
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2004:47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Identitet och påverkan. 
Om unga kvinnor och skönlitteratur 

 
 
 
 
 

ZARA BÄREBRING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Zara Bärebring 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats 

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande av författaren. 



 2 

Svensk titel:   Identitet och påverkan: om unga kvinnor och 
skönlitteratur 

 
Engelsk titel: Identity and influence: about young women and 

fiction 
 
Författare:   Zara Bärebring 
 
Kollegium:   tre 
 
Färdigställt:  2004 
 
Handledare:  Skans Kersti Nilsson 
 
Nyckelord: Skönlitteratur, påverkan, unga kvinnor, 

adolescens, läsning, identitet, självkänsla, 
tonåringar 

 
Abstract:  

The purpose of this Master’s Thesis is to explore the influence of 
fiction on the identity and self-esteem of young women. The 
purpose is also to investigate if there are any books that they 
consider to be of importance for their identity. Furthermore, I 
investigate what appeals to young women generally in fiction and 
if it is difficult for them to find books that appeal to them. The 
primary question posed in this thesis is: How does fiction influence 
the identity development of young women? The data collection is 
based on literature on the subject and on interviews with eight 
young women between 15 and 20 years old. The theoretical 
framework focuses on how it is to be young in modern society, the 
influences of fiction and reader response criticism. In the analysis I 
relate the results of the study to the theoretical work of Louise M 
Rosenblatt, Catherine Sheldrick Ross and Thomas Ziehe.  
 
My study reveals that all the interviewed women do have books 
that are important to them. Many of them also consider these books 
to have made a significant and positive difference to their self-
esteem. I have come to the conclusion that reading fiction 
influences the identity of young women. Reading fiction can help 
young women examine critical issues they often face.  
 
Fiction is particularly appreciated by the young women when they 
can identify with the main characters, with situations and feelings 
expressed through the literature.  
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1. Inledning 
 
När jag var tonåring hade jag en klippbok där jag samlade citat och utdrag från romaner 
som jag läst. Dessa ord och meningar bar jag sedan med mig och jag föreställer mig att de 
fick mig att växa. Jag läste biografier och romaner med huvudpersoner som jag kunde 
identifiera mig med och på så vis bekräftades värdet på de tankar och känslor jag hade, 
men inte själv kunde definiera lika tydligt. Dessa texter stärkte således min självkänsla 
genom sitt bekräftande av mina tankars värde. Jag kunde även finna lösningar på problem 
genom att huvudpersonerna i de romaner jag läste, råkade in i liknande situationer och 
medföljande dilemma.  Jag föreställer mig därför, med mig själv som exempel, att läsning 
av skönlitteratur bidrar till att skapa vår identitet och självkänsla. 
 
För en tid sedan var jag inne på Haket1där det mest var ungdomar under 20 år som skrev 
inlägg, främst dagböcker och dikter. Det som var slående var hur dåligt alla verkade må. 
De skrev om depression, ätstörningar, övergrepp, självmordstankar och allt var svart, 
svart, svart. Att unga människor mår dåligt var egentligen ingen nyhet för mig: för trots 
media och samhällets projicerande på den oförstörda ungdomen är denna tid inte alltid en 
dans på rosor. Ungdomen är en tid då individen slåss med stora frågor, vänder ut och in 
på sina föreställningar var dag och ifrågasätter allt, framför allt den egna identiteten. 
Vardagen är därför ofta konfliktfylld och omvälvande. Speciellt unga kvinnor är idag en 
utsatt grupp; en lavinartad mängd av unga kvinnor i dagens samhälle har ätstörningar, är 
självmordsbenägna eller skadar sig själva genom destruktiva handlingar. 
Informationssamhället med sitt mediebrus utsätter de unga kvinnorna för hårda krav på 
hur de bör se ut och hur de bör vara. Dessa krav kan kännas extra tunga för dem att 
hantera eftersom de befinner sig i en känslig ålder där ifrågasättandet av den egna 
identiteten är ständigt närvarande. 
 
Som bibliotekarie är det viktigt att känna till de unga kvinnornas situation och att ha 
insikt i deras bakgrund. Det borde vara viktigt att biblioteken på ett konkret sätt lyfter 
fram böcker som tilltalar de unga kvinnorna och som kan vara av betydelse för dem. Jag 
har av denna anledning intervjuat åtta unga kvinnor för att se ifall de har några böcker 
som de anser har varit viktiga för deras självbild och självkänsla. 
 
1.1  Bakgrund 

1.1.1  Utvecklingspsykologiska aspekter 
 
Inom psykologin används ofta begreppen pubertet och adolescens för att beskriva den  
utveckling som unga individer genomgår i tonåren. Psykologen Maria Fitger skriver att 
puberteten betecknar de biologiska och fysiska förändringar som äger rum under denna 
period, medan adolescensen istället avser den emotionella och psykologiska utveckling 
som hänger samman med puberteten. Adolescensen löper inte alltid parallellt med 
puberteten utan kan fortsätta långt efter att kroppen utvecklats färdigt. I samband med 
adolescensen ökar den intellektuella förmågan som leder till att tonåringen förändrar sitt 
sätt att se på sig själv och på sin omvärld. Under adolescensen utvecklas förmågan till 

                                                 
1 Ett skrivforum på Internet: http://www.haket.com 
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abstrakt tänkande och till att kunna laborera med hypoteser. Detta påverkar i sin tur 
möjligheten att fundera över framtiden och föreställningen om det framtida jaget. 2  
Adolescensen präglas av individens skapande av en egen identitet. Barndomens kriser 
återkommer under adolescensen i syftet att vara ett hjälpmedel i frigörelsen från 
föräldrarna och för att bli en egen individ. 3 Hillevi Ganetz, litteraturvetetare, skriver i Om 
unga kvinnor att vägen till att hitta sig själv och sin identitet kräver identitetsexperiment: 
”Vår kultur vimlar av motsatta budskap om hur man ska vara, vad man ska tro på, vad 
som är rätt och fel, hur man ska se ut. För att finna fram till vad som är bäst för en själv, 
måste man idag experimentera.”4Av samma anledning skriver den tyske sociologen 
Thomas Ziehe att det istället för uttrycket identitetsutveckling idag är att föredra termen 
identitetsutprovning.5 
 
Unga kvinnor i adolescensen har, enligt psykoterapeuten Mary Pipher, länge ignorerats 
inom psykologin och det är först på senare tid som det börjat forskas om dem. Unga 
kvinnor i denna ålder är motsägelsefulla och det händer mycket inom dem som inte syns 
utifrån, vilket bidrar till att de är en svårstuderad målgrupp.6 Inom psykologin såväl som 
sociologin delas adolescensen upp i fem olika faser: preadolescens, tidiga adolescens, 
högadolescens, senadolescens och postadolescens. Dessa olika faser används och 
redogörs det för i mången litteratur. Här i denna uppsatsens bakgrund utgår jag ifrån vad 
psykologen Fitger samt sociologerna Philip Lalander och Thomas Johansson skriver om 
adolecensens faser.   
 
I vilken ålder som individen når de olika faserna och hur länge den stannar där är mycket 
individuellt. Dock inträffar oftast preadolescensen ungefär vid 10 och 12 års ålder, den 
tidiga adolescensen mellan 12 och 14 års ålder, högadolescensen vid 14 till 16 års ålder, 
senadolescensen från 16 år upp till 20 års ålder, slutligen inträffar postadolescensen från 
19 år och upp till 25år.7 Då denna uppsats fokuserar på kvinnor mellan 15 och 20 år 
sammanfattas här endast de tre sista faserna i adolescensen:  
 
Högadolescensens centrala tema består, enligt Fitger, av att ”lämna objekt” och ”finna 
objekt”. I centrum för den unga kvinnans kärleksförklaring står inte längre föräldrarna, 
hon riktar istället sina känslor utanför familjen. Den unga kvinnan upplever starka 
känslomässiga svängningar och går ofta genom flera emotionella kriser. Hennes 
självkänsla varierar kraftigt mellan överdrivet självförtroende och en kraftig nedvärdering 
av sig själv. Det överdrivna självförtroendet kan fungera som ett skydd mot känslor av 
mindrevärde som annars kunde vara ett resultat av till exempel misslyckande 
kärlekskontakter. Den unga kvinnan pendlar även ofta mellan upplevelse av regression 
och progression. Detta är synligt speciellt i föräldrarelationen då hon ena stunden vill 
frigöra sig och vara självständig med ett eget kärleksliv och i andra stunden söker skydd 
och trygghet hos föräldrarna. Ambivalensen mellan progressiva och regressiva moment 
är något som präglar hela adolescensperioden. Den unga kvinnan distanserar sig mer och 

                                                 
2 Fitger, Maria 1991, s.21f. 
3 Ibid., s.21f. 
4 Gantez, Hillevi 1991, s.9. 
5 Ziehe, Thomas 1993, s.37. 
6 Pipher, Mary 1998, s.20. 
7 Fitger, Maria  1991, s.24. och Lalander, Philip & Johansson, Thomas 2002, s.16. 
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mer från sina föräldrar och har periodvis ett mer trotsigt och utagerande beteende. Annat 
som är typiskt för högadolescensen är ökad feminisering. 8 
 
Senadolescensen 
Johansson och Lalander skriver att under senadolescensen avtar de känslomässiga 
svängningarna. Den unga kvinnan utvecklar sin självständighet och blir mer oberoende 
av sina föräldrar. Likaså får gruppen och vännerna minskad betydelse för hennes 
identitetsskapande.9 Fitger menar att den unga kvinnan med större omsorg och självinsikt 
väljer vad som för henne är värt engagemang och hon funderar allt mer seriöst på vad hon 
vill syssla med i framtiden. Hon konfronteras med sina framtida möjligheter kontra 
verklighetens begränsningar och tvingas däri ge upp många tidigare illusioner, vilket kan 
vara jobbigt för henne. Hon bearbetar i denna fas sina tidigare erfarenheter och processer 
och försöker få dem samlade i en realistisk självbild. Den identitet som hon utvecklar 
under senadolescensen ”uppstår i skärningspunkten mellan individuella, psykologiska 
behov och kollektiva, kulturella möjligheter.”10 
 
Postadolescensen 
Under postadolescensen beräknas den unga kvinnan ha skapat sig en stabil självbild och 
personlighet, enligt Fitger. I denna fas söker den unga kvinnan nu hitta vägar att 
förverkliga sina behov och sig själv. Detta gäller så väl inom yrkeslivet, studier som 
kärleksrelationer. Postadolescensen anses vara en svårare fas för den unga kvinnan än för 
unga män eftersom hon måste ta ställning till hur hon vill balansera moderskap och 
yrkesliv. Detta kan ibland leda till en konflikt för henne.11 
 
1.1.2 Att vara ung kvinna idag 
 
Thomas Johansson skriver att ungdomsåren präglas av dramatiska förändringar av 
självbilden. Den unga kvinnan omvärderar sin livssituation, sina relationer, drömmar och 
sin uppväxt. Identitetsuppfattningen i denna ålder medför ofta orosmoment då individen 
genomgår en sådan drastisk utveckling. Till detta hör även att omvärlden och 
omgivningen både ur kulturella och sociala aspekter, nu ständigt är föränderliga och det 
är svårt för de unga att hitta fasta markörer.12  
 
Ungdomar lever idag i en hård verklighet som präglas alltmer av ökad sexualisering och 
kommersialisering. Sveriges regering har av denna anledning startat ett projekt om unga 
flickors självbild. Projektet heter FLICKA och pågår under 2004. Projektet har som syfte 
att bland annat skapa en dialog mellan media och reklambranschen om deras roll och 
ansvar gällande påverkan av barn och unga. 13 
 
Sociologerna Sabina Cwejman och Gunilla Fürst skriver i Tonårsflickors tonårsbilder, att 
de då de har intervjuat tonårsflickor funnit att det traditionella vuxenlivet skjuts upp. 

                                                 
8 Fitger, Maria 1991, s.34f. 
9 Lalander, Philip & Johansson, Thomas 2002, s.17. 
10 Fitger, Maria 1991, s.36. 
11 Ibid., s.37f. 
12 Johansson, Thomas 1994, s.29. 
13 Damber, Sara 2004. 
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Självutveckling och självförverkligande är istället det som prioriteras. De unga kvinnorna 
vill se sig om i världen, utveckla sitt självförtroende och utbilda sig. 14 
 
Mary Pipher är psykoterapeut och beskriver sig själv som ”relationsinriktad kognitiv 
behaviorist”15. I sin bok Rädda Ofelia: vägen till kvinnlig självkänsla redogör hon för 
olika fall av tonårsflickor som gått i terapi hos henne, samtidigt som hon reflekterar över 
situationen för unga kvinnor när världen ser ut som den gör idag. Hon betonar sambandet 
mellan samhälle och individ och är mycket kritisk till dagens samhälle och dess hårda 
klimat. Hon skriver om mängden av de traumatiska berättelser som unga kvinnor bär med 
sig och berättar för henne: ”Till en början blev jag överraskad över alla dessa traumatiska 
upplevelser. Nu förväntar jag mig dem”. 16 Hon skriver om dilemmat som föräldrar till 
tonårsdöttrar ställs inför: Hur ska de kunna uppfostra sina döttrar till att vara oberoende 
och självsäkra i en värld som är långt ifrån trygg? Hon funderar över hur det kommer sig 
att dessa flickor som uppfostrats till att ta för sig och känna självtillit, ändå blir osäkra 
och självdestruktiva i tonåren.  
 
Pipher skriver att unga kvinnor upplever en hård press från samhället att förneka delar av 
sitt jag och istället anta ett falskt jag. Detta genom att bara visa upp ytan som är en 
bråkdel av sina talanger. Pressen kommer från skolan, tidningar, reklam, TV, kamrater 
och annat. Om de visar sina egentliga egenskaper kan de riskera att avvisas socialt. De 
flesta unga kvinnorna väljer istället att bli socialt accepterade och klyvs därför i två delar: 
en som är äkta och en som är socialt betingad. Denna press att bli någon man inte är gör 
att de unga kvinnorna mår psykiskt dåligt och känner sig förvirrade. Det är tre faktorer 
som gör att unga kvinnor i adolescensen är extra utsatta för att fara illa:  
1.Utvecklingsnivån. (De förändras fysiskt och mentalt). 
2.Samhället. De unga kvinnorna träder in i en kultur som är ”full av företeelser som 
skadar unga kvinnor, såsom sexism, kapitalism och utseendefixering”. 17 
3. De unga kvinnorna förväntas frigöra sig från sina föräldrar i denna period då de 
egentligen behöver sina föräldrar som mest. 
 
När de unga kvinnorna pressas att svika sig själva reagerar de på fyra olika sätt; de 
anpassar sig, blir deprimerade, drar sig undan eller blir arga. Oftast reagerar de med en 
kombination av dessa olika sätt. Många unga kvinnor går ofta för långt i sin strävan att 
anpassa sig och många utvecklar till exempel ätstörningar som följd av sin önskan att 
leva upp till det rådande idealet.18 Pipher poängterar vikten av att hålla kontakt med sina 
känslor och vara sann mot vad de känner: ”Det är bara genom att behålla kontakten med 
sina känslor och genom att långsamt ta sig genom kaoset som unga kvinnor kan lämna 
adolescensen som starka och hela personer.”19  
 
I sitt terapiarbete lär Pipher ut en process som unga kvinnor kan använda för att finna sin 
självkänsla. Processen innebär att de ska lära sig acceptera alla sina talanger och känslor 
och inte enbart de som enligt de rådande normerna är socialt accepterade. De lär sig skilja 
mellan tankar och känslor, samt att fatta beslut om vad de ser som mening och mål med 

                                                 
14 Cwejman, Sabine & Fürst, Gunilla 1991, s.152. 
15 Pipher, Mary 1998, s. 277. 
16 Ibid., s.20. 
17 Ibid., s.21. 
18 Ibid., s.45. 
19 Ibid. s.62. 
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sina liv. Hon lär dem även att kritiskt granska samhällets rådande normer och inte 
acceptera allt de hör och ser.20 
 
Pipher berättar att hon som ung läste mycket och hade problem med att några av hennes 
favoritförfattare var kvinnohatare. Hon anser att det är viktigt att unga kvinnor läser fler 
kvinnliga författare. Hon ger även exempel på hur stor roll böcker spelade för hennes 
existentiella utveckling.21 

1.1.3 Identitetsteorier 
 
Inom psykologin och sociologin finns det många teorier om hur vi människor blir de vi är 
och hur vi utvecklar vår identitet. Enligt psykologen Birte Wedel-Brandt bottnar 
skillnaderna i skilda syner på förhållandet mellan människa och samhälle. Vissa menar 
att människans utveckling är resultat av påverkan, av utifrån kommande krafter. Andra 
menar istället att utvecklingen sker inifrån av medfödda egenskaper. Ett tredje perspektiv 
på identitetsutveckling erhålls av dem som menar att utvecklingen sker genom en 
växelverkan mellan samhälle och individ.22 
 
Wedel-Brandt skriver att en uppfattning som utgår ifrån att identiteten utvecklas av 
inifrån kommande krafter är den biologiska uppfattningen vars teorier menar att 
individen är formad på förhand. Stor vikt läggs vid arvsanlag och egenskaper så som 
intelligens anses vara ärftlig. Det är dock sällan denna uppfattning kommer till uttryck 
utan det är istället vanligare med den uppfattning som anser att de biologiska arvens 
utveckling är beroende av sammanhanget och ändamålsenlig. Miljön öppnar möjligheten 
för att anlagen ska komma till uttryck. 23 
 
Rollteorin är en teori som utgår ifrån att identiteten skapas av samhället. Rollteorin 
utarbetades främst av socialpsykologerna Charles Cooley och George Mead. Peter L 
Berger, som är professor i sociologi, skriver att huvuduppfattningen inom rollteorin är att 
som människa tilldelas man olika roller av samhället och dess olika situationer avgör hur 
man blir som individ. Personligheten och identiteten är inget förutbestämt utan något som 
förlänas genom handlingar som samhället erkänner. Detta som kan kallas ett rollspel är 
något som sker omedvetet: individen anpassar sig till situationer och dess förväntningar. 
Hon tar automatiskt på sig den roll som samhället förväntar sig att hon ska axla. 
Individen får sin identitet av samhället. Dess uppkomst, förändring och vidmakthållande 
är en social process.24 Jaget är inget beständigt utan förändras från en situation till en 
annan och man kan ha olika roller och identiteter i skilda sammanhang. Sociologen 
Erving Goffman menar att vi alla spelar teater och vill göra intryck på vår publik. Oavsett 
vilket speciellt ändamål individen har fö r sitt framträdande ligger det i individens intresse 
att kontrollera de andras beteenden, framför allt deras reaktionsbetingade behandling av 
henne.25 
 

                                                 
20 Pipher, Mary 1998, s.283f. 
21 Ibid. s. 43,77f. 
22 Wedel-Brandt, Birte 1994, s.11. 
23 Ibid., s. 12. 
24 Berger, Peter L, 2001, s.92 f., 96. 
25 Goffman, Erving 2000, s.13. 
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Psykoanalysen grundades av Sigmund Freud. Psykologerna Ann Joy Jonassen och 
Suzanne Ringstedt skriver att psykoanalysen är en teori som fokuserar på hur 
personligheten bildas och utvecklas. Teorin bygger på att människan till stor del styrs av 
undermedvetna delar i personligheten. Allt i människans liv är orsaksbestämt, vilket 
innebär att det alltid finns en förbindelse med tidigare upplevelser i livet.26 
 
1.1.3.1 Kvinnlig identitet  
 
Utvecklandet av den egna identiteten är, enligt Cwejman och Fürst, föreställningar om 
kvinnligt och manligt centrala teman. Den innebörd som begreppet feminint har i dagens 
västerländska kultur, är att värna om andra och att önska närhet med andra. Begreppet 
kvinnligt förknippas med det känslomässiga och det estetiska. Att bli kvinna innebär 
således att flickan söker utveckla dessa egenskaper som kan placera henne i rätt kategori. 
I dagens samhälle tillkommer dock ett krav på flickan att även utveckla de egenskaper 
som traditionellt betraktas som manliga: att vara självhävdande och att vara aktiv i det 
offentliga livet. Detta för att hon ska kunna vara framgångsrik i sina framtida studier och 
yrkesliv. Hon behöver således förutom att utveckla sin kvinnlighet även utveckla en 
förmåga att ”kunna leva som jämlik, självständig och fri individ i ett samhälle där 
mannen är normen.” 27 Med detta ökar ansvaret på den egna utvecklingen som kan 
fungera stimulerande, men som även upplevs som kravfylld.28 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka unga kvinnors skönlitterära läsande i 
förhållande till deras självbild och självkänsla. Jag vill ta reda på om det är någon eller 
några böcker som unga kvinnor anser har haft betydelse för dem. I anknytning till detta 
vill jag föra ett allmänt resonemang kring deras förhållande till skönlitteratur i allmänhet. 
Jag vill även ta reda på om de tycker det är lätt eller upplever svårigheter att hitta 
skönlitteratur som de tycker om på sitt bibliotek. 
 
1.3 Problembeskrivning och problemformulering 
 
Det jag i min magisteruppsats vill undersöka är vilken betydelse skönlitteraturen kan ha 
för utvecklingen av unga kvinnors identitet? För att finna ett svar på detta har jag valt att 
utgå från följande frågeställningar: 
 
• Finns det några skönlitterära verk som de unga kvinnorna själva anser har varit/är av 
betydelse för deras identitet? I så fall vilka?  
• Varför är dessa skönlitterära verk viktiga för de unga kvinnorna? 
• Vad tilltalar de unga kvinnorna när de läser skönlitteratur i allmänhet? 
• Upplever de unga kvinnorna det som svårt eller lätt att hitta böcker som de tycker om 
på biblioteket? 
 
 
 

                                                 
26 Jonassen, Ann Joy & Ringstedt, Suzanne 1994, s. 22 ff. 
27 Cwejman, Sabine & Fürst, Gunilla 1991, s. 147 f. 
28 Ibid., s.147f. 
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  1.4 Avgränsningar 
 
Denna uppsats har inte till avsikt att undersöka unga kvinnors informationsbehov i 
allmänhet, utan endast deras skönlitterära läsande utifrån tidigare nämnda syften och 
frågeställningar. Likaså syftar inte uppsatsen till att redogöra eller undersöka vilken 
funktion biblioteken fyller för unga kvinnors informationsbehov i andra fall än 
skönlitterär läsning.  
 
Mina informanter är åtta unga kvinnor som samtliga är mellan 15 och 20 år gamla.  
 
Beroende på uppsatsens omfång behandlar uppsatsen inte de unga kvinnornas sociala 
klasstillhörighet eller kulturella kapital29. Vid en större undersökning skulle det dock vara 
intressant att lägga till dessa variabler: klasstillhörighet och kulturellt kapital. I 
intervjuprocessen valdes dessa aspekter medvetet bort just beroende på magister- 
uppsatsens begränsade omfång.  
 
Då uppsatsen behandlar skönlitterär läsning som präglas av reflexivitet har jag inte till 
avsikt att behandla andra sorters lässätt. Den läsning som behandlas är istället av 
personlig karaktär.30  
 
1.5 Definitioner 
 
Identitet avser, enligt National Encyklopedin, medvetenheten om sig själv som en unik 
individ och är en synonym för självbild. Identitet består i första hand av medvetenhet om 
sitt jag, (upplevelsen att vara levande) att det finns en skarp gräns till andra, att själv 
bestämma över sina tankar och handlingar, att i grunden vara densamma trots de 
förändringar som inträffar under livet och att bara ha ett jag. I andra hand består identitet 
av medvetenhet om den egna personligheten, dvs. om innehållet i alla de erfarenheter 
under livet som efter hand format personligheten. Det är vanligt med identitetskriser 
under tonåren. 31 Självbilden preciseras och differentieras alltmer under barnets uppväxt 
och utveckling och hon blir medveten om sitt kön, sina egenskaper, sina intressen och 
attityder. Hur självbilden utvecklas avgörs av hur viktiga personer i barnets liv ser på 
barnet. Genom att barnet kan leva sig in i en annan människas situation, ta den andres 
roll, kan hon också se på sig själv med andras ögon. 32 
 
Självkänsla innebär, enligt National Encyklopedin, medvetenhet om den egna 
personlighetens värde.33 Självkänsla avser här i uppsatsen det som inom psykologin 
definieras som ”med känslor och värderingar förbunden del av en persons 
självmedvetande”34. Självkänslan baseras på hur tillfreds man är med vad man klarar i 
förhållande till vad man förutsatt eller hur man tror att man uppskattas av andra. 
Forskning har visat att självkänslan påverkar kognition, emotion och motivation och att 
självkänslan har betydelse för individuell utveckling, psykisk hälsa och välbefinnande.35 

                                                 
29 Som begreppet behandlas främst av Pierre Bourdieu. 
30 Som till exempel behandlas av Furhammar, i Varför läser du? (1996). 
31 NE 1992. 
32 Ibid. 
33 Svensk ordbok 1990. 
34 NE 2004 
35 Ibid. 
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Självet är närbesläktat med identitet och innebär, enligt National Encyklopedin, 
upplevelsen av den egna personen i motsats till andra personer.36 
 
Termen Skönlitteratur i denna uppsats avser såväl lyrik som epik och dramatik. 
 
En unga vuxen avdelning på ett bibliotek är mellanting mellan ungdomsavdelningen och 
vuxenavdelningen. Här väljer bibliotekarien att ställa fram böcker som särskilt riktar sig 
till den målgrupp som lämnat ungdomsavdelningen men har svårt att hitta böcker som 
berör dem på vuxenavdelningen. Det finns ingen bestämd ålder, men uppskattningsvis är 
besökarna äldre ungdomar: mellan 15 och 30 år. Böckerna är såväl nya, moderna som 
klassiker. Där finns även andra medier såsom serier, musik och olika tidskrifter. 
 
1.6 Litteratursökning  
 
För att finna relevant litteratur till uppsatsen genomfördes sökningar i databaser såsom 
LISA, Eric, Library Literature & Information science, artikelsök och mediearkivet. Det 
material som varit mest relevant och användbart fann jag när jag sökte i Libris. Jag sökte 
även på Högskolan i Borås bibliotekskatalog samt bibliotekskatalogen på Göteborgs 
Universitetsbibliotek GUNDA. Sökningar utfördes även på webben i sökmotorn Google. 
De söktermer som jag använt mig av är bland annat unga kvinnor, skönlitteratur, läsning, 
flickor, självkänsla, identitet, ungdomar, tonåringar, tonårsflickor, adolescens, youth, 
young women, girls, self esteem, reading med flera. Dessa söktermer har används separat 
såväl som i en rad olika kombinationer. Jag har även funnit relevant litteratur från 
litteraturförteckningar och referenslistor samt genom tips av min handledare. 
 
