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What does the societal-information look like in the youth literature?- A study of Swedish 
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1996 

Gunilla Boren, Kollegium 3 

The purpose of this study was to examine whether youth novels contained information 
concerning our society. We reviewed youth literature and its history in brief, including its 
commencement and development from separate boys' and girls' novels to a common youth 
novel after the Second World War. 

To obtain a clearer picture and a better understanding of youths, we read non-fiction, such as 
books, magazines and articles, concerning youth culture, its meaning and content. We decided 
to review the period 1990-1994 more closely. We therefore set up selection criteria which 
finally resulted in 56 youth novels. We examined these novels to determine if and/or how they 
matched the nine preselected areas that we felt were typical for the 1990's. We also compared 
the youth novels with the yearbooks on youth publish annually by the government. 

Our results showed that a type of societal information and/or attitude towards our nine preselec
ted areas exists in the youth novels. We also found that, in addition to our nine areas, the youth 
novels contained 48 other areas, the most common of which was "finding one's own identity". 

Comparing youth novels and yearbooks, we found that there was a very little accordance be
tween the two. Yearbook articles did not correspond to the content of the youth novels. 
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1. INLED!~ING 

l.lBAKGRUND 

Ungdomslitteraturen fortjanar mer uppmarksamhet an den f'ar! Den uppfattningen har vi 
hort fran olika hall under var tid pa Bibliotekshogskolan och det kom att betyda en hel del 
for vart val till magisteruppsats. Detta sammantaget med vart intresse for manniskor och 
bocker i allmanhet, gjorde att vi som bas for var magisteruppsats ville studera den samtids
realistiska ungdomslitteraturen. 

I ungdomsboken bar man genom tidema kunnat se bade de livsmonster och kulturer som 
ungdomar skapar och hur samhallet har sett och ser pa ungdomstiden. Detta har kunnat ses 
och kan ses bade: genom den psykologiska utvecklingen inom ungdomama i bockema och · 
utvecklingen runt omkring dem i samhallet. (Ord och bilder for bam och ungdom 1994, s 
280) 

Tillsammans med var handledare Gunilla Boren, kom vi fram till att ett satt att behandla 
denna litteratur, var att knyta den till informationsvetenskap. Det hela mynnade uti att vi 
ville forsoka se om ungdomslitteraturens anvandare (d.v.s ungdomar), fick information om 
dagens samhalle genom ungdomslitteraturen. 

1.2 SYFTE OCH FRAGESTALLNING 

Vart syfte ar att beskriva hur aktuella ternan gestaltas ide svenska samtidsrealistiska ung
domsromanema och se vad de ger fOr samhallsinformation. 

Var huvudfraga :ar foljande: Far ungdomar samhallsinformation genom ungdoms
litteraturen och hur ser i safall denna information ut? 
Detta har genererat foljande delfragor: 
# Hur behandlas de omraden som vi tycker.forknippas med den aktuellafemarsperioderi, i 

ungdomslitteraturen? 
# Sttimmer.facklitteraturens bild av ungdomar och samhallet overens med den bild som 
ges i ungdomslitteraturen? 
#Finns det omraden i ungdomsromanema som faller utanfor vara utvalda omraden? 

1.3 A VGRANSNING OCH PRECISERING 

Vi har valt att titta narmare pa de samtidsrealistiska ungdomsromanema under perioden 
1990-1994. Krit~~riema for vart urval av des sa romaner ar att: 
#de star i Btj:s sambindningshafte for bam och ungdom 
# de ar klassificerade uHc 
# de ar nyutgivna 
#de behandlar samtiden ( EJ fantasy, science fiction, deckare utan anknytning till samhalle 

eller psykologiska skildringar) 
# de ej ar novelh::r eller diktsamlingar 



De omradena som vi har valt att titta narmare pa och som vi tycker ar forknippade med 
1990-talet, ar: invandrar- och flyktingfragor, rasism, missbruk, sjukdom I ohalsa, miljo
fragor, rorelser och foreningar, ungdomars mediaanvandning, arbetsmarknad - skola och 
familjestrukturer. 

1.4 METOD OCH ARBETSSATT 

Med de kriterier for urval av ungdomsromaner som vi uppstallt gick vi igenom Biblioteks
tjansts sambindningshaften aren 1990-1994. Detta resulterade i 56 ungdomsromaner att 
studera. Under tidsperioden 1990-1994 utgavs sammanlagt 165 titlar klassificerad,e uHc. 

Facklitteratur, saval backer som artiklar, sokte vii Balder, Libris, Artikelsok, Gunda, 
Gottlib och Lisa. Relevanta sokord i sammanhanget blev: ungdom#, kultur#, samhall# och 
information#. 

E:fter att ha gatt igenom kataloger och databaser pa jakt e:fter fackmaterial, sag vi att just 
kombinationen samhallsinformation och ungdomslitteratur var svar att finna. I sjalva verket 
fann vi inte denna kombinationen ails. Darfor valde vi att skaffa material fran narliggande 
omraden, sasom backer om ungdomskultur, arsbocker om ungdomar, utredningar om 
ungdomar, bocker om ungdomsbokens historia, backer om ungdomar och samhalllet och 
artiklar om ungdomar i allmanhet. Detta kombinerade vi med 56· stycken samtidsn~alistiska 
ungdomsromaner. 

Det blir genom en kombination av den lasta facklitteraturen och ungdomsromanerna, som vi 
kommer att besvara vAra fragestallningar. 

Uppsatsen inleds med ett kapitel med genomgang av litteraturen. 
Dare:fter kommer ett kapitel som inneh!ller annotationerna till ungdomsromanerna, detta 
foljs av kapitlet dar ungdomsromanema redovisas Ar for Ar och dare:fter stalls mot ars
bockema fran vatje ar. Detta innebar att vatje ar ar indelat i tva delar. I del ett som inne
h!ller de skonlitterara ungdomsromanema har vi valt att pa en del stallen ta med citat fran 
romanema som kan fortydliga vad vi avser pa de valda omradema. 
Sist kommer diskussionen och resultaten av undersokningen, som foljs av en samrnan
fattning. 

2. LITTERA TUR 

Den litteratur och forskning vi har anvant oss av i var uppsats har vi valt att deJa upp i tre 
olika ternan: ungdomsboken, ungdomskultur och statens syn pa ungdom. 

2.1 Ungdomsboken 

Tva forslag till definition av begreppet ungdomsbok I ungdomsroman, som vi har stott pa i 
var litteratur och som vi tycker ger en bra beskrivning av begreppet ar: ''Med begreppet 
'ungdomsbok' eller 'ungdomsroman' avses i allmiinhet en episkt-realistisk genre, dar be
rtittelsen ar centrerad kring en tonaring." (Kjersen Edman 1990, s 9) 

2 



11 

(. • .) 1,/z for ungdom utgiven och marknac4ford bok, praktiskt taget alltid en prosa
bertittelse. Den lir i regel ocksa anpassad till unga ltisares intellektuella och kunskaps
mtissiga.forutstittningar. 11 (Ord och bilder for barn och ungdom 1994, s 14) 

2.1.1 HISTORIK 

I detta avsnitt om ungdomsromanens historiska utveckling gor vi narturligtvis inte anspnik 
pa att pa nagot satt ge en fullstandig bild, utan vi har gjort punk:tvisa nedslag pa omraden 
som ger en bakgrund till den ungdomslitteratur var uppsats viii belysa. 

Vi har valt att dela avsnittet i tva delar. Forsta delen tar upp ungdomsbokens historia fran 
1500-talet och fram till mitten av 1900-talet och den andra delen tar upp den moderna ung
domsboken. Denna andra del ar i sig uppdelad i arsblock for att gora det hela overskad
ligare. Genom titelexemplen hoppas vi tydligare kunna visa ungdomsbokens I ungdomsrom
anens utveckling. 

Var beskrivning av ungdomsromanens historia fram tilll960 bygger i forsta hand pa "Ord 
och bildfor barn och ungdom. 3 : Ungdomslitteraturen" av Lars Furuland, Mary Orvig och 
Sonja Svensson. 

2.1.1.1 FRAN 1500-TALET FRAM TILL MITTEN AV 1900-TALET 

Den forsta barnboken i Sverige kom 1591 och var en oversattning av en tysk bok, skriven 
av Conrad Porta. I svensk oversattning hette boken "Een skoon och hiirlighjungfru 
speghel". Den anses viktig i de ungas litteraturhistoria darfor att den var ett forsta forsok att 
anpassa litteratur till de unga. Boken ar skriven for flickor och ger allmanna rad for unga 
och ogifta. 
Den bok som ans1es vara den forsta pojkboken i Sverige, var skriven av Erasmus av Rotter
dam och var en oversattning fran latin. I svensk oversattning hette boken "Een litin 
dialogus bamom til undern•!jsning och tucht'' (1592), var endast sex sidor lang och bestod 
av ett samtal mellan larare och elev om den sociala etiketten. 

Till och med 1800-talets forsta halft var de backer som gavs ut for ungdomars lasning, rad 
om undervisning, uppfostran och etikett; alit med en religios pragel. De var uppdelade i 
pojk- respektive flickbocker. Tyngdpunkten i pojkbockerna lag pa mod och tuffhet, medan 
flickbockernas tyngdpunkt lag pa kanslor. De fiesta bockerna var utlandska oversattningar 
aven om svenska orginal fanns. 
Det som under 1800-talet utvecklade sig till pojk- och flickbocker, har traditoner som gar 
tillbaka till period1en 1600-1800. De traditioner pojkboken harstammade fran var aventyrs
bocker skrivna for vuxna och de traditioner flickboken harstammade fran var uppfostrings
bocker i hemmiljo. 
Borgarklassen vaxer under 1800-talet och alit fler har rad och mojligheter att konsumera. 
For barn och ungdomar innebar detta att de f"ar mer fritid och en langre barndom. Bokfor
laggare insag att d.et fanns ett behov av en speciell ungdomslitteratur. Den har ungdomslitte
raturen under 1800-talet hade neutrala rubriker, som riktade sig till bade pojkar och flickor, 
aven om texter som betraktades som pojktexter dominerade. Det var forst mot slutet av 
1800-talet som det gavs ut sarskilda bokserier som bestod av texter skrivna for flickor. 
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Pojkbokstraditionen borjade vaxa fram under 1800-talet, tog form pa 1850-1860--talen och 
blev stark mot slutet av arhundradet. Flickbokstraditionen i sin tur formades inte forran mot 
slutet av 1800-talet. 

Det var framst pa aventyrets omrade som pojkboken kom att utvecklas fran 1800-talets 
botjan och framat. Flickboken daremot boijade inte utveckla sig forran mot slutet av 1800-
talet nar det kom tva nya textmotiv, som tilltalade b!da konen: skolskildringar och rackar
ungebocker. Detta kan man se som en av de forsta tendenserna till ett sammanslagning av 
pojk- och flickbocker. 

I de oversatta pojkbockerna kan man se hur de vasteuropiska stormakterna tavlade om att 
kolonisera varlden. Medan Sverige som inte har nagon imperialistisk tradition int1e tar upp 
direkt kolonialisering, utan hailer oftast sina aventyr inom Sveriges granser. Bokc:m "Gran
kottarna" (1902) av Karl-Erik Forslund (1872-1941) var en ovanligt realistisk skildring som 
tog upp fragor kring pojkars intrade i arbetslivet och diskriminerande klasskillnadler. 

I Sverige blev pojkbokbockerna under 1920- och 1930-talen mer socialt engagerande och 
forfattarna overgav mer och mer aventysstilen. 

Nar det galler flickbockema kan man se att deras utveckling i de fiesta lander var likartad; 
de paverkades inte av debatten om kvinnorollen skulle andras och de hade ocksa svart att 
befria sig fran uppfostringsbockernas normer. Ett viktigt tema i flickbockerna var 'syskon
livet'. 

Den forfattare som grundade monstret for de kommande flickbockerna, var Susan Warner1 

(1819 -1885). Monstret bested av en foraldralos flicka av valbargad farnilj som tvingas ifran 
sin vardagsmi~io och hamnar i en strang och fientlig omgivning, men hon overvinner alla 
svarigheter och allting ordnar sig. Den bok dar detta monster forsta gangen forekommer ar i 
"Den stora, vida verlden", oversatt 1853 till svenska. Tva andra kvinnliga forfattare som 
betydde mycket for flickbokens utveckling var Louisa M. Alcott (1832-1888), som bl. a. 
skrev "Unga kvinnor" (svensk oversattning 1871) och Francis Hodgson Burnett (1849-
1924), som bl. a. skrev "E:l11iten prinsessa" (svensk oversattning 1906). 

Forfattarinnan Ethel Turner (1872-1958) inforde en hel rad nya ternan i flickbok:en: stora 
farniljeproblem, sociala klasskillnader, avigsidoma pa landsbygden, synen pa invandrare och 
ekonomiska problem. 
1909-1968 kom "Anne pa Gronkulla" -serien av Lucy Maud Montgomery ( 187 4-1942) och 
Anne blev den klassiska flickbokshjaltinnan. 
Jean Webster2 (1876-1916) brot tidigt med flickboksmonstret och skrev om socialt engage
mang, skildringar om collegeliv och internatskoleberattelser. En av hennes bock€~r ar 
"Pappa Langben", oversatt till svenska 1916. 

Fran och med 1910 och framat forsoker alit fler svenska flickboksforfattare att infora 
sociala aspekter och bryta traditioner och monster i sina becker. 

1 Pseudon)'m for Elizabeth Wetherell 
2 Pseudonym for Alice Jane Webster 
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Ett exempel fran den har tiden och ansedd som den forsta svenska stora realistiska ung
domsboken, ar "Barnen.frlm Frostmqfjallet" (1907) av Laura Fritinghoff(l848-1908). 
(Vad vatje svensk bor veta 1991, s 250) 

2.1.1.2 DEN MODERNA UNGDOMSBOKEN 

I beskrivningen av tiden 1950 och framat har vi ocksa har anvant oss av "Ord och bilder for 
barn och ungdom. 3: Ungdomslitteraturen", men ocksa av Ulla Lundqvists "Tradition och 
fornyelse : svensk ungdomsbok fran sextiotal till nittiotal", Lena Kjersen Edmans "! ung
domsrevoltens tid : Svensk ungdoms-roman och dess mottagande aren kring 1968" och 
Staffan Thorsons "Barnbokens invandrare : En motivstudie i svensk barn- och ungdoms
litteratur 1945-1980". Det som Lundqvist koncentrerar sig pa ar den realistiska ungdoms
romanen pa sextiotalet och fram till nittiotalet. Hon tar nastan bara upp svenska forfattare 
och bland dessa har hon plockat ut tre motiv, som hon tycker gar igen i den svenska ung
domslitteraturen. Dessa motiv ar "de vilsna vandrarna", "de politiskt medvetna" och "de re
trospektiva". Kj1ersen Edman tar upp en annan vinkling av den svenska ungdomslitteraturen 
i sin bok, namligen den svenska debatten om litteratur och ungdomslasning mellan aren 
1966 och 1970. I sin bok studerar Staffan Thorson invandrarmotivet i ca 150 bam- och 
ungdoms-bocker fran efterkrigstiden. Han har tittat pa hur invandrare beskrivs, aterkom
mande motiv och om invandrare beskrivs sa att andra manniskor ska kunna !a en forstaelse 
for invandrargru.ppen. 

Tiden efter andra varldskriget i Sverige botjar det som foru.t indelats i pojk- respektive 
flickbok, att samlas i en och samma bok under begreppet "ungdomsbok". Flickboken blev 
efterhand mer aventyrsinriktad och overtog fler och fler av pojkbokens motiv, medan pojk
boken blev mer psykologisk/kanslosam och narmade sig flickboken. Den ungdomsbok som 
efterhand vaxte fram kom att inneha.Ila alltmer samtidsrealism. 

