkulla (1908, sv. 1909), Frances Hodgson 

Burnetts En liten prinsessa (1892, sv. 1906), Jean Websters Pappa Långben 

(1912, sv. 1916) och Eleonor H. Porters Pollyanna (1913, sv. 1914). 99 Under 

                                                
94 Kåreland 1994, s. 84.  
95 Marika Andræ, Rött eller grönt? Flicka blir till kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms 
ungdomsböcker 1914-1944,  Stockholm 2001, s. 47. 
96 Kåreland 1994, s. 84. 
97 Mary Ørvig. Flickboken och dess författare, Stockholm 1988, sid. 38. 
98 Kjérsen Edman 2002, s. 68. 
99 Nettervik 2002, s. 88.  
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1800-talet var de flesta flickböckerna i Sverige importerade från Tyskland, 

England och USA, men med inspiration från de klassiska böckerna började 

flickböcker även skrivas av svenska författare under 1890-talet. Från och med 

1800-talets slut ökade antalet flickböcker utgivna av svenska författare 

stadigt.100 Det riktiga uppsvinget gällande antalet författare och sålda 

exemplar kom i slutet på 1920-talet, och varade i två decennier.101 På 1930-

talet utkom i genomsnitt en ny flickbok på svenska var tionde dag, med en 

kulmen år 1939.102 Ungefär hälften var skrivna av svenska författare, och 

resterande var översättningar, främst från engelska, danska och norska.103 

Flickbokseran varade fram till mitten av 1900-talet då kritiken mot de 

könsbestämda genrerna växte sig stark.104 Mellankrigstidens flickböcker fick 

ofta utstå kritik av såväl samtida som senare kritiker för att de konserverade 

gamla könsroller. Ofta sades det att flickorna i böckerna endast väntade på 

”den rätte”. Flickböcker förekom dock även i fortsättningen, bland annat 

inom genren hästböcker.105 Ur de tidiga relationsinriktade flickböckerna har 

också den moderna ungdomsboken vuxit fram.106 

 

6.3 Flickboken och pojkboken som genrer 

 

Vad skiljer flickböcker från pojkböcker? Så enkelt som att flickböcker 

handlar om flickor och pojkböcker om pojkar är det inte, även om det är en 

del av genreskillnaden. Fler pojkar än flickor förväntades gilla 

äventyrsböcker och sporthistorier, medan flickor än pojkar gillade 

verklighetsbaserade böcker om familj, vänner och omgivning. En del genrer, 

såsom djurberättelser vände sig till både flickor och pojkar, men medan 

djurberättelser för pojkar genremässigt låg nära äventyrsböcker, var 

                                                
100 Kåreland 1994, s. 102 
101 Kenneth Ahlborn & Urban Nilmander, Alla tiders bokserie: 85 år med B. Walhströms 
röda och gröna ryggar, Stokholm 1999, s. 59.  
102 Vivi Edström ”Värderingar i ungdomslitteraturen” i Vivi Edström & Karin Hallberg 
(red.), Ungdomboken, Stockholm 1984, s. 26. 
103 Czaplicka, Yrhättor, backsichar och unga damer:ett flickboksgalleri, Uppsala 1998, s. 2f. 
104 Edström 1984, s. 33. 
105 Kjérsen Edman 2002, s. 71f. 
106 Kjérsen Edman 2002, s. 175. 
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djurberättelser för flickor synonymt med hästböcker.107 Pojkböckerna lästes 

av både pojkar och flickor, medan flickböckerna uteslutande lästes av 

flickor.108  

 

I pojkböckerna förs huvudrollsinnehavaren ifrån sin hemmiljö genom en rad 

olika äventyr. Äventyrsböckerna för pojkar utspelar sig vanligen långt borta 

från hemmet. Framgången för hjälten är viktig, och huvudpersonerna 

framställs som hjältar som riskerar sina liv.109 Det goda står mot det onda, 

och hjälten står alltid på den goda sidan. Så länge syftet är gott kan hjälten 

göra otillåtna saker och bryta mot normer.110 Pojkarna lever ett aktivt och 

handlingskraftigt liv.111 

 

Flickboken är å andra sidan vanligen en realistisk berättelse som utspelar sig i 

nutid, någon enstaka gång i historisk tid. Huvudpersonen är en flicka eller en 

syskonskara från medel- eller överklass. Flickböckerna handlar om vänskap, 

svärmeri, känslor och hemliv.112 I flickböckerna står hemmet, skolan och den 

närmaste sfären i centrum. Ofta förekommer det bjudningar som 

huvudrollsinnehavaren är bjuden eller inte bjuden på. Dispyter med föräldrar, 

syskon och kamrater är vanligt förekommande teman, liksom den första 

förälskelsen. Äktenskap skildras som någonting åtråvärt. I senare böcker 

förekommer det dock att de unga kvinnorna yrkesarbetar, fram till de gifter 

sig.113  

 

                                                
107 Deborah O´Keefe, Good girl messages : how young women were misled by their favorite 
books, New York 2000, s. 80ff. 
108 Nettervik 2002, s. 94. 
109 Furuland, Orvig & Svensson 1994, s. 18f. 
110 Nettervik 2002, s. 94.  
111 Toijer-Nilsson 1990, s. 177. 
112 Toijer-Nilsson,, Minnet av igår, Stockholm 1990, s. 177. 
113 Nettervik 2002, s. 94. 
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7 Resultat och analys 

 

Nedan följer presentationer först av flickböcker från år 1916 till år 1920, 

därefter av pojkböcker från samma år, följt av flickböckerna från 1966 till 

1970 och sist 1960-talets pojkböcker. Fokus ligger på hur idealflickor och 

idealpojkar beskrivs i böckerna. 