Mina sökningar visade att det fanns lite aktuellt material som behandlade unga kvinnors 
skönlitterära läsning. Jag fann en relevant doktorsavhandling i detta ämne. Jag fann ett 
par amerikanska artiklar som fokuserar på unga kvinnors självkänsla och identitet i 
samband med skönlitteratur, dessa redogör jag för i kapitel 3.3. Jag har inte funnit några 
aktuella studier där unga kvinnor själva fått berätta vilka skönlitterära verk som har varit 
och är viktiga för deras liv, självbild och självkänsla. Vad det gäller material som inte 
handlar om läsning utan istället om unga kvinnors personlighets utveckling, adolescens 
och ungdomars situation, fanns det en uppsjö av material. Utmaningen i det fallet har 
istället bestått i att begränsa materialet. 
 
1.7 Uppsatsens disposition 
 
Efter detta inledande kapitel bestående av bakgrund, syfte och avgränsningar följer 
kapitel två där jag redogör för och motiverar uppsatsens metod.  
 
Kapitel tre innehåller en genomgång av teorier och tidigare forskning. 
 
I kapitel fyra redovisas samtliga av mina intervjuer tillsammans med information om 
informanterna.  
 

                                                 
36 NE 1995. 
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Därpå följer kapitel fem som innehåller analys och diskussion. Här ställs det empiriska 
materialet mot teori och tidigare forskning. Här görs reflexioner kring resultatet och jag 
diskuterar vilken betydelse skönlitteraturen har för de intervjuade unga kvinnorna.  
 
I kapitel sex, redovisas mina slutsatser. I det avslutande kapitlet, kapitel sju, görs en 
sammanfattning av uppsatsen. 
  

2. Metod 
 
För att kunna finna svar på de frågor som redogörs för i inledningen, tillämpas den 
kvalitativa intervjun som insamlingsmetod. Att jag väljer en kvalitativ metod beror på att 
jag i uppsatsen inte vill fastställa mängder utan jag vill klargöra ett fenomens egenskaper 
och dess innebörd, vilket kvalitativ forskning syftar till.37 I mitt fall är det fenomen som 
ska klargöras tonårsflickors skönlitterära läsande i förhållande till deras identitet. Det som 
jag med mina intervjuer söker är kvalitativa och förståelsegrundande data. Syftet med 
denna sorts undersökningar är, enligt Heléne Thomasson som är fil dr i psykologi, att öka 
förståelse och finna nya aspekter av det undersökta fenomenet.38 Sociologen Karin 
Widerberg skriver i Kvalitativ forskning i praktiken, att syftet vid kvalitativa intervjuer är 
”att använda sig av det direkta mötet mellan forskare och intervjuperson och det unika 
samtal som uppstår i just denna kontext”. 39 Som intervjuare bör man fånga upp 
deltagarens tankar och uppgifter. Intervjuaren bör även följa upp de delar av deltagarens 
berättelse som karaktäriserar personens förståelse av det tema som intervjun gäller.40  
 
För att belysa de redovisade svaren har jag som teoretisk anknytning valt att använda tre 
olika författares vetenskapliga material som bakgrund för min diskussion och analys. 
Författarna är Louise M Rosenblatt, Catherine Sheldrick Ross samt Thomas Ziehe. Deras 
material presenteras mer ingående i kapitel 3. 

 
2.1 Kvalitativ intervju 
 
Mina informanter är åtta unga kvinnor, av vilka samtliga är 15-20 år gamla. Min 
ursprungliga förhoppning var att dessa intervjuer skulle resultera i ett möte då 
intervjudeltagarna delade med sig av sina egna tankar, reflexioner och erfarenheter. Att 
jag inte valde att intervjua fler än åtta unga kvinnor beror på tidsaspekten och åtta är 
precis lagom många för att jag skulle kunna genomföra djupare och mer ingående 
intervjuer. Jag tror inte att enkätundersökningar skulle vara resultera i lika 
tillfredsställande resultat som intervjuer, eftersom jag tror att deltagarna vid en 
enkätundersökning skulle ge kortare och mer opreciserade svar. I det fall jag kan se vissa 
fördelar med enkätundersökning är då man har i åtanke att det för somliga unga kvinnor 
kan anse det vara känsliga ämnen och svårt öga mot öga dela med sig av sina privata 
tankar. På det viset skulle enkäter underlätta eftersom upplevelsen av anonymitet är mer 
påtaglig. Risken för missuppfattningar och feltolkningar är dock desto större. Vid 
intervjuer kan tveksamheter lättare följas upp med följdfrågor. Jag kan i en intervju mer 

                                                 
37 Widerberg, Karin  2002, s.15. 
38 Thomsson, Heléne  2002, s. 30. 
39 Widerberg, Karin  2002, s.16. 
40  Ibid., s.16. 
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aktivt diskutera och reflektera tillsammans med deltagaren. 41 Detta leder i sin tur till att 
jag kan få djupare insikt i deltagarens tankar.  
 
Jag använde mig av den så kallade snöbollsmetoden när jag valde ut deltagare till mina 
intervjuer. Jan Hartman skriver att snöbollsmetoden innebär att forskaren väljer några 
individer, oftast från sin bekantskapskrets, som i sin tur förmedlar kontakten vidare. 
Forskaren samlar på så vis in en stor mängd potentiella deltagare och sedan gör ett urval 
bland dessa potentiella deltagare. Urvalet sker utifrån faktorer som är lämpliga för 
intervjuernas ändamål.42 I urvalet av mina informanter använde mig således av bekanta 
som i sin tur föreslog lämpliga informanter. Jag gjorde sedan ett urval bland dessa 
potentiella informanter utifrån det två faktorer som var viktiga för min studie: rätt ålder 
samt att de läser skönlitteratur. Detta urval avgjorde vilka jag sedan kom att intervjua. Ett 
fåtal av de jag intervjuade har jag träffat tidigare, men många av informanterna träffade 
jag för allra första gången vid själva intervjutillfället. 

2.2 Tillvägagångssätt 
 
2.2.1 Intervjuerna 
 
Före intervjuerna utformade jag en intervjumall som användes då jag intervjuade de unga 
kvinnorna. Intervjumallen kom främst att fungera som stöd och mallen finns med som 
bilaga. Ett flertal följdfrågor tillkom under intervjuns gång, dessa var beroende av det 
informanten berättade. Louise M Rosenblatt skriver att det för att främja en spontan 
reaktion är oviktigt att betona i vilken form den unga läsarens reaktion ska komma till 
uttryck, hon bör istället kunna uttrycka sig fritt. Sammanfattningar av verket ska inte 
krävas. Hon ska komma fram till vad det är hon personligen känner för verket. I de flesta 
fall framkallar en personlig upplevelse en bestämd reaktion som leder till någon slags 
eftertanke.43 Det är viktigt att känsloreaktionen är fri och oförhindrad. När hon funderar 
över varför hon har reagerat på ett visst sätt lär hon sig att söka personlig mening i 
texten. 44 Detta har jag haft i åtanke då jag utförde intervjuerna, men de flesta 
informanterna har spontant återgett vad böckerna handlar om. 
 
Jag utförde före dessa åtta intervjuer som tagits med i uppsatsen även två pilotintervjuer 
vid två olika tillfällen. Efter dessa pilotintervjuer modifierades intervjumallen i vissa 
aspekter, främst ordningsföljden på frågorna. 
 
Efter att jag gjort dessa ändringar kontaktades informanterna via telefon. När jag då 
bestämde tid och plats för de olika intervjuerna, bad jag varje informant att reflektera 
över vilken eller vilka böcker som hon ansåg ha varit/vara viktig eller betydelsefulla för 
henne. Jag sa även att hon fick ta med sig någon av dessa böcker om hon kunde och ville. 
Detta skulle fungera som ett stöd för informanten. De informanter som hade tillgång till 
de böcker de ansåg vara viktiga för dem, hade med sig dessa. Flera av informanterna 
hade istället med sig en lista eller en lapp där de skrivit ner vilka böcker de tänkt och som 
de ansåg ha varit betydelsefulla för dem. Listan använde de själva som stöd och var inget 
som jag bad att få se.  

                                                 
41 Thomsson, Heléne 2002, s. 28. 
42 Hartman, Jan 1998, s. 210 
43 Rosenblatt, Louise M  2002, s.65ff. 
44 Ibid., s. 68, 71. 
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Vid samtliga åtta intervjuer användes bandspelare. Att jag spelade in samtalen var inget 
som verkade besvära någon av informanterna. Jag bad om deras tillstånd innan jag 
spelade in och informerade även om att ingen annan än jag skulle ha tillgång till 
kassettbandet. Jag informerade dem även om att allt de säger under intervjuerna är 
konfidentiellt och att de skulle vara anonyma i redovisningen. Intervjuerna varade allt i 
från 50 till 120 minuter. Intervjuerna ägde rum på skilda platser så som i bibliotekets 
grupprum, utomhus i en park, i ett lånat arbetsrum med mera. Det viktigaste var att jag 
kunde vara enskilt och prata ostört med informanten. 
 
2.2.2 Resultatredovisningen och analysen 
 
För att skydda informanterna och för att de ska få vara anonyma har jag valt att ge de 
intervjuade unga kvinnorna fingerade namn. Av samma anledning uppges inte heller 
informanternas hemort annat än att den beskrivs efter storleken. Jag ger vid 
redovisningen en kort översikt av vilka unga kvinnor som jag har intervjuat innan jag 
separat går igenom varje enskild intervju. 
 
Jag har valt att genomföra diskussionen och analysen i samma kapitel eftersom jag de 
resonemang som jag annars skulle fört i en separat diskussion bäst förstås i samband med 
analysmaterialet. I analysen avser jag att analysera mitt uppsatsmaterial med 
utgångspunkt i de frågor som ställdes i inledningen. Jag utgår från Catherine Sheldrick 
Ross, Louise M Rosenblatts samt Thomas Ziehes vetenskapliga material när jag jämför 
och analyserar mina egna resultat.  Rubrikerna är huvudsakligen namngivna av mina 
frågeställningar, men även efter teorimaterialet, samt efter övriga reflexioner. I analysen 
går jag inte separat igenom den reader response criticism som jag utgått ifrån i annat än 
då jag i ett separat stycke reflekterar över Rosenblatts bok Litteraturläsning som 
utforskning och upptäcktsresa. Reader response criticism kallas på svenska för läsare 
responsmetoden och i fortsättningen kommer den svenska termen användas i uppsatsen. 
Läsare- responsmetodens utgångspunkt som förutsätter att mening skapas vid läsningen 
och att det är läsarens egna erfarenheter som överhuvudtaget möjliggör en litterär 
tolkning, är det som istället genomsyrar såväl analysen som min uppsats.  Läsare-
responsmetoden har varit applicerbar på ett relevant sätt eftersom den så tydligt behandlar 
identitetsaspekten. 
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3. Teori och tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras de teorier som jag har valt att arbeta med. Dessa teorier 
behandlar läsar-responsmetoden, hur det är att vara ung idag samt skönlitteraturens 
påverkan. I detta kapitel görs även en genomgång av tidigare forskning som fokuserar på 
unga kvinnors skönlitterära läsning. Materialet i tidigare forskning presenteras på så sätt 
att det först tas upp större studier i Sverige, sedan vetenskapliga studier utomlands och 
sist presenteras några tidigare magisteruppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap. 
Det som här redogörs för är relevant för analysresonemanget senare i uppsatsen. 
 
3.1 Läsare-responsmetoden 
 
I uppsatsen används främst läsare-responsmetoden såsom den företräds av Louise M 
Rosenblatt. Detta eftersom den belyser och ger ett intressant perspektiv på 
intervjumaterialet. Jane P Tompkins menar att läsare-responsmetoden egentligen inte är 
någon enhetlig teori eller kritik. Det är istället en term som har kommit att associeras med 
kritiska verk som använder orden, läsare, läsprocessen och respons som 
undersökningsområde.45 Lars Wolf skriver att utgångspunkten inom läsare-
responsmetoden är att en litterär text aldrig kan vara entydig och sluten. Fokus ligger på 
läsaren som inte enbart anses vara mottagare utan dessutom meningsskapare. Läsare-
responsmetoden är en rik tradition av olika teoribildningar. Gemensamt för alla 
inriktningar inom läsare-reponsmetoden är att de anser att en text alltid påverkas av vem 
som läser texten och i vilket sammanhang. Texten är således något obestämt och det finns 
inte en enda korrekt betydelse. Betoningen ligger inte på den lästekniska sidan av 
läsprocessen, utan på tolkning och meningsskapande.  Skillnaderna mellan de olika 
teorierna inom läsar- responsmetoden härrör främst på åsikter kring vad läsarrollen 
innebär och hur fri läsaren får vara i sin tolkning, samt i vilken mening texten bestämmer 
sin egen mening. 46 
 
Äldre litteraturforskning länge dominerades av teorier och analyser av verket i sig samt 
författarens intentioner, anser litteraturvetarna Claes-Göran Holmberg och Anders 
Ohlsson. Först framåt slutet 1950-talet började det dock växa fram ett större intresse för 
läsarens och läsandets roll. I denna läsarorienterade mylla växte läsar-responsmetoden 
fram under 1970-talet. De mest uppmärksammade och nydanande teoretikerna på denna 
tid var Norman Holland och Stanley Fish, som poängterade läsarens stora betydelse för 
tolkningen av ett litterärt verk. Fish menade att litteraturen inte är en produkt utan en 
process. Det litterära verket existerar endast när vi läser den och det pågår ständigt nya 
läsningar och återupptäckter.47 Norman Holland anser att läsning är subjektiv och 
identitetsbekräftande och han hämtar förankring i psykoanalysen. Han menar att läsaren 
väljer ut att fånga upp teman i texten som överensstämmer med läsarens personlighet och 
egen livsproblematik.48  
 
En annan viktig teoretiker inom läsare-responsmetoden är Wolfgang Iser som företräder 
en fenomenologisk inriktning. Wolfgang Isers teorier handlar om läsarens ”samarbete” 

                                                 
45 Tompkins, Jane 1980, s.xi f. 
46 Wolf, Lars 2002, s.16 ff, 21, 29ff. 
47 Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders 1999, s.39. 
48 Holland, Norman 1980, s. 123 ff. 
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(interaktion) med texten. Samarbetet innebär att det sker en växelverkan mellan den 
subjektiva tolkningen av läsaren och den objektiva texten. Det litterära verket kan inte 
förstås som antingen den objektiva texten eller den subjektiva tolkningen. Det litterära 
verket förverkligas istället mittemellan dessa två poler. Både texten och läsaren har med 
andra ord viktiga roller. Läsarens roll är aktiv och det litterära verket kan inte 
förverkligas förrän i läsakten. I texten finns tomrum som läsaren fyller vid sin läsning. 
Läsaren skapar med andra ord mening och sammanhang för att fylla ut det som inte står i 
texten. 49 
 
Louise M Rosenblatt är professor emeritus i engelska vid New York University. Precis 
som Iser och Holland kopplar Rosenblatt samman läsarens engagemang i texten med 
processen att skapa mening. Likaså betonar hon precis som Iser den process som uppstår 
mellan text och läsare. Men istället för att kalla denna akt för interaktion föredrar hon att 
kalla själva läsningen för en transaktion. Med transaktionsakt syftar Rosenblatt till att 
läsningen är en konstruktiv och selektiv process, en händelse eller akt. Att skapa mening i 
en text sker genom samspelet mellan läsaren och texten. Texten och läsaren påverkar 
ömsesidigt båda parter: Både texten och läsaren har en central roll och de två parterna rör 
sig fram och tillbaka i en spiralformad rörelse och tränger in i varandras världar.50 När jag 
i resultatredovisningen i viss mån även redogör för böckernas innehåll är det av denna 
anledning. Texten som återges är sådan som den uppstått i transaktionen och att återge 
hur den uppfattats av informanten är relevant för tolkningen av resultaten. 
 
I transaktionen är läsaren aktiv och läser på olika sätt beroende på var hon befinner sig i 
livet och vilka behov hon har just då. Texten blir ett litterärt verk först under läsningen då 
det skapas mening. Läsningen kan påverka läsarens personlighet och beteende. Litterära 
verk kan således användas av läsaren för att utforska sig själva och världen omkring dem 
och litterära verk kan hjälpa dem se meningsfulla strukturer och sammanhang i 
tillvaron. 51 Detta finner jag stöd för i min undersökning då jag har valt att fokuserar på 
just hur läsningen påverkar unga kvinnors självbild, beteende och personlighet. 
Transaktionsteorin är relevant då jag utgår från att de intervjuade unga kvinnorna skapar 
mening av det de läser. 
 
Vad läsaren har i sitt bagage vid mötet med den litterära texten är avgörande för 
läsningen. Personliga faktorer påverkar förhållandet mellan läsare och det litterära verket. 
Tidigare erfarenheter och nuvarande intressen kan bestämma läsarens spontana reaktion. 
I vissa fall kan detta leda till en balanserad och djup reaktion på boken, i andra fall kan 
det istället begränsa eller förvränga exempelvis då läsaren reagerar starkt på sådant som 
egentligen inte har så mycket med själva texten att göra.52 Varje läsning är unik och 
situerad. Varje läsare är unik då hon bär med sig sina egna erfarenheter och hon närmar 
sig texten med ett visst syfte, vissa förväntningar. Läsarens reaktioner och upplevelse av 
det litterära verket påverkas oundvikligen av läsarens bakgrund, erfarenheter och 
personlighet. Läsarens minnesförråd är det som överhuvudtaget gör en tolkning möjlig. 
Hon behöver inte ha identiska erfarenheter med författaren för att dela dennes insikt, men 
hon måste ha upplevt vissa behov, känslor, föreställningar och relationer, från vilka hon 

                                                 
49 Iser, Wolfgang 1980 s. 50, 54ff.  
50 Malmgren, Gun  2002, s. 10. 
51 Rosenblatt, Louise M 2002, s. 36- 42. 
52 Ibid. s.74. 
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kan skapa de nya känslor, situationer och uppfattningar som skildras i boken. 53  När de 
unga kvinnornas berättelser presenteras i uppsatsens resultatredovisning, redogörs det 
således även för eventuella samband och likheter mellan böckerna och den unga kvinnans 
liv. Detta eftersom jag utgår från att personliga faktorer påverkar upplevelsen av verket. 
Alltså är läsarens unikhet med i åtanke vid undersökningens genomförande. De unika 
berättelser, tolkningar och påverkningar som varje enskild informant berättar om är 
därför av stort intresse. Uppsatsen relaterar till transaktionsteorin då det förutsätts att det 
finns böcker som påverkat den unga kvinnan. Med i åtanke finns även att samma bok inte 
alls behöver ha samma betydelse för en annan läsare. Texten är inte heller den samma var 
gång som samma läsare läser texten utan den är föränderlig beroende på samspelet. 
 
3.1.1 Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa 
 
Rosenblatt ger i sin bok Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa råd för hur 
lärare ska välja ut böcker som studenterna är mest mottagliga för, men det hon skriver 
anser jag vara relevant att tillämpas även av bibliotekarien då han/hon väljer ut 
skönlitteratur åt ungdomar. I analysen jämför jag mitt intervjumaterial med Rosenblatts 
teoretiska resonemang. 
 
Rosenblatt skriver att eftersom läsarens engagemang i texten är förbunden med processen 
att skapa mening måste man tillhandahålla böcker som erbjuder en koppling till den unga 
läsarens intressen (såväl tidigare som nuvarande), bekymmer och ambitioner. Detta för 
att det ska kunna bli ett givande samspel/transaktion mellan text och läsare. Den unga 
läsarens bakgrund, mognadsgrad och språknivå ska också styra urvalet/inköpet av 
litteraturen. 54 I sin bok pekar Rosenblatt på bakomliggande faktorer som påverkar just 
unga i vår kultur och som färgar attityderna till litteraturen. 
 
Unga individer befinner sig i en period då de genomgår många känslomässiga 
förändringar och personlighetsdrag ändras. Detta bidar oftast till nyfikenhet på det egna 
jaget samt en förstärkt självmedvetenhet. Denna själmedvetenhet kretsar ofta kring 
funderingar på vad som är normalt eller inte och den unga individen jämför ständigt med 
andra. Hon söker normer att mäta sig med och denna information hämtar hon från många 
olika källor av vilka litteraturen är en. 55 
 
Den unga individen blir mer medveten om sig själv som en del av ett socialt sammanhang 
såsom i en familj och i samhället. Eftersom individen i adolescensen är angelägen om att 
bli accepterad och göra rätt intryck på andra, intresserar hon sig mycket för relationer och 
utvecklar en stark medvetenhet om den egna personligheten. Hon prövar ut sin egen 
identitet och experimenterar med olika sociala karaktärer och roller. Människor i 
omgivningen (exempelvis föräldrarna) får nya innebörder. Den unga individen börjar 
samtidigt ifrågasätta familjens auktoritet och det som de står för. Hon framhäver allt mer 
sin självständighet, såväl ekonomisk som psykologisk.56 
 
Att utforma sitt eget ideala livsmönster kan ibland kännas som en skrämmande uppgift då 
det i dagens samhälle finns en enorm mängd av alternativ till livsmönster att välja bland. 
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När den unga individen läser riktas hennes uppmärksamhet mot de aspekter som tydligast 
berör hennes egna problem och känslomässiga spänningar. Litteraturen gör det genom sin 
form möjligt för henne att reflektera över mycket som i abstrakta termer skulle vara 
meningslöst för henne. Hela personligheten engageras i den litterära upplevelsen. Det 
litterära verket kan relatera till djupt personliga behov och intressen. Detta gäller alls 
slags litteratur, även nöjesläsning. Långvarigt umgänge med litteratur kan leda till ökad 
social känslighet och empati. Den unga läsaren kan även, genom sin läsning, bättre förstå 
såväl sina egna som andras handlingar, behov och ambitioner.57 
 
Rosenblatt anser att litterära verk, tillsammans med andra krafter, formar individen och är 
ett av de viktigaste medierna för att sprida vårt kulturmönster.58 Läsning av litteratur kan 
spela en viktig roll i individens inskolning i kulturen: genom läsningen lär sig den unga 
individen hur man, enligt rådande kulturmönster, bör agera och reagera i diverse 
sammanhang.  Normer och annat som för den vuxne är något som tas för givet, kan för 
den unga läsaren var det som är mest intressant att läsa om och det som påverkar henne 
mest. Då hon befinner sig i gränslandet och förbereder sig på att kliva in i vuxenlivet är 
hon enormt nyfiken på olika vuxenroller och allt som hör dit hän. Genom litteraturen får 
hon ta del av olika föreställningar om könsroller men får även exemplifierade 
känsloreaktioner för olika sammanhang. Det litterära verket kan sprida stereotyper men 
även ge en möjlighet för individen att nå utanför den egna mikrovärld hon föds in i. 
Litteraturen är således viktig källa till alternativ på andra livsformer och värdesystem och 
kan utöva ett starkt inflytande på den unga läsarens framtida liv. 59 
 
Läsning har ibland förändrat liv, skriver Rosenblatt. Då en bok haft sådant inflytande har 
boken kommit som en  

 
kulminerande upplevelse som ger form åt en lång, omedveten utveckling. I sådana 
fall uppenbarar boken vanligtvis en ny syn på livet eller en ny känsla för människans 
möjligheter och tillfredsställer därmed något djupt behov eller löser en konflikt.60 

 
Oftast påverkar dock litteraturen genom att många litterära upplevelser sammanfaller 
med andra krafter som också utövar inflytande på den unga läsaren. 61 
 
Det viktigaste med litteraturen är dess förmåga att ge en ställföreträdande upplevelse 
samt dess beskrivning av en mängd olika karaktärer och beteenden. Att läsa om någon 
annan som är i läsarens situation ger henne ett perspektiv på sina problem och hjälper 
henne att tänka klarare kring dem. Även omedvetna känslor och konflikter som läsaren 
bär omkring på kan, genom att läsa om en fiktiv gestalts liv och känslor i en liknande 
situation, hjälpa läsaren att bli medveten om dessa och således ta itu med dem och 
bearbeta dem. Litteraturen har även en stödjande funktion då den kan motverka känslor 
av ensamhet eller främlingskap, då läsaren genom böcker kan uppleva känslan av att dela 
värden och mål med andra, trots avvikande normer i närmaste omgivningen. 62 
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61 Ibid. 
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Då unga människors tankegångar ofta kretsar kring vad som är normalt eller inte kan 
litteraturen visa att hennes liv har många likheter och delar erfarenheter med andra i 
samhället. Ungdomar funderar även mycket på fysiska egenskaper och på utseendet och 
kan genom litteraturen vara till hjälp då den kan visa på en mångfald utseenden som kan 
beundras och att även sådant som betraktas som handikapp inte behöver innebära ett 
olyckligt liv utan tvärtom. 63 

 
3.2 Litteraturens påverkan 
 
Catherine Sheldrick Ross är professor i biblioteks- och informationsvetenskap på  
University of Western Ontario i Kanada. Hon har i sin studie Finding without seeking: 
What readers say about the role of pleasure-reading as a source of information (1999) 
utfört 194 kvalitativa intervjuer med vuxna läsare som läser för nöjes skull. Dem som hon 
har intervjuat är mellan 16 och 80 år.  
 
Ross rapport består av två delar där hon dels redogör för hur läsarna väljer de böckerna 
som de läser för sin egen skull, dels en redogörelse för böcker som har betytt mycket för 
läsarnas liv. Ross utgår från ett reader-response perspektiv och menar att läsaren är aktivt 
engagerad i att skapa mening. Majoriteten av de tillfrågade menade att de inte kunde 
tänka sig ett liv utan skönlitteratur. Läsningen vävdes samman med deras liv och var 
inget separat moment. Läsarna använde sin egen livserfarenhet för att ge mening åt texten 
och de använde även texter för att ge mening åt sitt liv i olika situationer. De flesta läsare 
valde böcker efter humör och efter hur deras liv såg ut för tillfället. 64 
 
När Ross intervjuade sina informanter om vilket inflytande skönlitteraturen haft på deras 
liv, ställde hon bland annat frågan: Has there ever been a book that helped you or made a 
big difference to your life in one way or another?65  Ross fann i sin analys att läsning av 
skönlitteratur påverkat läsarnas liv på många olika sätt. Hon använder sig av sju 
nyckelbegrepp för att sammanfatta skönlitteraturens påverkan: 
 
• Awakening/new perspectiv/enlargement of possibilities (Uppvaknande/nya 
perspektiv/Upplysning om möjligheter) 
• Models for identity (Modeller för identitet) 
• Reassurance, comfort, confirmation of self-worth, strength (Uppmuntran, tröst, styrkt 
självkänsla) 
• Connection with others/awareness of not being alone (Kontakt med andra/Medvetenhet 
om att inte vara ensam) 
• Courage to make a change (Mod att göra förändring) 
• Acceptance (Accepterande) 
• Disinterested understanding of the world (Oegennyttig förståelse av världen)66 
 
När jag utför en analys av mitt material jämför jag mitt eget resultat i förhå llande till 
dessa sju nyckelbegrepp. Detta av anledningen att jag, likt Ross, är intresserad av just 
vilket inflytande som skönlitteraturen haft. I mitt fall har jag inriktningen identitet, men 
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liv och identitet är ofta så tätt sammanlänkade att det därför kan dras paralleller dem 
emellan. I analysen används den svenska översättningen av begreppen. 
 