Samtidigt kom begreppet ungdom att andra sig genom att ungdomstiden/barndomen for
langdes. D.v.s hegreppet ungdom kom art stracka sig allt langre ner i a.Idrarna och allt hogre 
upp i a.Idrama .. Detta berodde pa snabba samhallsforandringar; langre och mer teoretiska 
utbildningar, svalfare att komma in pa arbetsmarknaden, mediaindustrin vaxte och exploa
terade alltmer ungdomsinriktat utbud. Det var detta som blev grogrunden till den modema 
ungdomsboken. 

I den modema ungdomsboken som vaxte fram, kom man att ta upp I fokusera pa motiv I 
ternan som ansags utmarka tonaringen. Som till exempel: 
# sokandet efter identitet 
# den personliga livsvagen pa individplanet 
# protest mot vuxenvarlden 
# protest mot samhallet pa kollektivplanet. 

Lars Furuland, Mary Orvig och Sonja Svensson har kategoriserat och delat upp den sam
tidsrealistiska ungdomslitteraturen efter andra varldskriget i olika ternan, efter vad dessa 
ungdomsbocker har behandlat. De fann 12 stycken urskiljbara ternan: 1. vardagen, 2. hem 
och familj, 3. skola, 4. kamrater, gang och fritid, 5. karlek och erotik, 6. yrkesliv, 7. nar 
vardagen krisar ·· problem i ungdomsboken, 8. den problematiska hemmiljon, 9. de ungas 
egna problem, 10. lidande och livsfragor, 11. ungdomsbokens protest och utmaning och 12. 
"jag vagrar" - civilisationskritik och avhopp. 
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Fn1n flickboksgenren kom de forsta ungdomsbockema. Av de ungdomsbocker som kom 
fran pojkboksgenren kan namnas boken "Den svartafkicken" (1949) av Harry Kullman 
( 1919-1982 ), vilken fordjupade den psykologiska skildringen. Enligt Ulla Lundqvist ar "Den 
svartaflacken" ett pionjarverk nar det galler den svenska ungdomsboken. (Lundqvist 1994, 
s 69) 

1950-1965 

Under 1950-talet kom den svenska ungdomsboken att ta form I utvecklas, och i blt>tjan var 
det flickboksmonstret som dominerade i den bar samtidsrealistiska ungdomsboken. Over
sattningar var fortfarande viktiga och en av dem var J. D Salingers (f 1919) "Riiddaren i 
noden", som kom i svensk oversattning 1953. Boken kom att bli en inspirationskalla for 
manga svenska ungdomsbocker, pa grund av forfattarens satt att ta upp och skildra en ung 
manniskas sokande efter sin identitet. 

Mot mitten av 1960-talet kom den svenska ungdomsboken att rikta sig till bacta kc:>nen och 
innehalla mer samhallsdebatt. 

1965-1975 

Nu sokte sig ungdomsboken in pa nya vagar och i bockema marktes en okad medvetenhet 
om varldsproblemen och en storre vilja att debattera samhallet. 
Amnen som bland annat togs upp fr.o.m 1966 var trangboddhet, ensamma mammors svarig
heter, forhallandet till skolan och samhallet, Vietnam och u-landema, rasproblem och relig
ionsgrubbel. (Kjersen Edman 1990, s 100-101) 

De svenska ungdomsbockemas forfattare ville inte bara att skildra ungdomamas egen till
varo, utan ocksa visa att de tagit till sig ungdomamas ideal. Manga av bockema fick da en 
'insmickrande' ton, ett exempel ar "Ar de vuxna inte riktigt kloka?" (1970) av Claes Eng
strom (f 1927). 
I skoloma anvandes bockema som bakgrund for diskussioner, i elevers temaarbeten, som 
tidsfordriv for skoltrotta eller som beloning for avklarade uppgifter. 
Tie svenska fOrfattare som under 1960-talet botjade att skriva for ungdomar och som ar 
viktiga i sammanhanget ar: Gun Jacobsson (1930-1996), Max Lundgren (f 1937) och Siv 
Widerberg (f 1931 ). 

Under andra halften av 1960-talet kom forfattama att forma ungdomsbockema till bakgrund 
for diskussioner och for debatt av samhallet: ''Precis som vuxenlitteraturen.fick ungdoms
boken vid denna tid ett aktualitetsdrag genom snabbt skisserade rapporter om t}piska 
mifjoer och beteenden. Dar skildrades aven miss.forhallanden och ungdoms-viirldens mer 
spektaulara .foreteelser, (. .. )" (Ord och bilder for bam och ungdom 1994, s 290) Flera 
ungdomsboksforfattare hade en bakgrund som journalist och detta bidrog till den har ut
vecklingen av ungdomsbockema. Man skrev om aktuella och realistiska problem i samhallet 
och exempel pa detta ar Gunnel Beckmans (f 1910) "Tilltrade tillfesten" (1969), dar dod
en for forsta gangen var huvud-motiv. (Kjersen Edman 1990, s 17) 

Det var under 1960-70-talen som den svenska ungdomsboken blev sjalvstandig (Lundqvist 
1994, s 37) och ungdomsbockema under denna period var fyllda av problem, men slutet pa 
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bockerna var nastan alltid hoppfullt. Mycket ra forfattare vagade sig pa ett ovisst eller direkt 
tragiskt slut. (ibid, s 277) 

1975-1980 

Det hade nu uppstatt en 'mattnadskansla' pa samtidsrealistiska ungdomsbocker som tog upp 
problem. Sadana. ungdomsbocker fanns det gott om, meda.n bocker med fa.ntasyinneha.Il var 
mera sallsynta.. Detta gjorde att man oversatte en mangd utlandsk fantasylitteratur. Andra 
satt att fornya/komma bort fran samtidsrealistiska ungdomsbocker var att vardagens granser 
vidgades med hjl:ilp av existentiella diskussioner och mer enskilda beskrivningar av "udda." 
manniskor. Man borjar aven ga tillbaka i historien och en del av forfattarna later sina bocker 
utspela sig i sina ungdomsar, sa kallat retrospektiv vinkling. Exmpel pa detta ar Bengt 
Martins (f 1933) "Pojkar ska inte grata" (1977), som ar en sjalvbiografisk-historisk bok. 
Boken utspelar s:ig pa 50-talet och tog upp amnen som homosexualitet, existentialism, anger 
och overgivenhet. 

Men det fanns svenska forfattare som inte foljde signalerna om fornyelse, utan istallet ytter
ligare skarpte problemdiskussionen. Exempel pa sadana svenska forfattare och deras becker 
ar Kerstin Thorvall (f 1925) "Vcu·t ska du ga? Vet inte" (1975), Maud Reutersward (1920-
1980) "Sag som det ar" (1978) och Hans Erik Engqvist (f 1934) "Krister, kom hem!" 
(1980). 

Efter 1980 

Alitfler fantasyb<:>cker oversatts och utges i langa serier och att ga tillbaka i historien blir 
ocksa alit popuHlrare. Aven una. Lundqvist talar om detta fenomen och skriver att fantasy
litteratur och historiska romaner hade stora framgangar, medan daremot den samtidsrealis
tiska.litteraturen gick tillbaka. (Lundqvist 1994, s 15). Detta kan ses i forha.Ilande till att de 
samtidrealistiska ungdomsbockerna nu i mycket forlorar sin funktion som granskare av sam
hallet och man f'ar nu ocksa mera psykologiska portratt av karaktarerna. 

lmporten av samtidsrealistiska ungdomsbocker spelar en alit stOrre roll och i de svenska 
ungdomsbockerna gar utvecklingen alltmer bort fran sociala problem. Men det finns aven 
svenska forfattare som skriver samtidsrealistiska ungdomsbocker, fast pa ett mer psyko
logiskt plan. Som exempel kan namnas "Att trosta Fanny" (1981), av Gunnel Beckman (f 
1910). 

F orfattare som starkt bidrog till fornyelsen och utvecklingen av ungdomsboken under 1980-
talet ar enligt Ulla Lundqvist: Mats Berggren (f 1957), Hans Erik Engqvist (f 1934), Ulf 
Nilsson (f 1948), Peter Pohl (f 1940), UlfStark (f 1944) och Mats Wahl (f 1945). (1994, 
s 126) 

F ortfande fanns det internationella perspektivet kvar i nagra av de ungdomsbocker som 
skrevs under 1980-talet. Ett exempel pa en sadan bok ar "Pumans dotter" (1986) av Monica 
Zak (f 1939). 

F orlagen anser inte langre att unga lasare behover skyddas i lika stor utstrackning som forut 
och tonen i den samtidsrealistiska ungdomsboken blir allt mer mork och tragisk, sluten i 
bockerna gors inte langre alltid lyckligt. (Lundqvist 1994, s 278) Exempel pa oversatta ung-
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domsbocker av det har slaget ar "Dansa pa min grav" (i svensk oversattning 1983) av 
Aidan Chambers (f 1934) och "Chokladkriget" (i svensk oversattning 1987) av Robert 
Cormier (f 1925). Ett svenskt exempel av det har slaget ar "Vi kallar honom Anna" (1987) 
av Peter Pohl (f 1940). 

I ovrigt kan man om ungdomsboken pa 80-talet saga att den har narmat sig vuxenlittera
turen, d.v.s den ar bland annat morkare till sin framtoning, mer existentiell och tar upp svara 
amnen. Inom ungdomsbockema korsas granser, bland annat flyter verklighet och f:antasi 
ihop och gransen mot historien har gjorts otydligare. 

Sist ska ocksa namnas att invandrade ungdomar inte ofta har haft 'egna' bocker I varit 
huvudpersoner i bocker, men att det nu finns tendenser till att detta kommer att andras bl.a 
har invandrade ungdomar i alla fall alit oftare biroller i ungdomsbocker. 
Anda ar ofta invandrarungdomar nar de forekommer i romanema beskrivna valdigt stereo
typiskt; de framstalls som underlagsna, ensamma och med litet inflytande over sin situation. 
(Thorson 1987, s 245) Ofta harden har framstallningen ingen riktig forankring i verklig
heten och kan gora att invandrarungdomar f'ar svart att identifiera sig i litteraturen och att 
andra ungdomar kan :ra en felaktig bild av invandrare. Bland annat har hemlandets roll for 
invandrare tonats ner i litteraturen, medan det i verkligheten ar tvartom. (ibid, s 242-243) 
Det som kan komma att paverka den har utvecklingen ar nar de stora invandrargmpper som 
finns i vart samhalle f'ar fler forfattare ur sina egna grupper. 

2.2 Ungdomskultur 

For att kunna forsta och presentera begreppet "ungdomskultur", har vi last en hel del om 
forskningen kring ungdomkultur och vad olika forskare och andra forfattare har haft att 
saga. Det har visat sig att detta ar ett vitt begrepp, som bestar av manga sma delar som har 

. pusslats ihop till ett begrepp. 

En av portalfigurema inom ungdomsforskningen ute i Europa ar den tyske pedagogikpro
fessom Thomas Ziehe. Bland annat har han publicerat boken "Ny ungdom : Om ovanliga 
kiroprocesser", fran 1986. Dar har Ziehe tittat pa ungdomarnas situation och bland annat 
kommit fram till att familjens roll i socialisationen forsvinner och att det istallet ar TV, varu
marknaden, daghem och skolan som tar over denna funktion. Ziehe havdar ocksa i[ boken 
att skolpedagogiken maste forandras och anpassas till det aktuella samhallet. 
Inom den svenska ungdomskulturforskningen ar Johan Fomas en av portalfigurema. Fomas 
har publicerat en hel del egna bocker i detta amne, men star ocksa som redaktor fbr manga 
antologier inom ungdomskulturforskningen. En av dessa antologier som vi har an-vant oss 
av for att :ra kunskap om ungdomskulturen, ar "Ungdomar i skilda s.fiirer", fran 1993. 
Antologin belyser de centrala teoretiska fragoma i ungdomskulturforskningen i Sverige 
idag och innehaller sju artiklar av olika forfattare och forskare. For var uppsats farm vi sex 
artiklar anvandbara for avsnittet "Ungdomskultur". Fomas har aven med en egen artikel: 
"Sfiirernas disharmonier : om ungdomskultur, makt och motstand". Dar han tar upp 
teoretiska definitioner av begrepp, som man ror sig med inom ungdomskulturforskningen. 
Han tar aven upp egna ideer om ungdomsgruppen. I boken ingar artiklar av Magdalena 
Czaplicka, Anders Lofgren, Mats Lieberg, Bo Reimer, Ulf Boethius och Thomas Ziehe. 
Czaplicka tar i sin artikel 11 Vagen till sjah:forsoljning : Om ungdomars skolgang och 
intrtide i arbetslivet11 upp olika satt som for ungdomar Ieder till sjalvforsorjning oc:h sjalv
standighet. Anders Lofgrens artikel 11 Ungdomstid- i skdrningspunkten mel/an livsprojekt 
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och arena" handlar om ungdomars olika satt att bygga upp sin tillvaro och de olika rum och 
sfarer som de ror sig i. Artikeln handlar aven om moderniseringens effekt pa tillvaron, lik
som urbaniseringen det senaste seklet. Mats Lieberg diskuterar i sin artikel "Ungdomarna, 
staden och det o.ffentliga rummet" om hur ungdomar tillgodogor sig det offentliga rummet, 
respektive det plivata. Framst har Lieberg tittat pa (stor)stadens miljo och arkitektur och 
hur ungdomar b~~handlas av den, och hur de behandlar den miljon. Han tar aven upp hur 
myndigheter ser pa ungdomsgruppen och myndighetemas formodade kontroll av denna 
grupp. Bo Reim1er diskuterar i sin artikel 11Senmodema mi[joer: massmedier och 
organisationen av det privata och det o.ffentliga11 ungdomsgruppens forhallande till mass
medier. Reimer tar aven upp ungdomar och deras fiitid knuten till massmedia och massme
diemas roll i hemmen, medan UlfBoethius i sin artikel "Ungdomar, medier och moraliska 
paniker11 har tittat pa hur popularkulturen alltid ansetts skadlig for ungdomar och hur mass
media kan skapa och sprida osanna bilder av hur ungdomar tillgodogjort sig popularkultur
en. 

En annan antologi som har varit intressant att ta del av ar 11 Ungdomskultur", fran 1990, 
Svensklararforeningens arsbok (SLA 90). Antologin innehaller 21 artiklar av olika for
fattare, som alia speglar ungdomar och ungdomsforeteelser, som till exempel musik, dikter, 
spraket och serier. Sarskilt en av artiklarna visade sig vara relevant for avsnittet 11 Ungdoms
kultur11, och det var artikeln 11 Vemforfor ungdomen?" av Hans-Erik Olson. Olson har tittat 
pa hur regering och myndigheter har anvant ungdomsgruppen som forevandning for olika 
restriktioner inom popularkulturen under tidsperioden slutet av 1800-talet till 1960-talet. 
For att £a fram detta har han studerat protokoll over forda diskussioner i riksdagen och 
olika motioner och lagforslag pa hur man ville kontrollera ungdomar. 

Ett mera konkret exempel ungdomsforskning star Kenneth Petersson for i sin bok 11 Ung
dom, livsvillkor, makt", fran 1990. Dar han har foljt nagra forortsungdomar och studerat 
deras vardagssituationer. Petersson har aven velat kartlagga relationen mellan ungdomarna 
och vuxenauktotiteter och vuxenvarldens institutioner. 