 

7.1 Idealflickor i Flickornas julbok 1916 till 1920 

 

Flickornas julbok från år 1916, år 1918 och år 1920 består av korta noveller 

som ofta drar igång i ett tydligt utgångsläge, inte sällan med en konflikt eller 

ett problem. Flickornas ålder varierar från sju år till en bit över tjugo år. Alla 

har goda egenskaper som gör dem omtyckta och på så vis hjälper dem att lösa 

problemen. Novellerna slutar inte sällan med moralpredikningar av olika slag 

från en förälder, en lärare eller en god kamrat. Huvudpersonen förstår då på 

en gång att hon har handlat fel och ber om förlåtelse. Samtidigt lovar hon att 

anstränga sig för att bli en bättre flicka och en god kamrat. I slutet av 

berättelserna har flickorna aldrig några negativa egenskaper kvar. De 

huvudpersoner som i berättelsernas början är odygdiga utvecklas till dygdiga 

flickor.  

 
Vilma var alltjämt lika ärlig och öppen, lika käck och hurtig, lika vacker och glad, 

som då hon den första dagen på klumpiga, brednosiga skor trädde inom skolans 

dörrar. Men nu hade hon under årens lopp blivit «slipad» som kristallen på 

diamantsliperiet. Kantigheterna hade jämnats av, den onödiga och brutala 

uppriktigheten hade givit plats för hänsynsfullhet och mjukhet i väsendet. Hon hade 

lärt sig att hålla på sin egen mening och åsikt utan att för det behöva bita huvudet av 

andra, som tyckte annorlunda.114  

 

Huvudpersonen i flickboken är en tydlig förebild. Hon är glad, öppen, god, 

varmhjärtad, ärlig, käck, hurtig, flitig och en god kamrat. Inga huvudpersoner 

är från början ointelligenta, alltid är de medelmåttor eller framstående i 

                                                
114 Ulla Linder, ”Attentatet” i Flickornas julbok 1920, Stockholm 1920, s. 23. 



 

 34

skolan, och de är alltid flitiga. Uppfostran, uppförande och dygd är särskilt 

betydelsefullt i de tidiga flickböckerna. Den största dygden är hjälpsamhet, 

men även omtänksamhet, medkänsla och tålamod är viktiga egenskaper. Att 

handla rättvist och godhjärtat är alltid det som i slutänden gör så att flickor 

blir populära och får många goda kamrater. I novellen ”Attentatet” av Ulla 

Linder (1920) beskrivs hur den nyinflyttade Vilma blir populär i klassen.  

 
Flickorna trängdes rent av omkring henne på rasterna, skrattade åt allt hon sade, som 

om det vore något övermåttan kvickt, lade sig till med hennes uttryckssätt och hennes 

karaktäristiska rörelser. Detta piggade upp henne till att lägga an på lustiga och 

egendomliga uttryck och odla ogenerade fasoner. Hon höll med ett ord på att arta sig 

till klassens pajas.115  

 
Tydligt framgår att det här inte är det rätta sättet att bli populär. Vid en 

fransklektion erbjuder sig två klasskamrater att hjälpa Vilma att fuska. Som 

den dygdiga flicka Vilma är tackar hon givetvis nej till medhjälpen. ”Det var 

nu som alla de andra flickorna fått en annan syn på henne. Hon var inte 

längre klassens pajas, utan en modig, ärlig flicka och präktig kamrat, vars 

vänskap och högaktning alla ville vinna.”116 

 

Böckerna visar tydligt hur den som inte talar sanning eller som beter sig illa 

får lida medan de som är skötsamma och uppför sig väl får sin belöning. 

Samtidigt får man veta att de som beter sig illa inte alltid har det lätt. ”«Är 

man olycklig om man är stygg, mamma?» 

«Ja, Murre lilla» mammas röst ljöd så stark och allvarlig. «Man är mycket 

olycklig».”117  

Det goda exemplet används ständigt och i flickböckerna är alla människor i 

grunden snälla och goda. Det är omständigheter omkring dem som gör att de 

inte alltid agerar dygdigt. I novellen ”En ostyring” av Helena Nyblom (1916) 

blir huvudpersonen Elsas mamma misshandlad av sin man. Det leder till att 

Elsa själv slår sina klasskamrater när hon tycker att de handlar orätt. 

                                                
115 Linder 1920, s. 23. 
116 Linder  1920, s. 22f. 
117 Jeanna Oterdahl, ”Murres första sorg” i Flickornas julbok 1918, Stockholm 1918, s. 69. 
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Idealflickan är frisk och inte sällan sportintresserad. Framförallt flickor som 

bor på landet beskrivs som friska och sportiga. ”Men det blev nu stadsliv och 

stadsvanor i stället. Man fick ombonat och bekvämt, men inte så friskt och 

fritt.”118 Även egenskaperna skiljer sig åt mellan flickor på landsbygden och 

statsflickor. Flickor uppvuxna på landsbygden ses som frispråkiga, medan 

flickorna i staden betraktas som mer hänsynstagande och finkänsliga.  

 

Även flickornas utseende lyfts fram:  

 
Det fanns många riktigt söta flickor i Murres klass. Ragnhild med det stilla ansiktet och de 

lugna, klara ögonen, Gunnel med sitt lockiga hår och sin blåklintsblick och fler ändå. Till 

dem hörde inte Murre. Murre, stackare, var en riktig fuling. 