3.3 Ungdom och modernitet 
 
Ungdomar av idag och deras situation i samband med moderniteten och 
samhällsutvecklingen har den tyske sociologen Thomas Ziehe studerat. I boken 
Kulturanalyser: Ungdom, utbildning, modernitet skriver Ziehe om hur kulturella 
moderniseringsprocesser griper allt starkare in i ungdomens uppväxtvillkor. Jag finner 
hans text användbar eftersom den belyser hur det är att vara ung idag. 
 
Thomas Ziehe menar att det på senare tid skett enorma sociokulturella förändringar som 
präglat ungdomen: Den första är ungdomens egen medvetenhet om sin rättighet att när 
som helst säga upp sin relation till föräldrarna. Den andra förändringen är att möjligheten 
till sexuella relationer inte längre är de vuxnas privilegium och därmed inte ett kriterium 
på skillnaden mellan ungdomstid och vuxentid. Den tredje förändringen härrör till att 
ungdomar i dagens samhälle är omgiven av och kan både uppleva och iaktta en enorm 
mängd av olika livsstilar. Denna mängd av valmöjligheter leder inte sällan till en olustig 
känsla av ambivalens, den unga individen frågar sig själv ständigt om hon har missat 
något eller om hon verkligen har valt rätt. Då det finns så många olika livsstilar till buds 
provar individen sig fram. I dagens samhälle finns för individen en alltid närvarande 
social och psykisk konkurrens som kommer av att individen ständigt måste utveckla, 
trygga och förändra sin identitet i förhållande till de personlighetsutkast som förmedlas 
överallt i samhället och i media. Utkastet om hur man som individ ska eller bör vara blir 
en tung belastning. 67 Det blir allt svårare för ungdomar att se sig själv med egna ögon 
eftersom den egna blicken hela tiden avfjärmas av ”ett helt universum av medialt 
förmedlade synsätt, bilder och tolkningar.”68 Ziehe betonar dock individens nyvunna 
frihet att kunna forma sin egen självbild utan att som tidigare vara determinerad av 
traditionella normer. Han skriver att denna frigörelse från traditionens band innebär en ny 
kulturell frihet och det är vad som syftar till hans begrepp ”kulturell friställning”.69  
 
Längtan efter subjektivitet är något som följer med den kulturella friställningen: 
Ungdomar upplever starkare än tidigare generationer en längtan efter att emotionellt 
förtäta relationer och bli bekräftade. Karriärmässigt värderas goda relationer högst på 
ungdomarnas lista. Längtan efter subjektivering hänger samman med en annan psykisk 
tendens som Ziehe skriver om, nämligen självkänslans ökade sårbarhet.  Detta kommer 
av att individen utvecklat sina känslospröt och därmed fått en ökad empatisk 
inlevelseförmåga. Känslospröten är mottagliga för möjliga negativa reaktioner vilket 
leder till en ökad rädsla för att bli avvisad, sårad eller avvisad och för att få sin 
självkänsla kränkt. Många ungdomar är djupt sysselsatta med att undvika dessa negativa 
reaktioner där självkänslan kan tänkas få sig en törn. 70 
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I en kall och anonym livsvärld växer det fram ett behov av att vara berörd. Relationer, 
föremål och personer granskas ur perspektivet ”vad har det med mig att göra”. Det finns 
även en växande ovilja att tala om något annat än det egna jaget.71 
 
Ungdomen har fått en representativ roll; de företräder sökandet efter alternativa livsstilar 
och ska representera ungdomlighet. Ungdomarna konfronteras ständigt med samhälleliga 
bilder av ungdomen och myten om ungdomligheten samtidigt som samhället är 
bristfälligt intresserat av ungdomarna själva.72 
 
Att vara ungdom idag innebär inte längre att var utestängd från de vuxnas 
erfarenhetsvärld och det finns inte längre några skarpa symboliska eller kulturella 
gränslinjer mellan ungdomar och vuxna. Begränsningar försvinner samtidigt som det sker 
en avmystifiering av det som komma skall.73 
 
Den som är ung idag är indragen i många olika sorters vardagar; skola, arbete, familj, 
relationer, medievärld, symbolisk betydelsevärld osv. I förhållande till tidigare 
generationer har detta spektrum av erfarenhetsvärldar som ska bearbetas ökat avsevärt. 
Denna mångfald av världar medför svårigheter att upprätta identitetsrelaterade 
sammanhang dem i mellan samt att kunna bearbeta dessa. Då det finns så många 
livsvärldar och livsstilar är det även svårare att välja fördjupning och ”livsinriktning”. 
Ziehe kallar det för ”konkurrerande attraktioner” och menar att det idag krävs mycket 
mer motivation än tidigare för att inte bli offer för de konkurrerande attraktionerna, utan 
istället söka sammanhang och försöka fördjupa sig.74 
 
3.4  Tidigare forskning 
 
3.4.1  För att bli kvinna och av lust 
 
Det finns i nuläget inga mängder aktuellt material som behandlar unga kvinnors 
skönlitterära läsning i samband med aspekter som identitet, självbild eller självkänsla. 
Den mest omfattande och aktuella vetenskapliga material i Sverige som berör unga 
kvinnors skönlitterära läsning är en nyutkommen doktorsavhandling av Maria Ulfgardh. 
Avhandlingen som lades fram vid litteraturvetenskapliga institutionen i Lund så sent som 
år 2002, heter För att bli kvinna och av lust: en studie i tonårsflickors läsning. Denna 
avhandling behandlar hur tonårsflickor konstruerar genus i sina liv och samband med 
fritidsläsning. Ulfgardh teoretiska utgångspunkt är dels receptionsteoretisk, en aspekt 
som jag också försöker fokusera på, men hennes utgångspunkt är även genusteoretisk. 
Hon anlägger dessutom ett religionsperspektiv, vilket är ovanligt i sådana här 
sammanhang. Ulfgardh söker samband mellan de unga kvinnornas kontextuella 
bakgrundsfaktorer och deras läsning. Hon har under två års tid följt tjugo 15-16åriga unga 
kvinnor med olika bakgrund.  De läste alla samma tre romaner och kommenterade sedan 
dem. De tre romanerna är: Wild Hearts- ny i stan av Cherie Bennett, Lilla Marie av Mats 
Wahl samt Mannen som kunde tala med hästar av Nicholas Evans. Ingen av dessa tre 
böcker, omnämns av mina informanter. Inte heller nämns böckernas författare av mina 
informanter. 
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Ulfgardh skriver att tonårsflickornas reception av de tre romanerna visade tydligt hur 
färgade de var av sin situation i egenskap av att vara ung, eftersom deras psykiska och 
sociala mognad präglar deras läsning. Hon kommer fram till en viktig slutsats då hennes 
undersökning visar att de romaner som uppskattas av de unga kvinnorna och som inger 
lust att läsa är böcker där teman i romaner sammanfaller med deras liv. En av 
avhandlingens slutsatser är just att den litteratur som de unga kvinnorna själva väljer i 
flera exempel har samband med deras egna liv. Kulturella, sociala och religiösa 
bakgrundsfaktorer påverkar val av litteratur och utvecklandet av läskultur och läsarter.75 
 
Eftersom Ulfgardhs avhandling är litteraturvetenskaplig analyseras och recenseras även i 
stor utsträckning romanerna. Jag har i denna uppsats inte samma möjlighet att analysera 
mina informanters romaner. Jag har inte heller anlagt vare sig ett religions- eller ett 
genusperspektiv. Ulfgardhs avhandling är intressant ur många aspekter. Begreppet 
självkänsla tas inte upp i någon anmärkningsvärd grad, men nämns ibland som då hennes 
informanter tar upp är utseendets betydelse för självkänslan. De unga kvinnorna berättar 
att de mår psykiskt dåligt till följd av både flickors och pojkars granskning och till följd 
av upplevelsen av att inte stämma med det dominerade idealet. Ofta känner de unga 
kvinnorna sig för tjocka. Flera av Ulfgardhs informanter talar om reklamens inverkan på 
sina liv och de menar att utseendet är en vanlig orsak till att unga kvinnor mår dåligt.76 
 
3.4.2 Farlig lockelse 
 
Etnologen Karin Lövgren skriver i Farlig lockelse: om tonårsflickors läsning av 
romantikböcker77 om hur hon genom intervjuer av åtta unga (mellan 14 och 18år gamla) 
kvinnor har studerat deras förhållande till romantikböcker och så kallad triviallitteratur. 
Lövgren utgår från ett könsrollsperspektiv. I sin studie intresserar hon sig för hur de unga 
kvinnorna genom texterna knyter an till sina egna livserfarenheter samt hur och varför de 
läser denna sorts litteratur. Lövgren gör en viktig iakttagelse när hon skriver att de unga 
kvinnorna identifierar sig med vissa personer i böckerna. Om det är någon person i 
böckerna som de unga kvinnorna känner igen sig i eller som är speciellt sympatisk kan de 
identifiera sig med denna. I varje bok brukar det finnas minst en sådan person. Lövgren 
skriver att det är främst situationerna och känslorna de framkallar, som engagerar dem. 
De tror inte att de är den fiktiva personen, men de njuter av att få ta del av den fiktiva 
personens upplevelse.78  
 
Det är intressant att se att även om de unga kvinnorna lever sig in i böckerna kan de, 
utanför läsningen förhålla sig kritiskt till texterna och medvetet diskutera 
standardmässiga händelsemönster, schablonbilder och rolltyper. Lövgren skriver att 
förmågan och graden av reservation och kritiskt granskande av texterna är beroende av 
informanternas ålder: de äldsta förhåller sig mer kritiskt till texterna, medan de yngsta är 
genomgående mer översvallande och positiva i sin kritik av böckerna.79 Informanterna i 
hennes undersökning beskriver att de ibland kan känna frustration över att personerna i 
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denna sorts böcker är så perfekta, vilket ofta leder till att informanterna nedvärderar sig 
själva vid en jämförelse.80 
 
Den målgrupp som Lövgren har studerat är samma målgrupp som min. Jag lägger i min 
uppsats inte tonvikt på romantikläsning eller triviallitteratur, utan behandlar de genrer 
som tas upp av informanterna. 
 
3.4.3 Ofelias bibliotek 
 
I USA finns det mer material än i Sverige som fokuserar på unga kvinnors situation idag. 
Mary Piphers Rädda Ofelia, som i USA gavs ut redan 1994 tycks ha öppnat upp debatten 
för unga kvinnors livssituation och har lämnat spår inom diverse vetenskapliga 
ämnesområden. I USA publicerades som följd av debatten Marscha M Sprague och Kara 
K Keelings artikeln A library for Ophelia. Sprague och Keeling betonar det inflytande 
böcker kan ha för flickors självkänsla. De berättar i artikeln att böcker såsom just Mary 
Piphers Rädda Ofelia och Peggy Orensteins SchoolGirls: Young Women, Self-Esteem and 
the Confidence Gap öppnade upp för debatt i USA och uppmärksammade unga kvinnors 
ohälsa i landet. De skriver att statistiken är skrämmande och ger exempel som att jämfört 
med pojkar är flickor i adolescensen dubbelt så ofta benägna att bli deprimerade och fyra 
gånger mer benägna att begå självmord jämfört med pojkarna i samma ålder. Även 
Sprague och Keeling anser att det är mediasamhällets sex- och kroppsfixering samt den 
okontrollerade mängd av information som flickorna dagligen utsätts för, som är orsaken 
till deras ohälsa. De skriver att på grund av att denna förändring skett inom de senaste tio, 
femton åren är det ofta svårt för vuxna att förstå hur flickorna har det. De menar även att 
skönlitteraturen är ett effektivt och verklighetsbaserat medium som bör användas.  De har 
valt ut 20 böcker som är särskilt användbara för att skapa en diskussion med flickor om 
vad som orsakar dåligt självförtroende och bristande självkänsla. Böckerna är dock valda 
för att passa flickor mellan 11 och 14 år.81 
 
De centrala frågeställningar som artikelförfattarna utgått från då de valt ut böckerna är 
bland annat: vem är den kvinnliga huvudpersonen? Vad försöker hon uttrycka? Vad 
hindrar henne från att uttrycka detta? Hur stöder eller förtrycker kulturen henne? Vilken 
särskild styrka har huvudpersonen i sin kamp? 82 

Av de böcker som rekommenderas i artikeln finns, tråkigt nog, endast följande böcker 
utgivna på svenska: Anne McCaffrey: Drakryttarna, Katherine Paterson: Lyddie, 
Suzanne Fisher Staples: Vindens dotter och Cynthia Voigt: Samma flicka som förr.  

A library for Ophelia berör många av min uppsats skärningspunkter på så vis att artikel 
författarna också anser att böcker kan vara viktiga för flickornas självkänsla och identitet. 
Böckerna har dock valts ut till en yngre målgrupp än den som studeras i min 
magisteruppsats och det är inte heller flickorna själva som väljer böckerna. Det är 
förvisso ett bra initiativ och till hjälp, att lyfta fram böcker som kan vara värdefulla för 
flickorna. Jag förutsätter dock i min uppsats att det finns bra och viktiga böcker som 
flickorna redan har hittat och jag fokuserar i uppsatsen på deras egna motiveringar.  

 
 

                                                 
80 Lövgren, Karin 1991, s.102. 
81 Keeling, Kara K & Sprague, Marscha M 2000, s. 641 f. 
82 Ibid. 
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3.4.4 Girls, Reading and Narrative Gleaning 
 
Janice Radway, professor i litteratur vid Duke University i Durham, USA, är flitigt 
citerad i sammanhang vad det gäller kvinnor och läsning. Hon har undersökt kvinnors 
förhållande till romantikböcker och det är till dessa tidigare undersökningar som hon 
hänvisar när hon med artikeln Girls, Reading, and Narrative Gleaning: crafting 
Repetoires of Self-Fashiong within Everyday Life (2002) ger sig in i debatten. Hon frågar 
sig här vad flickor gör med de berättelser de möter var dag i sin omgivning. Hon ställer 
sig kritisk till samtida teorier om hur flickor förlorar sin självkänsla på grund av att 
samhället omvandlar dem till kvinnliga tonåringar vars enda projekt är den egna kroppen. 
Hon nämner till exempel Brumbergs The body project och Mary Piphers Rädda Ofelia. 
Brumberg betonar i sin bok de ökade svårigheterna att växa upp som ung kvinna idag 
eftersom samhället präglas av en konsumtionskultur som får flickorna att tro att deras 
kropp och sexuella uttryck är deras viktigaste projekt. Radway anser att dessa texter 
framställer flickorna som passiva och som att det enda de gör är att se på TV, bläddra i 
magasin eller läsa böcker.83 Hon hävdar att dessa texter framställer flickorna som 
oförmögna att omvandla och bearbeta det material som de ständigt tar in från sin 
omgivning.  Hon är även kritisk till uppfattningen om att kulturen gör att flickorna 
förlorar sitt "rätta jag" och vill istället betona att handlingar och: "action and agency are 
misconstructed if they are seen as coming only from within a supposedly authentic self 
that is set somehow in opposition to an imprisoning culture. Selves are intertwined with 
culture"84 Hon menar att uppväxande inte innebär att man blir medveten om ett redan 
existerande autentiskt jag utan att det är en aktiv process att ta del av särskilda kulturellt 
konstruerade begär. Hon skriver att vi skapar vår identitet av material som finns tillhands 
genom människor och institutioner i vår närhet. Hon hävdar att flickor som idag klär sig 
och vill vara som Spice Girls inte skiljer sig från hur Radway som barn på 50-talet ville 
vara Jo March i den klassiska boken Unga kvinnor85:  
 

these acts of self-construction- however we evaluate them- are generated by the same 
impulse, by the desire to project a self that might move about in the world and 
among particular kinds of people in specific, intensely desired ways.86 

 
Radway har i sina tidigare studier funnit att läsaren inte identifierar sig med enbart en 
enda karaktär i berättelserna utan växlar mellan olika karaktärer i böckerna och 
identifierar sig såväl med hjälten såväl som hjältinnan. Identifieringen är därför 
oberoende av sådant som kön och etnisk tillhörighet.87 Radway säger att läsaren kan bli 
påverkad och förändrad av de berättelser som de engageras av men att denna påverkan 
och förändring inte alltid sker på det sätt som förutspås eller kan förväntas. Det är därför 
viktigt att litteraturförmedlare inte tror sig veta hur en viss bok påverkar den unga 
läsaren. Hon menar likaså att vi inte ska vara för snabba med att anta vad dagens flickor 
gör med det kulturella material som de får sig tilldelade i sin vardag. Hon menar att om 
institutioner som skolor och bibliotek ska kunna hjälpa flickorna med sin 
"självkonstruktion" måste de erbjuda en plats där de får tillgång till all sorts material som 
intresserar dem och hon nämner som exempel skönhetsmagasin.88 Liksom Lövgren 

                                                 
83 Radway, Janice 2002, s.184 f. 
84 Ibid., s.190. 
85 skriven av Louisa May Alcott. 
86 Radway, Janice 2002, s. 195. 
87 Ibid.,s. 187. 
88 Ibid., s. 199. 
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lägger Radway tonvikten på romantikböcker, vilket jag inte gör i min uppsats. Hon har 
dock många intressanta synpunkter angående hur läsare kan ta till sig böcker och att det 
inte alltid är på det sätt som man kan förvänta sig. 
 
3.4.5 Tidigare magisteruppsatser  
 
Kerstin Berggren och Marianne Castellano undersöker i sin magisteruppsats ”det är 
direkt taget ur livet allting”89 från Bibliotekshögskolan i Borås, unga kvinnors 
läsupplevelser. De fokuserar på hur unga kvinnor samt pressen tar emot fem romaner. 
Romanerna är utvalda av uppsatsförfattarna och skrivna av kvinnliga författare mellan 
1990 och 1997. Deras informanter är åtta kvinnor mellan 20 och 24 år. Förutom att 
fokusera på informanternas läsupplevelser analyserar de även vilken kvinnobild som 
förmedlas i romanerna. Informanternas upplevelser av romanerna diskuteras utifrån 
Furhammars teorier om läsningens olika former samt Lisbeth Larssons och Janice A 
Radways teorier om kvinnors uppslukande romantikläsning. Den roman som uppskattas 
högst av informanterna är Stjärnor utan svindel av Louise Boije af Gennäs. I denna bok 
anser uppsatsförfattarna att det finns stereotypa rollfördelningar samt att författaren 
mycket målinriktat och detaljerat styr läsaren. Informanterna värdesätter den ”kvinnliga 
privata litteraturen” där de kan identifiera sig i temat och i personerna.90 
 
Kerstin Berggren och Marianne Castellano fann i sin magisteruppsats att deras 
informanter upplever svårigheter att hitta i biblioteken och har även svårt att finna nyare 
skönlitteratur. Berggren och Castellano anser att biblioteken behöver arbeta mer för att 
förmedla och synliggöra litteratur som unga kvinnor kan ta till sig. De efterfrågar särskilt 
nyare svensk skönlitteratur i vilka de unga kvinnorna kan identifiera sig och få hjälp i sitt 
identitetsarbete.91 
 
Uppsatsförfattarna skriver att det finns en särskild läsart där den kvinnliga läsaren 
eftersträvar närhet och att bli en del av texten. Av uppsatsens egna informanter efterfrågar 
samtliga utom en en nära relation till texten för att kunna uppleva identifikation. En av 
informanterna låter förstå att ju mer hon förstår eller liknar huvudpersonerna, desto mer 
tycker hon om boken92. De flesta av informanterna betonade upplevelsen av läsningen, 
medan två av informanterna kan anses vara personlig instrumentella läsare då de ansåg 
att läsningen hade hjälpt dem reflektera över sin egen situation93. Berggren och 
Castellano säger i sina slutsatser att de kommit fram till att texten skapas i relationen till 
läsaren. De anser att kritiker ofta förminskar den kvinnliga litteraturen och att den 
traditionellt manliga litteraturen lyfts fram mer.94 Min undersökning skiljer sig på många 
sätt från Berggrens och Castellanos uppsats, bland annat genom att de själva valt ut de 
böcker som de unga kvinnorna ska kommentera, de intervjuade unga kvinnorna är äldre 
än mina informanter och böckerna som de läser är enbart från 1990-talet. Men det är ändå 
intressant att se vad de skriver om kvinnlig läsning. 
 

                                                 
89 1998 
90 Berggren, Kerstin & Castellano, Marianne 1998, s.56 f. 
91 Ibid., s.78. 
92 Ibid., s.55. 
93 Ibid., s.62. 
94 Ibid., s.76 f. 
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Anders Lundblad och Anna Vesterlund undersöker i magisteruppsatsen Läsintresserade 
ungdomar95 från Bibliotekshögskolan i Borås, litteraturtillgång, läsning samt förmedling 
av litteratur bland ett antal uttalat litteratur- och läsintresserade gymnasieelever. Deras 
informanter är dock, till skillnad från mina, av båda könen. Lundblad och Vesterlund 
använde sig dessutom av både av kvantitativ enkätundersökning och kvalitativa 
intervjuer. Flickorna uttryckte ett större läsintresse men pojkarna läste oftare. Flickorna i 
årskurs 1 läste dock oftare än flickorna i årskurs 3. Uppsatsförfattarna fann att biblioteket 
inte var viktig som inspirationskälla för ungdomarna, däremot var det en viktig resurs vad 
det gällde tillgång till litteratur.96 
 
Lundblad och Vesterlund anser att biblioteken kan göra mer för ungdomar, bland annat 
efterfrågas, liksom i Berggren och Castellanos uppsats, mer nyutgiven litteratur men även 
ett större sortiment och fler exemplar av böckerna.  De har en viktig poäng när de skriver 
att biblioteken bör satsa mer på att hjälpa ungdomarna få tag i för dem relevant och 
intressant litteratur, såväl äldre som ny. De tror att ungdomarna efterfrågar nyare litteratur 
eftersom det är den de oftare hör talas om. Biblioteken borde utforma ett mer 
lättillgängligt hyllsystem som gör att ungdomarna hittar bättre på biblioteket.97 
 
Lundblad & Vesterlund urskiljer bland sina informanter tre olika lästyper varav en av 
dessa endast har kvinnliga läsare, den så kallade känslomässiga eller existentiella 
läsningen. Dessa läsare föredrar realistiska skildringar och identifikationsaspekten 
betonas. Läsarna intresserar sig i första hand för romankaraktärernas känslor och tankar.98 
Identifikationsaspekten samt inlevelse var något som även värderades högt bland 
samtliga intervjuade. Lundblad och Vesterlund tror att anledningen till att 
romantikböcker och fantasyböcker är särskilt populära kan ha att göra med att 
ungdomarna i denna läsning kan reflektera över och bearbeta sina tankar och känslor 
gällande sin könsidentitet.99 

                                                 
95 1998 
96 Lundblad, Anders & Vesterlund, Anna 1998, s.80. 
97 Ibid., s.82. 
98 Ibid., s. 67. 
99 Ibid., s.72f. 
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4. Resultatredovisning 
 
I detta kapitel görs först en kortare presentation av informanterna. Samtliga informanter 
har fingerade namn. Efter presentationen redogörs varje intervju en i taget. Varje intervju 
redovisas under tre rubriker: Först redogörs för de böcker som de unga kvinnorna själva 
anser har varit/är betydelsefulla för deras identitet samt varför. Sedan redogörs det för 
vad som tilltalar de intervjuade unga kvinnorna allmänt vad gäller skönlitteratur. Sist 
redovisas även de unga kvinnornas tankar om bibliotek och bok val. Jag vill poängtera att 
alla förstärkande ord är de intervjuade kvinnornas egna betoningar och inget som jag 
tolkar in. Mina egna tolkningar sker först i analysen. 

 
4.1 Informanterna 
 
Claudia är 15 år gammal, går i årskurs 9 på högstadiet och bor i en liten stad. Hon läser 
ungefär två skönlitterära böcker i månaden.  
 
Matilda är 17 år och hon går andra året på gymnasiet i en stor stad. Matilda läser mycket 
skönlitteratur när hon har lov och är ledig, då ibland en bok om dagen. För tillfället 
hinner hon enbart att läsa det som hör till skolarbetet och som är obligatoriskt att läsa. 
 
Maria är 18 år gammal. Hon går sista året på gymnasiet och bor i en liten stad. Maria 
läser ungefär en bok i månaden. 
 
Tove är 19 år och bor i en stor stad. Hon tog studenten för en termin sedan och arbetar 
denna termin. Hur mycket Tove läser beror på hur mycket hon har att göra. Är hon ledig 
läser hon ungefär en bok om dagen. Om hon har mycket att göra har hon istället en eller 
två böcker som hon läser i när hon hinner eller som hon har ”på gång”. 
 
Andrea är 19 år och bor i en stor stad. Hon tog studenten för en termin sedan och är nu 
arbetssökande. Nu när hon är arbetssökande läser hon dagligen böcker och besöker ofta 
biblioteket. 
 
Amela är 20 år och bor i en storstad. Hon läser första året på universitetet. Amela 
befinner sig i en period då hon inte hinner läsa så mycket på grund av att hon har så 
mycket skolarbete. Men hon läste mycket böcker för något år sedan. Likaså besöker hon 
biblioteket väldigt sällan eftersom hon är upptagen med sitt skolarbete. Tidigare var hon 
där 1ggr/veckan för att låna skönlitteratur. 
 
Julia är 20 år och bor i en storstad. Hon läser första året på universitetet. Julia läser i 
genomsnitt en till två böcker i veckan. För tillfället har hon mycket skolarbete och då 
läser hon ungefär en bok i månaden istället. 
 
Rebecka är 20 år och bor i en storstad. Hon läser första året på universitetet. Rebecka 
uppskattar att hon läser minst en bok om dagen på sommaren och när hon är ledig. Nu 
blir det inte lika ofta eftersom hon har så mycket i skolan. Men hon har alltid en bok på 
gång.  
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4.2 Amela 
 
4.2.1  Skönlitterära verk som är/har varit betydelsefulla 
 
Amela har med sig Mannen och pojken av Tony Parsons. Hon säger att den är speciell för 
att den är avvikande från vad hon brukar läsa och därför minns hon den särskilt mycket. 
Den är ovanlig från hennes ordinarie bokval eftersom hon inte brukar läsa om vuxna 
relationer. Det som hon tycker är speciellt är att det är just mannen som tar hand om 
pojken. Hon tycker det är intressant att läsa om hur han inser hur mycket pojken betyder 
för honom och att han offrar så mycket för honom. Det finns många böcker som 
beskriver vårdnadstvister ur en kvinnlig synvinkel, men att denna var ovanlig eftersom 
det här istället var en man som berättade och som tog hand om allt. Amela tyckte inte om 
huvudpersonen i början men sedan tyckte hon om honom allt mer eftersom han ställde 
upp för sin f.d. fru som ville förverkliga sina drömmar. Om hon hade varit i samma 
situation (d.v.s. om hennes man/pojkvän hade varit otrogen) skulle hon ha reagerat på 
samma sätt som mamman till sonen gjorde: ”Jag skulle ha reagerat som henne. Bara 
packat mina väskor. Fast jag skulle ha tagit pojken med mig.  Hon känner igen sig i 
mamman till sonen: ”Hon var väldigt självsäker och stark och visste vad hon ville. Även 
efter att han hade krossat deras liv. Att man liksom ändå skulle ta tag i sitt liv och göra 
det man kände att man ville göra efteråt. Jag skulle inte deppa ihop.”  
 