En tidskrift som vi anser tillfort uppsatsen mera Iattillgangliga texter om ungdomar och 
olika delar av popularkulturen som exempelvis musik, dans och nya ungdomsrorelser, ar 
"Uppviixtvillkor nr 2 I 1991 : Musik, Dans och nya ungdomsrorelser". Ur "Uppviixtvillkor 
nr 1 I 1990" fann vi en artikel av Lars Lorentzen, som hette "Tankar om ungdomars sociala 
villkor". I denna artikel diskuterar Lorentzen om ungdomars sociala villkor, som de vuxna 
har skapat for ungdomarna. 

Ett forslag till d€::finition av begreppet ungdom, som vi har Stott pa i var litteratur ar: 
"Begreppet ungdom omfattar vad vi i w:Ut sekel brukar kalla tonaren, dvs perioden (fran 
ungefiir 12-13 till17-18 ar) dO. individen successivt uppnarfysiologisk och mental mognad 
men annu inte iir socialt och ekonomiskt oberoende. " ( ord och bilder for barn och ungdom 
1994, s 13) 

Den aldersgrupp som innefattas i begreppet ungdom i facklitteraturen, ar ca: 14-25 ar och 
det man har tittat pa ar deras klader, asikter, livsstilar, villkor etc, i samhallet. 
Befolkningsmassigt sett ar den senaste uppgiften vi har hittat om hur stor denna gruppen ar 
fran 1990, dade uppgavs vara ca 1,4 miljoner i Sverige. (SOU 1991, s 49) 
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2.2.1 HISTORISKT PERSPEKTIV PA UNGDOMSKULTUR 

I alia tider har det funnits en period i manniskors liv som infallit fore vuxenrudem, d.v.s en 
period dar man ar fysisk vuxen men annu inte upptagen i vuxensamhallet. Det ar dlenna 
period som senare har blivit kand under namnet "ungdom". 
Och det var forst under 1700-talet som man borjade benamna ungdom som en egen livsfas. 
Detta kan ses i samband med att strax innan hade begreppet barndom 'uppfunnits'. (Boethius 
1993, s 266) 

Att vuxna ofta klagat pa denna grupps livsstil ar ingen ny foreteelse, redan Sokrates (470-
399 fK.r) klagade: "Ungdomar nufor tiden alskar lyx. De uppfor sig ilia ochforaktar 
auktoriteter. De visar ingen respekt for aldre manniskor och alskar tomt pladder istallet 
for arbete. De reser sig inte langre nar aldre personer kommer in i ett rum. De sdger emot 
sinaforaldrar, pratarfore alia andra, glufsar i sig maten och tyranniserar sinaforaldrar." 
(Sokrates, se Olson 1990, s 43) Redan har kan man alltsa se generationsmotsattningar och 
en uppdelning i 'vi-dem'. 

Det ar viktigt att redan har tala om att varken ungdomsgruppen eller vuxengruppen ar nagra 
homogena grupper, man ska darfor inte dra alla over en kam. 

Den harskande vuxenkulturen har alltid oroat sig for och forsokt kontrollera ungdoms
gruppen. Redan i borjan av 1900-talet anvande myndighetema i Sverige olika lagar och 
forbud, for att kontrollera ungdomsgruppens forehavanden. 
Hans-Erik Olsson visar i sin artikel "Vemfor.for ungdomen?" (Olsson 1990, s 43-:57) pa en 
rad beslut fran regeringens sida for att stavja ungdomsgruppens forsok att "bli for sjalvstan
diga". Som exempel kan namnas Tvangsuppfostringskommitten sam bildades 1896, med bi
. skop Gottfrid Billing som ordforande. Pa deras forslag instiftades 1902 ars Vanartslag, sam 
gav kommunema mojlighet att inratta en ny sorts namnd - barnavardsnamderna. 
Bakgrunden till Vanartslagen var att i borjan av 1900-talet uppstod fenomenet fritid. Barn I 
ungdomar som hade slutat skolan for dagen gick inte direkt till ett arbete, utan de hade tid 
over till att gora "ingenting". (ibid, s 44-45) Nar industrialismen :fick fotfaste i vart land, 
andrades samhallsstrukturen (Feldreich 1994, s 18) och bamen behovde inte arbeta pa 
samma satt langre. Detta sags inte med blida ogon av myndighetema, som formodligen 
kande att de inte hade full kontroll over denna grupp. 
Ett annat exempel pa forsok till kontroll av ungdomsgruppen var att vi i Sverige fickfilm
censur ar 1911. Filmcensuren tillkom darfor att :filmema ansags aka ungdomsbrottsligheten 
och skada ungdomen. (Olson 1990, s 47-48) 

I borjan av 30-talet gick diskussionema hoga om ungdomars sexuella moraliska forfall och 
1933 bildades RFSU sam en motreaktion pa myndighetemas tendens till nedtystning av 
sexuell undervisning till ungdomar. (ibid, s 50) Andra halften av 30-talet kommer alit fler 
motioner och forslag i riksdag, som alia syftade till att ra kontroll over ungdomamas satt att 
anvanda sin fritid. (ibid, s 53) Samhallet (d.v.s regeringen) var oroligt over ungdomarnas 
nojesliv och sommaren 1939 tillsatte regeringen "1939 ars ungdomsvardskommitte", 
Sveriges forsta ungdomsutredning. (ibid, s 54) 

Efter andra varldskriget borjade en helt ny tid for hela samhallet. For ungdomar irmebar 
detta bland annat att alit fler gick i skolan, fler gick en langre utbildning och de fick svarare 
att ta sig in pa arbetsmarknaden. Ungdomar blev tydligare en sjalvstandigare grupp, som 
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psykologiskt sett var vuxna men ekonomiskt sett var beroende av vuxenvarlden. Detta ar 
m1got sam Lars Lorentzen driver mycket starkt och han anser att nar manniskan ar biolog
iskt mogen, borde hon ocksa anses vuxen av samhallet och inte tvingas kvar i en barndom 
utan mojlighet att kunna paverka. (Lorentzen 1990, s 73-75) 
Mediaexplosion<m sam kom efter andra varldskriget satsade start pa denna ungdomsgrupp, 
med bl. a. speciella klader, sportartiklar, filmer och musik. Detta gav nya signaler till ung
domar, nar det gallde livsstil och konsumtion. (Ord och bilder for barn och ungdom 1994, s 
13) Ungdomar fiick en egen kodex nar det gallde livsstilar, smak och varderingar. (Lund
qvist 1994, s 38) 

De nya attityder sam mediaexplosionen gav upphov till, snabba samhallsforandringar, langre 
utbildningar och svangheter att komma in pa arbetsmarknaden, har blivit grunden till det 
som idag kallas ungdomskultur och sam det forskas mycket om. 

2.2.2 DEN MODERNA UNGDOMSKULTUREN 

Vad ar egentligen modem ungdomskultur? En definition ger Johan Fomas och Hillevi 
Ganetz i sin artikel "Ungdomens kraft : Aspekter pa ungdomens kultur": "Ungdomskultur 
iir de symboler, stilar och vanor som forknippas med att vara ung. Dessa kulturella tecken 
formas i ett samspel mel/an ungdomarna sjiilva och dem omkring." (1991, s 74) Fomas 
och Ganetz skriver ocksa att alla ungdomar har ungdomskultur och denna ungdomskultur 
innebar att man skapar sin egen stil, en stil som berattar om individens identitet. (ibid, s 74) 

lnom den moderna ungdomskulturforskningen finns det framst tva olika teoribildningar: 
#den s.k Birminghamskolan (Centre for Contemporary Cultural Studies), dar man utgar 
fran att ungdomars stilar ar aktivt skapade av ungdomama sjalva i ett identitetssokande och 
losande av klasskontlikter. En sa kallad kollektiv installning till de undersokta ungdomarna. 
Inom CCCS insag man vikten av att relatera ungdomars stilar inom subkulturema till olika 
sociala handelser och kontlikter i samhallet. (Ganetz 1987, s 6-8) 
och 
# Thomas Ziehes forskning. Ziehe ar en tysk pedagogikprofessor sam tittar mer psyko
logiskt och individualistiskt pa ungdomar an vad CCCS gor. En av Ziehes viktigaste teser ar 
att samhallsforandringama i efterkrigstiden har inneburit en sociokulturell fristallning fran 
gamla normer oeh varderingar. (ibid, s 8) 
Aven om de tva teoribildningarna har olika inriktningar har de and! en sak gemensamt, och 
det ar sin medve:tenhet om den avgorande inverkan pa ungdomskulturen som det modema 
vasterlandska samhallet har. (Ord och bilder for barn och ungdom 1994, s 281) 

Ungdomstiden ska fungera som forberedelse till intradet till vuxenlivet, man talar om 
'socialt vuxenbildande'. Med detta avses att man som ungdom ska vaxa in i och overta de 
normer och varderingar som finns i samhallet. 
Nagra satt att bli en sjalvstandig vuxen kan ses i att : 
# ga fran ekonomiskt beroende till sjalvforsoijning 
# fokuset flyttar fran familjen och kamratgruppen till ett stadigt parforh!llande 
# skaffa eget hush!ll 
# gradvis inforskaffa medborgerliga rattigheter och skyldigheter (Czaplicka 1993, s 103) 

Eller som Johan Fomas uttrycker det "Adolescensen handlar bl.a oerhort mycket om att ta 
in samhiilleliga ideal och normer i sift inre, att via skola, kamratgrupper och mediefor-
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mediad ungdomskultur soka sig utfran den privata sfaren till det offentliga livet." (Fomas 
1993,s37) · 

Inom ungdomsforskningen kan man sedan 80-talet se tva sammanhiingande utvecklings
monster. Det forsta utvecklingsmonstret ar tendensen till nedbrytning av traditioner. (Ziehe 
1986, s 15) Dar harman pa senare tid framfort teorin om sociokulturell frigorelse, d.v.s fri
stallning fran en kulturell tradition. (ibid, s 25) For dagens ungdomar innebar detta att de 
normer och levnadssatt som deras foraldrar hade, inte liingre ar aktuella for deras del. Ung
domar kan i manga fall inte dra nytta av de erfarenheter som foraldrama gjorde i sin ung
dom, darfor att traditonema har iindrats fran foraldragenerationen till ungdomsgenerationen. 
Detta kan for ungdomama betyda att de kan prova flera identiteter och behover da kanske 
inte overta sina foraldrars identiteter. Exempel: pappa var bonde, alltsa ska jag ocksa bli 
bonde. 
Ungdomar idag lever i storre utstrackning an sina foraldrar i en social varld, som de inte har 
mojlighet att paverka. (Reimer 1993, s 242) Den snabba samhallsforiindringen har gjort att 
ungdomama blivit utestiingda fran den beslutsfattande vuxenvarlden. Ungdomar deltar inte i 
den demokratiska processen och ar aven utestiingda fran produktionssfaren och det sociala 
ansvaret. (Peterson 1990, s 161) 
Efter att ha iast facklitteratur, sett nyheter etc. har vi Ia.tt den uppfattningen att dagens ung
domar inte gar med i politiska forbund i forsta hand nar de vill paverka, utan istiilllet gar med 
i rorelser av olika slag. Kanske for att de dar kiinner att de kan paverka och Ia. resultat av 
sina anstrangningar. 
Det andra utvecklingsmonstret ar tendensen till teknokratisering av olika livsomraden. 
(Ziehe 1986, s 15) D.v.s massmediemas utbredning och den nya teknikens framsteg, har 
tagit sig in pa allt fler omraden. 
Massmediema och den nya tekniken ar just det som ungdomama ar stora kunnare och kon
sumenter av. Och deras anvandning blir alit mer individualiserad. (Reimer 1993, s. 243 och 
Boethius 1993, s 269) Det som konsumeras mest av ungdomar ar popularkultur och pop
ularmusik. (Uppvaxtvillkor nr 2 1991, s 36) Tekniken har lett till att geografiska avstand 
minskar i betydelse och att ideer och forestallningar sprids allt snabbare och langre. (Reimer 
1993, s 245) For ungdomar har detta bl. a. inneburit att de har en intemationelll..mgdoms
kultur som de kan identifiera ochjamfora sig med. 
Generellt sett har ungdomar mer fritid an vuxna och denna fritid behover struktur, detta be
hov fyller massmediema. (ibid, s 245) Pa bade gott och ont. 
Till den goda e.ffekten kan raknas att griinsema till de vuxnas omraden suddas ut och blir 
mer tillgiingliga, och lattare att genomskada. Detta okar formagan till klar och insiktsfull 
kritik av vuxenvarlden. (Ziehe 1986, s 39) Till den onda effekten kan raknas att bam och 
ungdomar ar valdigt socialt bradmogna, darfor att da de tar till sig det som visas i olika 
medier adopterar de sekundara tolkningsmonster. D.v.s allt finns redan "upplevt" i mediema 
och det "behovs" inga primarupplevelse. (ibid, s 39) 

De vuxnas syn pa ungdomar och deras olika subkulturer har varierat utefter tidsax.eln, men 
det har nastan alltid handlat om att vilja disciplinera och I eller inordna dem i olila. typer av 
verksamhet organiserad och styrd av vuxna, darfor att en fri och oorganiserad ungdom har 
alltid upplevts som farlig och hotfull. (ibid, s 193) 
Nar det galler myndigheter och ungdomsomradet, harman det senaste artiondet kunnat ur
skilja tva tendenser: 
1. "}or det forsta har statligt orienterade institutioner gatt in med sina resurser och krav 
pa omraden somfontt var reserveradefor dialektiken mellan marknadskrqfter och 
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livsvtirldens spontana gntpperingar (famifjer, kamratgting). "(ibid, s 32) Exempelvis kan 
namnas den vaxande organiserade rockverksamheten i studieforbunden. 
2. ''Den andra aktuella tir en uppluckring av grtinserna mellan statens och marknadens 
insatser pa ungdomsomradet, i det att ungdomsarrangemang alit ofiare stods samtidigt av 
stat, kommuner och privata sponsorer." (ibid, s 32) 

Avslutningsvis i det har avsnittet vill vi framfora en fundering som har dykt upp efter det att 
vi last/tagit del av materialet : Ar ungdomar verkligen en sadan komplicerad varelse, sa 
starkt avskild fram den ovriga befolkningen? Vi tycker att forskare har komplicerat det hela 
lite mer an nodv:andigt. Visserligen maste man vaga in flera olika aspekter for att forsta ung
domar och ungdomskultur, men sa har komplicerat ar val anda inte nodvandigt? Vilka skri
ver dessa forskare for? Vi ar unga, men vi kanner inte igen oss. 

2.3 Statens syn pa ungdom 

Statens ungdomsrad har gett ut en rad arsbocker om ungdomar med titeln "Arsbok om ung
dom" och dar man vaxje ar behandlar de ternan, som man anser vasentliga for ungdomar just 
det aret. v axje arsbok innehaller ocksa en statistikdel om ungdomar och en informationsdel 
med bland annat adresser till organisationer och stipendiefonder. Vi har anvant oss utav ars
bockerna fran 1990-1994, for att fa en bild av vilken information staten ansag vara viktig 
just de aren. Arsboken fran 1990 behandlar vad ungdomar tror om framtiden och laget idag. 
Arsboken fran 1991 tar upp estetiska uttrycksformer. Arsboken fran 1992 diskuterar ung
domars fysiska och psykiska balsa. Arsboken fran 1993 behandlar ungdomars varderingar 
och normer i 90--talets Sverige. Arsboken fran 1994 talar om var historia for att vi ska 
kunna forsta var nara forestaende framtid. 