   Hon hade trubbnos och stor mun och var så närsynt, att hon måste börja med pincenez, när 

hon inte var mer än elva år. Håret var så där vanligt mellanbrunt och blev gärna litet stripigt 

fram på da´n, fast det var mycket ordentligt kammat och borstat på morgonen. Ja, Murre var 

så rar och så enig, som det heter på skolflicksspråk.119  

 
Återkommande är att de flickor som inte är så vackra är de som är mest 

godhjärtade och ärliga. Medan vackra flickor som Gerda med ”ett fint, mörkt 

ansikte och vågig svart hår i en tjock fläta”120 visar sig vara oärlig och stjäl 

från sina kamrater. Hur flickorna skall vara visas inte bara genom idealbilder, 

utan nästan lika ofta genom odygdiga flickor som Gerda som får sig en 

uppläxning för sina påhitt. 

 

Att flickorna skall utvecklas till kvinnor är centralt i novellerna. I början av 

berättelserna tillåts flickorna vara upproriska. Flickor som gör uppror mot 

föräldrar eller lärare betraktas dock kritiskt av författarna. Mot slutet av 

böckerna förväntas flickorna anpassa sig efter rådande samhällsnormer för 

hur en kvinna skall vara.  

 

Tiden gick och Elsa hade blivit en lång flicka på femton år. Hon hade förändrat sig 

mycket. Den lilla stark byggda, kraftiga flickan med de livliga ögonen hade blivit smärt 

                                                
118 Linder 1920, s. 21. 
119 Oterdahl 1918, s. 51. 
120 Oterdahl 1918, s. 56. 
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och tunn, för att inte säga mager. Hennes mörklagda hy hade bleknat, och ögonen hade 

blivit större och lugnare.121 

 

I de tidiga flickböckerna är det tydligt att flickorna hålls isär från pojkarna, 

och är underordnade dem. Idealen för flickor är ofta de samma som för 

pojkar, och på så sätt beskrivs flickorna ofta som ofullständiga pojkar. 

Pojkarna värderas också tydligt högre än flickorna.  

 
Men så kom ett litet barn, en flicka, som efter föräldrarnas mening, var det mest 

underbara lilla väsen, som ännu hade visat sig på denna runda jord. Och året därpå 

kom en liten gosse, som kanske var ännu mer underbar.122  

 
 

I somliga noveller visar flickorna tydligt sin besvikelse över att vara just 

flickor.  

 
Annars liknade hon inte alls sin mor, varken i det yttre eller det inre, kanske allra 

minst i det senare. Medan grevinnan helst stannade inomhus rörde sig långsamt och 

hade stort intresse för allt vad till toaletten hör, så kunde Nina knappast hålla sig inom 

stängda dörrar. Från morgon till kväll strövade hon omkring i skog och mark och 

sprang mera än hon gick. Hon inte blott var likgiltig för sina kläder, men ansåg det 

nästan som något förnedrande att ägna dem minsta uppmärksamhet, varför hon 

beständigt ådrog sig bannor och tillrättavisningar av sin mor.123 

 

Tydligt är att pojkar förväntas vidareutbilda sig eller lära upp sig inom ett 

yrke. ”Sönerna skulle (naturligtvis) alla bli militärer och de två äldsta voro 

redan löjtnanter.”124 För flickorna duger det att gå hem, och inte utbilda sig. 

Dock finns några få undantag, där flickorna själva talar om att de vill 

vidareutbilda sig, och i Helena Nybloms novell ”Johanna” (1918) finns till 

och med en pappa som uppmuntrar sin dotter att läsa vidare.   

 

                                                
121 Helena Nyblom, ”En ostyring” i Flickornas julbok 1916, Stockholm 1916a, s. 81. 
122 Helena Nyblom, ”Johanna” i Flickornas julbok 1918, Stockholm 1918, s. 28. 
123 Helena Nyblom, ”Lejonungen” i Flickornas julbok 1916, Stockholm 1916c, s. 43. 
124 Nyblom1916c, s. 42f. 
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Men i en sak liknade Claudine inte sin mor utan bara sin far. All hennes lust stod till 

böckerna. Hennes framtidsideal var att en gång kunna bli folkskollärarinna; hon hade 

bestämda anlag därför, och fader uppmuntrade henne ivrigt därtill.125  

 

7.2 Idealpojken i Pojkarnas julbok åren 1915 till 1920 

 

Den främsta författaren för Pojkarnas julbok under 1910-talet var Ebbe 

Lieberath. Han var militär och gymnastiklärare, och även ledare när 

scoutrörelsen introducerades i Sverige år 1909. Under 1910-talet lanserade 

han de så kallade scoutböckerna, som utkom i en stor mängd i Sverige. Flera 

förlag startade särskilda scoutbibliotek där böckerna handlade om äventyr 

och hurtiga pojkgäng.126 Även de tidiga böckerna i serien Pojkarnas julbok 

innehåller till stor del scoutnoveller, men också äventyrsnoveller och 

sjömansnoveller. Pojkarna i böckerna är ofta unga – de flesta någonstans 

mellan sju och femton år gamla.  

 

Det finns tydliga tankar att läsarna av novellerna i Pojkarnas julbok skall 

identifiera sig med huvudkaraktärerna. Även om pojkarna busar och slåss är 

de alltid rättrådiga, lojala, modiga, ärliga och präktiga. Idealet som pojkarna 

förmedlar är styrka, sundhet, friskhet och rättrådighet, men allra viktigast är 

förmågan att vara en god kamrat. ”Han var vad pojkar kalla en god kamrat, 

skvallrade aldrig, tog gärna på sig andras förseelser.”127 Idrottsliga 

prestationer ger status och i stort sett alla pojkar i novellerna är framstående 

inom någon idrott. De pojkar som är duktiga i idrott beskrivs också 

undantagslöst som goda och klämmiga pojkar. I Ebbe Lieberaths novell ”Två 

orrar” (1918) lider huvudrollsinnehavaren Palle av framåtskridande 

förlamning. Det hindrar dock inte honom från att delta i 

gymnastikundervisningen.  