Den boken som har satt djupast spår i Amela är Anne Franks dagbok. Hon läste den när 
hon var ungefär fjorton år, vilket var några år efter att hon flytt till Sverige från kriget i 
f.d. Jugoslavien. Hon hade länge velat läsa den boken eftersom den relaterade till 
krigsupplevelser men var inte redo att läsa om något som handlade om just hennes 
hemland. Mycket av Anne Franks tankar och många situationer kände Amela igen sig i. 
Hon säger att hon kände igen sig i bland annat hur hon sitter instängd och att hon skriver 
dagbok. Amela säger att det var befriande att få veta att det fanns andra människor som 
gått igenom samma saker som henne: ”Det jag tror att jag behövde just när jag läste den 
boken var bara att få känna att det finns någon mer som gått igenom sådant.” 
 
Det som gjorde att hon klarade av att läsa boken var att det utspelade sig under ett annat 
krig än det som hon själv flytt ifrån. Det gav en viss distans som Amela behövde. Om 
boken hade handlat om Jugoslavien-kriget hade det kommit för nära Amela och det 
skulle ha varit för svårt för henne att läsa om. Boken Blackout av Johanne Hildebrandt 
som är en dokumentärroman om kriget i Jugoslavien kunde Amela absolut inte läsa 
eftersom det var alldeles för nära hennes egen verklighet. Hon läste ungefär hälften men 
var sedan tvungen att lägga ifrån sig den eftersom det blev för jobbigt. Men att läsa om 
”distanskrig” tycker hon känns bättre att läsa om. ”Man tar det inte det så personligt, utan 
letar istället efter de saker där man känner igen sig och kanske tar det lite mer positivt. 
Vänder på det.” Vad hon menar med att ta det positivt, tycker hon är svårt att förklara. 
”Det är svårt att säga det med ord. Det är bara någonting som man blir nästan lättad över 
när man läser om det. Det är ofta så.” 
 
På frågan om hon har påverkats av någon bok säger Amela att hon ”läser mer för att få 
bekräftelse av mina egna tankar, så som jag själv har tänkt.” 
 
Vattenmelonen av Marian Keyes läste Amela när det precis hade tagit slut mellan henne 
och hennes pojkvän, och ”då var det en perfekt bok att läsa, för hon hade det så mycket 
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värre.” Huvudpersonen Claire blir övergiven av sin pojkvän då hon precis blivit fött deras 
gemensamma barn. Mannen som överger huvudpersonen känner Amela igen från killarna 
i hennes egen omgivning: ”just då kände jag att `män är skit`” vilket hon tyckte var skönt 
att få medhåll om. Mot mitten av berättelsen kommer det dock in en trevlig man i 
berättelsen.  
 
Amela kommer speciellt ihåg den biten då huvudpersonen flyttar hem till sina föräldrar 
och är deprimerad: ”hon är jättenere och går inte ut på flera månader och börjar dricka 
och är helt förstörd.” Men själva episoden som beskriver hennes romans med en ny kille, 
minns Amela inte så mycket av. Det Amela känner igen sig i är att ”just att hon orkar ta 
sig upp. Det känner man igen sig jättemycket i. [...] Man har ju upp och ned i sitt liv. Så 
man känner igen den där känslan att man verkligen vill ta sig framåt.”  
 
4.2.2 Vad hon tilltalas hon av när hon läser skönlitteratur i allmänhet 
 
Språket är viktigt för Amela. Det får inte heller dra ut för länge innan handlingen sätter 
igång. Det är viktigt att hon kan förstå situationen som huvudpersonerna befinner sig i 
och säger att hon till exempel inte kan tänka sig att läsa om en pensionär. Det är viktigt 
att hon kan känna igen sig i någon i hennes närhet: ”det behöver inte vara jag, det kan 
lika gärna vara min syster eller någon som jag kan relatera till.” Det behöver inte alltid 
vara en kvinnlig huvudperson, hon läser gärna om en man eftersom hon är nyfiken på hur 
män tänker. ”Det brukar alltid komma perioder då man är jättenyfiken på andra 
människor och sådant. När man har tröttnat på sig själv och behöver inspiration.”  
 
Oftast brukar Amela läsa böcker som är mer deprimerande än den situationen som hon 
själv befinner sig i. Det som hon oftast kommer ihåg från böckerna hon läst är just de 
perioder där de kämpar sig igenom något svårt och det är också de partier av boken som 
hon kommer ihåg och som inspirerar henne: ”På något sätt får jag en slags kämparglöd av 
det.” 
 
Amela läser även skönlitteratur på sitt hemspråk, men då är det mest barndomsskildringar 
av en vuxen berättare: ”jag vill känna igen mig, eftersom jag var så liten när jag flyttade 
hit så det är det enda jag kommer ihåg. Då kanske man vill hålla kvar det lite grann.” 
 
Amela tycker om att testa olika böcker inom alla möjliga genrer. Sagan om ringen 
trilogin tycker hon är jättebra och det är böcker som hon läst eftersom hon tycker det hör 
till allmänbildningen. Hon tycker mycket om historiska böcker och är förtjust i Ramses-
böckerna även om hon tycker att de kan bli lite tjatigt ibland eftersom språket är ganska 
enkelt. Vilka historiska böcker hon väljer att läsa beror på vilka länder hon är intresserad 
av för stunden. Amela säger att hon intresserar sig för Egypten och att hon hellre läser 
skönlitteratur (som Ramses-böckerna) än faktaböcker om det. Hon säger att hon gör det 
för att förbättra sin allmänbildning. 

 
4.2.3 Bibliotek och bokval 
 
När Amela väljer böcker att läsa fastnar hon först för omslaget, läser sedan baksidan samt 
den sista sidan. Att hon väljer att läsa slutet först säger hon ger en trygghetskänsla 
eftersom det är en bra bok om den slutar bra. Amela går inte in i bokaffärer eftersom hon 
inte har råd att köpa böcker. Omslaget är viktigt och hon föredrar en klassisk layout. ”De 
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ser gamla ut. Lite så där 1200-tals stuk” inte nya, moderna. Hon väljer inte böcker efter 
titlarna. Böcker letar hon efter bland alla hyllor på de flesta av bibliotekets olika 
avdelningar. ”Jag går inte därifrån förrän jag hittat något. […] Om jag inte hittar något så 
läser jag en skräpbok.” Hon säger att hon kan läsa vad som helst på sommaren och 
speciellt på stranden då hon inte ägnar boken så mycket uppmärksamhet.  Hon tycker 
egentligen inte tycker om vad hon kallar för skräpböcker, ”men man läser dem ändå, av 
någon konstig anledning.” Det hon inte tycker om är vad de står för. Språket i de 
böckerna tycker hon låter löjligt och stereotypt.  
 
Amela efterfrågar fler och tydligare förklaringarna av SAB-koderna och tydligare 
skyltar/kartor till var de olika avdelningarna är. Hon tycker att det är bra att hennes 
bibliotek har soffor där man kan sitta. Då hon inser att hon valt för många böcker som 
hon inte orkar bära hem, vill hon gärna sätta sig och bläddra lite mer i dem så att hon kan 
välja vilka som hon ska låna och vilka som hon ska sätta tillbaka i hyllan. Vill inte att det 
ska ske aktiviteter på biblioteket: Biblioteket är en ”avkopplingsplats. Inget spring fram 
och tillbaka.” Hon vill vara ifred när hon har en bok och vill inte delta i aktiviteter som 
läsgrupper. 
 
4.3 Andrea 
 
4.3.1 Skönlitterära verk som är/har varit betydelsefulla 
 
Andrea har med sig några böcker som hon valt ut av den anledning att de varit viktiga för 
henne. Böckerna som hon har med sig är två utgåvor av Färdlektyr100, Bonjour Tristesse 
av Françoise Sagan samt Poetens liv av Ellen Matsson. 
 
I Bonjour tristesse av Françoise Sagan är berättarjaget en flicka, Cécile, som är sjutton år. 
Andrea säger att hon tyckte väldigt mycket om boken även om hon inte kunde 
sympatisera med Cécile eftersom Cécile var så pass annorlunda mot hur hon själv är. 
”Men samtidigt blir det så mycket mer givande när man läser om en person i ens egen 
ålder som gör helt andra saker och tänker helt annorlunda.” Sådana saker som Andrea 
tycker är viktiga och som tar en stor del i hennes liv är saker som Cécile inte bryr sig om. 
Hon gör istället tvärtom och fokuserar på annat. Detta tycker Andrea gör att hon får 
perspektiv: ”Man tänker om lite. Att de saker som man själv kan blossa upp till jättestora, 
inte alls behöver vara så stora.” Ett exempel är hur Cécile verkar näst intill oberörd inför 
sin kärleksromans med en pojke på semesterorten. Boken läste Andrea för ett år sedan.  
 
Andrea kan leva kvar länge i en bok efter att hon har läst den. ”jag kan till och med prata 
ungefär som de gör i boken. I samma tempo: är det en långsam bok så blir jag väldigt 
långsam och väldigt eftertänksam. […] Är det en snabb och fyndig bok blir jag på samma 
sätt.” Även när hon skriver själv smittar språket från den bok hon just läst av sig på 
hennes eget språk. 
 
Novellen Vikten av värdelöst vetande av Charlotta Cederlöf handlar om en ung kvinna 
som är hemligt förälskad och är på en middag där en av middagsgästerna är en yngling 
som hon är förälskad i. Huvudpersonen är dock så blyg att hon inte vågar säga någonting 
förrän sällskapet diskuterar film och hon kan namnet på den regissören som diskuteras 

                                                 
100 Färdlektyr är en novellsamling som delas ut i skolor i samarbete med länstrafiken. 
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och hon säger då det. Detta leder till att den som hon är kär i blir intresserad av henne 
eftersom han är filmfantast likt henne och slutligen blir de tillsammans. Andrea har 
fastnat för själva situationen och hur den beskrivs: ”just det att alla är insnöade på varsitt 
område och så kommer det två människor som råkar ha samma intressen” men det är 
dock inte intresset i sig som spelar roll, utan hur det gör att de får upp ögonen för 
varandra, säger Andrea. Hon känner igen sig i livssituationen. De är också i 
tjugoårsåldern, ”de jobbar på något tråkigt ställe och gör inte så mycket. De sitter och 
dricker vin, de har inte så mycket att göra. ” 
 
En annan novell i färdlektyren som hon tycker väldigt mycket om är hemliga listan. Den 
handlar om en tjej som ”har tappat tron på livet. Hon har insett att allting som hon varit 
med om och allt som hon kan tänka sig, det har hon redan sett på TV. Bara för att kunna 
ha någonting att hålla fast vid försöker hon hitta saker som hon inte har sett på TV och 
göra en lista av det. Hon lyckas sammanställa en lista på ungefär sju saker och denna lista 
blir ”hennes sista livlina. Det är det hon lever på; att hon har en lista med saker som hon 
inte har sett på TV.” Samtidigt berättas det om en kärleksrelation som hon inte kunde 
hålla sig kvar i eftersom hon varje gång som de var tillsammans endast såg sig utifrån 
som om hon var med i en film. Denna novell stämmer in väl på Andrea själv: ”väldigt 
träffande mig. Det sånt som jag har tänkt på innan också. Att man känner att det finns 
ingenting kvar för att allting går att se, syns på TV. Det finns ingenting kvar som är 
hemligt eller mystiskt eller unikt.” Hon säger att hon ofta kan se sig själv utifrån med 
andras ögon eller hur det skulle uppfattas om någon skulle återberätta det som händer. Att 
allt hela tiden berättas och skildras gör att ”Man tappar sin egen unikhet. […] Det finns 
inte någonting kvar.” 
 
Poetens liv av Ellen Mattsson läste Andrea första gången för något år sedan när hon gick 
på gymnasiet. Boken handlar om en medelålders man, Frank, men mycket handlar om 
Franks liv när han gick på gymnasiet och om hans tankar kring sin ungdomskärlek 
Dorotea. Dorotea är en intensiv konstnärssjäl medan han istället är lugn och stillsam. Han 
känner sig besviken på sitt liv över att han bara blev biografiförfattare medan hon blev 
”den där store starke konstnärssjälen som till slut bröt sönder för att hon inte klarade av 
att leva. Hon skrev fantastiska dikter som kom från hjärtat.” Det som Andrea fastnat för 
är hur han beskriver sin upplevelse på gymnasiet och ”Hans möte med någon, en person 
som han inte riktigt kunde förstå.” Boken är ganska mörk, vilket gjorde att den kunde 
vara ganska tung att läsa. Frank är vuxen när han tänker tillbaka på sin gymnasietid har 
han mer distans och kan klarare samband än om han själv skulle ha varit i det. Andrea 
hade liknande tankar som Frank och det hjälpte Andrea att någon med mer insikt kunde 
bena upp en tid som liknade den period Andrea själv befann sig i. 
 
Andrea känner igen sig i Frank även om han är mer dragen till sin spets. Hon har själv 
alltid, precis som Frank, varit ordentlig samtidigt som hon alltid har sökt sig till dem som 
är mer konstnärliga och intensiva. Hon känner sig inte som dem men vill umgås med 
dem: ”Man fascineras av dem, dras till dem och man vill vara med dem för man nöjer sig 
inte med att var med dem vanliga, tråkiga människorna.” Hon får ut mer att vara med en 
människa som är olik henne:  
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Om jag känner igen någonting så nedvärderar jag det ofta för då inser jag att jag inte 
riktigt har hittat mig själv och då är det inte lika spännande längre. Det känns som att 
om man känner igen någonting kan man plocka sönder det i sina beståndsdelar och vet 
vad det beror på. Men om man inte känner igen någonting så blir det mer spännande. 
Det går inte att analysera sönder någonting som man inte känner till. 

 
Frank föraktar sina barn och bryr sig inte om sin familj. Det är något som Andrea inte 
känner igen sig i men det har fått henne att tänka på det inte är självklart att alla föräldrar 
älskar sina barn: ”Man kanske inte ska ta sådant för givet att de älskar en bara för att de 
älskar varandra. Utan även de kan känna avsky mot en, precis som man kan känna avsky 
mot sina föräldrar.” 
 
4.3.2 Vad hon tilltalas av när hon läser skönlitteratur i allmänhet 
 
Andrea tycker särskilt illa om böcker som Kulla-Gulla:   

 
Ända sedan jag var liten och läste Kulla-Gulla så kände jag att jag inte tyckte om 
sådant. Kulla -Gulla: jag hatar Kulla-Gulla. När alla andra tjejer tyckte att Kulla -
Gulla var jättehärlig så läste jag de böckerna och kunde inte alls förstå vad det roliga 
var. Jag tyckte bara att hon var en ovanligt präktig och tråkig tjej som alltid gjorde 
rätt. 

 
Andrea säger att hon sedan dess alltid har varit mycket kritisk mot romaner som man 
endast läser för att förlora sig i en annan värld. Hon har svårt för romantiska böcker och 
deckare: ”bara massa klichéer och bara massa dålig text och felaktigt språk och man 
känner att man bara mår illa av det.” Hon tyckte om sådana böcker när hon var yngre. Nu 
säger hon att hon har svårt för dåligt språk. Hon säger att hon hellre ”vill ha ut någonting 
av det” helst ska det vara om människoöden. Det får gärna vara uppdiktat men ”bara det 
är så pass verklighetsrelaterat att jag kan jämföra med mig själv. Så att jag kan tro på det 
och kunna lära mig någonting av det.” Hon vill ha inblick i hur andra tänker även om de 
tänker annorlunda. Hon säger att hon reagerar starkast om den hon läser om är en kvinna 
i hennes egen ålder eftersom hon då har lättare att känna igen sig. 
 
Andrea tycker om litteratur som är ett mellanting mellan skönlitteratur och faktaböcker: 
debattlitteratur och essäer som Under det rosa täcket av Nina Björk. Hon tycker om den 
typen av böcker eftersom det är ”fakta men ändå inte så stelt.”  
 
Vita tänder av Zadie Smith tycker Andrea mycket om. Hon säger att den är 
underhållande och ”Man kommer in i någras livshistoria”. Hon tycker mycket om språket 
och att det är mycket humor i den trots allt svårt som händer. Andrea uppskattar även 
klassiker. 
 
4.3.3 Bibliotek och bokval  
 
Ofta när Andrea väljer att läsa bok har hon läst om den tidigare. Men hon går även och 
hyllbrowsar på biblioteket och väljer de böcker som har intressanta titlar eller omslag. 
Böcker hon läser nu är ofta böcker som hennes bror lånat som hon lånar om istället för att 
lämna tillbaka dem. Hon är nöjd med biblioteket och tycker inte det är svårt att få tag i 
böcker som hon tycker om. Hennes bibliotek har en unga vuxen avdelning och den tycker 
hon särskilt mycket om ”just för att det finns soffor. Att man kan sitta och läsa.” och inte 
bara hårda stolar och studieplatser utan soffor som: ”inbjuder till att läsa.”  
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4.4 Claudia  
 
4.4.1 Skönlitterära verk som är/har varit betydelsefulla 
 
För Claudia är Wilbur Smiths serie i tre delar där När lejonet äter ingår viktiga böcker. 
Att det utspelar sig i ett 1800-talets Afrika tycker hon är spännande och samtidigt 
lärorikt. Hon säger att ”det ger ett helt nytt perspektiv på saker som man själv ser som 
självklara, sen bara får man ett nytt synsätt.” Barnen i boken får ta ett så stort ansvar och 
det beskriver Claudia som chockerande men: ”Ändå finns det någonting i det som gör att 
man känner igen sig. Både i hur han känner det och i hur hans bror känner det” och hur 
alla runt omkring i familjen och de anställda ser ner på dem. Hon återkommer till att 
pojkarna får ta stort direkt ansvar och hon känner igen sig på så vis att hon också får ta 
mycket ansvar. Att hon får ta stort ansvar ” leder till saker. Både negativt och positivt.” 
Claudia säger att genom att hon känner igen sig får hon ökade insikter: ”Så man förstår 
det lite mer. Det får förståelse dels för hur man själv känner det och kanske hur andra ser 
på det. Ökad förståelse för omgivningen.” 
 
Claudia har läst Jag saknar dig, jag saknar dig av Peter Pohl. Hon kände det som att ”det 
verkligen var ett sådant öde att läsa om.” Därför att hon fick insyn i relationerna och 
sorgearbetet. Hon tyckte det kändes obehagligt att tänka på att hon skulle kunna vara i 
samma situation. Hon blev lite nedstämd av att läsa den. 
 
Pestens tid av Stephen King är en bok som Claudia nu läser för tredje gången. Eftersom 
den är en riktig tegelsten så tar det sin tid, men att det är en bok som hon verkligen har 
fastnat för. ”Det är samma upplevelse varje gång. Man känner precis likadant på varje 
ställe. Det är så att det verkligen skulle kunnat ha hänt.” Det är riktigt otäcka bilder som 
målas upp men det skrämmer henne inte. Hon blir inte mörkrädd av att läsa Kings 
böcker: ”Det är snarare tvärtom: att det stärker. Jag vet inte hur det kan fungera men även 
om man tänker på det när det är mörkt så springer man inte hem direkt. Det är mer 
tvärtom: man känner sig som att man vågar mer.” 
 
Serien av John Marsden där boken Imorgon när kriget kom ingår har Claudia nu läst tre, 
fyra gånger. Det som fascinerar henne är ungdomarnas förändrade livssituation hur ”De 
måste leva så nära inpå och de måste strida för sitt eget liv. De måste byta livstillvaro helt 
och hållet. Det är så mycket nytt som kommer in och så mycket som försvinner.” De 
måste klara sig själva och vardagen är sig inte lik. Det som hon tänker mycket på är åter 
igen ungdomarnas stora ansvar och hon kan relatera det till sitt eget liv: ”det är ens eget 
ansvar. Det går att känna igen sig i. Du blir själv tvungen att ta ansvar i det dagliga livet. 
Men de får ta ett så stort ansvar direkt. Att få se hur de klara det är väldigt intressant.”  
 
Hon säger att hon tycker om hur det är berättat som det är: ”Inget förskönande. Det finns 
inget som tar bort allt det dåliga. Utan så här är det och det är nedskrivet. Det känns… det 
går verkligen att känna igen sig. Det gör det.” Hon känner inte igen sig i själva 
krigssituationen men betonar åter att hon känner igen sig situationen vad det gäller att ta 
mycket ansvar och det att ”man ska dra jämt med sex andra personer som man kanske 
ibland känner att du hatar mest av allt.” Just relationerna de sju emellan tycker hon är 
intressant att läsa om och hur de förändras av kriget.  
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Claudia säger att böcker: 
 
ger ett helt annat perspektiv på saker genom vad de säger. Det är ju en, oftast, helt 
främmande människa som skriver och det ger ofta ett nytt synsätt. Omedvetet är det 
en dialog som man behåller. Minns man en bok så ger det … så tar man till sig av 
hela boken och så kanske tänker du på det nästa gång: om jag gör så här istället.. 

 
Claudia har ibland råkat säga att en kompis till henne gjorde si eller så, när hon sedan 
kommit på att det egentligen var någon hon läst om i en bok som gjorde så. ”Det går så 
djupt inpå att man blir vän med boken.” 
 
4.4.2 Vad hon tilltalas av när hon läser skönlitteratur i allmänhet. 
 
Claudia läser allt hon kommer över. För det mesta är det vad hon kallar drama. Hon 
uppskattar inte enbart en särskild genre utan istället de flesta genrer. Wilbur Smith, John 
Grisham, Marian Keyes är exempel på författare som Claudia tycker om. Det viktigaste 
med en bok säger hon är att man kan sätta sig in i vad som händer. Claudia läser böcker 
med såväl manliga som kvinnliga huvudpersoner, likaså är huvudpersonerna i varierad 
ålder och från olika kulturer och tider. Claudia poängterar behovet av att få drömma sig 
bort och att få ta del av ett annat liv. Att hon ska kunna ”flyta in i själva bokens värld. Det 
behöver inte vara att man ska känna igen sig utan mer att man kan sätta sig in i det bara. 
Låtsas att man själv är en del av det. Liksom drömma sig bort.” Det är viktigt med 
mycket handling och hon tycker inte om böcker som fokuserar på tankegångar eller 
filosoferar för mycket. 
 
Claudia läser dikter som hennes kompisar skrivit men lånar inte diktsamlingar av 
etablerade författare. Hon skriver själv dikter och det är något som hon inspireras till när 
hon läser.  
 
Claudia säger att inställningen till boken påverkar läsningen mycket. Hon läser gärna 
böcker som andra säger är hopplösa eftersom hon då ser det som en utmaning att läsa just 
de böckerna. Serien i sju böcker där Imorgon när kriget kom ingår av John Marsden läste 
hon av den anledningen. Någon hade sagt till henne att de böckerna skulle vara tråkiga, 
hon tänkte då att ”Det ska jag minsann visa att det tycker inte jag.” 
 
4.4.3 Bibliotek och bokval 
 
Claudia säger att hon lämnat ungdomsavdelningen och nu endast letar böcker på 
vuxenavdelningen. Hon besöker både folkbiblioteket och skolbiblioteket. Hon tycker att 
det är svårt att hitta böcker. Ungdomsavdelningen känns för liten och att hon har läst alla 
böckerna där. Hon tycker dessutom att alla böckerna där ”har för lyckliga slut. Allting är 
så perfekt.”  

 
Boktips får hon av en bekant till familjen som är lärare. Nu letar hon böcker främst 
genom boktips. Hon anser att det finns för få boktips på biblioteket och på den rullhyllan 
som där finns det alltid samma böcker.  På skolbiblioteket är det lite enklare att hitta 
böcker som hon tycker om och lättare att hitta eftersom det inte har så många olika 
avdelningar. Claudia är kritisk till hylluppställningen där ryggarna är utåt eftersom det är 
framsidan som fångar. Det är därför idén med hyllsnurror är bra, tycker hon, eftersom 
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hon då ser framsidan.  Hon vill därför att det ska finnas fler sådana hyllor och att 
bibliotekarierna ställer ut lite fler böcker med framsidan utåt på de vanliga hyllorna.  
 
4.5 Julia 
 
4.5.1 Skönlitterära verk som är/har varit betydelsefulla 
 
Cynthia Voights böcker har varit betydelsefulla för Julias självkänsla: ”Alla var väldigt 
bra skrivna och gav mig styrka att vara den jag ville vara.” Nästan alla böckerna av Voigt 
har påverkat henne på så vis att hon känner sig starkare:  

 
även om det inte är samma situationer i alla böcker, så på något sätt, i någon aspekt, 
så blir jag ändå stark. Eller starkare. […] Jag tror att det var någon av de här 
böckerna som fick mig att känna mig riktigt värdefull. 

 
Samma flicka som förr av Cynthia Voigt handlar om Izzy, som är med om en 
trafikolycka. Izzy kämpar med att få omgivningen att förstå och acceptera att hon är 
samma person som hon innan hon blev handikappad. Julia känner igen sig i rela tionerna 
mellan personerna i boken. När hon känner igen någon relation tänker hon hur hon ska 
kunna ändra sitt eget agerande. Hon säger att boken har påverkat hennes relation med 
människor. Boken var som mest betydelsefull för Julia när hon gick på högstadiet då 
detta var en tid som hon kämpade mycket med rätten att få vara sig själv. Att läsa om 
Izzy gav Julia styrka och mod att stå på sig och vara den hon var. 
 
Musselstranden av Marie Hermansson läste Julia när hon gick i åttonde klass, men det är 
en bok som hon minns mycket väl fortfarande. Det som Julia tänkt mest på med 
Musselstranden är relationen mellan den utvecklingsskadade kvinnan och flickan som 
växer upp hos henne och hur de interagerar. Julia känner inte igen sig i enbart en speciell 
person i utan mer i lite av varje. I Musselstranden känner hon igen sig i hur det är att vara 
på sitt eget sätt: ”Och det här att ibland leva i en alldeles egen värld och att se saker på 
sitt eget sätt, det känner jag igen mig väldigt mycket i.” Boken har påverkat hennes sätt 
att tänka på människor som är lite annorlunda och som lever lite i sin egen värld och hur 
de uppfattas.  
 