3. ANNOTERAD FORTECKNING A V UNGDOMS
ROMAJ~ERNA 1990-1994 

3.1 1990 

Danielsson. Berm, Michelle: 
Thomas ar 16 ar och for forsta gangen i sitt liv ska han fa ra om sig sjalv! Thomas ska bo i 
sin farbrors hus i tva veckor medan farbrodern med familj ar pa semester. Nasta dag cyklar 
han till badplats~m och det ar dar han traffar Michelle, en kvinna som trollbinder honom. 
Michelle har stukat foten och Thomas hjalper benne hem, turligt nog bor hon i huset 
nedanfor hans. Som tack for hjalpen bjuder Michelle pa middag och undrar om inte Thomas 
skulle kunna gora benne en tjanst? Tjansten i sig verkar inte sarskilt komplicerad eller farlig; 
hamta ett paket ii en forvaringsbox och lamna det pa en adress. Men nagonstans boijar 
Thomas undra om allt stammer som Michelle har berattat ... Hon star inte i telefonkatalogen 
som hon sa och paketlamningen kanns lite fel. Val hemma i farbroderns hus igen kommer 
katastrofen, Michelles hus exploderar och nar Thomas chockad springer ner for att leta efter 
Michelle, ar alit han hittar en frammande bil med ett pass som har Michelles fotografi men 
med ett annat namn an Michelle. Pa nyheterna sager man att en kvinna har blivit innebrand i 
huset som sprangdes av en bomb. Kvinnan var dessutom efterlyst av Interpool och polisen. 
Thomas vet inte vad han ska ta vagen, Michelle ljog for honom om det mesta men anda 
alskar han benne. Resten av sommaren har Thomas svart att sova och han tanker ofta pa 
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Michelle. Sa i slutet av sommaren f'ar han ett vykort fran Schweiz, fran Michelle, eller vern 
hon nu var. 

Gustavsson, Anita, Hittelbnen 
Kan man forlata en pappa som har "slarvat bort" ens basta van? Det undrar Alvar nar han 
ska balsa pa sin pappa for forsta gangen sedan foraldrarna skildes. Alvars pappa ar 
alkoholist och under en av suparperiodema har han glomt att hi\.lla reda pa Alvars hund 
Buster. Buster forsvinner och Alvar ar djupt besviken pa sin pappa. En bit ifran pappans hus 
ligger garden Asa dar Kristin bor med sina foraldrar och dar hittar Alvar Buster. Det ar bara 
det att eftersom pappan inte anmalde Busters forsvinnande har inte Alvar nagon laglig ratt 
till Buster langre, och Kristin har "adopterat" hunden och dopt om honom till Lufs:en. Forst 
ar Alvar rasande, hur kan nagon ta hans alskade hund pa det sattet?! Men snart inser Alvar 
att Kristin inte har det sa latt hon heller; hennes lillasyster dog i leukemi for tva Ar sedan och 
Buster!Lufsen har verkligen hjalpt henne och foraldrama i sorgearbetet. Till slut kommer de 
overens om en kompromiss, Buster!Lufsen fortsatter att bo hos Kristin, men Alvar kan 
komma och halsa pa nar han vill. Vilket han gama gor da Kristin har blivit hans flickvan. 

Giittler, Kalle, Drbmmen: 
Langt bort fran den svenska fororten Solsta, finns krigets verklighet i Eritrea, Mrika. Dar 
harden nye pojken Yussuf(l6 ar) tillbringat sina forsta fyra Ar tills inbordeskriget dodade 
hans foraldrar. Han blir adopterad av ett svenskt par. De har nu skilt sig och Yussufbor nu 
tillsammans med sin mamma. 
Efter en temavecka om fred pa skolan, beslutar larare och elever att man skall skkka 
bistandsmaterial som samlats in, till det krigsharjade landet Eritrea. Men nar ladorna lastas 
ombord pa lastbilen infer den langa resan, innehi\.ller de inte bara kylskap och mediciner utan 
aven Yussuf och hans kompis Fimpen (15 ar). 
De tva f'ar uppleva krigets Eritrea. Dar traffar de manniskor som kampar for sin sak, att bli 
fria fran Etiopien. Yussuf och Fimpen ser kriget pa nara hall och detta ger dem nya 

· perspektiv pa livet. 

Larsson. Mats, Cicero: 
Padre Luis berattar om gatpojken Cicero. Om hans forsta mote med honom och om hur det 
motet kom att forandra hans liv. 
Cicero hade kommit till Recife, Brasilien for tva ar sedan, dar han levt som gatpojke. Han 
har stulit, tiggt m.m. och kampat for sin overlevnad. Cicero har tappat bort sina fc>raldrar 
och sina syskon. Da de trodde han var dod, hade han blivit overgiven. Han kom till Recife 
for att leta efter sin familj. 
Ciceros familj var jordbrukare. Efter en jordreform hade de Ia.tt en jordlott som tidigare 
tillhort en jattelik fazenda. Fazendaagaren ville ha bort dem darifran. Han tog till a~la medel 
for att Ia. dem att forsvinna sa som misshandel, branna hus, f6rst6ra skordar och mord. 
Polischefen var korrumperad och gjorde ingenting at det. Cicero blev vittne till en 
misshandel pa sin far och mord pa deras van. Han blev darfor en dag tillf'angatagen av tva 
man. Bilen som Cicero Akte i exploderar och han lyckas fly. Familjen trodde att hc:m var dod 
och gav sig ivag fran sin jordlott. 
Med Padre Luis hjalp finner Cicero sina foraldrar. Padre Luis vill skipa rattvisa oc:h beger 
sig till byn Boa Vista, dar Ciceros familj blev ivagkorda ifran. Resultatet blir inte rattvisa 
som Padre Luis trodde, utan Cicero dor i slutet, skjuten i brostet av den korrupta polismakt 
som gar de besuttnas arende. 
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Olsson, Gabrie:lla., Visstfan vill du!: 
Handlingen utspelar sig mellan vecka 35 och vecka 42. 
Karstin ar 12 ar och inlagd pa s_jukhus efter att hon klatt av sig naken i skolmatsalen. Hon 
traffar har en psykolog men denna forstar inte vad Karstin i sin fortvivlan forsoker dolja. 
Karstin har utsatts for incest av pappan. Det botjade nar hon gick i fyran. Karstin blev tjock 
och tyckte alit som hon sa botjade lukta hundskit. Ingen visste vad som pagick eller ville 
inte veta. 
Karstin flyr in i 1en sinnessjukdom, dar hon hor roster. Hon hor elaka saker men ocksa snalla 
saker som hennes mormor star for. Hennes mormors rost kallar pa benne. Karstin och 
hennes mormor hade en fin relation, men hon gick bort i brostcancer nagra veckor innan 
Karstin blev inlagd pa sjukhus. 
I skolan mobbas Karstin och ar utanfor. 
Karstin besti.i.mmer sig att ta sitt liv, tisdag vecka 42. Hon vantar pa taget som gar till 
Bandhagen. 

Pohl, Peter, Kan ingen f!jalpa Anette?: 
Handlingen utspelar sig under en vecka. Anette Wester, 12 ar har forsokt att bega sjalvmord 
och ar nu inlagd pa Bam- och ungdomspsykiatriska kliniken. Hon talar inte. 
Psykologen Bjom Bolander undrar varfor hon har kommit dit. Bit for bit nystar han fram 
svaren pa sina fragor och sakta rullas Anettes historia upp for honom. 
Anda sedan Ane:tte botjade skolan har larare och foraldrar tyckt att hon inte passade in. 
Anette traffade skolpsykolog, skolkurator och skolsyster, men ingen av dem brydde sig om 
att fraga om he11mes familj, om en tio ar aldre brors dod i en trafikolycka och tva dagar 
senare hennes tvillingsysters (7 ar) dod i cancer. Vad Anette hade behovt da var hjalp och 
vard, men hon fick ingetdera. 
Vid ett elevradsmote anklagar elever, foraldrar och rektor benne for manga saker och de viii 
ha bort benne fban skolan. Hon springer fortvivlad darifran och kastar sig ut i det iskalla 
vattnet. 

Soderberg. Han.s., Asset och pappan 
Romanen handlar om Simon 12 ar som kallas for Asset, hans pappa och fotboll. Simon ar 
mycket fotbollsintresserad och starkt pahejad av pappan. Ovriga familjen tycker nog att det 
bela gar lite till overdrift; allting handlar om Simon och hans fotboll! Pappan forsoker fa 
sonen att inse att fotboll bara ar ett spel och att man inte alltid maste vara bast, vilket Simon 
inte riktigt verkar ta till sig. Sa f'ar Simon och nagra lagkompisar chansen att spela mot aldre 
killar, men Simon f'ar benet avsparkat och blir borta fran fotbollen ett tag. Nar han ska botja 
trana igen ar han orolig for hur det ska g!, han ar ju inte bast pa planen langre ... Pappan 
tranar extra med Simon,men overanstranger sig, f'ar en hjartattack och dor bara 57 ar 
gammal. Simon har skuldkanslor och viii inte langre fortsatta med fotbollen. 

Wallenberg, Marianne. Dar du staffer mig 
Pa sommarlovet efter gymnasiet traffar Bjorn, 18 ar, Magdalena, 17 ar, pa posten dar hon 
arbetar. De tyck,er om varandra och botjar ga ut tillsammans, men Bjorn viii Aka till Afrika 
som missionar fbr deras kyrka och detta splittrar dem. Medan Bjorn botjar pa en folkhog
skola, blir Magdalena forflyttad till en annan postterminal. Dar traffar hon nya arbetskamra
ter och bland de:ssa Karin, som har en mycket negativ installning till religion men som anda 
vander sig till Magdalena nar hon blir dodssjuk. Kariris son Paul blir intresserad av Magda
lena, men har en lite avig installning till hennes kristna tro. Eftersom Magdalena inte riktigt 
vet om hon vill ha Bjorn eller Paul, traffas hon och Bjorn och "talar ut". De forblir goda 
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viinner, men Magdalena "satsar pa" Paul och Bjorn pa Toi som han traffat pa folkh.ogskol
an. 
Romanen genomsyras av religiosa grubbel och fragor. 

Wernstrom. Sven, Fredagen den 13:e 
Detta ar en bok som ar skriven for att vacka debatt om ungdomar och alkohol, och den 
handlar om Annika som gar i attan och Ricko som gar i nian. Det ar skolfest, men varken 
Annika eller Ricko vill ga dit, for alia som gar dit brukar vara fulla och skraniga. Bade 
Annika och Ricko har en relativt negativ installning till alkohol. Annika foreslar att de ska 
Aka med Rickos moped till hennes familjs sommarstuga istallet, nagot som Ricko gama gar 
med pa. Men ju narmare avfarden tid en kommer, desto nervosare blir Ricko; for det vet ju 
alla vad ensamma par forvantas gora ... For att styrka sig drickar han av mammans konjak 
och tar flaskan med sig till sommarstugan. Val i sommarstugan boxjar Ricko bli nargangen 
och hade han bara varit nykter hade inte Annika haft nagot emot det, men nu luktar han 
sprit och uppfor sig ojuste. Till slut laser Annika in sig i koket och Ricko kor i vag pa sin 
moped. Men pa vagen hem kor han av vagen och krossar tva ryggkotor och ett kna, han 
kommer aldrig mer att kunna ga. A v kompisar f'ar Annika fragan varfor hon inte tog hand 
om honom, nar han var sa full? 

3.2 1991 

Berggren, Mats, Kalsonger med grana algar 
For Mats ar pappa den viktigaste personen i hela varlden, det ar pappa som tar hand om och 
bryr sig om honom. (Mats mamma dog i en olyckshandelse nar Mats var liten.) M1en sa 
boxjar pappa uppfora sig underligt, ser alltid ledsen och stressad ut "Jobbet" sager pappa 
och Mats vill inte veta mer, for det stOr alla hans invanda vanor och trygghet. Tillsammans 
med basta kompisen Mats har Mats en deckarklubb och nar ett fall av misshandel intraffar i 
omradet tycker kompisen att det ar ett alldeles utmarkt tillfalle for deckarklubben. Enda 
ledtraden till att borja med ar att kompisen Mats sett nagon springa in i deras hyreshus den 
natten misshandeln intraffade, men efter att ha pratat med offret for misshandeln far de 
ytterligare en ledtrad; den som misshandlade hade ett par kalsonger med grona algar pa sig. 
Ett par manader forflyter och Mats och kompisen har nastan glomt alltihop, nar kompisens 
lillebror av en slump hittar ett par kalsonger med grona algar i Mats pappas garderob. Bade 
Mats och kompisen forstar vad det innebar och hela Mats varld rasar samman. Mats rymmer 
hemifran, men nar han kommer tillratta efter tva dygn pratar han och pappan ut. Aven om 
Mats inte gillar eller riktigt forstar vad pappa gjorde, hailer de ihop. 

Bergman, Bo, Twirnit: 
Romanen utspelar sig den forsta och andra skoldagen pa hogstadiet. 
Huvudkaraktaren Per har boxjat nian. Under sommaren har han arbetat och tjiinat pengar. 
For pengarna har han kopt en mountainbike med 18 vaxlar. Per ar stolt over sin cykel. Men 
han blir besviken, nar han traffar sina kompisar. De har kopt mopeder istallet for ll 0-va.xlade 
cyklar, som de hade kommit overens om. I klassen Ia.r de en ny tjej, Maria. Per blir 
intresserad av henne. Pa kvallen traffar han sina kompisar vid kiosken. Man bestammer sig 
for att aka ner till badstranden. Nu visar Per vad hans nya mountainbike gar for. Pa 
badstranden ar det inget "os". Darfor f'ar man ett ryck och bestammer sig for att palla 
applen. De blir upptackta, kompisama overger Per som inte hinner undan. Mannen klipper 
till Per. 
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Andra skoldagen har eleverna vattenkrig som ar en ritual vatje ar. Men den har gangen 
urartar det sig. Alia blickar riktas da pa Maria. Nagra killar forsoker "dranka" benne rejalt. 
Per ingriper och forstar inte varfor hans sa kallade kompisar gor sa mot benne. Pa 
eftermiddagen foljer Per Maria hem. Det visar sig att hon bor dar som Per ertappats med att 
palla applen foregaende kvall. Han berattar detta for benne. Hon undrar varfor, men han kan 
inte ge nagot svar pa det. Under eftermiddagen inser Per och Maria att de ar kara i 
varandra. Han blitr inviterad till middag hos Marias familj. Innan de skall botja ata middag 
springer Marias pappa ut och aterkommer med Pers mountainbike. Nagon hade just forsokt 
att stjala den. Per tanker da att det ar nog sa har, vi karlar loser problem? 

Eklund Lykull. Anita, Hokautostradan: 
Handlingen utsp~~lar sig under ca ett ar i Ljungviken. 
Huvudkaraktaren ar Caspar. Han bor i Norrland, Oxelsjo tillsammans med sina foraldrar 
och sin lillasyster Alice. Hans mamma ar tandlakare och hans pappa kompositor. Pappan 
arbetar hemma. Nar kommunen Utgger ned tandkliniken blir mamman arbetslos. Da vill 
Caspars mamma flytta till Skane, dar hon ar uppviixt. Hans pappa vill inte flytta, men han 
overtalas. De fly1:tar till Ljungviken till sommaren. Mamman har !att ett arbete pa en 
privatklinik i Trelleborg. 
Caspar f'ar ett sommatjobb pa Jonssons Handelstradgard. Till hosten botjar Caspar och hans 
lillasyster i den nya skolan. Han botjar i klass 8c. Dar blir han bekant med tvillingarna Ian 
Vang Poulsen och Katja V ang Poulsen. I Katja finner han karleken. 
Caspars pappa trivs inte i Skane, han kan inte komponera. Darfor flyttar han tillbaka till 
Oxelsjo. En kort tid efter flyttar han ihop med en annan kvinna. Caspar kanner sig sviken av 
sin pappa men a.nda saknar han honom. 
Men hans mamma, lillasyster Alice och Caspar forsoker att inratta sitt liv i Ljungviken och 
de f'ar nya vanner dar. 