 

                                                
125 Nyblom  1918, s. 36 
126 Kåreland 2002, s. 88. 
127 Ebbe Liebreath, ”Gulspinken” I Pojkarnas julbok 1915, Stockholm 1915f, s. 35. 
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Jag trodde jag skulle få slag, när jag en gång fick se Palle balansera på händerna hela 

den långa bommen utefter – och denna var satt i axelhöjd! Pojkarna hade lyft upp 

honom och hela roten flyttade sig i en klunga under honom för att taga emot, om det 

skulle gå galet. Han orkade inte hålla benen upprätt, utan de hängde slappt ut åt 

sidorna, men likväl klarade han sig. Kamraterna lyfte ned honom och hurrade värre – 

ända tills han fått kryckorna under armarna igen.128  

 
Intill texten kan man se en bild på en tillsynes stark och välmående pojke 

som med muskulösa armar balanserar på bommen, med upprätta ben.  

 

Ständigt återkommande i böckerna är också drömmen om att bli till en riktig 

man. ”Och du kan lita på att Buck Fletcher är en karl, en riktig karl, sådan 

som jag hoppas bli med tiden...”129 Vid sidan av de idrottsliga aktiviteterna är 

våld vanligt förekommande i böckerna. Pojkarna får stryk av sina pappor, av 

sina lärare och av skolkamrater. Våldet beskrivs något rättmätigt och 

oundvikligt, och förmågan att slåss är en egenskap som framställs på ett 

positivt sätt i böckerna. Ofta framgår i personbeskrivningar att pojkarna är 

bra på att slåss. ”Men Viktor var stark som en björn för sina år, slogs 

förstaklassigt och var urstyv slagbågsskytt.”130 Samtidigt värderas förmågan 

att känna empati. ”Då var det slut med Sjögren. Han började gråta, fast alla 

dom andra såg på.”131 

 

Att vara ärlig är den egenskap som premieras allra högst i pojkböckerna. I 

”Leo Carrings skälmstycke” av S. A. Duse (1920) möter vi Leo som ljuger 

för såväl sin lärare som sina föräldrar. När det uppdagas att han har ljugit får 

han en grundlig omgång stryk av sin pappa, som också uppmuntrar Leos 

lärare att använda hårda straff mot pojken. ”På så sätt blev han till slut en 

duktig karl, som avskydde bedrägeri och lögn, och som ägnade sitt liv åt att 

uppspåra brottslingar och få dem bestraffade.”132 

                                                
128 Ebbe Lieberath, ”Två orrar” i Pojkarnas julbok 1918, Stockholm1918e, s. 20. 
129 Sigge Strömberg,”Hur posten kom fram“ i Pojkarnas julbok 1917, Stockholm 1917, s. 
110. 
130 Ebbe Lieberath ”En påskskräll” i Pojkarnas julbok 1918, Stockholm 1918b, s. 109. 
131 Ebbe Lieberath ”Kälkbacksåkare” i Pojkarnas julbok, Stockholm 1918, s. 74. 
132 S. A. Duse ”Leo Carrings skälmstycke” i Pojkarnas julbok 1920, Stockholm 1920, s. 24. 
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I de få noveller där flickor förekommer beskrivs de utifrån samma ideal som 

pojkarna. Traditionellt ”manliga” egenskaper är normen, och flickorna 

imponerar på pojkarna genom att vara framåt inom typiska ”manliga” 

områden.  

 
Hon var en tapper tös som inte ens ryste för blodströmmen ur pojkens öga eller för det 

gapande hålet över hjässan. Visserligen vit om näsan, men med fast blick lyssnade 

hon med örat vid hans läppar till vad han hade att förtälja.133  

 
Det framgår dock klart och tydligt att pojkarna är högre värderade än flickor. 

”Långsamt och värdigt, som det anstår en representant för det starkare könet, 

gick han mot ljudet.”134 

 

7.3 Unga kvinnor i Flickornas julbok åren 1966 till 1970 

 

Flickorna i julböckerna från 1960- och 1970-talen är tämligen framåt, 

nyfikna, självständiga, hjälpsamma och modiga. De har en större tendens att 

överträda förbud och att bryta mot regler än vad flickorna i de tidiga 

julböckerna har. De är också initiativrikare. Den självklara anpassningen efter 

de vuxnas önskemål som man ser i tidigare flickböckerna är inte längre lika 

självklar.  