Sanne gatubarn av Mecka Lind läser Julia en gång om året. Boken handlar om Sanne 
som börjar leva på gatan i Köpenhamn. Boken är verklighetsbaserad att läsa den gjorde 
att hon blev uppmärksam på att det fanns gatubarn även i Norden och att sådana problem 
inte enbart existerar i U- länder. Det har fått henne att tänka mycket på anledningarna till 
varför vissa tvingas leva så och hur det kommer sig att de hamnar där.” Boken har gett 
henne en ökad förståelse för människor. Hon säger att generellt för det böcker som har 
påverkat henne är att hon fått mer förståelse för andra människor: ”Jag har helt klart blivit 
bättre på, fått lättare att sätta mig in i andra situationer.” Julia säger att även om hon inte 
kommer ihåg titlar på alla de böcker hon läst finns det böcker som har påverkat henne så 
att hon blir ”mer ödmjuk mot människor och mot livet” och att vad det är som hon 
påverkas av (hur hon ser på sig själv, sin omgivning eller annat) beror på vilken bok det 
är. 
 
En bok som påverkade Julia väldigt mycket är Jag saknar dig, jag saknar dig av Peter 
Pohl. Den läste hon först gången på mellanstadiet men har läst den flera gånger efter det. 
Boken har gjort att hon uppskattar människorna i hennes närhet på ett annat sätt, speciellt 
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sin syster, att hon inte längre tar dem för givna. Det skrämde henne att hon skulle kunna 
hamna i samma situation.  
 
Böckerna av Paolo Coehlo har förändrat Julias sätt att tänka. Hon har läst tre böcker av 
honom: Alkemisten, Vid floden Piedra satte jag mig ned och grät samt Veronika 
bestämmer sig för att dö. Samtliga av dessa tre böcker har fått henne att fundera över sin 
egen situation och hur hon gör val i livet. Vad hon baserar dem på och vad hon anser vara 
värdefullt. Hon har fått upp ögonen för att ibland kanske det är bättre att låta känslan 
styra och se vart den leder. Böckerna har gjort att Julia har öppnat upp sitt synfält och 
blivit mer öppen för att ta emot impulser. Hon vågar lita på sig själv och vågar vara den 
hon är. Detta är något hon tagit till sig av alla hans tre böcker. Hon säger att alla tre har 
samma budskap: att ”våga låta saker och ting hända.”  Coehlo skriver om möten med det 
gudomliga och insikten av att ”det kanske är någon eller någonting mer än jag.” Vilket 
har betytt mycket för Julia och är en upplevelse hon känner hon igen sig i.  
 
I Coehlos böcker känner hon igen sig i relationerna och i mönster hur hon agerar. 
Igenkänningen gör att hon blir medveten om egna beteenden som hon upprepar trots att 
hon egentligen inte tycker om det. Hon ger som exempel att hon brukar ge sig in i 
diskussioner som hon vet hur de kommer att sluta, men ändå hoppas hon att det ska bli 
annorlunda just den gången. Nu ändrar hon delvis sitt handlingsmönster eftersom hon 
blivit mer medveten om det. Julia säger att hon läste böckerna vid rätt tidpunkt. Det var 
nu i höstas som hon började läsa dem och hon hade då precis flyttat hemifrån. Det är en 
tid i hennes liv där hon känner att hon ”utvecklas ganska mycket som människa just nu.” 
I och med att hon läst Coehlos böcker känner hon att hon har utvecklats mer medvetet i 
vissa aspekter som handlingsmönster och hur hon ser på sina egna möjligheter. 
Tankegångarna stannar kvar hos henne och gör att hon fortsätter tänka vidare och ”Helt 
plötsligt ser man sitt eget liv på ett helt annat sätt. Man ser det utifrån”. Det hon tänkt 
mest på när hon läste Vid floden Piedra satte jag mig ned och grät är på kärleken. Om 
hur man ska låta den ha sitt liv och våga släppa den.  Alkemisten fick Julia att inse att det 
finns saker som är menade för henne, som hon bara inte är medveten om. Sådant som är 
menat för henne behöver inte enbart innebära till exempel vad hon är menad att 
sysselsätta sig som i framtiden utan gäller även mindre beslut och händelser i vardagen.  
 
Att läsa Veronika bestämde sig för att dö fyllde Julia med känslan av att ”det inte är hela 
världen att inte vara som alla andra. Och kanske är det tokarna som är de kloka i 
världen.” Alla Coehlos böcker har fått henne ”Att verkligen våga se livet och världen på 
det sättet som man gör och inte försöka rätta sig in efter hur alla andra ser på det.” Hon 
känner sig säkrare på att hon får tycka och tänka som hon vill och att hon har rätt till sin 
egen synvinkel, sitt eget synsätt. 
 
Julia hade ätstörningar och mådde väldigt dåligt när hon gick på gymnasiet. Under denna 
period letade hon efter böcker som handlade om ätstörningar. Böckerna gjorde att hon 
kände sig mindre ensam i den situation som hon befann sig i. Hon beskriver det som att 
hon då var splittrad i en halva som mådde riktigt dålig, men en annan del av henne 
började söka efter böcker som kunde hjälpa henne. Böcker som beskrev hur personen 
med anorexia till frisknade gav henne en väg ut ur det. Det visade vilka möjligheter det 
fanns att ta sig ur sjukdomen. Hon säger att det ”gav styrka att den här personen klarade 
det. Och lite insikt att det finns fler som jag.” Böckerna skrämde och gjorde henne 
uppmärksam på vilka risker som hon utsatte sig själv för. Ofta gick personerna steget 
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längre än Julia och blev då exempel på hur illa det kunde gå. Samtliga böcker om 
anorexia, med eller utan lyckligt slut, utövade någon slags effekt på henne. I viss mån 
hade även denna sorts böcker en negativ inverkan på hennes ätstörningar på så vis att hon 
tog till sig tips på hur hon skulle gå ner ännu mer i vikt, som exempel säger hon att ”Det 
fanns en grej som fastnade i mitt huvud väldigt länge efter en bok som jag läst. Tjejen i 
den boken gick omkring med massa böcker i sin ryggsäck och gick alltid i massa trappor. 
Det är en sådan sak som jag tänkte på jätteofta.” Böckerna kunde på så vis även förvärra 
hennes tillstånd. Hon säger att generellt just böcker där huvudpersonen mår dåligt är 
böcker som hon läst många gånger för att hon själv är i situationen: ”Och ibland har det 
varit för att hjälpa mig själv upp. Ibland för att gosa ner mig i att – oj, nu mår jag 
jättedåligt då kan vi må dåligt här tillsammans och så mår vi dåligt ett tag.” 
 
Skymningslandet av Astrid Lindgren är en saga som Julia har haft som tröst från när hon 
var liten ända tills nu. Boken har betytt väldigt mycket för henne och betyder fortfarande 
väldigt mycket. Det som hon funnit tröst i är att: 

 
Man kan få vara med och man kan få leva i ett fantasiland… eller kanske inte att 
man kan leva i ett fantasiland: Man kan vara med och man kan få göra saker även om 
det är svårt. Även om vissa saker verkar omöjliga så löser det sig. Man kan få vara i 
ett skymningsland. 
 

Skymningslandet symboliserar ”ett land där man kan få göra saker, där det ordnar sig: att 
den biten även finns i verkligheten.” Att det ser mörkt ut nu men det kommer att ordna 
sig. Det viktiga med berättelsen är känslan av tröst som den ingjuter i henne. 
 
4.5.2 Vad hon tilltalas av när hon läser skönlitteratur i allmänhet 
 
Huvudpersonerna i de böcker Julia tycker om säger hon inte är bundna till ett kön, men 
möjligtvis att kvinnliga huvudpersoner förekommer oftare. Hon lever sig gärna in i andra 
personer genom böcker. Vissa böcker har gjort att hon saknar personerna i böckerna när 
hon läst färdigt dem: ”för jag hade något förhållande till personerna. Då tycker man 
liksom att – men du kan väl fortsätta! Jag vet att handlingen är slut, men händ någonting 
mer så att jag får träffa de här personerna igen!” 
 
Julia läser växelvis ”tyngre och mer avancerade böcker” och litteratur som är mer lättläst: 
”Då kan jag fortfarande gå till ungdomsböckerna och plocka fram något som man 
egentligen läste för fem, sex år sedan.” De böcker som hon definierar som mer lättlästa är 
böcker om tonåringar, amerikansk Highschool och Kittyböckerna. Hon säger att det är 
enkel handling i dessa. Med mer avancerade böcker syftar hon på böcker som ger henne 
mer att fundera över, som vänder sig till äldre ungdomar och vuxna och som har ett mer 
avancerat språk. Julia läser ytterst sällan deckare utan endast vad hon kallar för romaner. 
Hon tycker att det viktigaste med en bok är att den fångar intresset. Att det finns något 
som håller kvar uppmärksamheten; ”Att man väntar på en upplösning.” Hon ger som 
exempel Musselstranden och säger att det är något mystiskt och förtrollat som gör att 
hennes intresse stannar kvar. Det är viktigt att böckerna har en mening eller ett budskap.  
 
Det hon oftast minns och det som fastnar från en bok är den känslan som hon får eller 
fick då hon läste den och hon blir ofta tankfull när hon läser. De flesta böcker säger hon 
påverkar henne på något sätt. Ibland läser hon för att uppleva en verklighetsflykt. Då hon 
får läsa om någon annans problem känns helt plötsligt hennes egen värld inte längre så 
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problemfylld. Hon tycker även det är intressant med böcker som ger kunskaper om andra 
världsdelar och kulturer. 
 
4.5.3 Bibliotek och bokval 
 
Julia besöker både stadsbiblioteket och bokaffären men köper sällan böcker eftersom hon 
inte har råd med det. Hon hyllbrowsar på biblioteket, kikar på titlar och omslag. Vissa 
dagar kan hon hitta mängder av intressanta böcker, andra dagar inga alls. Boktips får hon 
även från kompisar. Hon vill att det ska finnas soffor som man kan sjunka ner i och läsa 
sina böcker: ”hårda studieplatser inbjuder inte precis till läsning.” Hon efterfrågar inga 
speciella aktiviteter. Hon säger dock att hon inte vill veta för mycket om böckerna (eller 
författarna) eftersom hon tycker det är viktigt att hon själv får skapa sig en egen 
uppfattning utifrån sin egen läsning. 
 
4.6 Maria 
 
4.6.1 Skönlitterära verk som är/har varit betydelsefulla 
 
En bok som har varit extra viktig för Maria är Alexandra av Torgny Wirén. Alexandra 
påminner mycket om Maria: ”Det kunde ha varit jag” säger hon. Denna insikt säger hon 
är en viktig, men jobbig känsla. Det är speciellt Alexandras självmordsförsök som hon 
känner igen sig i eftersom hon själv har försökt ta livet av sig. Hon känner igen 
omgivningens reaktioner från boken ifrån hur de omkring henne reagerade då hon försökt 
begå självmord. Till exempel blev Alexandras pappas blev väldigt arg och Marias 
omgivning reagerade på samma sätt. Maria blev aldrig inlagd ”jag försökte, men det blev 
ändå aldrig av att jag blev… att jag försvann.” Inte som i Alexandras fall då Alexandra 
hamnade på sjukhus. ”Jag tog bara tabletterna och spydde upp dem direkt” säger Maria. 
På så vis skiljer sig hennes fall från Alexandras, men att hon kan ändå känna igen sig 
väldigt mycket i situationsförloppet. Alexandra har gjort att Maria fått distans till sitt eget 
agerande och att hon nu tänker annorlunda: ”Man ser vad man utsätter sin omgivning för. 
[…] Man ser det utifrån. Det ger väldigt mycket.” Maria läser ofta boken och att läsa den 
är ”en form av tröst när det känns jobbigt.” Att läsa om Alexandra gör att Maria känner 
att hon inte är ensam. Hon får hjälp med att förstå egna känslor och tankar som hon har 
svårt att sätta ord på.  Maria känner igen sig i hur Alexandra beskriver just sånt som är 
runt omkring och hur hon ser på döden. Många av hennes kompisar kunde inte riktigt 
förstå Maria men hon känner sig inte lika ensam i känslan då hon läser om Alexandra 
som ju har samma tankar som henne själv. 
 
Hon brukar tänka på böckerna ofta. Böckernas personer kommer ofta så nära henne att 
hon upplever det som att hon känner dem och att de blir som vänner till henne. 
 
Andra viktiga böcker för Maria är Sylvia Plaths Glaskupan,  Katarina von Bredows 
böcker, Vattenmelonen och En oväntad semester av Marian Keyes, Torgny Wiréns Om 
änglar kunde tala. Katarina von Bredows bok Som om ingenting säger Maria handlar om 
hur huvudpersonen har en kärleksrelation som har väldigt negativ inverkan på henne. Det 
gör att hon funderar på att ta sitt liv. ”Och det är också sådana där tankar som man känner 
att de tankar jag har är likadana.” När Maria har läst en sorglig bok har hon ofta svårt att 
sova eftersom det är svårt att skingra tankarna. Men det hjälper att skriva egna dikter efter 
att hon läst boken och det är något som hon ofta inspireras till att göra. 



 40 

 
Peter Pohls Jag saknar dig, jag saknar dig är en bok som Maria säger är och har varit 
viktig för henne. Hon säger att den boken berör henne extra mycket eftersom hennes 
pojkvän dog för några år sedan. I boken dör tvillingsystern till huvudpersonen och detta 
är en speciell situation som berör Maria mycket och gör henne ledsen. Hon säger att det 
gör att hon kan känna sig nedstämd och deprimerad i flera dagar efteråt och tänker på sin 
pojkvän mer än hon brukar göra annars. Samtidigt bidrar detta till att hon bearbetar 
sorgen: ”Det blir inte som att jag sen efter ett tag fortsätter att må sämre utan det går 
några dagar då man mår dåligt men sedan har jag kommit lite längre.” Huvudpersonens 
sorgbearbetning påminner om hur Maria själv upplevde det. Hon nämner som exempel 
rädslan för att sova och hur huvudpersonen gick till skolan dagen efter att hennes 
tvillingperson dött. Likaså gick Maria till skolan dagen efter att hennes pojkvän hade dött 
och allt runt omkring henne bara fortsatte som vanligt. Maria känner igen sig i 
huvudpersonens sätt att reagera, till exempel genom att känna ilska mot omgivningen. Att 
de reagerar lika är en av anledningarna till varför hon tycker så bra om boken. Hon 
känner igen sig i hur hon tänker kring döden och hur hon upplever begravningen. ”Det 
slutar ändå i slutändan med att hon ser att hon måste leva vidare för sin tvillingsysters 
skull.” Maria säger att det är så hon känner det nu: att hon ska leva vidare för sin 
omgivnings skull. Detta är en bok som hon läser om ofta.  
 
Om änglar kunde tala och Alexandra har även varit viktiga för Marias kristna tro då de 
handlar om sökande. Speciellt boken Alexandra som påminner om hur Maria själv 
kommit fann sin kristna ståndpunkt då hon inte heller, likt Alexandra, är uppvuxen i ett 
religiöst hem. Maria säger att hon aldrig tar sin tro för given.  
 
En oväntad semester av Marian Keyes är en bok som även varit viktig för Maria. Maria 
känner igen sig i huvudpersonen:  

 
Jag kan känna igen mig i hennes dåliga själv känsla i allting hon gör. Hennes sätt att 
hantera vissa människor. Jag kan känna att jag verkligen gör samma sak, fast jag är 
inte narkoman; det är ända skillnaden på så sätt. […] Den handlar ju väldigt mycket 
om hennes dåliga självkänsla. Att hon inte tror på sig själv överhuvudtaget. Och det 
gör ju inte jag heller så mycket och har aldrig gjort. Och på något sätt: ju mer jag 
läser den boken desto mer inser jag att det är väldigt likt mig själv. Just det att jag ser 
det att, kan upptäcka att –det där är ju jag.  

 
Att läsa om det gör Maria uppmärksam på sin bristande självkänsla och hon inser att hon 
verkligen behöver arbeta på att förbättra den. 
 
4.6.2 Vad hon tilltalas av när hon läser skönlitteratur i allmänhet 
 
Maria tycker om böcker som stämmer in på henne själv och hennes livssituation. Det 
behöver inte vara självbiografiskt, men att det handlar om ett ämne som hon känner igen 
sig i. Hon berättar som exempel att hon varit deprimerad och därför gärna vill läsa om 
depression. De böcker som Maria läser handlar alltid om unga tjejer i hennes egen ålder.  
Hon tycker att det ger mer om hon känner igen sig. Helst läser hon böcker där 
huvudpersonen är med om svåra och tragiska händelser: ”saker som kan bearbeta det jag 
själv känner mycket. Det är sånt jag läser.”  
 
Maria tycker om poesi och skriver själv dikter. Hon läser helst sina egna dikter och dikter 
som vänner skrivit. Maria tycker inte om böcker som hon är tvungen att läsa i skolan och 
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ger exemplet Röde orm. Detta eftersom böckerna känns påtvingade och för att det känns 
som att böckerna inte angår henne. 
 
4.6.3 Bibliotek och bokval 
 
Maria besöker skolbiblioteket men oftast folkbiblioteket. Hon upplever det som svårt att 
hitta böcker som hon tycker om. ”Det känns som att jag har läst alla bra böcker. Det har 
jag säkerligen absolut inte gjort, så säger jag inte, men det känns som att… jag hittar 
liksom inte.” Mycket av problemet ligger i att det är svårt att hitta böcker på 
vuxenavdelningen som tilltalar henne och på ungdomsavdelningen upplever hon det som 
hon redan har läst alla böcker då den avdelningen är så pass liten. Hon tycker det finns 
för lite boktips i biblioteket och på rullhyllorna finns det inget som lockar. Hon har en 
önskan om att de bytte böckerna på rullhyllorna oftare. På skolbiblioteket är det lite 
enklare att hitta böcker som är skrivna för hennes egen målgrupp. Maria önskar även att 
det skulle gå och hitta böcker efter ämnesord och inte enbart ungdoms- eller 
vuxenavdelningens klassificering. 
 
Maria väljer böcker genom tips från kompisar men främst genom att gå och kolla på 
pärmarna på bibliotekets hyllor och på ”snurrhyllorna”. Om det är en bra bok eller inte 
säger hon sig avgöra genom titeln: ”Är det inte en bra titel så är det ingen bra bok.” Det 
är viktigt att titeln fångar direkt. ”Det ska vara mörkt och svart och deprimerande. Då 
läser jag det.” Ödesmättat och poetiskt ska det vara. 
 
4.7 Matilda 
 
4.7.1 Skönlitterära verk som är/har varit betydelsefulla 
 
Matilda har med sig en hög med böcker som hon tycker har betytt mycket och varit 
viktiga för henne. Mest betydelsefull säger hon att Sylvia Plaths Glaskupan har varit 
eftersom det var den som gjorde att hon började läsa den sortens litteratur som hon tycker 
om och den som hade till följd att hon läst de andra böckerna som varit betydelsefulla för 
henne. Illusionisten av John Fowles är hennes favorit av dessa. Matilda har även med sig 
På drift av Jack Kerouac, Nej, det är en snöklump av Sara Villius, Bruno K Öijers 
diktsamling C/o Night och The secret story av Donna Tartt. Dessa böcker tillsammans 
med Glaskupan säger hon har betytt mycket för henne. De är de böcker som har stuckit ut 
från annan skönlitteratur, det är böcker som hon fastnat för och tänker mycket på. Hon 
tänker ofta på vad hon läst: ” Jag kan fortfarande tänka på en bok som jag läste för ett år 
sedan. Ofta.” 
 
The secret history läste Matilda på engelska. Den var spännande och gjorde att hon hade 
svårt att slita sig från den. Hon läste den nu i höstas. Det var bokens språk som fångade 
hennes uppmärksamhet. Hon fastnade för att berättelsen börjar spännande och man får 
bara små ledtrådar till vad som har hänt. Hon säger att den började så oväntat och 
förvånade henne att den handlade om mord eftersom det inte var något som 
baksidestexten gett information om. Det som även fascinerar henne med den här boken är 
att den utspelar sig i collegemiljö och handlar om ungdomar, men lite mer annorlunda 
ungdomar än den gemene amerikanske ungdomen. ”Lite annorlunda människor som 
verkar väldigt lustiga i början.” Det handlar om några extra begåvade elever som går i en 
egen klass med en enda lärare i alla ämnen. Matilda kände inte egentligen igen sig i 
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någon av personerna, möjligtvis i hur berättarjaget Richard betraktade de andra 
ungdomarna. Läraren kunde hon se tydligt i huvudet eftersom hon satte samman en bild 
av många av hennes egna lärare till en och samma. Matilda levde sig in väldigt väl i 
boken eftersom honläste den när hon var hemma och sjuk under en längre tid: ”så jag 
gjorde jag bara det, det var nästan det enda jag gjorde på dagarna; jag läste. Och sen går 
det inte så snabbt på engelska för mig heller, så det tog ett tag att komma igenom den. Så 
jag var liksom inne i den här boken i två veckor eller mer, konstant.” 
 
Hon intresserade sig för relationerna och berättelsens personer: 

 
Man följe r personerna. I början verkar de här, alla de som man lär känna sedan, de 
verkar ju vara helt udda och som att man aldrig kommer lära att känna dem. Men 
sedan när han [berättarjaget. min anm.] lär känna dem mer och mer blir han ju en av 
dem tillslut. Det är spännande att se hur han och dom, hur gruppen blir när han är 
med också och vad de gör. Man vill verkligen veta vad de gör för de verkar så 
mystiska. Så är det ju med vanliga människor också att om man tycker dom verkar 
lite konstiga så undrar man vad dom gör på fritiden. 

 
Boken hade ett oväntat och chockartat slut som gjorde att hon efteråt funderade över hur 
det kunde bli så där även om hon märkt att det börjat gå snett redan i mitten på boken. 
Scener som stannat kvar i hennes medvetande är deras ritualer och de handlingar de 
utförde i extas, just eftersom det är så overkligt mitt i realismen. 
 
Matilda beskriver På drift av Jack Kerouac som en lockande tillvaro. Detta är en bok som 
fascinerar på grund av upplevelsen som den beskriver. Matilda skulle gärna vilja göra 
som han gör då han reser omkring och tar jobb här och där och lär känna många nya 
människor. Det är ett liv som lockar. Samtidigt är Matilda medveten om att det är andra, 
hårdare tider nu och att hon som kvinna förmodligen skulle utsätta sig för större risker 
om hon gjorde på samma sätt som honom. Men hon säger att få göra som han gör är ett 
önsketänkande. Boken är som en resebeskrivning: ”det är härligt att läsa om. Jag är 
flygrädd och då är det väldigt kul att kunna läsa om det, för då kan man förflytta sig utan 
att flyga.”  
 
Illusionisten av John Fowles är den som Matilda beskriver som ”den allra bästa” av de 
hon läst. Mycket på grund av att den ger djupare insikt i Greklands historia. Hon tycker 
även om att det är lite annorlunda inslag, lite mystik, precis som i The secret history. Den 
bok som Matilda uppger ha påverkat hennes sätt att tänka är just Illusionisten. Hon 
berättar att när hon läste den så trodde hon hela tiden att det var sanningen som 
avslöjades varje gång som Illusionisten berättade något. Men sedan modifieras det han 
berättat gång efter gång. Varje gång tänkte Matilda att den nya versionen var den riktiga. 
”Och då tänker man- Oj, hur ska man kunna veta vad som är sant egentligen?” 
Huvudpersonen är en ung engelsklärare och han är godtrogen även om han ibland 
funderade över vad som är äkta av det som sker eller vad som istället är iscensatt av 
Illusionisten. Matilda säger att hon själv är väldigt godtrogen och att det hon läste 
påverkade henne till att börja ifrågasätta sanningshalten i människors uttalande i hennes 
egen omgivning: ”Jag blir lite extra kritisk på något sätt nu än tidigare.” 
 
Matilda uppslukades helt i läsningen av Illusionisten och när hon läst färdigt den ”var det 
sorg nästan. Jag hade jättetråkigt de första veckorna efter att jag hade läst ut den för jag 
ville inte att den skulle ta slut.” Hon tyckte att hon kom så nära personerna. 
Engelsklärarens liv i England innan han flyttade till Greklands flätades in i hans nya liv 
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på ön. När hon läste boken hade hon precis varit i Grekland vilket gjorde att hon kunde 
föreställa sig beskrivningarna mycket klarare. 
 
Nej, det är en snöklump av Sara Vilius säger Matilda är skriven på ett ovanligt sätt med 
”tankespråk”. Korta meningar som inte beskriver omgivningen utan mer käns lor. Det 
fascinerar henne att man kan skriva så, att man inte måste skriva på ett traditionellt sätt. 
Det var samma sak som tilltalade henne med Bruno K Öijers dikter. Matilda var fjorton 
år då hon fastnade för hans böcker. Hon fastnade för dem eftersom de var så annorlunda 
mot sådant hon läst tidigare: ”jag tycker att det beskrev saker på väldigt bra sätt fast han 
använde konstiga saker […] Jag har verkligen läst den här många gånger och gillar nästan 
allt” av K Öijer. Det är dock en speciell fras från dikten Hämnd som Matilda kommer 
ihåg och som hon citerar: ”Om du vill leva/ måste du svälta/ Om du vill leva/ måste du 
hämnas på livet.”101 Hon säger att hon tänkt ganska mycket på det även om hon inte 
tycker om att analysera dikterna. Hon tycker om själva ordsammansättningen. ”Oftast 
kan jag inte förklara vad det är som tilltalar mig, men det är just något särskilt.” 
 
Glaskupan av Sylvia Palth läste Matilda likaså när hon var i fjortonårsåldern och det hade 
till följd att hon började söka efter mer annorlunda och experimentella romaner och att 
hon lämnade de klassiska ungdomsböckerna bakom sig: 

 
Den var en bok som var annorlunda och som jag läste så tidigt men som jag minns 
att den ändrade saker och ting och gjorde att jag började annorlunda saker. […] Den 
var väldigt annorlunda mot det jag hade läst då. Väldigt mycket ångest och 
självmord. Det var som en chock att läsa om det så mycket för det hade ju funnits lite 
om det i tonårsböcker och så där ”å hon var så ledsen”, men inte på det här viset. Så 
jag blev väld igt fascinerad över det, att det var så mycket död. 
 

Hon började läsa poesi och det var på den vägen hon bland annat började läsa Bruno K 
Öijer. Matilda har efter det även läst många av Plaths dikter och om hennes liv. 
Glaskupan fascinerade henne eftersom det verkade vara som Plaths egna liv och Matilda 
blev intresserad av Sylvia. Matilda kände dock inte igen sig i själva huvudpersonen eller 
huvudpersonens självmordstankar. Däremot kände Matilda igen sig i bilderna hur hon 
beskrev sina känslor och sin ångest. Hon fascinerades av var hur detaljerat och slående 
berättaren beskrev ångest: ”Hon ser sitt liv utstakat som lyktstolpar och de tar slut efter 
nitton ungefär… och det är sånt man kan tänka själv. Man ser sådana där konstiga saker 
ibland och då kan man tänka -”undrar om det har någon betydelse?”  
 