Holmberg. Bo R, Han sa Ja!: 
Den har romanen handlar om den forsta karleken. Det bela utspelar sig under mars till 
augusti. Huvudkaraktaren Linda ar kar i Stefan. Bada ar 12 ar och gar i sexan, i samma 
klass. Nar Linda tredje gangen fragar chans, sager han JA, men det ar klasskompisen 
Desiree som fragar at benne. Linda och Stefans forhallande bygger lika mycket pa vanskap 
som pa karlek. Lindas karlek till Stefan utsatter benne for bade vandor och gladjeamnen. 
Hennes forhoppning att kanslomassigt !a ut mer av forhallandet infrias inte. Hans brev till 
benne ar inte direkt karleksfulla och romantiska utan mer slatsrukna. 
I maj gor Linda slut med Stefan, hon ar radd att hanska hinna fore. Fast egentligen vill hon 
inte. Linda ar fortfarande kar i honom och hon vantar ati Stefan ska visa att han ar 
intresserad av benne. Linda tanker pa honom dag som natt. Nar sommaren gar mot sitt slut, 
har hon bestamt sig for att inte fraga pa honom eller ringa till honom. Linda vill nu vanta i 
bakgrunden. 
Nar romanen ar slut har Linda precis botjat pa hogstadiet. 
Romanen handlar aven om Lindas relationer med sin farnilj och hennes kompisar. 

Jaensson, Hikan, Jonns andra resa 
Detta ar den andra romanen om Jonn, 13 ar, och hans mamma Eva. Jonns pappa har 
kommit tillbaka c~fter att ha jobbat i Egypten i tva ar och tror att allt ska fungera som 
vanligt. Men Jonns mamma ar manodepressiv och svart att hantera sitt liv. Hela familjen 
aker pa camping,, men drojer inte lange innan Eva bestammer sig for att sticka. Jonn kan inte 
lamna sin mamma, han maste ta hand om henne och darfor foljer han med. De har inte sa 
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mycket pengar och tar sig fram bade genom att lifta och tjuvaka tag. Sa smamngom 
kommer Jonn och Eva till Orebro dar de hamnar pa ett vackelsemote och predikanten Ake 
later dem sova hos honom. Aven om Ake vet att dear pa rymmen hja.Iper han dem och Eva 
och Jonn stannar hos Ake. Under tiden har Jonns pappa letat efter dem och hittar Jonn, som 
inte vet vad hanska gora. Lamna mamma hos Ake och folja med pappa hem? Forsoka fii 
med mamma hem till pappa? Eller tala om for pappa var de ar sa att han kan ordna sa att 
mamma far hjalp/vard? Till sist ringer han pappa och sager vad han och Eva ar, men nar 
pappa och en doktor dyker upp angrar sig Jonn och laser in dem i skafferiet. Och sa ar Jonn 
och mamma Eva "pa rymmen" igen. 

Larsson, Mats, Gatjlickan 
Romanen berattar om Esmeralda 14 ar, ett av Brasiliens sju miljoner gatubarn. I b~:>rjan 
bodde Esmeralda med sin mamma och sina syskon, men efter att mammans senast,e karl salt 
hennes oskuld till en torsk och sedan sjalv va.Idtagit henne, rymmer Esmeralda for att leva 
med sin bror och hans gang. Brodem beskyddar henne och ganget tar sig fram genom att 
salja frukt och stjala fran turister. Men till slut har polisen sa manga anmalningar och 
butiksinnehavare borjar trottna, att en polis med extraarbetet att ta dod pa gatubam, kallas 
in. Han hittat Esmeralda och ganget, och dodar hennes bror plus nagra av de andra. En 
annan gangledare som heter Cascavel "tar hand om" Esmeralda och hon blir en av hans 
prostituerade. Nar Cascavel dodas i ett brak, borjar Esmeralda istallet arbeta pa en sylta dar 
bon och andra flickor betjanar kundema i skrubbar. Men nar det borjar synas att hon ar 
gravidvill ingen ha benne och hon blir "arbetslos". Da atervander bon till den som tagit over 
Cascavels gang och de beskyddar henne mot att de far ligga med henne. 

Lundgren, Arne, De hemlosa: 
Detta ar en kollektivroman. Den handlar om de fattiga manniskoma som tvingas bo pa 
soptippen i utkanten av en latinamerikansk huvudstad. De bor i den nedslitna stadsdelen 
Visti. Dar huserar fattigdomen och det ar en standig kamp for overlevnad. 
I staden forsigar en militar uppladdning och folket i Visti upplever nervosa och kritiska 
dagar. Landet styrs av hardfora militarer och Vistiboma kommer i klam mellan revolterande 
trupper pa stadens armebas och de regeringsstyrkor som dras samman for att sla ned 
revolten. Vi far har mota manga olika manniskor. Ingen ar huvudkaraktar. Handlingen 
utspelas under ett par veckor av politisk oro. Familjerna evakueras, manniskoma tvingas 
bort fran sina hem, andra forsvinner och manga dar under striderna som skakar staden. 
Stadsdelen Visti jamnas med marken. Barn, unga och vuxna dras in i en kamp pa Hv och 
dod, nar de forsoker varja sig mot overmakten. Deras tillvaro slas i spillror. Men de samlar 
sig igen och atertar den mark dar de har bott, beslutna att borja om pa nytt. 

MoDer, Cannie, Tiga ar guld 
Pa en flyktingforlaggning finns Mohammed 15 ar. Mohammed har flytt fran krige1t i Iran till 
Sverige, men aven om inte har nagra tysiska skador har hans psyke tagit skada; hem har 
tappat minnet av alia hemska saker han upplevt. Men Mohammed trivs inte pa forlaggning
en och pa nagot satt lyckas han forsvinna darifran och hamnar pa en forlaggning i en liten by 
langt uppe i Norrland. Samtidigt ar Lisa, 12 ar, rasande pa sin pappa. Inte nog me:d att han 
lamnade Lisa och mamma, nu har han fiitt socialen att ta henne, Lisa, fran mamma for att bo 
hos honom i en liten by lang uppe i Norrland! Lisa vet mycket val att mamma bar problem 
med sprit, men det ska inte pappa lagga sig i. Det strati Lisa ger sin pappa ar att hon vagrar 
prata med honom. I byn traffas Lisa och Mohammed och de blir varandras stod, for pa 
nagot satt forstar de varandra. Lisas pappa ar inte lika fortjust och nar Mohammed maste 
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flytta in till samhallet, sager inte pappan nagot. Under tiden har Lisas mamma hart av sig, 
hon ar nykter nu men sa uppslukad av sitt nya liv att hon "glommer" Lisa. Bade Lisa och · 
Mohammed rymmer till Stockholm, av olika skal och utan vetskap om varandra. Pa 
stationen traffas de och bestammer sig senare for att atervanda till den Iilla byn. Lisa 
kommer i jamvik.t med sin pappa och Mohammed minns vern han ar. 

Nordstrom, Hans., Liberty Star 
Manuel bor sedan ett ar i Sverige. Han och hans foraldrar flydde fran Chile, for att dar 
forsvinner folk for sina asikters skull. Men sa tar de beskedet att de ska utvisas och nar 
polisen kommer smiter Manuel undan, for han har hart att foraldrar som har barn i Sverige 
inte far utvisas. Samtidigt bestammer sig Adam Sigel och Wanda Orzes for att komma 
tillbaka till Sverige med sin bat Liberty Star. Tyvarr vet inte Adam att tack vare ett 
missforstand har han en jattelik skatteskuld som vantar i Sverige. Pa vag till i Goteborgs 
hamn hittar Adam en konstig cylinderformad stMkonstruktion pa havsbottnen och han och 
Wanda blir nast~:m nermejade av en mystisk bat. I hamn beslagtar tullen och skatteverket 
Liberty Star och Adam traffar Manuel for forsta gangen. Adam och Wanda utsatts for tva 
mordforsok och Manuel raddar dem och nu botjar Adam koppla ihop det hela med den 
konstiga saken pa havsbottnen. Tillsammans tar de tre tillbaka Liberty Star och satter tullen 
pa den narkotikaliga som anvander strukonstruktionen for smugglling. Tack vare pressens 
uppmarksamhet tar Manuel och hans familj stanna i Sverige. 

3.3 1992 

Brattstrom, In~~' Solong da! 
For tre veckor s1edan tog Solongs mamma Anette livet av sig och fram tills nu har basta 
kompisens familj sett efter Solong, 16 ar. Socialen vill dock placera Solong i fosterhem, da 
hon inte har nagon annan familj. Men So long har helt andra planer; hon ska leta upp sin 
pappa Joseph som hon inte har sett pa over 10 ar. Detar bara det att den sista adressen hon 
har kunnat hitta ar pa Trinidad i vastindien. For att kunna ta ihop pengar saljer Solong en 
del saker fran lagenheten och stjal (med stora samvetskval) pengar fran kompisens mamma. 
Forst tankte Solong segla med kompisen Fredrik, men han anser hon ar for ung, sa hon 
koper en flygbiljett och flyger till Trinidad istallet. Val dar visar det sig att Joseph nu bor i 
Canada, men istl:Ulet hittar Solong hela pappans slakt som med gladje tar hand om henne. 
Solong vet inte tiktigt var hon hor hemma langre. Sa rakar hon ut for en olycka och nagra 
turister hjalper henne till sjukhuset. Turistema visa sig vara hennes morfar med familj, och 
Solong beslutar sig att folja med dem tillbaka till Sverige. Mest for att Fredrik finns dar. 

Brylla. Thomas:, Silcta mot s(jarnorna: 
Huvudkaraktaren ar Ann-Charlotte, kallad Charlie, som bor i det Iilla samhallet Billinge. Nar 
handlingen botjar, gar Charlie i nian och det ar var. Hon ar med i idrottsforeningen Billinge 
IF, som lopare. Dar kanner hon sig hemma. Tillsammans med ganget tranar och tavlar 
Charlie. Har :finns ocksa Niklas. Han ar klubbens mest lovande lopare. Charlie ar kar i 
honom. Hon vill vara bra och satsar mycket pa lopningen. 
Lopningen har fimnits i hennes och de andras liv i ett par ar. Tidigare hade de drivit omkring 
i samhallet. Manga vuxna var irriterade over de skrikiga och alltid sysslolosa ungdomama. 
Sedan hande nagot. Peter Bergfeldt, som hade varit en lovande lopare, blev den nya 
fritidsledaren. Ungdomama borjade nu trana lopning och man gick med i Billinge IF. 
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"Sikta mot s(jttrnorna" tar upp sportens bra och druiga sidor. Charlie tycker att idrott ar bra 
men att den inte ska forharligas. Idrott innehruler aven mygel, laggmatcher, mutor, fusk och 
doping. Unga friska manniskor som utan att blinka offrar sin halsa for nagra ogonblick i 
rampljuset. 
Nar Charlie och hennes loparkompisar borjar pa gymnasiet och splittras, traffas de betydligt 
mindre. Men man traffas pa de gemensamma traningarna. 

Danielsson, Bernt, Steff 
"Steff' utspelar sig i Stockholm en regnig novemberdag. Stephanie Leckselll6 ar, aven 
kallad Steff soker upp privatdeckaren Theodor Bach 43 ar. 
Han rar i uppdrag att leta ratt pa hennes kille Ricky Nilssons pappa Sven-Gosta Nilsson som 
ar sparlost forsvunnen. Ricky Nilsson har hamnat i druigt sallskap och Steff tror att han 
kommer att fa ordning pa sitt liv igen om de hittar hans pappa. 
Theodor Bachs sokning efter Sven-Gosta Nilsson Ieder honom till det invandrarfie~ntliga, 
rasistiska och fascistiska partiet Ultimo Ratio. Det var detta partiet som lag bakom 
bombdaden som drab bat Stockholm de senaste tva aren. Steff och Bach, tror att Rickys 
pappa ar inblandad i Ultimo Ratio. 
Men det visar sig att Sven-Gosta under tva ar hade infiltrerat sig in i partiet, ett sa kallat 
under cover-jobb, en skickligt iscensatt operation av den mycket hemliga avdelningen inom 
poliskaren. Ricky, hans son, kande till detta och nastlade in sig hos smafascisterna for att 
han ville hjalpa till. 
Tre veckor senare ar samtliga styrelsemedlemmar haktade och aven tolv ultravarstingar. 

Eklund Lykull, Anita, Silverde!finen: 
Handlingen utspelar sig i borjar pa maj och slutar i mitten av november. 
Huvudkaraktaren ar Julia som gar i nian och bor i en forort utanfor Goteborg. I skolan ar 
Julia utanfor, hon ar den som alltid blir over. Julia har bestamt sig for att strunta i skolresan 
och istallet aka till Grekland for att traffa sin pappa som hon aldrig traffat. Med sin 

· klassforestandare Ingalills hjalp byter hon ut sin biljett fran Paris till Aten. Hon har fatt sin 
pappas adress fran den grekiska kulturforeningen, i vilken hennes pappa var med och aven 
startade, nar han bodde i Sverige .. Julia skriver ett avskedsbrev till sin mamma, dar hon talar 
om att hon ska till Aten och soka efter sin pappa. 
I Aten hittar hon inte sin pappa, han har flyttat. Med hjalp av en aldre man f'ar hon reda pa 
vart hennes pappa har flyttat. Hennes pappa ager en taverna i sin hemby. Val dar traffar hon 
inte bara sin pappa utan aven sinjamnariga halvsyster Afrodite (de blir kompisar) och sin 
farmor. Julia stannar hos dem i tva veckor. I avskedspresentt far hon av Afrodite och sin 
pappa en halskedja med en silverdelfin i. 
Efter sommarlovet borjar Julia i gymnasiet i Goteborg. Redan forsta dagen far hon en 
tjejkompis och den tredje november traffar hon Esbjorn. 
Julia hittade sin egen identitet i Grekland och hon kande att Grekland tillhorde benne pa ett 
alldeles sarskilt satt. 

Holmberg, Bo R, Alskar han mig?: 
"Alskar han mig?" ar en fortsattning pa ungdomsromanen "Han sa Ja!". Nu ar 
huvudkaraktaren Linda Linnea Lindstrom 14 ar och gar i attan. Man far folja henne under 
ett halvar, fran december till juni. Hennes intressen nu ar ord, engelska, kompisar och 
hastar. I ungdomsromanen "Alskar han mig?", f'ar lasaren ta del av hennes tankar och 
forhrulande till killar, skola, larare, betyg, kompisar och familj i den norrlandska lilla 
smastaden, dar hon bor. Linda har omvartannat karleksbeskymmer med olika killar, tills den 
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dagen kommer dla hon mater den ratte. Linda traffar HONOM (Per Lagergren) pa Parken 
den 3 april, dar det ar disco varje fredagskvall. Per blir hennes ode, men det ar inte alltid 
problemfritt att vara kar och fjorton ar. 

Lundgren, Ma1~, Toddes hamnd 
I fororten Solsta ar det harda tag bland tonaringama. Isabella kanner sig krankt av sin 
pojkvan T odde. Hennes tvillingbroder Angelo och Piero och skolans buse Ake 
Alexandersson hamnas genom att misshandla och forodmjuka Todde. Todde ar 13 ar och 
gar pa hogstadiet, han svar att hamnas. 
Toddes tva hamnder utspelar sig under enoch samma dag. Angelo lockar han till en ode 
byggnasplats och laser in honom i ett forrad. Todde vill att Angelo ska kanna skrack. Piero 
och Ake Alexandersson, blir tagna pa bar gaming av polisen efter ett inbrott i en Seven
Eleven-butik, tack vare Todde. Efter tre dagar meddelar Todde polisen om var Angelo ar. 
Angelos mamma anmaler honom for polisen. Piero och Alex har nu aven blivit frigivna. 
Todde ligger nu risigt till. 
Efter en tur med finlandsbaten rapporteras Todde saknad och man tror att han begatt 
sjalvmord. Men Todde har nu boijat ett nytt liv med en ny identitet pa andra sidan stan. 