 

I de fem böckerna från 1966 till 1970 förekommer det tre kvinnliga 

huvudpersoner: Måna, Anna-Lena och Lusse. Måna har gjort uppror mot 

föräldrarna genom att mot deras vilja söka sommarjobb på en båt, Anna-Lena 

gör uppror genom att, trots föräldrarnas misstycke, spela i ett popband, och 

Lusse trotsar sin pappas förbud att umgås med den vuxna grannen Johan. I 

samtliga flickböckerna förekommer det också män och pojkar. I Lusses 

hemlighet (1970) får vi förutom Johan möta Lusses pappa och bror, i 

Båtvärdinnan Måna (1966) och Måna möter kärleken (1967) får vi flitigt 

                                                
133 Ebbe Lieberath ”Biffen” i Pojkarnas julbok 1915, Stockholm 1915, s. 65. 
134 Ebbe Lieberath ”En bagge” i Pojkarnas julbok 1915, Stockholm 1915c, s. 23. 
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möta såväl kavaljerer som manliga bekanta, och i Jenny i popvärlden (1968) 

och Jenny möter lyckan (1969) kretsar handlingen omkring ett kompisgäng 

bestående av såväl flickor som pojkar. Måna och Jenny är i 18-årsåldern och 

deras förhållande till pojkar och unga män beskrivs på ett annat sätt än i 

boken om Lusse där pojkarna i allmänhet beskrivs som busiga och ganska 

besvärliga. I Lusses hemlighet förekommer också en uppdelning där Lusse 

förväntas leka med flickor, medan pojkarna leker med varandra. ”- Vadårå, 

tjejer kan vi väl inte ta hänsyn till i våran klubb. Inte om dom är syrror heller. 

Var är det här för ordning?”135 Måna och Jenny umgås däremot i nästan lika 

hög utsträckning med pojkar som  med flickor, och i slutet av böckerna är de 

också på väg att stadga sig med varsin ung man.  

 

Beskrivningarna av flickornas utseende är viktigt i böckerna. Alla tre 

huvudpersonerna avviker från den samhälleliga norm som andra runtomkring 

jämför dem med. Anna-Lena förväntar sig att inte bli uppbjuden på dans. 

”Hon var ju en och sjuttiotvå och ingen sylfid precis.”136 På flera ställen 

beskrivs hon som stor, och mer lik pojkarna i modell än vad hon är lik de 

andra flickorna. Måna som beskrivs som söt stämmer trots det inte in i den 

kvinnliga mallen, eftersom hon valt att klippa av sitt hår kort.  

 
- Förresten ser du ut som en pojke, det gör du. Du ser ut som Lill-Klas i min lekskola. 

Han har också sånt där gult hår och alldeles rakt och kort. Han är fem år… 

   Nu fick det vara nog! Måna kände att sa Petter bara ett enda ord till skulle hon börja 

gråta. Det var alldeles sant det där med håret, ingen hade vant sig ännu. Alla var lätt 

chockade alltsedan Måna kortklippt sig. 

- Du är ju nästan snaggad, ropade Lena och hennes hand flög upp för munnen. Måna 

såg tydligt på Lena hur förskräckligt det var.137 

 
Lusse beskrivs som mager, med spikrakt hår, glugg mellan framtänderna och 

glasögon.  ”Hon gillade även sitt utseende. Men hon hade en Faster som inte 

gillade hennes utseende. 

                                                
135 Helene Jacobsson Lusses hemlighet, Stockholm 1970, s. 92. 
136 Inger Brattström, Jenny i popvärlden, Stockholm 1968, s. 9. 
137 Inger Brattström, Båtvärdinnan Måna, Stockholm 1966, s. 7. 
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Du borde göra något åt det, sa Faster.”138 Hos såväl Måna som Lusse kan vi 

se att flickor bör eftersträva att se kvinnliga ut, och Anna-Lena beundrar 

klasskamrater som ser mer kvinnliga ut än vad hon själv gör. 

 

Egenskapsmässigt tillåts flickorna dock att vara lika pojkarna. I böckerna om 

Måna, som i sin helhet är romantiska, förekommer det såväl jakt på rånare 

som på taveltjuvar. Måna är lika modig i jakten på brottslingarna som de 

unga männen omkring henne. Dock är det ständigt Måna som är dumdristig, 

och männen som har personkemi och förstår vilka personer som är 

brottslingar och inte. Måna är alltför impulsiv, medan pojkarna är 

eftertänksamma och kloka. I böckerna om Jenny har flickorna och pojkarna 

lika intressen, allting kretsar omkring att spela popmusik, men pojkarna är de 

som ordnar spelningar, får tekniken att fungera och ordnar skivinspelningar. 

Flickorna får hålla till godo med pojkarnas beslut.  

 

Även om flickorna tillåts att efterlikna sina manliga kamrater 

egenskapsmässigt förväntas de ännu följa den samhälleliga normen för 

kvinnor. Måna planerar att vidareutbilda sig, men när hon förälskar sig i 

Patrik fogas hon efter hans önskemål in i den traditionellt kvinnliga rollen. ”- 

Du Måna, i dag hade du så många funderingar om vad du ska göra. Hur 

voro det att bli hustru på heltid, värdinna i sitt eget hem?”139 

 

7.4 Äventyrliga män i Pojkarnas julbok åren 1966 till 1970 

 

Pojkarnas julböcker från 1966 till 1970 består av tre olika genrer: Cowboy-

böcker, Science fiction och deckare. Alla böckerna är skrivna av manliga 

författare som också skrev flickböcker, två av dem under kvinnliga 

pseudonym. Samtliga böcker ingår i långserier.  

                                                
138 Jacobsson  1970, s. 5. 
139 Inger Brattström, Måna möter kärleken, Stokholm 1967, s. 96. 
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Cowboyböckerna Dubbelgångaren (1966) och Spåret i Ekodalen (1967) är 

skrivna av Uno Modin. Huvudpersonen är Alan Paine som växer upp på den 

amerikanska landsbygden. Alan är modig, nyfiken och äventyrlig. Han är 

också den som löser mysterier och finner rånare. Beskrivningarna av Alan 

och andra pojkar och unga män i böckerna visar på tydliga ideal. De är långa, 

bredaxlade, muskulösa och ser i allmänhet bra ut. Historierna om Alan saknar 

i stort sett flickor och kvinnor.  