Hon kände även igen sig i hur hon uppfattade människorna i sin omgivning. Matilda 
fascinerades även av att det var så pass länge sedan som boken skrivits men den kändes 
ändå så modern och som om tankarna var tid lösa. Hon säger att Glaskupan påverkade 
hennes sätt att se på döden. Berättarens tankar om döden ”gör det väldigt spännande på 
något sätt eller lockande. Fast jag har alltid varit väldigt rädd för döden, men det är 
spännande ändå för mig för jag vet själv att jag verkligen inte är självmordssugen.” 
 
När Matilda finner bekräftelse i sina tankar kring kärleken i stort när hon läser vissa 
texter, bland annat en dikt av Bruno K Öijer och baksidestexten till Nej, det är en 
snöklump. Matilda tycker om dessa texter eftersom det inte var den klichéartade bilden av 
kärlek, utan mer ovanliga texter. 
 

                                                 
101 Matilda citerar från K. Öijers dikt Hämnd  som ingår i diktsamlingen c/o Night (1976). 
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4.7.2 Vad hon tilltalas av när hon läser skönlitteratur i allmänhet 
 
Matilda säger att hon aldrig har kunnat med deckare och att de verkligen inte tilltalar 
henne. Hon nämner som exempel Liza Marklunds böcker. Matilda säger även att hon har 
väldigt svårt för ”trettioåriga singeltjejer” i stil med Marian Keyes. 
 
Matilda tycker om när det är lite annorlunda och mystiska inslag i böckerna. Språket är 
väldigt viktigt och hon slutar läsa en bok efter bara några meningar om hon inte tycker 
om det. 
 
4.7.3 Bibliotek och bokval 
 
Matilda besöker stadsbiblioteket regelbundet, ungefär en gång i veckan men nu när hon 
har mycket skolarbete är det mest skivor som hon lånar. Har hon ledigt eller lov så lånar 
hon betydligt mer böcker. Hon väljer böcker genom att hon läser om dem eller hör på 
radio. Hon har många av böckerna i bokhyllan hemma och köper ofta böcker som hon 
tycker om. Hon letar även efter böcker bland hyllorna på biblioteket, speciellt i hyllan på 
nyss tillbakalämnade böcker och tittar på pärmarna på unga vuxna avdelningen. Omslaget 
och baksidan är viktiga, men speciellt viktiga är de första sidorna. De böcker hon läser 
har ett mer avancerat språk men det är viktigt att det finns något som fångar i själva 
texten. Hon är nöjd med biblioteket eftersom hon lätt hittar böcker som hon gillar. Att 
hon så lätt hittar böcker är därför att det på unga vuxna avdelningen finns många böcker 
som tilltalar henne - inte enbart ungdomsböcker.  
 
4.8 Rebecka 
 
4.8.1 Skönlitterära verk som är/har varit betydelsefulla 
 
Hon går genom tavlan ut ur bilden av Johanna Nilsson har varit ett stöd för Rebecka. 
Hon känner igen sig själv i huvudpersonen och berättar att när hon läste den gick hon på 
högstadiet och att hon då befann sig i samma utsatta situation som huvudpersonen Hanna: 
”Jag kände igen mig eftersom jag själv var mobbad. Det hjälpte mig mycket att förstå att 
jag inte var själv i situationen.” Hon säger att det var oerhört befriande att få läsa om 
någon som tänkte likadant och som var med om samma saker. Hon kunde känna igen sig 
precis i huvudpersonens tankar och hur omgivningen betedde sig och hur ingen annan 
runt omkring agerade. Hur hennes vänner betedde sig och ”hur allting kunde förändras 
bara så över en natt.” Även efteråt när hon läst ut boken kände hon sig lättad. Hon 
beskriver det som en befrielse att få veta att någon annan tänkte precis som henne själv 
och var i samma situation som henne. Boken påverkade henne på så vis att hon förstod att 
det fanns en värld utanför den skola hon gick i och utanför den lilla stad som hon bodde i. 
Hon insåg att det fanns människor på andra ställen som hon skulle kunna bli vän med. 
Hon blev hoppfull och förstod att bara för att de mobbade henne på hennes skola innebar 
det inte att hon inte skulle passa in i något annat sammanhang eller på en annan skola. 
Hon berättar att huvudpersonen Hanna började leta utanför sin omgivning efter vänner, 
bland annat skaffade hon vänner på en pingisklubb. Att Hanna vågade leta vänner på 
andra ställen gav Rebecka mod och hon förstod att det även fanns en möjlighet för henne 
att få vänner: ”Man ville kämpa lite extra eftersom hon försökte ju få andra vänner Då 
kändes det som att då kan jag också: kan hon så kan jag också. Vågar hon så vågar jag 
också: alla kan inte hata mig.” 
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Precis som Rebeckas föräldrar inte märkte hur hon hade det i skolan verkade det inte 
heller som att Hannas föräldrar märkte vad som försiggick och inga vuxna i skolan 
reagerade. Rebecka hade inte någon att vända sig till, att vara mobbad är så känsligt och 
”Inte något man gärna pratar om eftersom det man tror att det är fel på en själv.” Men att 
läsa om Hanna gjorde att hon förstod att hon inte var ensam. Hon säger även att ”boken 
var som en kompis.” Det var ett stöd att veta att fler gick igenom samma hemska 
situation som henne. Det hon läste säger hon författaren Johanna Nilsson med all 
sannolikhet själv varit med om, för hur skulle annars hon ”kunna beskriva det så verkligt 
och exakt?” 
 
Rebecka berättar att Älskade Poona av Karin Fossum är en viktig bok för henne på så vis 
att det var så hon bestämde sig för vad hon ville ha för yrke i framtiden. Det var när 
Rebecka gick i ettan på gymnasiet. Hon tänker fortfarande på den ibland:  

 
Det är väl mest när man pratar om jobb och så. Om folk frågar varför jag kom på att 
jag vill arbeta med kriminalteknik. Det är väl då man tänker tillbaka, att det var då 
jag riktigt kände att - det här jag vill jobba med: jag vill var en av dem som löser det 
här. Som fixar och ser till att man verkligen tar rätt mördare. 
 

Hon tyckte det var spännande med DNA-teknik och hur de kunde spåra mördaren genom 
blod eller dylikt. Hon började inrikta sig ”mot kemihållet.” Och som följd läser hon nu på 
en universitetsutbildning som gör att hon kommer att kunna arbeta med kriminalteknik.  I 
Älskade Poona kände hon igen sig i hur det är att bo i en liten by där alla känner alla. 
Kände igen situationen i byn ”alla visste vem alla var och alla visste vem som gjort vad. 
Man känner igen just den här skvallergången som sätter igång: någon säger en sak och 
sedan byggs det bara upp” Själva handlingen kommer hon ihåg och berättar att de brutala 
bilderna fastnade på hennes näthinna. Älskade Poona var den första deckare som hon läst, 
men efter den började hon läsa fler och nu läser hon nästan bara kriminalromaner och 
deckare.  
 
Nästan alla kriminalromaner som Rebecka läser är skrivna av kvinnliga författare och har 
kvinnliga huvudpersoner. De utspelar sig dessutom i nordiska länder och i modern tid. 
Hon säger att det inte är samma sak att läsa kriminalromaner från Amerika då hon inte 
kan känna igen sig och det gör att det är svårare att leva sig in: det mesta är annorlunda 
mot hur det är här i Sverige, säger hon: samhället, brotten mm. I dessa böcker, främst de 
om Annika Bengtzon av Liza Marklund, känner Rebecka igen sig i hur svårt det är att 
vara kvinna på ett mansdominerat område. Annika Bengtzon får kämpa för att bli 
respekterad av männen på hennes arbetsplats. Rebecka känner igen sig i hur männen 
pratar över hennes huvud och förminskar henne. Det är så hon ofta upplever det: att man 
få kämpa för att bli tagen på allvar. Männen på Bengtzons arbetsplats påminner om hur 
Rebecka ofta blir bemött hemma i sin familj där hennes bror och pappa ofta förminskar 
henne, kallar henne för ”lilla gumman” och förutsätter att hon likt sin mamma ska utföra 
de klassiska kvinnosysslorna, vara foglig och inte göra något väsen av sig. Marklunds 
böcker leder även till att Rebecka funderar över relationerna runt omkring och hur hon i 
framtiden ska klara av att balansera karriär med familjeliv. ”För mig är min karriär 
jätteviktig” och menar att hon likt huvudpersonerna, inte vill sätta familjelivet i första 
hand eller riskera att missa någon karriärmöjlighet på grund av att hon skaffar barn. Det 
blir en slags förberedelse inför framtiden då hon redan nu bär med sig en medvetenhet 
om att det kommer bli tufft. Rebecka känner inte igen sin relation med sin pojkvän i 
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Annika Bengtzons relation med sin man: ”de pratar inte med varandra. Eller så pratar de 
förbi varandra” och menar att deras bristande kommunikation leder till en hel del 
missförstånd och konflikter som skulle ha varit väldigt enkla att reda upp ifall de pratade 
med varandra. Hon anser att det är väldigt viktigt att man har en god kommunikation i en 
relation eftersom det är något av det högsta hon värderar i en relation. Hon säger att hon 
och hennes pojkvän kommunicerar väldigt bra med varandra.  
 
En bok som förändrade Rebeckas syn på samhället säger Rebecka var Liza Marklunds 
Gömda. Rebecka säger att hon innan hon läste den hade en ganska naiv och positiv 
inställning till Sveriges samhällspolitik och ”att de flesta hade det ganska bra” men att 
hela hennes inställning omkullkastades då hon läste gömda och insåg hur maktlösa vissa 
individer måste känna sig. Hon ändrade sin inställning till ”Sverige: hur det fungerar med 
poliser och rättsverksamhet. Att de inte kan göra någonting förrän hon i stort sätt är död. 
Hon var tvungen att fly i sitt eget land.” Hon säger att hon nu insett hur främlingsfientligt 
det kan vara inom rättsväsendet och i det svenska samhället. 
 
4.8.2 Vad hon tilltalas av när hon läser skönlitteratur i allmänhet 
 
Sitt skönlitterära läsande beskriver Rebecka som en flykt ifrån verkligheten. Hon läser 
allra helst läser deckare eftersom hon tycker om fundera och försöka lista ut vem som är 
mördaren. Oftast kan hon lägga ifrån sig boken förrän hon fått reda på vem som var 
mördaren. Vad hon läser är dock beroende av hennes humör: ”Men sedan beror det 
alldeles på: om jag mår dåligt så kan jag läsa sådana egentliga romantiska kärleksböcker, 
bara för att må lite bättre.” Hon säger att hon är öppen för de flesta sorters böcker och det 
finns egentligen ingen genre som hon tycker illa om. Däremot tyckte hon väldigt illa om 
Slyngstad Events av Unni Drougge. Personerna i boken var osympatiska och hela 
berättelsen var ointressant. 
 
4.8.3 Bibliotek och bokval 
 
Rebecka besöker nästan aldrig biblioteket utan hon köper sina böcker, främst 
pocketböcker, i bokhandeln. Under uppväxten hittade hon de flesta böcker hemma i 
familjens bokhylla och hon säger att de alltid har haft väldigt mycket böcker hemma.  
 
4.9 Tove  
 
4.9.1 Skönlitterära verk som är/har varit betydelsefulla 
 
Tove har med sig sex böcker som varit viktiga för henne och när hon ska berätta om dem 
slås hon av likheten böckerna emellan: Alla böckerna utom en handlar om en ung kvinna 
i en fas av hennes liv då hon fortfarande inte har bestämt sig för vad hon vill göra, eller 
har en dröm om vad hon vill göra men inte riktigt uppnår den. Tove känner även igen sig 
i de fysiska beskrivningarna av huvudpersonerna som alla är bleka, spensliga och fysiskt 
svaga. Hon tror att det kan vara så att de ser ut så för att de alla, i likhet med Tove, hellre 
sitter inomhus och läser, dagdrömmer och tänker.  
 
Trollkarlens slott av Diana Wyane Jones handlar om hur en ung kvinna som är blyg och 
tillbakadragen och inte inser sina potentialer. Tove betonar likheterna mellan 
huvudpersonen och sig själv och säger att hon känner igen sig jättemycket i henne på alla 
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sätt. Till exempel att hon inte vågar göra det hon egentligen önskar och att ”hon tror att 
hon är alldaglig för att hennes systrar är roligare och sötare. Hon visar sig sedan vara 
väldigt söt då man hör andras beskrivning. Men hennes egen beskrivning av sig själv är 
att hon är väldigt platt och intetsägande.” En dag förvandlas hon till en ful, gammal tant 
och i denna skepnad befrias hon från alla hämningar och krav på hur hon bör vara och se 
ut. Hon vågar plötsligt vara sig själv. Trollkarlens slott har påverkat Tove till att bli mer 
handlingskraftig och våga göra mer. När hon är i en situation där hon inte vågar vara sig 
själv föreställer hon sig att hon är en gammal tant:  
 

Jag låtsas att jag är ful och gammal och att jag inte har någonting att leva upp till. Så 
säger jag vad jag tycker. […] Då har jag plötsligt ingenting att leva upp till, att jag 
ska vara söt och omtyckt. Man har ingenting att förlora. Det är den här 
utseendesaken: den här bilden av hur man ska vara som ung kvinna, som man kan 
strunta fullkomligt i. 

 
Tove fascineras även av hur systrarna har tilldelats olika roller i familjen som egentligen 
inte alls passar dem, den ena är ”den smarta” och den andra ”den söta”. Även de blir 
förvandlade och byter skepnader och så visar det sig att de egentligen passar mycket 
bättre i den andras roll. Även i det känner hon igen sig och ” I förväntningarna och att 
man inte vet vad man vill och att försöka nå upp till saker som man själv kanske inte alls 
önskar sig.” Tove blev modig av boken: ”Jag kände att, vad sjutton, jag ska väl inte vara 
sämre! Den gav mig mod. Det är därför jag tog med mig den hit för att om jag känner 
mig nedstämd och inte har självförtroende då läser jag den. Då inser jag att det inte 
handlar om yttre prestationer.”  
 
Tove läste boken första gången när hon var i 12-års ålder men det var först när hon läste 
om den som sjuttonåring som hon riktigt fastnade för den och fick denna starka 
upplevelse. När hon läste den hade hon precis flyttat, var utarbetad och kände sig 
nedstämd. Hon hade höga krav på sig själv med skolarbetet och hann inte vara social. 
Precis som huvudpersonen kände hon sig som en grå mus och att hon inte gjorde vad hon 
ville göra. Men hon kunde inte riktigt sätta fingret på varför hon kände så. När hon läste 
boken förstod hon sina känslor. Hon läser ofta boken, hon säger att hon har läst den 
hundra gånger så nu har hon köpt den. 
 
Den som har betytt allra mest för Tove är Jane Eyre och den har hon läst regelbundet en 
gång i halvåret sedan hon var 13 år. När hon läste den första gången läste hon om den tre 
gånger på raken. Det som hon tilltalas är av hur Jane är och hur hon tänker och hur det 
beskrivs. Då Tove var mycket sjuk som liten känner hon igen sig i Jane Eyres ohälsa, i 
hur hon är liten och blek och ”ganska tillkortakommande i det fysiska […] men ändå har 
en väldigt rik inre värld”. Trots att det beskrivs hur omvärlden vänder sympatin mot 
andra mer hurtiga barn och nästan föraktar Jane, känner och förstår läsaren att det 
egentligen är Jane som förtjänar sympatin. Tove säger att det framgår att det är något 
viktigt i att tänka och fundera: ”att det faktiskt är viktigare att odla insidan än utsidan.” 
Även Jane ser sig själv som ytterst oansenlig och ganska ful: ”i sina ögon var hon det 
innan hon vågade tro på sig själv och insåg att det kanske inte betyder så mycket.” Tove 
säger att hon alltid ser Jane och Rochester i boken som vackra gestalter trots att de 
beskrivs som fula: ”de är vackra i huvudet för deras personligheter är så otroligt fina.” 
Jane ”har också den här starka självkänslan, självsäkerheten som är oberoende av 
utseendet. […] Hon vågar göra det hon tycker och behöver inte operera brösten för att 
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göra det.” Tove önskar att det fanns en liknande modern förebild idag för unga kvinnor: 
”Hon inser sitt värde i sin själ och inte i hur hon ser ut.” 
 
Det som Tove har tänkt extra mycket på är Janes sätt att inte söka bekräftelse från de 
människor som utåt sett är de mest lyckade. Jane menar istället att hon är värd någonting 
utan att behöva bevisa det hela tiden. Tove har själv alltid känt att hon hellre drar sig 
undan än försöker pocka på andras uppmärksamhet och gillande. Att läsa om Jane som 
agerar likadant ger stöd: ”Jag satsar mer på att vara den jag är. Och det har betytt väldigt 
mycket att få känna att det är värt att göra så.”  
 
En liten kärlekssång av Michelle Magorian har varit viktig för Tove av samma anledning 
som Jane Eyre. 
 
Emily gör sitt val är sista delen av LM Montgomerys tre böcker om Emily. Det som Tove 
känner igen sig är Emilys sätt att förhålla sig till världen. Alla romangestalter som Tove 
tycker om har ett väldigt stort behov av att få vara själva vilket Tove också har. Hon 
känner igen sig i Emilys tankfullhet och hur hon förhåller sig till världen, hur hon ofta 
sitter i sin kammare och funderar och skriver dagbok. Hon uppfattas som kylig av vissa 
personer och det har även Tove fått höra. Hon menar att hon och Emily har samma sätt 
att vara lite avvaktande då hon möter människor som hon inte känner. Hon vill inte lämna 
ut för mycket av sig själv innan hon vet att det är en person som kan bära förtroendet med 
respekt.   
 
Boken handlar om hur Emily försöker bli författare. Valet hon gör är att våga stanna kvar 
på Edwards ö istället för att ge sig iväg till New York och ge sig in i den mer 
kommersiella karusellen. Detta val gör hon trots att hennes fästman och de flesta vänner 
lämnat ön. Emily väljer att vara trogen sitt hjärta vilket gett Tove stöd i sitt eget 
agerande:  ”så känner jag också. Det är så mycket man borde göra nu när man är ung. 
[…] Man borde väl vara lyckad… istället har jag valt att flytta hem igen en termin för att 
bara kunna fundera lite, istället för att göra allt man borde göra. Det gör hon också då hon 
väljer att vara där hon känner sig trygg.” Tove säger att Emily är rak och ärlig mot sig 
själv och det blir hon respekterad för. 
 
Fröken märkvärdig och karriären av Joanna Rubin Dranger läste Tove sista terminen på 
gymnasiet då hon var väldigt deprimerad. Fröken märkvärdig och karriären handlar just 
om en depression: ”Om en människa som inte hittar fram och inte kan hitta sig själv 
bland kraven, och inte ens har en aning om vad hon vill.” Tove beskriver en bild där 
Fröken Märkvärdig har begravt sina storslagna förväntningar och det har hon tagit till sig 
att man kanske måste begrava tanken att man måste prestera för att vara någon. Att man 
inte ska göra saker och ting bara för att man ska göra det utan för att man själv verkligen 
vill det. Återigen att man ska följa sitt hjärta trots att det är svårt när man känner efter: 
”det är ju ångest man öppnar. Men vågar man det så tror jag att man vinner otroligt 
mycket. Det är 98 procent svart, men det är de där två procenten som gör det värt det.”  
 
Alla gestalterna i de böcker som är viktiga för Tove, har en insikt om att livet är svårt och 
att man måste göra svåra val men ”Det lönar sig i att de får en väldigt stark själsstyrka. 
De blir väldigt vackra människor.” Tove tycker att det borde talas mer om själen. ”Det är 
väldigt mycket yta nu tycker jag. Jag blir så där… jag tappar bort mig själv i allt det där 
till slut. Att du ska visa upp att du är bra, men sedan kan du vara hur banal som helst 
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egentligen.” Hon känner sig frustrerad över hur kvinnan ständigt måste forma om sig, 
vara vacker och behaga. De böcker som hon själv valt att läsa och som betytt mycket för 
henne är böcker som fokuserar på det inre. Ingen av dem följer någon traditionell 
skönhetsnorm, men ändå blir de förebilder:   

 
Ingen av dessa huvudpersoner är vackra. Men i slutet, eller i och med deras ökade 
styrka, inser de att deras utseende eller deras inre är vackert. Att det är det som är det 
vackra. Att de ofta inser att man är vacker i och med att man är sig själv. Oavsett hur 
man ser ut. 

 
Paolo Coehlos Alkemisten avviker från de andra böcker Tove fäst sig vid. Detta är till 
skillnad från de andra en bok som hon hittat det senaste halvåret. Hon läste den i somras 
precis efter att hon tagit studenten: ”Det var som någon slags yrsel när jag läste den. För 
att jag satt och funderade på vad jag skulle göra och hade ingen aning om framtiden.” 
Boken går ut på att man ska följa sina drömmar och att alla har ett levnadsöde: ”När du 
väl kommer på den vägen att du känner att du gör det du är menad för, då faller allt på 
plats.” När Tove läste boken insåg hon att man ska göra vad man är menad för och att det 
så även fanns något som hon var menad att göra. Hon insåg att det vackra inte är det stora 
utan att kunna se det stora i det lilla, att fånga stunden, att man inte ständigt måste 
prestera.  
 
4.9.2 Vad hon tilltalas av när hon läser skönlitteratur i allmänhet 
 
Tove uppskattar mest skönlitteratur som skildrar ”en ensam människa mot det stora” och 
böcker som detaljerat skildrar en enskild person. Hon säger att hon har svårt för deckare 
och kärleksromaner. Hon tycker illa om böcker som fokuserar på människornas groteska, 
fula och perversa sidor. Hon tycker inte om när berättelserna är ytliga och banala eller där 
hon inte får några insikter.  
 
Tove anser att språket är det absolut viktigaste med en bok och en förutsättning för att 
hon ska läsa den. Är det ett bra språk spelar handlingen ingen roll. Hon tycker om lyrik, 
främst unga poeter eller modern dikt som beskriver känslor. Hon tycker om dikter som 
”fångar det väsentliga i livet på några korta rader.” Samma sak tycker hon om i romaner; 
ett enkelt språk men ändå inte fattigt, som hon uttrycker det. Hon uppskattar verk som 
beskriver skönheten i det smärtsamma och vice versa: ”Den här konstiga gränsen mellan 
att livet kan vara så fasansfullt och så det lilla, lilla vackra mitt i allt.” Hon tycker 
speciellt om Edith Södergrans Samlade dikter och Bo Carpelans Ögonblickets tusen 
årstider.  Att hon tycker om dessa dikter säger hon beror på behovet av att höra om andra 
som har samma känslor och upplevelser: ”Jag känner igen mig otroligt. I de små stroferna 
är det som att jag kunde ha skrivit den strofen för det är känslan som jag har haft. Jag blir 
så otroligt lycklig och ibland kan jag bara stortjuta; jag läser tre ord och just de orden 
beskriver just det som jag känner.” Tove citerar en strof av Södergran: ”du sökte en 
kvinna, och fann en själ. Du är besviken” Denna dikt säger Tove beskriver den största 
kvinnosorgen genom tiderna: ”Att behöva begränsa sig, att behöva vara mindre än man är 
för att bli älskad. […] det är begränsande att bara vara ett kön och inte en människa.”  
 
4.9.3 Bibliotek och bokval 
 
Tove besöker stadsbiblioteket 1- 2 ggr i veckan för att låna skönlitteratur. Hon tycker det 
är lätt att hitta böcker hon tycker om eftersom det finns en unga-vuxna- avdelning på 
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biblioteket. Hon brukar även gå till bokhandeln men köper mest böcker på rean och i 
antikvariat eller secondhandbutiker. Tove säger att alla bibliotek borde ha en unga vuxna 
avdelningen eftersom den samlar de böcker som är intressanta för rätt målgrupp. På 
ungdomsavdelningen är många av böckerna även för dem som är 12 år säger hon och 
därför känns det svårt och märkligt att leta efter böcker på den avdelningen. Att gå på den 
renodlade vuxenavdelningen är å andra sidan svårt eftersom många av böckerna där inte 
tilltalar henne och de böcker som ställs fram på rullhyllorna eller ovanpå hyllorna vänder 
sig inte ofta till unga människor.  
 
Böcker väljer Tove efter tips från familj och vänner. Hon letar även böcker som är 
skrivna av författare som hon tycker om och som hon läst andra böcker av. Hon 
botaniserar ofta bland bibliotekets hyllor där hon läser på bokryggarna. Titel och utsidan 
är viktigt då hon väljer bok. Titeln inte vara banal, ”den ska visa att den har ett djup.” 
Omslaget ska vara färggrant, smakligt och tilltalade. Det får gärna vara illustrerat och 
målat på omslaget men det ska inte vara något detaljerat porträtt av huvudpersonen. 
Omslaget ska ha välbalanserade färger som ger ett seriöst intryck och det ska vara 
representativt för innehållet så att det framgår vilken typ av bok det är. 
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5. Analys och diskussion 
 
5.1 Finns det några skönlitterära verk som informanterna själva anser 
har varit/är av betydelse för deras identitet? 
 
Samtliga unga kvinnor som jag har intervjuat svarade att det fanns särskilda skönlitterära 
verk som de själva anser vara/har varit viktiga för dem. Hur de motiverar detta skiljer sig 
dock en aning åt och har att naturligtvis att göra med deras personligheter och deras ålder. 
De flesta av informanterna befinner sig i senadolescensen eller postadolescensen Tove 
och Julia är de informanter, som att döma av deras resonemang, tydligast befinner sig i 
den postadolescenta fasen där den unga kvinnan beräknas ha skapat en stabil självbild 
och personlighet. Tove och Julia har båda två klart formulerade motiveringar till vilka 
böcker som påverkat deras självkänsla och identitet. Dessa böcker är sådana som var 
viktiga för dem främst under högadolescensen då de brottades mycket med sin självbild 
och självkänsla. Men efter studenten har både Julia och Tove börjat läsa böcker som 
istället fokuserar på hur de ska hitta vägar att förverkliga sina behov och sig själva, vilket 
är typiskt för postadolescensen. Paolo Coehlos böcker har blivit viktiga för dem eftersom 
hans böcker har gjort att de förändrat sin syn på sina möjligheter och hur de ska ta tillvara 
på dessa. Postadolescensen är även den fas den unga kvinnan försöker ta ställning till hur 
hon vill balansera moderskap och yrkesliv. Hur man ska hitta denna balans är något som 
Rebecka reflekterar mycket över och med sina tjugo år befinner även hon sig i den 
postadolescensa fasen.  
 