Lundstrom, Margnt, Hemma i tva varldar 
Sara foddes i Etiopien, men adopterades som tvaaring av ett missionarspar fran Sverige. Nu 
ar Sara 18 ar och pa vag till Etiopien for att ta veta mer om sitt ursprung. Det blir en 
omtumlande upplevelse att befinna sig bland sa manga som ser ut som hon, men som talar 
ett sprak hon int~e forstar. Sara traffar sin moster, nagra kusiner och f'ar veta mer om landet, 
dess folk och seder. Under tiden i Etiopien lar sig Sara att man kan hora hemma i tva 
varldar samtidigt. 

Nilsson, Per, Hjartansfrqjd: 
"Hjartansfrojd" handlar om hur det ar att vara ung, drabbas av den forsta karleken och om 
att bli sarad. 
Huvudkaraktaren ar HAN, en helt vanlig kille. 
Handlingen utspdar sig en lordagskvall i augusti. HAN ar ensam hemma. I sitt pojkrum har 
han pa sitt skrivbord lagt ut de saker som har nagot att gora med hans forsta karlek. HAN 
viii utplana alia dessa saker, eftersom hon har sarat honom djupt. Ann-Katrin, som bon 
heter, har haft ett forha.Ilande med en kille fran Schweiz. Denne bar varit och halsat pa 
benne, medan HAN var i USA under sommaren i en manad. 
HAN gar igenom alia de saker som ar forknippade med benne och tanker tillbaka pa deras 
tid tillsammans. Sedan utplanar han metodiskt varje sak. HAN minns deras forsta mote och 
tiden fram till deras sista mote. 
Ann-Katrin bar lovat att ringa denna lordagskvall. Det ar det telefonsamtalat HAN vantar 
pa. HAN har bestamt sig. Ringer hon inte ska han ta sitt liv med tablettema Apozepam. 
Hon ringer. 

Pohl, Peter, Jag saknar dig, jag saknar dig! 
Tvillingama Tina och Cilia 14 ar, lever ett belt vanligt tonarsliv och alskar varandra trots att 
de ar sa olika till sattet. Men sa intraffar katastrofen; Cilia blir pakord av en bil och dor pa 
sjukhuset. Tina vet inte riktigt bur hon ska orka leva vidare och inte heller vern bon ar. 
V arenda gang hon tittat i en spegel ser hon bade sig sjalv och sin alskade tvillingsyster. Hela 
familjen har ett jobbigt sorgearbete och klasskamrater och kompisar vet inte riktigt hur de 
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ska hantera det hela. For att ta hjalp att ga vidare talar Tina med en psykolog som hjalper 
henne valdigt mycket. Sa smarungom verkar det som om livet skulle kunna ga vidare och 
familjen borjar fungera igen. Romanen ar skriven av Peter Pohl i sammarbete med Kinna 
Gieth och bygger till vissa delar pa Kinnas dagbocker. 

3.4 1993 

Anzelius. Ulf, Kqften: 
Berattelsen handlar om Pygge och hans flickvan Ninni. De ar varstingar i samhallets ogon. I 
tre ar har Pygge spridit skrack och fasa omkring sig. Vi tar folja nagra episoder med Pygge 
och Ninni. Pygge och Ninni hanger ihop i vatt och torrt. Ibland gar de till ungdomsgarden, 
Bodalsgard. I det omrade, dar Pygge bor, kallas han Kaften, eftersom han ber alla vuxna 
han meter att halla kaften. 

Casta, Stefan, Nu dr det klippt Martin!: 
Handlingen utspelar sig i stadsdelen Hagalund och det ar vinter. Berattelsen handlar om 
vanskapen mellan Martin och Tjakka. Tjakka ar en ny pojke som flyttat in hos sin farmor, 
efter det att hans foraldrar separerat. Martin bor tillsammans med sin mamma. Hans pappa 
ar dod. Forst ar Martin radd for Tjakka. Tjakka ar alltid sur och tvar och skallar folk. Men 
Martins forsta intryck av honom var att han liknade en ledsen liten apa. 
Den forsta snobollen som Martin kastar denna vinter traffar Tjakkas fonster. Tjakka blir fur
stas arg och Martin flyr. Han forstor nu Martins nya mountainbike. Nu behover Martin ett 
extraknack till julen for att kunna betala reperationema och han f'ar ett som tomtenisse. 
Nar Martin en dag ar tomtenisse pa stan, f'ar han syn pa Tjakka. Martin vaktar under denna 
tid en insamlingsbossa at en aldre dam och nar Martin f'ar syn pa Tjakka, stjal en kille 
insamlingsbossan. Martin ber Tjakka om hjalp. 
Martin och Tjakka blir nu basta kompisar. Martin vill att Tjakka ska ga en provdag i hans 
skola sa att han f'ar se hur det ar. Annars gar Tjakka i en specialklass nere i stan. Tjakka 
kommer till mattelektionen och han ar valdigt duktig i matte. Men resten av provdagen visar 
det sig att han har kunskapsluckor. Det var sista gangen Martin sag honom. 
Tjakka kom inte tillbaka till skolan mer. Han akte med sin pappa till Norrland, dar Tjakkas 
mamma nu var bosatt. Men innan dess har Tjakka betalat reperationskostriadema for 
Martins mountainbike. 

Eklund Lylrull, Anita, Cafe Brazil: 
Detta ar den andra romanen om Julia, hon har gatt tva ar pa gymnasiet, gjort slut med 
Esbjom som bedrog henne och tagit ett sabbatsar fran skolan. Pa arbetsformedlingen f'ar 
hon ingen hj~ilp att hitta ett jobb, de sager bara till henne att ga ut gymnasiet. Istallet skaffar 
hon sjalv jobb pa ett litet cafe som heter Cafe Brazil. Det ar ett hart jobb, men hon blir 
mycket god van med Selma fran Turkiet som redan job bar dar och chefen Will ar bade 
snygg och trevlig. Julia flyttar ocksa hemifran till en moblerad etta i andra hand och trivs 
ratt bra med sitt liv. Pa cafeet traffar hon manga intressanta manniskor och arbetet hjalper 
henne att komma over Esbjoms svek. Julia aterknyter ocksa bekantskapen med Mix och 
traffar Tristan. Som bihandling f'ar man ocksa folja Selmas foralskelse och karlek med en 
svensk kille. 

Hans Erik, Engqyist, Det storsta modet: 
Ungdomsromanen "Det storsta modet" ar bland annat en allegori over Rushdie-affaren. 
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Htivudkaraktaren ar Urban, 14 ar. Innan Urban och hans familj reser pa semester till Gambia 
under hostlovet, lir han med om att mobba och trakassera Omar, en flykting fran Somalia. 
Med pa planet tilll Gambia finns tva personer som inte ar vanliga turister. Tva personer som 
ar pa uppdrag. Det ar Verner Strom, forfattare och Okell, afrikansk frihetskampe. 
I Gambia blir Urban van med Omar, 17 ar. Omar och Urban f"ar hora ett samtal mellan tva 
man. De tar hora att Verner Strom, som blivit kidnappad, finns i Gambia och skall slappas 
fri mot pengar. F1orfattaren hade skrivit boken "Satans kreatur" om militaijuntan i 
mellanafrika. Han blev dodsdomd av Loberia och man trodde nu, att militaxjuntan dar hade 
kidnappat honom. Tillsammans med Omar blir Urban indragen i en dramatisk kidnappnings
historia som f"ar politiska konsekvenser. I slutet f"ar man veta att kidnappningshistorian var 
iscensatt av frihetskampen Okell och Verner Strom. De ville stOrta president Nervejizah och 
militaxjuntan i Loberia. Pengarna de f"ar ska de sedan ge till Loberia och Afrika, sa att de kan 
bygga upp sitt land. 
Nar Urban kommer hem forsvarar han den somaliska pojken Omar. Urban har nu tatt lara 
sig att det storsta modet ar att vaga valja och att ta stallning. 

Hellberg, Hans-Erk, Bakom masken: 
Huvudkaraktaren heter Majken i denna ungdomsroman och handlingen utspelar sig under 
nagra dagar en tidig host i ett litet samhalle. 
Majken bor tillsanllllans med sin mamma och pappa. Hennes foraldrar har aktenskaps
problem. Majken upptacker att hennes pappa ar otrogen. Hon lovar sin pappa att inte saga 
nagot till sin mamma. Den person som Majken kan prata med och finner trygghet hos ar 
hennes mormor. 
En yngre flicka Linn, tyr sig till Majken, men Majken tycker hon ar jobbig. Hon tycker Linn 
ar som ett haftpUilster. 
Ali Karim ar en fllykting fran Libanon som Linns familj gommer for polisen. Majken och Ali 
blir goda vanner. 
Smile ar en inbrottstjuv som haxjar i staden. Han gommer sig bakom en mask. 
Majken, Linn och Ali leker "detektiver" och smyger pa inbrottstjuven Smile. Majken har tatt 
nya grannar, Alex och Hedvig. Hedvig ar Alex mamma och hon lider av alzheimers. 
Majken tror att AJex ar Smile. Ali och Majken besoker darfor en kvall Hedvig for att finna 
bevis. 
Alex ar Smile, han ar tva personer: Alex - snail och Smile - Sjuk. 
Ali tar senare besked om att han f"ar stanna i Sverige. 

Holm, Annika, Nagon som kallar sigjag alskar dig 
Detta ar andra boken om Olle och Amanda, och nu har Amanda flyttat till Chile med sin 
mamma och lillasyster. Olle saknar Amanda sa mycket att lararna i skolan blir oroliga, han 
deltar inte i lektionerna utan bara sitter dar, tyst. Amanda a sin sida forsoker finna sig till 
ratta i Chile, inte minst for sin mammas skull. Men Chile blir aldrig riktigt "hennes" land o.ch 
hon saknar Sverige och Olle. Men sa kommer Amanda hem over julen och livet kanns ut
hardligt igen. Det blir annu battre nar hon berattar att hon ska fortsatta att bo hos sin pappa 
i Vasteras. 

Lanson, Mats, Alex Borell och rasisterna 
Alex (15 ar?) har antligen vagat bjuda ut Julia pa bio och lyckan ar fullkomlig ... tills dear pa 
hemvag fran bion och bli vittnen till hur en invandrare jagas och slas ned av ett gang skin
heads. Alex fotograferar det hela medan Julia forsoker stoppa ganget och blir nedslagen. 
Julia hamnar pa ~jukhus och ar forlamad i benen. Alex i sin tur kanner sig skyldig for att han 
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inte skyddade Julia och bestammer sig for att se till att skinheadset som gjorde det aker fast. 
Men nar polisen sager att hans filmrulle ar tom blir Alex misstanksam, tank om detta ar 
nagot storre an bara nedslagningen av Julia och invandraren? Alex borjar nysta och kommer 
en liga pa sparen som smugglar vapen och saljer dem till bland annat skinheadsganget (en av 
saljarna var invandraren som blev nedslagen). Det visar sig att det finns kopplingar till bade 
polisbefal och hojdare inom samhallet, och Alex lever farligt i sin jakt pa sanningen. Bland 
annat utsatts han for tva mordforsok. Tack vare sina vanner pa Kvallstidningen och sina 
egna bilder kan Alex avsloja tlera morka hemligheter, och Julia aterf'ar rorelseformagan i 
ben en. 

Laszlo, Carlo, Denfemte mannen 
Den senaste tiden har en rad otacka overfall pa invandrare skett och vid det sista marker 
inte forovaren att tva ungdomar ser honom ta av huvan och kora ivag i sin bil. Anna 16 ar 
sager att de maste anmala vad de sett for polisen, men Arvin 16 ar ar radd for vad detta 
skulle kunna innebara for honom och hans familj; dear invandrare fran Iran. De lo:ser det 
hela med att ringa anonymt, men polisen tar inte deras tips pa allvar sa de tva och deras 
kompis Lasse beslutar sig for att ge sig ut pa en egen ranarjakt. Med hjalp av teleu:msamtal 
till en rad offenliga register och en del tankelekande lyckas de :Ia fram en adress och aker dit 
fOr att spami. De kanner igen mannen pa adressen som han som utforde overfallet men 
eftersom inte polisen trodde pa dem forsta gangen tanker de inte saga nagot forran de ar 
helt sakra. Men vad de har snubblat over ar mycket storre an de tror; det visar sig vara en 
hel grupp som har som intradesprov att man ska skjuta en invandrare. Gruppen planerar 
ocksa att spranga en bomb vid ett antirasistiskt mote som Arvins foraldrar ska ga pa. Nu ar 
det brattom, ska de lyckas varna polisen och hitta bomben i tid? Vid lokalen som motet ska 
hallas i f'ar gruppen tag i Anna och Arvin, binder dem och laser in dem i rummet med 
bomben. Lasse lyckas overtyga polisen om att nagot ar fel och man hittar bomben och 
ungdomarna i tid, man lyckas ocksa gripa fyra av giuppmedlemmarna eftersom Arma, Arvin 
och Lasse vet vad de heter. Men den femte mannen ar okand och kommer undan. 

Nilrolajeva, Maria, Nedrakningen 
Nar romanen borjar ar huvudpersonen 19 ar och har precis kopt en flygbiljett till Leningrad. 
Tanken ar att han ska kapa flygplanet och :Ia piloten att tlyga till Stockholm, for han har hart 
hur bra det ar dar. Sa borjar han tanka tillbaka pa sitt liv och hur det blev som det blev. 
Sjalv tror han att allt kriminellt som han har gjort bottnar i den dar forsta gangen hans 
mamma overgav honom nar han var tre ar och han kom till uppsamlingshemmet fbr forsta 
gangen. Visserligen kom mamman och hamtade ut honom mot beskrivning, men d!et satte 
sina spar anda. Efter detta akte han ut och in pa olika uppsamlingshem och barnhe:m, en del 
var bra och men de fiesta var mindre trevliga. Det borjade snett redan pa det forst:a da han 
beskylldes for bristande kollektivsinne, eftersom han och hans basta kompis Tanja hellre 
lekte for sig sjalva. De blev stamplade som efterblivna och hadanefter tick han alltid ga i 
specialklasser och specialskolor for problembarn. Det ar inget anglaliv huvudpersonen lever, 
med det ar synd om honom for han har aldrig nagon som bryr sig om honom. 

Nilsson, Per, Ja mahan le .. Va?: 
"Ja mahan le .. Va?", handlar om att hitta sin egen identitet. Roberto Persson, kallad 
Robban, ar 12 ar och nasta dag fyller han 13 ar. Han tycker att det kanns som om han inte 
ar vard ett ruttet lingon. Pa lordagskvallen genomfor han en plan som han har planerat in i 
minsta detalj. Rob ban har planerat sin egen drunkningsolycka. Darefter ska han forsvinna 
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langt bort, dar ingen kan na honorn. Robban vill gora verklighet av sina drornrnar och ta 
reda pa hur rnycket han ar vard. Men nagot som han inte forutsatt bander pa stranden den 
lordagskvallen. Robban traffar Veronica, en tjugoang tjej, och Clara, en aldre dam. De tre 
har var och en svangheter och de mots i natten och hoppet for dem klarnar. 
Pa sondagsrnorgonen har han bestarnt sig, han ska atervanda hem till sin farnilj. For 
Veronica och Clara behover honom. Robban kande sig behovd. 