 

I Bengt Linders deckarinspirerade Tjabo och semesterligan (1970) 

förekommer inga flickor alls, endast en och annan ”tant”, som oftast 

förlöjligas av huvudpersonerna Tjabo och Mysis. ”- Så här överdriver ofta 

kvinnor en helt vanlig situation.”140 Eftersom flickor och kvinnor nästan helt 

avsaknas framgår ingen tydlig hierarki mellan män och kvinnor. Istället står 

hierarkin mellan pojkar och vuxna män. Pojkarna framställs som fantasifulla, 

driftiga, nyfikna och modiga, medan männen är tråkiga och gråa. 

 

I science fiction-böckerna Rymdskeppets gåta (1968) och Destination Mars 

(1969) skrivna av Sven Wernström finns det tre stycken huvudpersoner: två 

pojkar, Ralle och Boris, och en flicka, Ana. Såväl Ralle som Boris är 

förnuftiga, modiga och äventyrliga. Även Ana är äventyrlig, men vildare, och 

styrs till skillnad från pojkarna till större del av impulser än av förnuft. 

Pojkarna är också de som är tekniska, och de som löser problem som de tre 

ungdomarna stöter på ute i rymden och på planeterna Venus och Mars.  

 
Plåtis kunde till exempel höja temperaturen i kabinen. Den kunde också tända och 

släcka belysningen. Boris lyckades programmera in jordisk tidräkning i dess 

elektronhjärna, så att den släckte belysningen klockan nio på kvällen och tände 

klockan sex på morgonen.141  

 

                                                
140 Bengt Linder, Tjabo och semesterligan, Stockholm 1970, s. 6. 
141 Sven Wernström,  Rymdskeppets gåta , Stockholm 1968, s. 20. 
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Trots att Ana klarar sig utmärkt i vildmarken, skjuter med pistoler och 

beskrivs som vild framgår det tydligt att hon är en flicka som bör tas om hand 

av pojkarna. ”Under inga förhållanden vågade han lämna Ana ensam med 

assistent Ma. Flickan var visserligen tuff med sin pistol, men hon var i alla 

fall en flicka, och Ralle kände ansvar för henne.”142 Det är också pojkarna 

som ständigt har kommandot i böckerna. På sidan 71 i Rymdskeppets gåta 

konstateras det plötsligt att Ana skall ta befälet. Fram till dess har Boris och 

Ralle, utan vidare kommentar, haft det samma. 

 

I böckerna förekommer en hel del känslor och romantiska scener. Dock är det 

i stort sett uteslutande flickan Ana som står för känslorna.  

 
- I så fall skulle du ju kunna göra en väldig nytta, sa Ana Lozano och tog Boris under armen.  

   Det var Boris som låg bra till för tillfället. Det var väl inte längre fråga om förälskelse, men 

Ana flyttade sitt intresse från den ena till det andre med jämna mellanrum. Det var som en 

liten lek hon hade hittat på mitt i alla besvärligheter de råkat ut för.143  

 
Genom att använda känslor lyckas Ana ofta styra pojkarna att agera efter 

hennes vilja.  

 
- Jag börjar känna mig smutsig, sa hon. Eller rättare sagt, jag har i flera veckor önskat att gå 

och bada. Och tvätta kläderna. Jag tror att jag tar risken. Följer du med, Ralle? 

   Naturligtvis borde de inte ha gått ifrån Boris. Deras enda chans att klara sig var att hålla 

ihop. Om de kom ifrån varandra i denna myllrande stad skulle de vara förlorade. 

   Men Ralle föll för Anas charm. Hon hade för tillfället flyttat över sina sympatier på honom, 

och han var med på leken. Alltid kunde det reta Boris lite. Det var inte illa menat, det var ju 

bara en lek, och därtill en lek som de alla tre kunde  vara med på.144 

 

Med en politisk baktanke lyckas Wernström då och då föra fram åsikter med 

en  jämlikhetssträvan i böckerna. 

 

- Och vad ska du bli, Ana? 

                                                
142 Wernström 1968, s. 62. 
143 Wernström 1968, s. 52. 
144 Wernström 1968, s. 55. 
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- Det vet jag inte. Jag har gått sex år i byskolan därhemma. Det är ingen vidare 

utbildning. Om vi kan störta regeringen och få ordning i landet så kanske jag kan 

plugga vidare och bli lärare…145 

 

I samtliga böcker lyckas pojkarna lösa de problem de ställs inför: Alan 

stoppar rånare, Ralle och Boris lyckas komma tillbaks till jorden när de 

skickas ut i rymden och Tjabo och Mysis finner taveltjuvarna som härjar i 

staden. Pojkarna är driftiga, modiga, äventyrliga och oftast förståndiga.  

  

  

                                                
145 Wernström 1968, s. 35. 



 

 45

8. Slutsatser och avslutande diskussion 

 

Med utgångspunkt i de egenskaper som framträder hos flickorna och 

pojkarna i böckerna presenteras här en jämförelse av idealflickor och 

idealpojkar i Flickornas julbok och Pojkarnas julbok och hur de förändras.  

 

 

 Flicka 1915-20 Pojke 1915-20 Flicka 1966-70 Pojke 1966-70 

Egenskaper     

Hjälpsam X    

Söt, vacker   X  

Tålmodig X    

Ärlig X X   

Flitig X    

Sportig, sund, frisk X X   

God kamrat X X   

Lojal  X  X 

Modig  X X X 

Rättrådig, förståndig  X  X 

Empatisk, Godhjärtad X X   

Stark  X  X 

Självständig  X X X 

Initiativrik, framåt, 

nyfiken 
 X X X 

Äventyrlig  X  X 

 

Tabell 1. Egenskaper som beskrivs hos flickor i  Flickornas julbok och pojkar i Pojkarnas julbok 1915 till 1920 samt 1965 till 1970. 