I sin helhet är det de äldsta informanterna som ger tydligast motivering till varför 
böckerna har varit betydelsefulla för dem och hur dessa har påverkat deras 
identitetsutveckling. De befinner sig inte längre i de känsligaste faserna av sin utveckling 
och det är sannolikt att deras självbild är stabilare, det är därför som att de tydligare kan 
avgöra vad som varit viktigt för dem och hur böckerna har påverkat dem. När jag frågade 
informanterna om vilka böcker som var betydelsefulla för dem, fick de själva tolka frågan 
om huruvida boken varit betydelsefull för dem tidigare eller om det var en bok som var 
betydelsefull för dem just nu. Oftast gick detta hand i hand och de flesta informanterna 
tog upp böcker som varit viktiga för dem under sin högstadietid, men som fortfarande var 
viktiga för dem. Om man beaktar att de böcker som tydligast har stärkt de unga 
kvinnornas självförtroende, är det böcker som de läst just under högstadietiden. På 
högstadiet befinner sig de unga kvinnorna i den tidiga adolescensen och högadolescensen 
och de upplever då starka känslomässiga svängningar och går ofta genom flera 
emotionella kriser. Claudia, som med sina femton år är den yngsta av informanterna, kan 
inte riktigt lika tydligt sätta ord på varför hon tycker att de böcker hon valt är viktiga för 
henne, men hon vet att de är betydelsefulla för henne.  
 
Även om flera av de unga kvinnorna läser poesi är det romaner och noveller som de tar 
upp som viktiga för dem. Böckerna är från varierande tidsepoker, klassiker från 
artonhundratalet likaväl som nyskrivna. Lika så berättar flera av informanterna att de 
även läser romantikböcker och mer ”lättsmält” litteratur, men ingen av böckerna som 
informanterna tar upp som viktiga för dem hör till den genren. 
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Det är intressant att se att många av informanterna regelbundet läser om de böcker som 
de anser är viktiga för dem. Tove, Julia och Maria läser de böcker som är viktiga för dem, 
flera gånger om året och har gjort så i många år sedan de första gången fastnade för 
boken. Jag ser detta som att de unga kvinnorna i adolecensen är sysselsatta med att samla 
sina tidigare erfarenheter i en realistisk självbild. Precis som många i denna ålder ivrigt 
studerar sig själva i gamla fotoalbum återvänder de unga kvinnorna istället till de 
böckerna som har kommit att bli en del av deras liv och identitet. Då även läsakten, enligt 
transaktionsteorin, alltid är en unik händelse får de nya upplevelser vid varje omläsning. 
 
5.2 Varför är dessa skönlitterära verk viktiga för informanterna? 
 
5.2.1 Litteraturläsning som utforskning 
 
Mycket av det som Rosenblatt redogör för i sin bok Litteraturläsning angående 
litteraturens roll för unga människor, stämmer i hög grad in på mina informanter. Jag 
utgick ifrån Rosenblatts transaktionsmodell och förutsatte att de unga kvinnorna skapar 
mening när de läser böckerna. Alla informanterna har just skapat mening av de böcker de 
läst och som de berättat är viktiga för dem. Informanterna berättar hur böckerna har ha ft 
en betydelse för deras identitet och även lett till förändring i deras liv. Till exempel kan vi 
se att Rebecka faktiskt har valt sitt framtida yrke på grund av en bok hon läste i början på 
gymnasiet. 
 
De som jag har intervjuat betonar hur skönlitteraturen varit till stor hjälp i deras 
grubblerier angående den egna identiteten. De unga kvinnorna kan med hjälpa av 
böckerna sätta ord på sina egna tankegångar och bekymmer. Rosenblatt skriver att 
skönlitteraturen gör det möjligt för läsaren att reflektera över en hel del som i abstrakta 
termer skulle ha varit meningslösa för henne.102 Tove uttrycker det tydligt när hon säger 
att hon inte riktigt kunde sätta ord på sina känslor förrän hon läste Trollkarlens slott. 
Likaså känner Matilda igen egna känslor av ångest i Glaskupan och hennes känslor blir 
mer konkreta för henne då hon läser om det. Pipher skriver nämligen att dagens 
tonårsflickor möter ett problem utan namn: de känner att någonting är fel men är benägna 
att söka orsaken inom sig själva istället för i ett större sammanhang. 103 
 
Rosenblatt skriver att man måste tillhandahålla böcker som erbjuder en koppling till den 
unga läsarens intressen, bekymmer och ambitioner. De böcker som informanterna tagit 
upp som viktiga för dem och deras identitet har alla haft någon anknytning till egna 
erfarenheter, upplevelser, tankar eller känslor. Att få läsa om andra som har likadana 
tankar och upplevelser verkar ge de unga kvinnorna en känsla av lättnad och stärkt 
självkänsla. Majoriteten av de böcker som informanterna har tagit upp som betydelsefulla 
böcker har en ung huvudperson. Även om huvudpersonen inte alltid är exakt lika gammal 
som informanten är huvudpersonen i de flesta fall under trettio år. De flesta av böckernas 
huvudpersoner är dessutom av kvinnligt kön. 
 
Det är intressant att notera huruvida situationen som beskrivs i böckerna är exakt likadan 
som informantens egen och samtidigt förlagd till nutid och samma miljö, eller istället i en 
mer förklädd situation. För vissa, bland annat Maria och Rebecka och Julia, har det vid 
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103 Pipher, Mary 1998, s. 11. 
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svårigheter varit viktigt att läsa om personer som har likadana upplevelser i likadan miljö 
och tid som de själva. Andra av informanterna har haft en lika stark upplevelse trots att 
handlingen är förlagd i annan miljö, tid eller kultur. För Amela är denna distans till den 
egna miljön ett uttryckt behov som möjliggjorde att hon överhuvudtaget klarade av att 
läsa om krig och de upplevelser som hör dit. 
 
Rosenblatt skriver att ungdomar funderar mycket på fysiska egenskaper och på utseendet, 
litteraturen kan vara till hjälp då den kan visa på att en mångfald utseenden kan 
beundras.104 Tove är den av de unga kvinnorna som beskriver att hon känner igen sig 
själv även i de fysiska beskrivningarna av de flesta av hennes favoritböckers 
huvudpersoner. Hon säger att trots att de hon läser om inte betraktas som idealtyper av 
omvärlden framgår det ändå i böckerna att de ändå är värdefulla och vackra. Detta har 
varit en viktig insikt för hennes självkänsla. I övrigt är det dock inga andra av de unga 
kvinnorna som tar upp fysiska likheter utan betonar istället (som dock även Tove gör i 
andra sammanhang) likheter i aspekter som känsloliv och upplevelser. 
 
Det kan, enligt Rosenblatt, kännas som en skrämmande uppgift att utforma sitt eget 
ideala livsmönster eftersom det i dagens samhälle finns en enorm mängd av alternativ till 
livmönster att välja på.105 Ziehe talar om samma dilemma då han skriver att ungdomar 
kan iaktta och delta i en mängd olika livsstilar. Detta är en upplevelse som ofta kan 
upplevas som jobbigt eftersom medvetenheten om alternativen ofta orsakar ångest över 
om vad som är rätt val. Att välja rätt väg för sitt liv och välja det som passar ens 
personlighet är tankar som flera av de unga kvinnorna brottas med. Mest påtaglig är dessa 
tankegångar, som redan nämnt, hos Tove, Julia och Rebecka. Coehlos böcker och Emilys 
val av Montgomery fokuserar på vikten av att lyssna inåt för att välja. Budskapet som de 
unga kvinnorna har tagit till sig av dessa böcker är att de ska följa sitt hjärta och göra det 
de själva vill och att de inte alltid måste göra som de flesta andra i deras egen ålder gör.  
 
5.2.2 Skönlitteraturens påverkan 
 
Catherine Sheldrick Ross fann, som bekant, i sin analys att läsning av skönlitteratur 
påverkat läsarnas liv på många olika sätt och hur det påverkat deras liv sammanfattade 
hon i sju nyckelbegrepp. Jag kan se att samtliga av dessa nyckelbegrepp finns 
representerade bland mina informanter. Jag tycker dock att många av dessa begrepp i min 
undersökning inte alltid har tydliga gränser eller kan separeras, utan de går allt som oftast 
ihop med varandra. Till exempel leder stöd av självbilden och stärkt självkänsla till mod 
att göra förändring. Nya perspektiv på tillvaron leder i sin tur till oegennyttig förståelse 
för världen och/eller styrkt självkänsla och mod att göra förändring och vice versa. Det 
som går att urskilja bland mina informanter, utifrån Ross nyckelbegrepp, är att starkast 
betoning ligger på uppmuntran, medvetenhet om att inte vara ensam samt mod att göra 
förändring.  
 
Begreppet ”modeller för identitet” betecknar hur läsaren använder sig av något som hon 
läst som förebild för sin identitet. Det är en kategori som jag kan se klara exempel på hos 
främst Rebecka då hon valt sitt yrke på grund av en bok hon läste. Men jag kan även se 
denna modell för identitet hos Matilda som beskriver På drift som en lockande tillvaro. 
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Hon skulle gärna göra som huvudpersonen då han reser runt och ser nya platser och lär 
känna nya människor.  
 
Det nyckelbegrepp som av Ross benämns som ”accepterande” finns endast representerad 
i ren form hos en av informanterna: Claudia. Att detta begrepp är underrepresenterat 
bland mina informanter kan ha att göra med deras unga ålder. De som intervjuades av 
Ross var mellan 16 och 80 år, vilket ger en betydligt högre medelålder. Mina informanter 
befinner sig i en fas i livet då de är öppna inför nya perspektiv och nya möjligheter, de är 
därför inte lika mottagliga för att stilla acceptera något och konstatera att så är det och så 
kommer det förbli. De är istället mer mottagliga för sådant som kan leda till förändring 
och till nya perspektiv. Claudia är, som redan nämnt, undantaget. Hon motiverar valet till 
varför hon om och om igen läser Marsdens böcker med att han skriver precis som det är: 
”så är det och det är nedskrivet.”106  Vi bör dock ha i åtanke att Claudia är den yngsta av 
informanterna och att hon med sina femton år fortfarande befinner sig i högadoelscenesen 
och hon kan ännu inte reflektera med samma lätthet och distans som de äldsta 
informanterna. 
  
Begreppet identitet är i sig ganska stort och öppet för många tolkningar. Medveten om 
detta har detta har jag ändå inte valt att inte stipulera en egen definition. Självet som ju är 
närbesläktat med identitet innebär upplevelsen av den egna personen i motsats till andra 
personer.107 Att få oegennyttig kunskap om sin omvärld, andra människor och världen 
bidrar till förändrad uppfattning om hur den egna personen upplever och förhåller sig till 
andra personer. Detta skulle med andra ord kunna innebära att ökad kunskap om världen 
och människor innebär påverkan av självet. Likaså är det som informanterna berättat 
beträffande ”mod att göra förändring” eller ”nya perspektiv” är svar som avser 
förändringar och perspektiv som kan knytas till identiteten.  I den kategori som av Ross 
omnämns som oegennyttig förståelse för världen skulle jag kunna placera mycket av 
informanternas resonemang, men deras svar är egentligen inte oegennyttig eftersom 
förståelsen är direkt knutet till deras egna uppfattningar, det vill säga till självet: Flera av 
informanterna uppger att de fått bättre förståelse för andra människor och mänskliga 
relationer, genom skönlitteraturen. Marklunds böcker om Annika Bengtzon har gjort att 
Rebecka reflekterar över hur viktigt det är att man i relationer har en bra kommunikation. 
Julia menar att en del böcker har påverkat henne så att hon blivit mer ödmjuk mot såväl 
andra människor som livet och hon fått mer förståelse för människor.  Wilbur Smiths 
serie i tre delar där När lejonet äter gett Claudia ökad förståelse för omgivningen och 
särskilt vad det gäller ansvarsfördelningen.  Mannen och pojken gav Amela insyn i en 
vårdnadstvist från en mans perspektiv. Matilda fick i The secret history insikt i hur några 
mer speciella ungdomars relationer fungerar och hur de interagerar. Att läsa Jag saknar 
dig, jag saknar dig av Peter Pohl gjorde att Julia uppskattar människorna i hennes närhet 
på ett annat sätt, att hon inte längre tar dem för givna. Bruno i Poetens liv fått Andrea att 
tänka på att det inte är självklart att alla föräldrar älskar sina barn. Hon ser dem mer som 
människor nu än som enbart föräldrar. Att läsa Alexandra av Torgny Wirén ger Maria 
distans och gör att hon förstår hur hennes omgivning ser och reagerar på hennes 
självmordsförsök. Rebecka och Julia berättar att skönlitteraturen påverkat deras sätt att se 
på samhället. Samtliga åtta informanter har även fått nytt perspektiv eller ny kunskap av 
någon bok de läst. 
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5.2.2.1 Medvetenhet om att inte vara ensam 
 
Ross har en kategori som heter ”medvetenhet om att inte vara ensam”. Detta är en 
kategori som bland informanterna ofta smälter samman med ökad förståelse för sig själv 
eftersom de ser likheter i bokens personer och därmed kan reflektera över sig själv och 
sitt eget beteende. Att bli medveten om att man inte är ensam i en särskild situation 
stärker även självkänslan, vilket flera av mina informanter vittnar om. Att läsa om någon 
som har det likadant är ett stöd för de unga kvinnorna. Julia kan då hon nu inte längre 
lider av ätstörningar, berätta att det hjälpte henne att läsa om unga kvinnor som också 
hade anorexia. Den lilla röst inuti henne som ville att hon skulle bli frisk uppmuntrades 
av böckerna och rösten växte då och blev kraftfull. Även andra svåra situationer som 
mobbning och krig är sådant som de intervjuade kvinnorna tagit upp där de upplevt det 
som befriande att läsa om någon annan i samma situation och att förstå att det inte är 
ensamma att gå igenom det. Amela beskriver hur befriande det var att få läsa om någon 
annan som också upplevde ett krig och Rebecka använder likaså beskrivningen 
”befriande” då hon förklarar hur det kändes att läsa om någon som också var mobbad. 
 
Maria är mycket bestämd med att hon vill läsa om unga kvinnor i hennes egen ålder som 
är med om något dramatiskt och de böcker hon tar upp som viktiga för henne är det just 
sådana böcker. I Marias fall kan vi, likt Julias, se att det har hjälpt henne att läsa dessa 
böcker eftersom Jag saknar dig, jag saknar dig gjorde att hon insåg att hon skulle leva 
vidare för sin omgivnings skull. Maria befinner sig i senadoelscensen vilket gör att hon är 
sysselsatt med att försöka samla sina tidigare erfarenheter i en realistisk självbild. Även 
böckerna där personerna har självmordstankar har en positiv inverkan på henne eftersom 
de hjälper henne att bearbeta och reflektera över det hon själv upplevt. Hon beskriver det 
själv som att hon kommit en bit längre i sin bearbetning varje gång hon läser dessa 
böcker. Hon får i dessa böcker bekräftan på det hon upplevt och blir medveten om att hon 
inte är ensam i den situationen.  
 
Det som jag dock funderar över är huruvida denna bekräftan kan förstärka redan negativa 
tankar så att de blir mer negativa än de redan är. Om den unga läsaren, som i Marias fall, 
läser om samma tema hela tiden kanske detta tema fastnar så mycket att det blir svårt för 
den unga kvinnan att ta sig ur tillståndet? Det är sannolikt en svår balansgång. I många 
aspekter är det, som bland annat poängteras av Rosenblatt, viktigt för den unga individen 
att få läsa om sådant som hon själv kan referera till och känna igen sig i. Samtidigt är den 
unga läsaren i adolescensen mer lättpåverkad och mottaglig för diverse stämningar 
eftersom hon ännu inte helt skapat sin egen identitet och det kan därför vara svårt att veta 
var gränsen mellan skadlig och hälsosam identifikation går. Böcker som skildrar 
ätstörningar kan ibland användas som inspiration för att förvärra en redan befintlig 
ätstörning. Julia gav ett exempel på detta då hon berättade att hon tog till sig tips på 
viktminskning av att läsa om en bok om ung kvinna med anorexia. Romaners starka 
emotionella inflytande är inget nytt. Det finns till exempel ett välbekant exempel om att 
romanen Den unge Werthers lidande av Goethe skulle ha utlöst en självmordepidemi 
bland unga män runt om i Tyskland.108 Även Sylvia Plaths Glaskupan sägs ha utlöst 
vågor av självmord. Matilda som tar upp just den boken som viktig för henne säger att 
boken förändrade hennes syn på döden. Hon ser nu döden som något mer spännande och 
lockande. Hon poängterar dock, som tur var, att hon vet med sig att hon inte är 
självmordsbenägen.  
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Som jag uppfattar det bör den positiva effekten av att läsa om någon med samma tankar 
betonas mer än den negativa effekten. Precis som Ross visar att litteraturen gör dig 
medveten om att du inte är ensam i din situation skriver även Rosenblatt att litteraturen 
motverkar känslor av ensamhet eller främlingsskap. Litterära verk kan ge känslan att man 
delar värden och mål med andra, även om inte den närmaste omgivningen gör så.109 I min 
undersökning har jag noterat att när de unga kvinnorna upplever denna gemenskap med 
personen i boken kan denna person ibland komma så nära läsaren in på livet och bli så 
levande att den för henne blir som en riktig vän. Detta vittnar fem av de intervjuade 
kvinnorna om. De beskrive r att de tänker på sina favoritböcker som att de är deras vänner 
och de har skapat en relation till människorna i dem. 
 
5.2.3 Ungdom och modernitet 
 
I media och vår tid förhärligas ungdomligheten och ungdomen framställs som den ideala 
perioden i livet: en harmlös tid då kroppen är oförstörd och inga bekymmer finns i sikte. 
Att inte se ung ut är däremot tecken på bristande karaktär: hängig hud bör omedelbart 
stramas åt och gråa hårstrån är så skamfyllt att de omedelbart bör döljas med 
hårfärgningsmedel. Men trots samhällets och medias projicerande på ungdomen är 
samhället mer än tidigare ointresserade av själva ungdomarna. Ziehe skriver om hur 
ungdomarna idag ständigt konfronteras med bilder om hur man ska vara som ung. Dessa 
utkast som förmedlas överallt i media och i samhället i övrigt blir en tung belastning för 
den unga individen. Svårigheten ligger delvis i alla de krav som hon ska leva upp till.110 
Den bok som gav Tove mod att vara sig själv handlar om befrielsen att träda in i en 
gammal kropp och då slippa alla utkast och förväntningar på hur du ska vara som ung. 
Att Tove när hon är i en situation där hon känner att hon inte vågar vara den hon är, låtsas 
att hon är en gammal och ful kvinna, tycker jag exemplifierar Ziehes resonemang. 
Föreställer hon sig att hon är rynkig och gammal kan hon glömma bort alla förväntningar 
och krav. Detta är värt att notera att trots att så mycket fokus ligger på ungdomligheten 
och att så många äldre kämpar med att dölja ålderstecken, är det just ålderstecknen som 
får en ung kvinna att våga vara den hon är och göra det hon egentligen vill. 
 
Även Andrea beskriver svårigheterna som uppstår då det ständigt förmedlas 
personlighetsutkast överallt i media. Ziehe skriver om hur svårt det är för ungdomar att se 
sig själva med egna ögon eftersom den egna blicken hela tiden avfjärmas av de synsätt, 
bilder och tolkningar som media förmedlar.111 Det är just denna problematik som tas upp 
av Andrea. Hon är mycket fäst vid Hemliga listan eftersom den beskriver vad hon själv 
ofta känner då hon tänker att allting som hon varit med om och allt som hon kan tänka 
sig, har redan visats på filmer eller TV: ”Det finns ingenting kvar som är hemligt eller 
mystiskt eller unikt.”112 
 
När jag jämfört Ziehes texter med informanternas berättelser finner jag åter igen att 
Toves resonemang överensstämmer med Ziehes teorier. Ziehe skriver om 
prestationsprincipen, om den ständigt närvarande pressen att alltid behöva prestera.113 
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Just detta att hela tiden prestera för att duga eller bli bekräftad återkommer Tove ofta till 
då hon berättar om de böcker som varit/är viktiga för henne. Dessa böcker har 
uppmärksammat henne på att hon inte ständigt måste prestera utan duger som hon är.  
 
Bakom det ökade intresset för subjektivering, skriver Ziehe, ligger behovet av att uppleva 
och representera sig som något unikt. Samtidigt är detta att uppleva sig som unik allt 
svårare då det, som tidigare tagits upp, mesta redan har tolkats och värderats.114 Av de 
böcker som är viktiga för Matilda, kan man tydligt se en betoning av det annorlunda. Hon 
fascineras av det som avviker från det som betraktas som normen eller den normala 
mallen och detta är en fascination som väckts av böckerna. Jag tänker mig att denna 
fascination av det originella hänger samman med Ziehes tankar om behovet av att få 
uppleva sig som en unik individ. Samtidigt som Ziehe skriver om att det inte går att vara 
originell, kan jag i det Julia berättar se en kamp för rättigheten att få vara annorlunda. 
Med andra ord är det hon upplever inte en önskan om att vara annorlunda utan istället en 
förlikning med att kanske just inte vara som alla andra. 
 
5.2.3.1 Självkänslans ökade sårbarhet 
 
Självkänslans ökade sårbarhet är en term som myntats av Ziehe. Han framhäver att 
adolescensens kris inte ser likadan ut i alla tider utan att den är beroende av den historiska 
och kulturella situationen. Vår tids sociokulturella förändringar har gjort speciellt 
ungdomarna extra sårbara.115 Flera av dem jag har intervjuat berättar om hur de kämpat 
för att stärka sin självkänsla. Maria uttryckte till och med under intervjutillfället att 
hennes självkänsla var obefintlig. Amela är den enda av informanterna som uttryckligen 
säger att hon är självsäker. Bland många av de andra informanterna uttrycks istället tvivel 
och nedvärderingar gällande sitt jag och några berättar om depressioner, anorexia, ångest 
och självmordsförsök. Det är svårt att säga huruvida de unga kvinnornas självkänsla är 
extra sårbar på grund av att de i adolescensen befinner sig i en känslig period av livet 
eller om det har att göra med de kulturella moderniseringsprocesser som Ziehe tar upp. 
Skadat självförtroende som åsamkats av jämnårigas mobbning är tyvärr något som har 
funnits i alla tider. Men bristande självkänsla som beror på tvivel gällande det egna 
utseende och som i vissa fall leder till ätstörningar, kan dock ses som ett modernt 
fenomen. Mary Pipher skriver att unga kvinnor ofta förlorar sin självkänsla i dagens 
utseendefixerade samhälle. Tove säger just att bland all fokusering på yta tappar hon bort 
sig själv. I detta sammanhang kan litteraturens stödjande funktion inte nog betonas: Alla 
de åtta intervjuade unga kvinnorna har någon bok som de tycker har varit viktiga för dem 
på grund av att den gett tröst, stöd och styrkt självkänslan. Många av dem ger tydliga 
exempel på särskilda böcker som stärkt deras självförtroende och deras självkänsla och 
som fått dem att inse sitt egenvärde.  
 
Det är även påtagligt att de alla finner tröst och styrka i att läsa om någon som går 
igenom samma sak som de själva. Att denna gestalt som de identifierar sig med är stark 
och vågar stå på sig är ett stort stöd. De flesta av informanterna som berättar att de fått 
starkare självförtroende och självkänsla av någon bok uppger även att de på så vis vågar 
mer. Detta anser jag visar på hur de genom litteratur får mod. Till exempel fick Rebecka 
styrka av att läsa om en annan flicka som var utsatt för mobbning, men ändå vågade söka 
efter kamrater på andra ställen. Det var ett stöd för Rebeckas självbild och självkänsla att 

                                                 
114 Ziehe, Thomas 1993 s. 39. 
115 Ibid., s.35. 



 58 

få känna att det inte var henne som det var fel på utan istället på dem som gjorde henne 
illa. Amela får kämparglöd av att läsa om hur andra kämpar sig igenom något svårt. 
 
I A library for Ophelia valdes böcker bland annat av anledningen om det fanns en stark 
kvinnlig karaktär i boken. Ytterst få böcker av de böcker som valdes ut i A Library for 
Ophelia finns på svenska. En av dessa böcker som finns utgivna på svenska är Cynthia 
Voigt: Samma flicka som förr och just denna bok tas upp av Julia som betydelsefull för 
hennes identitet.  
 
5.2.4  Förändringar 
 
Sprague och Keeling skriver i A library for Ophelia att det är svårt för vuxna att förstå 
hur flickorna har det idag på grund av att den förändring som ägt rum det senaste 
decenniet. Det anser även Ziehe och säger att det inte är ungdomarna mycket till hjälp av 
att vuxna försöker erinra sin egen uppväxt: ”En sådan jämförelse är inte bara haltande; 
den är direkt vilseledande.”116 Med detta i åtanke tycker jag det är lite väl djärvt av 
Radway när hon i Girls, Reading, and Narrative Gleaning: crafting Repetoires of Self-
Fashiong within Everyday Life drar paralleller till sina egna barndomserfarenheter på 50-
talet med hur dagens unga kvinnor som växer upp utvecklar sin identitet. I nästan ett helt 
kapitel berättar hon om hur hon som ung flicka blev inspirerad av Jo March (en av de sju 
systrarna i den klassiska flickboken Unga kvinnor), hur hon var förtjust i Sound of music 
och beundrade Julie Andrews. Efter denna nostalgiska berättelse om sin uppväxt drar hon 
slutsatsen att hennes barndoms självkonstruktion inte är annorlunda från den situation 
som dagens flickor befinner sig i idag då de försöker anpassa sig och imitera vad de ser 
på TV och imiterar idoler som Madonna och Spice Girls.117 De unga kvinnorna av idag 
får dock inte själva ge sin uppfattning om detta och Radway stöder inte sitt resonemang i 
någon undersökning som syftar till att ta reda på flickornas egna tankar, annat än i 
hänvisningar till sina tidigare undersökningar som handlar om romantikläsning. Sannolikt 
har dock Radway rätt om att vi inte alltid kan ta för givet vad det är för mening som 
läsaren skapar av det hon läser. Claudia blir till exempel, hur motsägelsefullt det än kan 
låta, mindre mörkrädd av att läsa Stephen Kings böcker och hon vågar istället mer efter 
att hon läst hans böcker. 
 
Av de böcker som de unga kvinnorna har tagit upp som viktiga för dem, är det många 
böcker som har haft ett inflytande på deras personlighet och intressen. Maria och Claudia 
inspireras till att skriva egna dikter av att läsa skönlitteratur. Andrea pratar och skriver på 
samma sätt och i samma tempo som den bok hon läser. Hon är även den av informanterna 
som tar upp språklig påverkan som förbättrat ordförråd, av sin skönlitterära läsning. 
Läsandet av en bok kan även ha till följd att den litterära smaken förändras. Glaskupan 
gjorde till exempel att Matilda började söka efter mer annorlunda och experimentella 
romaner, hon började läsa poesi och hon lämnade de klassiska ungdomsböckerna bakom 
sig.  
 