Persson, Orjan, Vargsparet 
Nar Lindas morfar dor bestarnrner mamma att de ska flytta fran Stockholm till morfaderns 
gard i Norrland, ett beslut sorn Linda inte ar sarskilt glad over. Hon vill inte larnna basta 
kornpisen Johan,, Peter som hon ar kar i eller sina andra kompisar for att flytta uti ode
rnarken! Flyttar gor de iallafall, Linda och hennes mamma och Linda botjar i en ny skola och 
klass. I botjan ar hon helt avigt instalid men klasskarnraterna ar hur trevliga som heist, och 
sa finns ju Gabdel dar ... Alit eftersom botjar Linda finna sig tillratta i sin nya omgivning och 
for forsta gangen i sitt Iiv f'ar hon bade en egen hast och en egen kattunge. Problemen botjar 
nar kattungen en dag inte kornrner tillbaka och Linda rnoter Gabriel pa snoskoter och hittar 
en blodflack i snon. Har Gabriel kort ihjal hennes alskade katt? V arfor uppfor sig Gabriel sa 
vresigt? Det uppstar en rad missforstand i byn och helt plotsligt ar Gabriel och hans farnilj 
rnisstankta for att ha jagat och kort ihjal en varg, att de blir huvudmisstankta beror i forsta 
hand pa att de ar sarner. 

Olsson. Hans, S:pelar roll 
Johan Alexander ar 15 ar och vet en sak alldeles sakert; att han tander pa killar, dvs ar 
hornosexuell. Men ingen annan vet om det, hur skulle han kunna beratta det? Han har byggt 
upp en bild av sig sjalv sorn tje:_jtjusare och ar mycket popular hos tjejerna, men de som han 
verkligen gillar kan han inte Ia.. Hela situationen gor att Johan Alexander mar mycket 
psykiskt druigt och han vet inte vad han ska gora rned sitt liv. Basta kompisen Stisse ser och 
kanner att nagot ar fel, men inte ens till honom kan Johan Alexander saga som det ar. Det 
hela blir an varre: nar han traffar Anders som han blir kar i, men han vet inte om Anders 
kanner likadant for honom eftersom han inte vagar saga som det ar. En av dropparna sorn 
f'ar bagaren att rinna over, ar pa en fest hos en kornpis och dar Johan Alexander traffar Torn. 
Torn ser direkt att han ar homosexuell och forfor honom. Till en viss punkt i alla fall, for 
Johan Alexander kanner att det ar inte Torn han vill vara rned utan Anders. 

Pilkvist, Karin, Uppgang Serge is torg 
Romanen handlar om Linnea 17 ar och henns bror Magnus 26 ar sorn ar narkoman, men 
som nu verkligen forsoker ta tag i sitt liv. Magnus tar kontakt rned Linnea och hon vagar 
nastan hoppas pii att den har gangen ska han lyckas. Foraldrarna har blivit svikna sa ofta att 
de inte orkar bry sig, for Magnus botjade med narkotika nar han var bara 15 ar och har 
sedan dess stulit och ljugit for dern och 8kt ut och in pa olika behandlingshern otaliga 
ganger. Det sorn fick Magnus att tanka om den har gangen var nar han skulle ta sitt liv 
genom att hoppa framfor tunnelbanetaget och horde en rost sorn skrek "Nej, hoppa inte! ". 
Rosten korn inifi·an honom sjalv och Magnus botjar fundera pa om det finns en Gud som 
bryr sig om honom. Han harnnar pa ett kristet behandlingshem och botjar langsarnt komrna 
tillbaka till ett norrnalt liv, det ar da han skriver och undrar om inte hans lillasyster Linnea 
vill kornrna och halsa pa honorn. Pa resan till Magnus tanker Linnea tillbaka pa hur de sen
aste aren har varit, och man f'ar vaxelvis folja Magnus och Linneas tankar. 
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Sarri, Margareta, Tina Rosso: 
Handligen utspelar sig under tva ar. 
Huvudkara.ktaren kallar sig for Tina fast han ar dopt till Christine. Han kanner sig sam en 
Tina. Namnet ar det enda han tycker om has sig sjalv. Alit annat ar katastrofer tyc:ker han. 
Han ar fet, har glugg mellan framtandema, saknar pigment och stavar sam en kraka. Tina ar 
ordblind men anda kampar hon i skolan for att ra bra betyg. Tina borjar nian pa ho,sten. 
Tina bar tillsammans med sin familj, men han trivs inte dar. Detar en hysterisk familj; 
pappan dricker och gar ibland pa antabus, mamman ar en neurotisk och komplicerad 
manniska och sedan ar det hennes lillasyster och lillebror, som han inte har nagon relation 
till. 
Tina Rosso har det svart och behover stod och nagon att prata med. Men hon f'ar ilngen 
hjalp, varken fran sina foraldrar eller fran skolan. 
Tina Rosso vill bli beromd och visa att hon kan. Men Tina ger upp, hon orkar inte langre, 
gloden har gatt ur henne. Tina drabbas av apati och svimmningsanfall. Det sam hailer henne 
uppe ar en kvallskurs i ma.Ining. Under ett och ett halv ar gor Tina foljande: trostater eller 
bantar, laser eller ma.Iar, skriver dagbok eller promenerar. Han gar och drar och kan inte ta 
sig for nagonting. 
Under en av sina promenader traffar Tina en kvinna. De blir vanner och diskuterar och 
pratar med varandra. 
Tinas morfar var konstnar och malade i Berlin. Tina vill ocksa aka dit och mala oc:h andra 
pa sitt liv. Han koper en biljett en av de dagar, da han vagar och inte kanner sig fi:>rlamad av 
radsla. Tina vill hitta en plats och en framtid. 

Sundvall, Viyeca, Bandfimpar och rosor: 
Kara.ktaren som skriver for ass ar Caroline, 16 ar. Den handlar om, hur det ar att mista en 
nara anhorig. 
Carolines bror Jimmy ar dod. Han blev bara 10 ar. Caroline skriver ner sina m1nne:n och 
tankar kring sin bror Jimmy, sam han saknar. Det ar ett ar sedan han dog. Caroline gar 

· igenom hans liv fran BB till den dagen han dog, vad sam hande efterat, vad hon kiinde och 
tankte. De var som syskon ar mest. Jimmy dog i en muskelsjukdom. 
Caroline, hennes mamma och pappa sorjer pa olika satt. Caroline slutar med dessa rader: 

... ''Jag kanner mig som en fagel 
som nan stangt in i en bur 
just nu villjagjlyga till Jimmy 
jag vet inte hur 
i mitt hjarta ar Jimmy kvar 

sa jag maste stanna och leva" (Bland.fimpar och rosor 1993, s 68) 

Wahl, Mats, Vinterviken: 
Handling en utspelar sig under augusti och fram till januari. Huvudkara.ktaren heter John 
John. Han bor i en sliten Stockholmsforort vid Malarens sodra strand. John John bor ibland 
has sin mormor och ibland med sin mamma, storasyster och hans mammas halvkrlminella 
man Skithuvet. John John hatar Skithuvet. Han minns inte sin riktiga pappa, som nu bar i 
USA. 
John John har mork hy och rakar ofta ut for rasism. 
Tillsammans med sin kompis Sluggo gor John John ett inbrott. Han har tidigare varit med 
om att stjala. 
Nar John John borjar pa gymnasiet, teaterlinjen kommer de ifran varandra. Sluggo gar nu 
med i en skinheadsgrupp och nar han senare vill dra sig ur blir han hotad tilllivet. 
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Elisabeth ar tjejen vars syster John John raddar fhm att drunkna. Hon borjar samma 
teaterlinje som John John. De blir kara i varandra. 
Elisabeth bor tillsammans med sin familj i en vacker villa i det fashionabla Appelviken vid 
andra sidan av Malaren. 
Rent geografiskt ,ar John John och Elisabeth bara atskilda av ett litet stycke av Malarens 
vatten, men anda ar det en hel varld som skiljer dem at. 

3.5 1994 

Bredow, Katarina von, Kattskorpor: 
Handlingen utspelar sig under huvudkaraktarens Felicias sommarlov. Hon ar 13 ar och bor 
tillsammans med sin pappa, som ar bisexuell. Hennes pappa lever ihop med Anton. Felicias 
mamma dog i cancer, nar Felicias var mycket liten. Pappans motto ar att, i huset n1der full
standig anarki. Var och en bestammer over sig sjalv. Han viii inte bestamma over Felicia, 
han tycker att hon gor det battre sjalv. 
Felicia ar mycket fast vid Anton. De har en fin kontakt och kan prata om alit. Men varlden 
rasar samman nar Anton lamnar hennes pappa och henne. Han gor det, nar han upptacker 
att Felicias pappa ar otrogen mot honom med en annan kvinna, Felicias moster. Felicia 
saknar Anton och hoppas att han ska komma tillbaka och F elicias pappa ar angerfull. Anton 
atervander till dern under slutet av sommaren, da han har skrivit klart sin diktsarnling. 
"Kattskorpor" handlar aven om Felicias vanskap med bastisen Katja och Katjas kusin 
Simon. 

Danielssin, Bernt, Booze 
Romanen handlar, precis som titeln sager, om alkohol och i borjan av romanen iar man folja 
huvudpersonen Bernt pa hans forsta fylla. Bernt kan inte riktigt forsta varfor alla vamat 
honom for att dril:;ka, sa farligt ar det inte och samtidigt kan han inte heller riktgt forsta 
varfor alia tycker det ar sa haftigt att vara full. Under romanens gang rar man folja Bernt, 
hans tva kompisar Jocke och Beppe genom deras festande och lasa om de kommentarer 
Bernt har till supandet. I slutet av romanen hoppar man 25 ar :framat i boken och Bernt har 
ratt veta att Jock.:~ blev alkoholist och har dott i en hjartattack. 

Eklund Lykull, ~~ Hjartat i oversta ladan: 
Handlingen utspelar sig under februari fram till den 14 oktober. 
Huvudkaraktaren ar Nella, 16 ar. Hon ar adopterad och vet ingenting om sina biologiska 
foraldrar. Men Nella bryr sig inte om det. Hon har en stor och livlig familj omkring sig och 
den tar det mesta av hennes tid. Familjen bor i Prinsbacka utanfor Goteborg och bestar 
forutom Nella av pappa, mamma, storebror Marc, lillasyster Agnes och lillebror Sylvester 
(adopterad fran Indien). Ungdomsromanen handlar om hennes familj, om att finna sin egen 
identitet och om att drabbas av den stora karleken. 
Nella hittades i en telefonkiosk och det ar' nagot som familjen alltid pratar om. 
Pappan ar religionslektor pa ett gymnasium i Molndal. Han dricker valdigt mycket vin. Nella 
och Marc raknar honom som alkoholist. Men sjalv erkanner lian inte att han dricker. Han 
har en vit vecka da och da. 
Nar Nellas pappa drabbas av en hjartinfarkt paverkar det hela familjen och pappan inser att 
han maste andra sina vanor. 
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Engqvist, Hans Erik, Det bla bandet 
Ronny ar en helt vanlig kille som alskar fotboll och en kvall efter traningen Ia.r han veta att 
han ar uttagen till pojklandslaget Han genar genom parken pa vagen hem och blir pakord 
av nagon. Pa sjukhuset Ia.r han veta att han aldrig mer kommer att kunna ga eller spela 
fotboll. Det ar ett hart slag och det tar tid innan Ronny accepterar vad som hant, men sa Ia.r 
han aka till ett rehabiliteringshem och blir intresserad av att kora och tavla med rullstolen. 
Samtidigt har den person, Birger, som kart pa Ronny inte riktigt klart for sig vad som hant, 
han ar namligen alkoholist och minns inte riktigt vad som ar verklighet och vad sam ar hans 
egen fantasi. Ronnys pappa har sina egna misstankar om vern som ar ansvarig, me:n de ar 
helt fel. Den enda som vet sanningen ar en liten dam som var ute och rastade sin hund i 
parken den kvallen, och hon tycker att Birger nog kommer att anmala sig sjalv. 

Jonsson, Runer, Den roda baskern 
Pa gymnasieskolan i staden forbereder skolans ledare och hans fyra narmaste kompisar arets 
inspark av de nya elevema, och eftersom det ar deras sista ar ska de sluta i "triumf''. 
Samtidigt oroar sig Kent for hur det ska bli att boija gymnasiet. Han har nastan inga vanner 
och har hart en massa rykten om vad ledaren kan hitta pa. Pa 'oppet-hus-dagen' dlkar Kent 
for forsta gangen ut fur ledaren, da denne ska statuera exempel genom att satta Kent pa 
plats. Men Kent ar ingen stark manniska och i ledarens brottargrepp svimmar han och stryps 
nastan. Ju narmare insparksdagen kommer, desto nervosare blir Kent. Han forsoker starta 
en namninsamling mot insparken men ingen vill skriva pa, utom Joanna och Robban. Till
sammans tanker de satta stopp for ledarens och hans pahitt. Det gar ganska bra tillls ledaren 
trottnar och det ar Kent som rakar ut for hans "hamnd". Kent blir sa chockad och fomedrad 
att han psykiskt ger upp och efter sjukhusvistelsen tar han livet av sig. Joanna och Robban 
startar en debatt om den tradition som insparken ar, pa skolan och f'ar bade larare och for
aldrar med sig. Men ledaren och hans gang f'ar inget straff. 

Larsson, Mats, Alex Borell och Rena Rama Sanningen: 
"Alex Borell och Rena Rama Sanningen" ar en ungdomsdeckare. Den tar upp ett 
nutidsproblem om ungdomar som hamnar i religiosa sekter. Romanen ar en varning for 
oseriosa religiosa riktningar, som har till mru att Ia. makt over sina medlemmar. Man kan 
aven utlasa kritik av kvallspressens sensationsjoumalistik. 
Huvudkaraktaren ar privatfotografen Alex Borell som bor i Stockholm tillsammans med 
sina foraldrar. Under ett rutinuppdrag tillsammans med joumalisten Irene Blom p;i en 
kvallstidning f'ar de se ambulans och poliser. De blir nyfikna. Det visar sig att det har skett 
ett mord pa en tolvarig flicka. Mordet Ieder till den religiosa sekten, Rena Rama Sanningen. 

Larsson, Mats, Alex Borell och skuggorna 
I denna tredje roman om Alex, blir han vittne till ett mord i tunnelbanan. Iallafall tror han art 
det ar ett mord, for ingen annan tror honom, inte ens Irene Blom. Alex bestammer sig for 
att sjalv nysta i vad som har hant och vad som kan ligga bakom. Sparen Ieder till4~njattefor
skingring pa 16 miljoner, mord och hogt uppsatta personer i samhallet. Trots mordforsok 
lyckas Alex fa ihop tillrackligt med bevis for att fondchefen Antonsson ska atalas, men tack 
vare sin advokat blir han frikand och Alex tro pa systemet far sig en knack. 
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Lind, Mecka, Isabel: 
Detta ar en rom~m om gatubarnen i Rio de Janeiro i Brasilien. 
Huvudkaraktaren ar Isabel. Nar hon ar atta ar foljer hon med sin aldre syster Sandra till Rio 
de Janeiro. Pappan har precis dott och familjen ar fattig. De tror, att dear pa vag till 
paradiset, som ska radda dem fran fattigdomen. 
Fyra ar senare vet Isabel att paradiset inte finns. Atminstone inte for dem som ar svarta och 
fattiga och som lever sitt liv pa gatan. For dem finns bara en envis stravan att overleva. 
lbland har Isabel nagot arbete och ibland f'ar hon nagon som tar hand om benne. Isabel och 
alia andra gatubarn i staden tvingas fora en hard kamp mot sjukdomar, hunger och vaid. 
Inte minst de betalda mordare som nattetid "stadar upp" pa stadens gator. 