 

Såväl flickböckerna som pojkböckerna visar tydligt hur flickorna respektive 

pojkarna bör uppföra sig. Idealflickan i Flickornas julbok 1916 till 1920 är 

omtänksam, hjälpsam, ärlig flitig, sportig och en godkamrat. Pojken i 

Pojkarnas julbok är under samma år ärlig, sportig, lojal, modig, rättrådig, 

empatisk, stark, självständig, framåt och nyfiken. Alla barnen, såväl flickor 

som pojkar, beskrivs som sportiga, sunda, friska, ärliga och goda kamrater, 
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men medan flickorna är godhjärtade och omtänksamma, är pojkarna modiga, 

äventyrliga och nyfikna. Pojkarna har egenskaper som gör dem mer aktiva, 

medan flickornas egenskaper håller dem mer passiva.  De egenskaper som 

tilldelas pojkarna i julböckerna är de egenskaper som värderas högst i 

samhället såväl som i böckerna.  

 

Under 1910-talet146 är såväl pojk- som flickböckerna enkönade. De enda 

personer barnen i böckerna möter med annat kön än sitt eget är, med få 

undantag, föräldrarna, och någon enstaka gång ett syskon. Böckerna visar 

tydligt att pojkar och flickor skall hållas åtskilda. På 1960-talet är pojkarna 

däremot ett nästan lika vanligt inslag i flickböckerna som flickorna själva, 

även om böckernas huvudpersoner alltid är flickor. Men medan pojkar spelar 

centrala roller i flickböckerna får flickor sällan en betydande roll i 

pojkböckerna. Tydligt är att författarna vill skildra flickor och pojkar som 

olika på 1910-talet.  

 

På 1960-talet147 har flickorna bytt egenskaper. De är nu, likt pojkarna, framåt, 

initiativrika och modiga. Flickorna tenderar också att i större utsträckning 

bryta mot regler och föräldrarnas önskemål. Till skillnad från vad Skjønsberg 

menar i Kjønsrollemønster i skandinaviske barne- og ungdomsbøker ökar 

självständigheten hos flickorna i Flickornas julbok över tid.  I böckerna från 

1910-talet anpassar sig flickorna efter kvinnorollen, och efter vuxnas 

önskemål. På 1960-talet har flickorna däremot egna idéer om vad de vill 

göra, och låter sig inte styras av de vuxna. Måna i Måna möter kärleken 

(1967) är ett undantag när hon låter sig anpassas efter vad hennes kärlek 

Patrik anser. För att anpassa sig efter hans önskemål kan hon tänka sig att 

välja bort sina egna önskningar. 

 

I takt med att jämställdhetstankarna växer sig starka i samhället beskrivs 

flickorna med allt ”manligare” egenskaper. I 1960-talets flickböcker beskrivs 

                                                
146 År 1916 till år 1920 
147 År 1966 till år 1970 
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dock flickornas utseende som viktigare än i de tidigare böckerna. På 1910-

talet ser flickorna ofta upp till de söta klasskamraterna, men det är inte sällan 

som det är de mindre söta flickorna som är de som är kloka såväl som 

godhjärtade. På 1960-talet framgår det klart och tydligt att det är viktigt att 

flickorna eftersträvar att se kvinnliga ut. Samtidigt som flickorna blir allt 

mindre ”kvinnliga” i beteendet skall det ”kvinnliga” förstärkas i utseendet.  

 

Medan idealbilden av flickan förändras genomgår inte idealbilden av pojken i 

Pojkarnas julbok någon större förändring under perioden 1910-talet till 1960-

talet. Både i början av undersökningsperioden och i slutet beskrivs pojkarna 

som modiga, förståndiga och lojala. Sportintressent, sundheten och friskheten 

tonas dock ner i de senare böckerna, och pojkarna förvandlas istället till 

tekniska och intelligenta personer. Pojkarna förväntas vara de som är 

förståndiga och fattar beslut.  

 

Den statiska pojkbilden består av aktiva egenskaper. Utifrån dessa 

egenskaper jämförs flickorna. På 1910-talet beskrivs flickan i Flickornas 

julbok med i stort sett motsatta egenskaper som pojken beskrivs med i 

Pojkarnas julbok från samma tid. Hon beskrivs då också som längre ner på 

den hierarkiska skalan. På 1960-talet tillåts flickorna ha mer aktiva 

egenskaper, men inte alla egenskaper som pojkarna har. Trots att flickorna 

blir självständigare, nyfiknare och modigare är det ännu tydligt att det är 

pojkarna som är de drivande och äventyrliga. Det är pojkarna som är 

tekniska, förståndiga och klarar av att lösa problem, medan flickorna 

förvånade står och ser på. Flickorna är därmed fortfarande beroende av 

pojkarna och deras kunskap. 

 

Flickorna, såväl på 1910-talet som på 1960-talet, jämförs med pojkarna som 

norm. I de tidigare flickböckerna är det extra tydligt, eftersom flickorna 

själva, likt vad Skjønsberg konstaterade i 1930-talets böcker, uttrycker sin 

längtan efter att vara som pojkar. I 1960-talsböckerna talas det inte längre om 

att vara som pojkarna, men strävan hos flickorna att vara lika pojkarna är nu 
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större. I 1910-talets böcker vet flickorna att tanken att vara som en pojke 

varken är ett ideal eller rimlig, i 1960-talets böcker har flickorna däremot 

större tro på att de kan ta för sig – åtminstone så länge de är unga och ogifta. 