Att få distans till sin omgivning såväl som till sitt eget agerande, genom skönlitteraturen 
poängteras av informanterna. Likaså har ibland de unga kvinnornas agerande förändrats 
av böcker: Julia har av Coehlos böcker ändrat sitt handlingsmönster eftersom hon blir 
medveten om hon gör. Matilda är efter att hon läst Illusionisten inte längre lika godtrogen 
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utan mer kritisk än tidigare. Andrea tänker, efter att hon läste Bonjour Tristesse, mer på 
vilka proportioner hon själv tilldelar vissa saker. 
 
5.3 Vad tilltalar informanterna när de läser skönlitteratur i allmänhet? 
 
Jag kan se att ingen av dem som jag har intervjuat är ovillig att läsa skönlitteratur utan de 
är alla istället vad man kan kalla för läsintresserade kvinnor. Även om vissa av dem för 
tillfället hindras från att läsa på grund av sitt skolarbete, finner de, då tillfälle ges, glädje i 
en god bok.  
 
Claudia och Amela är de informanter som mest läser böcker där huvudpersonerna är av 
olika ålder och kön. Rebecka läser böcker där huvudpersonerna är äldre men böckerna är 
skrivna av kvinnliga författare och har kvinnliga huvudpersoner och berättelserna 
utspelar sig dessutom i nordiska länder och i modern tid.  
 
Majoriteten av informanterna betonar vikten av att kunna känna igen sig och referera till 
det som beskrivs i boken. Det får gärna vara uppdiktat men verklighetsrelaterat så att de 
kan jämföra med sig själva. Det framhävs av de flesta informanterna att böckerna ska 
beröra deras liv. Då identitet innebär medvetenhet om den egna personligheten och om 
innehållet i alla de erfarenheter under livet som efter hand format personligheten, visar 
informanternas intresse för böcker där de känner igen sig, tydligt på att litteraturen fyller 
ett behov i identitetsbearbetningen. Lundblad & Vesterlund skriver i sin magisteruppsats 
om en lästyp kallad känslomässiga eller existentiella läsningen. Läsarna föredrar där 
realistiska skildringar och identifikationsaspekten betonas. Läsarna intresserar sig i första 
hand för romankaraktärernas känslor och tankar.118 Denna lästyp är påtaglig bland mina 
informanter där just identifikationsaspekten är starkt betonad. Även Ulfgardhs 
undersökning visar att de romaner som uppskattas av tonårsflickorna och som inger lust 
att läsa är böcker där teman i romaner sammanfaller med de unga kvinnornas liv och att 
den litteratur som tonårsflickorna själva väljer i flera exempel har samband med deras 
egna liv. 
 
Vikten av ett levande och bra språk poängteras av flera av informanterna.  Andrea, 
Amela, Matilda och Tove säger att ett bra språk är bland det viktigaste med en bok och en 
förutsättning för att de ska läsa boken. Stereotyper, klichéer och torftigt språk tas upp 
som exempel på sådant språk som de inte tycker om. 
 
Bland informanterna betonas det även att det viktigaste är att boken har en mening. Det är 
även viktigt att den fångar intresset, att det finns något som håller kvar 
uppmärksamheten. Matilda och Julia tycker om när det finns mystiska inslag i böckerna. 
Amela och Claudia tycker att handlingen är viktig och det inte får dra ut för länge innan 
handlingen kommer igång.  
 
Det är bara två av informanterna, Andrea och Rebecka, som ger konkreta titlar på böcker 
som de tycker illa om. Det är böckerna om Kulla-Gulla samt boken Slyngstad events. 
Dessa motiveringar grundar sig i att de känner motvilja eller ett personligt ointresse för 
de personer som skildras i böckerna. Tove har även konkreta motiveringar till hur böcker 
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inte ska vara. De ska inte fokusera på människornas groteska, fula och perversa sidor. 
Berättelserna ska inte heller vara ytliga eller banala. 
 
Titel, omslag och baksidan är viktigast för de flesta informanterna då de väljer bok. Titeln 
ska fånga direkt. Av de informanter som motiverat hur titlarna ska vara ser jag att det 
viktigaste är att titeln återspeglar innehållet så att de kan se vilken bok som passar deras 
smak. Maria med sin förkärlek för böcker som är dramatiska och tragiska menar därför 
att titeln ska vara ödesmättad och poetiskt. Tove som gärna letar efter djupare innebörder 
i de litterära verken vill av denna anledning att titeln inte ska vara banal utan den ska visa 
att boken har ett djup. 
 
Hälften av informanterna fastnar först för omslaget och tycker dess layout är viktig. 
Omslagen ska, enligt de informanter som tar upp detta, vara på två olika sätt. Det ska 
antingen ha klassisk layout eller vara färgrannt, smakligt och tilltalade. Det får gärna vara 
illustrerat och målat på omslaget men det ska inte vara något detaljerat porträtt av 
huvudpersonen. Omslaget ska ha välbalanserade färger som ger ett seriöst intryck. 
Omslagets ska vara representativt för innehållet, så det framgår vilken typ av bok det är. 
Amela läser den sista sidan när hon väljer bok eftersom hon tycker att det är en bra bok 
om den slutar bra. Men om de ska sluta bra är en smaksak. Claudia till exempel tycker 
inte om för lyckliga slut där allting är perfekt. Matilda lägger tonvikten på att de första 
sidorna är bra. 
 
Vilken genre som uppskattas är till viss grad relativt. Flera av informanterna är 
skönlitterära ”allätare”. Tre av de intervjuade unga kvinnorna uppskattar inte och läser 
sällan deckare och kärleksromaner. Kriminalromaner är dock uppskattat av Rebecka, men 
hon är den ende som tar upp kriminalromaner och deckare som exempel på såväl bra som 
viktiga böcker. Matilda uppskattar inte ”trettioåriga singeltjejer” i stil med Marian Keyes. 
Marian Keyes böcker tas dock upp av två av informanterna, som exempel på för dem 
betydelsefulla böcker. Andrea läser för att tänka och vill inte läsa för att försvinna in i en 
annan värld. Fyra av de unga kvinnorna poängterar dock behovet av att få drömma sig 
bort just i en annan värld och att få ta del av ett annat liv. Romantiska kärleksböcker och 
lättläst litteratur tas dock upp av en del informanter som böcker de gärna läser när de mår 
dåligt eftersom det får dem att må bättre. Just denna flykt till en annan värld i romantiska 
böcker är ofta ett ämne som ger många skilda åsikter. Karin Lövgren försvarar 
romantikläsningen i sin studie och anser att de unga kvinnorna kan reflektera kritiskt när 
de läser sådana böcker. Rosenblatt menar att denna sorts litteratur ger en snedvriden och 
felaktig bild av livet.119 
 
Fyra av informanterna tilltalas av skönlitteratur som medför ny kunskap och ökad 
allmänbildning. Amela läser historiska böcker som utspelar sig i en annan kultur för att 
förbättra sin allmänbildning. Julia berättar om två böcker som utspelar sig i Afrika som 
hon tycker har vidgat hennes kunskapsfält om andra kulturer. Matilda tycker mycket om 
Illusionisten och det beror till stor del på att den gett henne djupare insikt i Greklands 
historia. Andrea tycker om att läsa om den franska kulturen i Bonjour Tristesse. Claudia 
tycker också det är spännande och samtidigt lärorikt att läsa om en annan kultur. Detta 
ger henne ett helt nytt perspektiv på saker och hon får ett annat synsätt. 
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5.4 Biblioteket 
 
Bokhandeln besöks av de flesta informanterna, men flera uppger att de sällan eller aldrig 
köper böcker eftersom de inte har råd. Rebecka är den enda av informanterna som endast 
besöker bokhandeln, nästan aldrig biblioteket, och som köper alla sina böcker. Matilda, 
Tove och Andrea berättar att de köper böcker som de läst tidigare och som de tycker om. 
De informanter som inte köper sina böcker motiverar även detta med att de inte har råd.  
De flesta av informanterna besöker folkbiblioteket eller stadsbiblioteket. Två av 
informanterna lånar även böcker på skolbiblioteket. Alla informanter utom Rebecka 
besöker relativt regelbundet biblioteket. På biblioteket hyllbrowsar och botaniserar de 
bland bibliotekets hyllor. De läser på ryggarna och väljer böcker som de tycker verkar 
intressanta. Flera omnämner även att de väljer böcker från bibliotekets ”rullhyllor”. Flera 
av informanterna får boktips av vänner och bekanta. En del av de unga kvinnorna får 
även boktips från olika medier. 
 
De informanter som uppger att det är lätt att hitta böcker på biblioteket är även de 
informanter vars bibliotek har en särskild avdelning för unga vuxna. Detta är ett 
mellanting mellan ungdomsavdelningen och vuxenavdelningen där bibliotekarien väljer 
att ställa fram böcker som särskilt riktar sig till den målgrupp som lämnat 
ungdomsavdelningen men har svårt att hitta böcker som berör dem på vuxenavdelningen. 
(Det ges en mer utförlig förklaring av denna term i kap 1.5.) Tove säger att alla bibliotek 
borde ha en unga vuxna avdelning eftersom den samlar de böcker som är intressanta för 
rätt målgrupp. På ungdomsavdelningen är många av böckerna även för dem som är 12 år 
säger hon och därför känns det svårt och märkligt att leta efter böcker på den 
avdelningen. Att gå på den renodlade vuxenavdelningen tycker hon också är svårt 
eftersom många av böckerna där inte tilltalar henne.  De böcker som ställs fram på 
rullhyllorna eller ovan på hyllorna tycker hon inte ofta vänder sig till unga människor. De 
informanter som lånar sina böcker på ett bibliotek utan en unga vuxen avdelning upplever 
det som svårt att hitta böcker som de tycker om.  Mycket av problemet ligger i att det är 
svårt att hitta böcker på vuxenavdelningen som tilltalar dem och ungdomsavdelningen 
upplevs som för liten och att de redan har läst alla böcker där. Både Rosenblatt och 
Radway skriver att det är viktigt att tillhandahålla böcker som är viktiga för den unga 
läsaren och som erbjuder en koppling till den unga läsarens situation och tankar. Detta är 
något som den ungavuxen-avdelningen verkar ha lyckats med. En sådan avdelning är 
därför att rekommendera för alla bibliotek och kan ses som ett gott föredöme. 
 
Åtgärder för biblioteket som efterfrågas av informanterna är tydligare skyltar och fler 
förklaringskartor över SAB-koderna, fler boktips på biblioteket och att det byts böcker på 
rullhyllorna oftare. I övrigt efterfrågas dansböcker, skivor och dansfilmer. Claudia är 
kritisk till hylluppställningen där ryggarna är utåt, därför är idén med hyllsnurror är bättre 
eftersom man då ser framsidan. Hon vill att det ska finnas fler sådana hyllor och att 
bibliotekarierna ställer ut lite fler böcker med framsidan utåt på de vanliga hyllorna. 
 
Bekväma soffor där man kan sjunka ner och läsa sina böcker, betonas av Julia, Amela 
och Andrea. Flera av informanterna betonar likaså bibliotekets roll som avkopplingsplats.  
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Ingen av informanterna efterfrågar särskilda aktiviteter eller läsgrupper. Detta betonande 
av läsningens mysfaktor tas även upp av Karin Lövgrens informanter. De unga kvinnor 
som hon har intervjuat beskriver läsningen som en härlig stund i ensamhet på rummet.120 
 
Maria önskar att det skulle gå och hitta böcker efter ämnesord och inte enbart ungdoms- 
eller vuxenavdelnings klassificering. Detta kan tolkas som att biblioteket hon besöker inte 
lyckats att förmedla sin hjälp eller att marknadsföra vilken hjälp de har att erbjuda. På de 
flesta bibliotek finns det nästan alltid datorer där besökarna ska kunna utföra sökningar 
via ämnesord, i antingen Libris, Libra eller den lokala bibliotekskatalogen. Att 
informanterna även efterfrågar tydligare skyltar, kartor och SAB-förklaringar kan ses 
som ett tecken att det kanske informeras för lite på biblioteken. Mycket av den 
livsproblematik som upptar en stor del av de unga kvinnornas tankar kan vara känsliga 
ämnen. Att personligen fråga en bibliotekarie efter böcker som behandlar dessa ämnen 
kan vara ett alltför stort steg att ta. Det är därför av stor vikt att det finns tillgänglig 
information så att de unga kvinnorna problemfritt och diskret kan hitta vad de söker. Då 
jag funnit att skönlitteraturen har varit till stort stöd för de unga kvinnornas självkänsla 
borde biblioteken med alla medel se till att det går att hitta böcker som efterfrågas. Till 
exempel borde det vid datorerna finnas ställ med broschyrer som informerar om hur man 
kan söka efter böcker. 
 
5.5 Intervju som metod 
 
Att som metod intervjua de unga kvinnorna tycker jag har fungerat bra.  
Det ämne som uppsatsen behandlar visade sig vara ett ämne som gav gensvar hos 
informanterna och som engagerade dem. Själva poängen med den intervjumall som jag 
hade utformat var att kunna ställa frågor som skulle få dem att berätta om varför 
böckerna var/hade varit viktiga för deras identitetsutveckling samt vad de tilltalas av i 
skönlitteraturen. Då detta ämne engagerade informanterna behövde jag sällan använda 
mig av de färdigformulerade frågorna, utan intervjuerna var i stort sätt självgående. 
Tankekartan fungerade däremot som utmärkt stöd och underlättade för mig att kontrollera 
så att det viktigaste tagits upp. Materialet blev omfattande och sidantalet i 
resultatredovisningen kan därför tyckas vara för stort omfång. Att det är så många sidor 
beror dock på att informanterna själva ansåg att flera böcker och inte enbart en bok 
varit/är av betydelse för deras identitetsutveckling. Då va let av dessa böcker även 
motiveras ville jag inte utesluta någon av böckerna eller ta bort sådant som är av vikt för 
förståelse hur boken har påverkat dem.  
 
På grund av den öppna intervjun som metod påminner om ett samtal uppstod det vissa 
svårigheter att strukturera upp materialet i redovisningen. Detta är dock sådant som 
övervägs av att intervjuerna gjorde det möjligt för mig att ta del av de unga kvinnornas 
tankar på ett så djupgående sätt som inte varit möjligt med någon annan metod.  
 
Om uppsatsen skulle ha varit längre skulle det ha varit intressant att fördjupat mig mer i 
identitetsskapande teorier och på så vis kunnat knyta detta mer utförligt till analysen. 
Men eftersom psykologi inte är huvudämnet för denna uppsats fick detta istället hamna i 
bakgrunden. Med de tidsmässiga begränsningar jag haft var det inte heller möjligt för mig 
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att följa informanterna under en längre tid och på så vis utföra observationer angående 
bokval och hur informanten formar sin identitet, vilket annars hade varit intressant. 
 
Jag valde ut mina informanter utifrån snöbollsmetoden vilket hade till följd att det 
slumpade sig så att de flesta informanterna är i övre tonåren. På många sätt har det dock 
varit positivt eftersom de har kunnat reflektera mycket över sin tonårstid. Men kanske att 
mitt resultat hade sett annorlunda ut om majoriteten istället hade varit femton år. 
 

6. Slutsatser 
 
Jag har kommit fram till att det i hög grad finns skönlitterära verk som de intervjuade 
unga kvinnorna anser är och har varit betydelsefulla för sin identitet. Paolo Coehelos 
böcker, Marian Keyes böcker, Glaskupan av Sylvia Plath och Peter Pohls Jag saknar dig, 
jag saknar dig, är de böcker som omnämns av flera informanter som betydelsefulla 
böcker. Samtliga verk som informanterna anser är och har varit betydelsefulla för dem är:  
 
 
Bredow von, Katarina Som om ingenting 
Brontë, Charlotte Jane Eyre 
Cederlöf, Charlotta Vikten av värdelöst 
vetande  (ingår i Färdlektyr 2001) 
Claesson, Christina Hemliga listan (ingår i 
Färdlektyr 2001) 
Coehlo, Paolo Alkemisten 
Coehlo, Paolo Vid floden Piedra  satte jag mig 
ned och grät. 
Coehlo, Paolo Veronika bestämmer sig för att 
dö 
Fossum, Karin Älskade Poona  
Fowles, John Illusionisten 
Frank, Anne Anne Franks dagbok  
Hermansson, Marie  Musselstranden  
Kerouac, Jack På drift 
Keyes, Marian Vattenmelonen  
Keyes, Marian En oväntad semester 
King, Stephen Pestens tid 
Lind, Mecka  Sanne Gatubarn  
Lindgren, Astrid  Skymningslandet (ingår i Nils 
Karlsson Pyssling) 

Magorian, Michelle En liten kärlekssång  
Marsden, John Imorgon när kriget kom 
Marklund, Liza  Gömda m.fl. 
Mattsson, Ellen Poetens liv 
Montgomery, Lucy Maud Emilys val 
Nilsson, Johanna Hon går genom tavlan ut ur 
bilden 
Parsons, Tony Mannen och pojken  
Plath, Sylvia Glaskupan  
Pohl, Peter Jag saknar dig, jag saknar dig 
Rubin Dranger, Johanna Fröken märkvärdig 
och karriären 
Sagan, Françoise Bonjour Tristesse  
Smith, Wilbur. När lejonet äter 
Tartt, Donna Den hemliga historien  
Vilius, Sara  Nej, det är en snöklump  
Voight, Cynthia  Samma flicka som förr m.fl. 
Wirén, Torgny Alexandra   
Wirén, Torgny Om änglar kunde tala 
Wynne Jones, Diana Trollkarlens slott  
Öijer, Bruno K. C/o Night 
 

                        
Dessa böcker är viktiga för dem eftersom de gett dem nya perspektiv och upplysning om 
möjligheter. En informant har gjort sitt yrkesval på grund av en bok hon läst. Böckerna 
har varit viktiga för dem eftersom de gett stöd och tröst. Dessa böcker är värdefulla för 
dem eftersom de skapat en medvetenhet om att de inte är ensamma om sina tankar eller 
upplevelser. Böckerna har gett informanterna mod att göra förändring och de har även 
ökat deras förståelse för sin omgivning. De böcker som informanterna tagit upp som 
viktiga för dem och deras identitet har alla haft någon anknytning till egna erfarenheter, 
upplevelser, tankar eller känslor. 
 
Uppsatsens resultat talar tydligt för att litteraturen har en funktion som stöd för den 
befintliga identiteten och kan utveckla den. Av de böcker som är viktigast för de unga 
kvinnorna är majoriteten sådana som de känner igen sig i. Något som har kommit fram i 
uppsatsen är att litterära gestalter genom sina likheter med informanterna, kan bekräfta de 
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unga kvinnornas identitet och självbild. Resultatet kan tolkas som att informanternas 
läsning om likasinnade också har gett dem stöd och mod att vara sig själva.  
 
De informanter som uppger att det är lätt att hitta böcker på biblioteket är även de 
informanter vars bibliotek har en särskild avdelning för unga vuxna. De informanter som 
lånar sina böcker på bibliotek som inte har en unga vuxen avdelning anser att det är svårt 
att hitta böcker som tilltalar dem. 
 
Vad som tilltalar informanterna när det gäller skönlitteratur i allmänhet är relativt. Titel, 
omslag och baksidan är viktigast för de flesta informanterna då de väljer bok. Det tilltalas 
av såväl poesi som noveller och romaner. Vikten av ett levande och bra språk poängteras 
av flera av informanterna. Det mest påtagliga är att de unga kvinnorna föredrar litteratur 
som erbjuder en koppling till deras egen situation och egna tankar. Majoriteten av de 
intervjuade unga kvinnorna läser helst om just unga kvinnor.  
 

7. Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka unga kvinnors skönlitterära läsande i 
förhållande till deras självbild och självkänsla, samt att ta reda på vilka böcker som de 
intervjuade unga kvinnorna anser har eller har haft betydelse för dem. Syftet är även att 
föra ett allmänt resonemang kring de unga kvinnornas förhållande till skönlitteratur i 
allmänhet samt ta reda på om de tycker det är lätt eller svårt att hitta skönlitteratur som de 
tycker om på sitt bibliotek. Frågeställningarna är: Finns det några skönlitterära verk som 
unga kvinnor själva anser har varit/är av betydelse för deras identitet? I så fall vilka? 
Varför är dessa skönlitterära verk viktiga för unga kvinnor? Vad tilltalar de unga 
kvinnorna när de läser skönlitteratur i allmänhet? Upplever de unga kvinnorna det som 
lätt eller svårt att hitta skönlitteratur som tilltalar dem på sitt bibliotek? 
 
För att besvara frågeställningarna genomfördes litteraturstudier samt kvalitativa 
intervjuer. Litteraturstudierna fokuserar på läsningens påverkan, hur det är att vara ung 
idag samt läsareresponsmetoden såsom den företräds främst av Louise M Rosenblatt. I 
bakgrunden ges det bland annat även en översikt över utvecklingspsykologiska aspekter 
samt identitetsteorier. Materialet för min egen studie består av åtta kvalitativa 
djupintervjuer med unga kvinnor mellan 15 och 20 år. För att belysa de redovisade svaren 
används material av Louise M Rosenblatt, Catherine Sheldrick Ross och Thomas Ziehe, 
som bakgrund för diskussion och analys. 
 
Intervjuerna visar att de informanter som uppger att det är lätt att hitta böcker på 
biblioteket är även de informanter vars bibliotek har en särskild avdelning för unga 
vuxna. 
 
Av intervjuerna framkommer det att samtliga informanter anser att det finns böcker som 
har och har haft betydelse för dem. Samtliga informanter nämnde dessutom flera böcker 
och inte enbart en. Hur informanterna motiverade böckernas betydelse för dem var 
beroende av informanternas personlighet och ålder. Böckerna har bland annat påverkat 
informanternas yrkesval, självkänslan samt hur de ser på sin omgivning så väl som på 
sina egna möjligheter. 
 
Studien bekräftar att böcker och läsupplevelser kan ha en identitetsstärkande funktion.  
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Något som framkommer i undersökningen är att de böcker som varit av betydelse för 
informanternas identitet är litteratur som erbjuder en koppling till deras intressen, 
bekymmer och ambitioner. Detta överrens stämmer med vad Rosenblatt skriver i 
Litteraturen som utforskning och upptäcktsresa.  
 
När informanterna läser skönlitteratur i allmänhet är det likaså påtagligt att de föredrar 
litteratur som erbjuder en koppling till deras egen situation och egna tankar. Majoriteten 
av de intervjuade unga kvinnorna läser helst om just unga kvinnor. I övrigt har det inte 
varit möjligt att dra några generella slutsatser gällande vad som tilltalar de unga 
kvinnorna generellt i skönlitteraturen, eftersom detta är relativt. I vissa fall har 
informanterna utvecklat en relation till de litterära gestalterna som kan liknas vid ett 
vänskapsförhållande. 
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Bilaga 1: Intervjumall 
 

1. Hur mycket och hur ofta läser du? 
2. Vilken typ av skönlitterära böcker brukar du läsa? (Vilka böcker gillar du?) 
      Exemplifiera! 
3. Berätta vad det är som du tycker om med de böckerna!  
4. Vad tycker du är det viktigaste med en bra bok? 
5. Vad är det för böcker som du inte tycker om? Finns det någon bok eller några böcker 

som du tycker särskilt illa om? 

Viktiga böcker 
6. Finns det någon bok eller några böcker som har varit särskilt viktig/betydelsefulla för 

dig? 
 

7. Berätta varför den/de betytt mycket för dig? 
8. Vad är det med den/dem som gör de speciella/bra? 
9. Hur såg ditt liv ut när du läste boken/böckerna? Var det länge sedan? Hade något 

särskilt inträffat? 
10. Om du ser boken i samband med ditt eget liv: kan du känna att boken har påverkat dig 

(ditt sätt att tänka) eller ditt liv på ett särskilt sätt? 
11.  Hur kände  du dig när du läste boken? (dvs. hur boken fick dig att känna). 
12. Hur kände du dig efteråt när du läst klart boken? 
13. Brukar du tänka mycket på böckerna efter att du läst färdigt dem? 
Situation: 
14. Tror du att någon speciell situation i böckerna har påverkat ditt sätt att tänka? 
15. Har något liknande hänt dig, som det beskrivs i boken?  - Om inte: skulle du ha 

reagerat/agerat på samma sätt om du var i samma situation? 
16.  Var det något som chockade/överraskade dig i boken/böckerna? 
17. Har läsning av någon speciell bok eller händelse påverkat hur du ser på       andra? 
18. Finns det någon särskild situation eller händelse i ngn bok som du brukar funderat 

mycket på (har fastnat i ditt minne)? 
19. Har det påverkat dig i andra situationer? 
Person/er: 
20. Finns det någon person i berättelsen som du blev särskilt intresserad av? Som du 

brukar tänka mycket på? 
21. Finns det någon person i någon bok som du blivit inspirerad av? 
22.  Finns det någon person i boken/böckerna som du känner igen dig i? Berätta! 
23. Påminde någon av personerna i berättelsen om någon annan som du känner? 
Tankesätt: 
24. Har läsning av någon/några speciella böcker påverkat hur du tänker på din         

framtid? Berätta! 
25. Finns det någon bok ngt du läst som påverkat hur du ser på din omgivning och på 

världen? 
26. Har ditt sätt att se på dig själv påverkats eller förändrats av någon bok du läst? 
27. Har någon bok gjort dig illa berörd? Arg? Glad? Ledsen? 
28. Har läsning av ngn bok någon gång inspirerat dig till att göra något som du annars inte 

brukar/brukade göra? 
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29. Läser du helst böcker som liknar din egen vardag eller som liknar ditt liv? 
30. Hur kommer det sig tror du? 
31. Läser du helst böcker där huvudpersonen har samma kön som dig?  Hur kommer det sig 

tror du att det är/inte är så? 
Just nu: 
32. Vilken bok läser du just nu? 
33. Hur upplever du den boken? 
Ditt bibliotek: 
34. Hur ofta besöker du biblioteket? (Vilket bibliotek?) 
35. De böcker som du läser brukar du låna dem på biblioteket? Hur får du tag på dina 

böcker annars? (Tex. köper, lånar av kompis etc.) 
36. Hur väljer du ut dina böcker? 
37. Tycker du att det finns mycket för dig på biblioteket? (att göra, att läsa) 
38. Upplever du det som lätt att få tag i böcker som du gillar på biblioteket? 
39. Finns det något som biblioteket skulle kunna göra annorlunda? (En följdfråga som 

anpassas efter de tidigare frågorna…)  
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Bilaga 2: Min tankekarta 

 

 

IDENTIFIERA          PÅVERKA        INSPIRERA     STÖD 

 

 

 

 

TÄNKA          KÄNNA   AGERA 

 

 

 

OMGIVNING          DIG        LIVET ANDRA     FRAMTID 

 

 

 

SÄRSKILD SITUATION 

HÄNDELSE 

BERÄTTELSEN 

huvudperson 
BI PERSONER 

TANKESÄTT 

 
 