Någon längtan efter att vara flicka finns dock inte i någon pojkbok. Att vara 

en pojkflicka kan betraktas som, åtminstone i vissa tider, som någonting 

lockande. Att vara en ”flickpojke” är däremot inte på något sätt 

eftersträvansvärt.  

 
Flickor och pojkar i julböckerna och i samhällets idealbilder – en jämförelse  
 
Beskrivningarna av flickorna och pojkarna följer tydligt samhällets norm. 

Såväl flickorna som pojkarna i böckerna från 1910-talet beskrivs med 

egenskaper som liknar beskrivningarna av hur flickor och pojkar enligt 

normen skulle vara vid den här tiden. 

 

POJKAR / MÄN I böckerna Samhällsnormen 

Omkring 1915 

Ärlig, sportig/sund/frisk, god 
kamrat, lojal, modig, 

rättrådig/förståndig, empatisk, 
stark, självständig, 

initiativrik/framåt/nyfiken 

Stark, vältränad, lojal, 
rättfärdig, tapper, 

oberoende, vidsynt, ärbar, 
måttlig, uthållig, 
tävlingsinriktad 

Omkring 1965 

Lojal, modig, 
rättrådig/förståndig, stark, 

självständig, 
initiativrik/framåt/nyfiken 

Flickor och pojkar skall 
vara jämlika, men teknik, 
logik och förnuft hör till 

pojkar. 

 

Tabell 2. Hur beskrivs pojkarna i Pojkarnas julbok och vad sade den rådande normen? 

 

Samhällets idealbild av en man i början av 1900-talet var att han var 

vältränad och gillade att tävla. Idealen syns tydligt i pojkböckerna från 1910-

talet där såväl slagsmål som idrottsliga aktiviteter är ett viktigt inslag. Att 

vara duktig i idrott är ett tecken på att pojkarna i sin helhet är goda. Även 

egenskaper som lojalitet och rättfärdighet sågs som viktiga vid den här tiden, 
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och återfinns också i Pojkarna julbok som två av de viktigaste egenskaperna 

hos pojkarna.   

 

På 1960-talet betonas, såväl i litteraturen som i samhället, att pojkar är 

förståndiga och logiska. Teknik och naturvetenskap är ämnen som är 

manliga, och som därför lämpar sig bäst för pojkar. 

 

FLICKOR / 
KVINNOR 

I böckerna Samhällsnormen 

Omkring 1915 

Omtänksam/hjälpsam, ärlig, 
flitig, tålmodig, 

sportig/sund/frisk, god 
kamrat 

Emotionell, ömsint, 
sparsam, kysk, flitig, 

tålmodig, osjälvisk, vacker 

Omkring 1965 
Söt/vacker, modig, 

självständig, 
initiativrik/framåt/nyfiken  

Flickor och pojkar skall 
vara jämlika, men 

utseendet är viktigare för 
flickan/kvinnan. 

 

Tabell 3. Hur beskrivs flickorna i Flickornas julbok och vad sade den rådande normen? 

 

Även i flickböckerna kan man tydligt se att huvudpersonerna följer 

samhällsidealet. En flicka skulle på 1910-talet vara sparsam, flitig, tålmodig 

och osjälvisk. Lydnad och sedlighet var viktiga egenskaper för henne. I 

flickböckerna kombineras dock flitigheten och omtänksamheten med ett 

sportigt och hälsosamt ideal. 

 

I såväl 1910-talsböcker som 1960-talsböckerna definieras flickorna och 

pojkarna utifrån den manliga normen. Samtidigt skall flickorna inte vara för 

”manliga” utan bejaka sin ”kvinnlighet”. För att upprätthålla dikotomin 

mellan män och kvinnor, när flickorna tillåts att bli allt mer lika pojkarna, 



 

 50

krävs att det fortfarande är någonting som skiljer barnen åt. Flickorna 

tilldelas sitt vackra utseende, medan pojkarna får kunskap och förstånd.  

 

Till skillnad från vad Andræ ser i sin studie av ungdomsböcker från B. 

Wahlströmsförlag år 1914 till år 1944 sker det en tydlig utveckling i 

Flickornas julbok 1915 till 1970. Idealbilden av flickan utvecklas från 

omtänksam, hjälpsam, godhjärtad och flitig, till att bli självständig, framåt 

och modig. Pojkarna genomgår inte samma utveckling. Idealbilden av pojkar 

på såväl 1910-talet som på 1960-talet är att han skall vara äventyrlig, modig, 

nyfiken, självständig, framåt, förståndig, stark och lojal. Det är inte en slump 

att flickorna går mot mer ”manliga” egenskaper. Samhällsnormen på 1960-

talet inte längre att pojkar och flickor skall beskrivas på olika sätt, utan att 

barn är lika oavsett sitt kön. Egenskaperna tros inte längre vara biologiska. I 

samhället som i litteraturen är det flickorna som genomgår störst förändring. 

Flickorna anpassas efter de traditionellt manliga egenskaperna, medan 

pojkarna inte anpassas efter de traditionellt kvinnliga. I böckerna liksom i 

verkliga livet fortsätter dock teknik att vara ett ämne som bara pojkar förstår 

sig på, och utseendet är viktigt för flickor. Idealbilden av pojkar är mer statisk 

över tid, medan bilden av flickor förändras i takt med den samhälleliga 

omvärderingen av kvinnor.  
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