Lundgren, Ma11., Eriksfiilt Ieder med 1-0 ... : 
Detta ar en ungdlomsroman om fotboll och om hur det ar att snart vara femton ar. 
Eriksfalt ar ett fotbollslag, som bestar av bade killar och tjejer. Laget bestar av Martha (har 
flytt fran Kosovo med sin familj}, Lelle, Lukas, Stampen, Jytte, Finskan, Vesslan, Raven och 
Fisken. Fotbollslaget kommer fran Helsingborg, men ar nu i Goteborg och spelar i den stora 
ungdomstuneringen pa Hisingen. Hela ganget kampar for att sla sig fram till finalen. Max 
Lundgren beskriver matcherna, deras tavlingsiver och solidaritet. De kommer till final. De 
vinner inte men blir tv!a, vilket ger dem en resa till Madeira under en vecka. 

Moller, CanDie,. Lucia: 
Handlingen utsp1elar sig under november och fram till den 13 december i en forort 
nagonstans i Sve:rige. 
Jimmy och Lucia ar kara i varandra, men deras karlek ses inte med blida ogon av Jimmys 
barndomskamrat Blomman som ar skinhead. Blommans asikt ar att alia fargade, negrer, 
svarta eller bogar och alkisar ska utrotas. 
Lucia ar 15 ar och adopterad. Lucias foraldrar ar oroliga att nagot ska banda benne, 
eftersom det finns sa mycket rasism. I fororten, dar Lucia och Jimmy bor, ar det alltid brak 
mellan skinheads och invandrare. I "Lucia" ar det hela tiden undertoner av rasism. 
Jimmys mamma ar med och forbereder en "luciafest mot rasism" som ska hailas i centrum. 
Lucia staller upp som luciakandidat i "luciafest mot rasism" och vinner. 
Nar Blomman b~~soker Jimmy, f'ar han se Jimmys mammas anteckningar om "luciafest mot 
rasism". Blomman och hans gang tanker nu ga tillluciafirandet och forstora det. Man for
bereder en Ku Klux Klan procession. 

Persson, Tore, Dodspolare 
Detta ar en mycket mork och tragisk historia om Max som bor i fororten Alby och med sin 
basta kompis Jari leverett liv som gar som en spiral kappratt nedat. De gar inte i skolan 
utan fordriver dagarna med att salja hemmagjorda porrvideos och rana godtrogna 
manniskor. Daremellan dricker de (garna hembrant), spelar kort med polarna och anvander 
narkotika. Det enda som verkligen skrammer Max ar att socialen inte ska tro pa hans 
historier och plaeera honom i fosterhem nagon annanstans. Jari brukar ga arenden at 
forortens egen "gudfader": Astrid. Men nar Astrid blir skjuten bestammer sig de tva for att 
anda hamta det sista paketet. Det visar sig att pa adressen de kommer till ( efter en blifard i 
en stulen bil med sprit och droger) finns en gammal polare, Marek, som ar dodssjuk. I 
kaoset som uppstar dor Marek, Max och Jari krachar efter en vild bilfard och polisen 
anklagar Max for att ha kvavt Marek i lagenheten. 

Petersson. Orjan, Trogen intill dOden 
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Detta ar den andra romanen om Linda och hon har nu funnit sig tillratta i den Iilla norr
landska byn och ratt en pojkvan som heter Gabriel. Men sa en dag boijar tre nya syskon i 
skolan och inget blir sig likt. Lars, som ar i:ildst, blir den nye "inneidolen" och alia killar vill 
se ut som han och alia tjejer vill vara med honom. Linda vet inte riktigt om det ar Lars eller 
Gabriel som hon vill ha, men mlgot ar fel bakom Lars vi:ilputsade fasad och vern ar det som 
har knivskurit hennes hast Rambo? Det visar sig att Lars ar mentalt instabil och har en 
sjuklig radsla for hastar. 

Skote, Inger, Ga inte ifran mig!: 
Tillvaron rasar samman for Silvi 15 ar, nar hon rar reda pa att hennes pappa har drabbats av 
alzheimers. Silvi har ingen att prata med om vad som hant. Det ar Silvi som f'ar ba.ra det 
tyngsta !asset hemma. Hon har battre hand med sin pappa an mamman. Hennes mamma blir 
irriterad och otalig pa pappan over det minsta lilla. Silvi kanner, art mamma har ra~rt att 
tappa humoret, fast doktom har sagt, art pappan inte kan hji:ilpa att han glommer och gor 
fel. Men Silvi ska inte bli arg, hon ska forsta mamma och forsta pappa och forsta :allting. 
Silvi kanner vanmakt, f6rtvivlan och rasande vrede over art hennes pappa ratt sjukdomen. 
Silvi vander sig till sin gamla teaterlarare. Med henne kan hon prata om alit som hander runt 
omkring henne. Silvi traffar henne, talar in band som hon skickar till henne och tallar i 
telefon med.henne. Hon finns dar och lyssnar pa Silvi. Ingen annan tanker pa att Silvi 
behover prata om det som hant. 
Men med kompisama Klara och Richard kan hon ibland glomma bort det hemska och 
skrarta och ha det kul som vanligt. 

4. REDOVISNING A V UNGDOMSROMANER UPP
DELADE EFTER UTGIVNINGSAR OCH JAIVl
FORELSE MED FACKLITTERATUR 

I detta kapitel redovisar vi aren 1990-1994. Aren redovisas var for sig och vaije 1k ar indel
at i tva delar. I den forsta delen redovisas de lasta ungdomsromanema utgivna det aret, i de 
amnesomraden som vi forknippat med nittiotalet och om romanema tar upp nagra ovriga 
omraden. Citaten som forekommer i den har forsta delen har hanvisning bara till boktiteln, 
da det i boijan till vaije ar skrivs ut titel och forfattare. I den andra delen gar vi igenom 
facklirteraturen och stiiller den mot de lasta ungdomsromanema. 
For art det ska bli liittare att folja med i resonemanget upprepas har fragesti:illningen och 
delfragoma: Far ungdomar samhallsinformation genom ungdomslitteraturen och hur ser i 
sa fall denna information ut? Hur behandlas de omraden som vi tycker forknippas med 
den aktuellafemarsperioden, i ungdomslitteraturen? Stammer facklitteraturens bild av 
ungdomar och samhallet overens med den bild som ges i ungdomslitteraturen? Finns det 
omraden i ungdomsromanerna som faller utanfor vara utvalda omraden? 

4.1 1990, DEL 1 

Av de 29 ungdomsromaner klassificerade uHc som gavs ut under 1990, har vi funnit nio 
stycken vara samtidsrealistiska romaner. Dessa nio romaner var: "Cicero" av Mats Larsson, 
"Drommen" av Kalle Guettler, "Dar du staller mig" av Marianne Wallenberg, "l+edagen 
den 13:e" av Sven Wemstrom, "Hittelonen" av Anita Gustavsson, "Kan ingen hjtilpa 
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Anette?" av Pete:r Pohl, "Michelle" av Bernt Danielsson, "Visst.fan vill du!" av Gabriella 
Olsson och "Asset och pappan" av Hans Soderberg. 

4.1.1 INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRAGOR 

Av denio ungdomsromanerna finns det ingen som behandlar detta amne. For alia huvud
personer ar medborgare i det land som romanen utspelar sig. Atta av dessa romaner utspelar 
sig i Sverige, dar en av huvudkaraktarerna ar adopterad fran Eritrea som fYraAring ("Dram
men") och en roman utspelar sig i Brasilien ("Cicero") och handlar om en gatpojke. 

4.1.2 RASISM 

I ungdomsromanerna har vi inte hittat nagon direkt utskriven/markbar rasism, utom i perife
rin och bland bikaraktarer. 
Detta finner mart i romanen "Drommen", dar en av huvudpersonerna ar adopterad fran 
Eritrea; Yussuf Johansson, 16 ar. Nar Yussufboijar en ny skola utsatts han for olika tester 
(precis somalia :som skall finna sin plats i en ny social sfar) och man kan seen tendens till 
rasism i dessa. Denna tendens :tar inget fotfaste eftersom Yussufkan skamta om sig sjiilv. 
Aven skinheads :forekommer i romanen men deras "energi" riktar sig inte mot invandrare 
utan mot en skolfest pa Yussufs skola, dar Yussufhamnar i skottlinjen och blir kallad "javla 
nigger". Detta ar dock en engangsforeteelse . 

. . . "Plotsligt hordes ett bultande och krasande fran fonsterglas. Det kom skrik och vral fran 
entren. Musiken stannade. Folk kom av sig pa dansgolvet, stod a/ldeles forstenade och tittade mot 
korridoren. "{. .. )"S(yrkemiitningen overgick i en ny.fas. Den overliigsna kylan i Yussufs rost hade 
overraskat nykomlingarna. Hans blick vek inte undan och deras ledare bOrjade tveka, leta e.fter 
en blotta. SC.r fann han den. 

- Du har.for mycket skokriim i.fejset, jitvla nigger! Vi ska.fiirga det rott!" ... (Drommen 1990, s 
63- 64) 

Aveni romanen "Dar du staller mig" kan man hitta en tendens till rasism. Det kommer till 
uttryck pa fikapauserna pa en av huvudkaraktarernas (Magdalena) arbete ( posten), dar 
medarbetarna uttrycker nedsattande asikter om religiosa- och fargade personer. Medarbet
arnas asikter tycks hero pa okunnighet och de ar inte direkt medvetna om att asikterna ar 
rasistiska. 

4.1.3 MISSBRUK 

I tre av de nio ungdomsromanerna forekommer det missbruk av alkohol och limsniffuing. 

Alkoholmissbruket ar inget huvudtema utan forekommer mer i periferin, i romanerna 
"Hitte/Onen" och "Asset och pappan". I "Hittelonen" ar det Alvars pappa som ar alkoholist 
men hans missbruk visas inte sa tydligt, inget direkt supande forekommer och han blir aldrig 
va.Idsam. Orsaken till pappans alkoholism uppges vara att han har problem med ryggen och 
pappan anser att han inte skulle klara sig utan spriten. Daremot har det paverkat Alvar satill
vida att foraldrarna ar skilda och att pappan glommer Ioften till sonen. 
I romanen "Asset och pappan" finns alkoholism med da hela familjen ar pa semester i 
Stockholm och traffar en gammal kompis till pappan i tunnelbanan. Kompisen kallas Lasse 
Laban och har blivit alkoholist. Orsaken till Lasse Labans alkoholism kan sparas till hans tid 
som fotbollsstjarna, men han klarade inte trycket utan boijade dricka. 
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... "Och sa borjade jag spela i blindo, om du forstar vad jag menar. Passade, nar dom tjoa. Och 
dom satte ut mig pa kant en for att mina dribblingar skulle komma btittre till sin rat!, sa dom. Men 
jag kunde inte springa nat vi dare och darute var det sa jtivla odsligt, sa Jangt fran handelsernas 
centrum. Spela, vrala dom, safortjagfick bollen ochjag gjorde som dom sa. Jag spela blint. 
Tappade sjalvfortroendet. Spela den dar bolluschlingen, sa fort jag rakade fa den framjor fotterna. 
Och det blev bara ett jtivla spring i alia riktningar. lngen i vart lag hade nat forhitllande till 
hoi/en. Det kan val handa, att jag var for kiir i boll en, hoi/ den kanske sjalv for lange mlinga 

ganger. Men jag gjorde det a/drig i dom avgorande lagena. Fraga din farsa, jag tror han kan 
fork/ara. 
Fan, att han skulle lagga av sa tidigt, Tal/en. Jag orka inte sta emot ensam. Jag gjorde som dom sa 
och gick det at helvete. Det blev jlaskan istallet for boll en. Jag maste ju trosta mig. Jag kunde ju 
inte bara sta dar och trixa med hollen for mig sjalv och kiinna att ingen djtivel egentligen hrydde sig 
om en. Sjalvfortroendet vack." ... (Asset och pappan 1990, s 49-50) 

Huvudpersonen Simon skrams forst av Lasse Labans yttre, men passionen for fotboll for
enar dem. 

Ett annat sorts missbruk kan man lasa om i "Cicero", namligen sniffning av lim. Cicero och 
hans kompisar som ar gatpojkar i Brasilien sniffar lim for att sta ut med och for att glomma 
sin misara situation. Har ar det bam som missbrukar och de anvander missbruket som eska
pism. 

Under den har rubriken har vi ocksa valt att titta pa ungdomars konsumtion och installning 
till alkohol. Detta har vi funnit i tre av ungdomsromanema: "Drommen", "}redagen den 
13:e" och "Michelle". 

I "Drommen" ar det skinheadsen som ar alkoholpaverkade och under ruset forsoker de 
forstora en skolfest, en av dem trillar genom ett fonster, de slar sonder andra· fonsterrutor 
och gapar och skriker. Pa sjalva skolfesten fOrekommer ingen alkohol och deltagama dar 
ringer polisen for att bli av med skinheadsen. 
En vinkling som ar mycket lik vuxenvarldens installning till alkohol, fi.nns i roman1en 
"Michelle". Dar dricker Thomas 16 arvin och ol i social samvaro med den kvinna som han 
ar foralskad i, Michelle. Thomas anvander alkohol mer som vuxna, dricker ett par· glas i 
goda vanners sallskap. 
Boken "F'redagen den 13:e" ar skriven for att vacka debatt om ungas alkoholanv~tndning. 
De tva huvudkaraktarema Annika och Ricko delar installningen att alkohol inte ar bra . 

... "Visst var det jtivligt 11-12-aringar drack alkohol sa att de spydde. 
Visst var det nat galet nar hans egnajamnariga sop och slog sander mohler. 
Men det var inte han som skulle saga sa, det var de vuxna som sku/le saga sa. 
Sjalv skulle han harajlina nar de vuxna klagade.Flina och vara solidarisk med ganget. 
Det gjorde han ocksa nar han var tillsammans med ganget. Da jlinade han och sa hall 
kaften. Och: Ni begriper er inte pa ungdomen. 
Nar han var ensam tankte han inte sa. Da hegrep han att det galet att supa och sla sander 
mohler som var dyra och som foraldrarna fick beta/a med skattepengar. 
Nar han var ensam Uinkte hansom en vuxen. " ... (Fredagen den 13:e 1990, s 36) 

Senare i romanen anvander Ricko anda alkohol for att !a battre sjalvfortroende, i en situa
tion dar han kanner sig osaker. Det som forst har gjort att de bada har en negativ installing 
till alkohol ar att Annika ser hur den paverkar hennes pappa: han tar ett "par"glas pa helg
ema for att koppla av fran job bet. Medan Ricko ser 11-12 aringar som dricker tills de spyr 
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och det skrammer honom. Att Ricko anda tar till alkohol kan hero pa osakerhet pa sig sjalv 
och att det i samhallet ar accepterat att "styrka sig". 

4.1.4 SJUKDO~rl/OHALSA 

I detta stycke har vi valt att skilja pa fysiska sjukdomar och psykisk ohalsa. Fysisk sjukdom 
forekommer i sju av ungdomsromanema och psykisk ohalsa i tva. 

Vi raknar alkoho!lism som en sjukdom och det forekommer i tva romaner: "Hittelonen" och 
"Asset och pappan". I den forra ar det Alvars pappa och i den senare Simons pappas kern
pis Lasse Laban som iir ar alkoholiserade. 
Sjukdomar som hor ihop med undemaring forekommer i romanema "Cicero" och "Dram
men" bland fattiga manniskor (Brasilien och Eritrea). Ofta ar det bam som ar undemarda, 
har uppsvallda magar, inalvsmask och andra sjukdomar. 
Andra forekommande sjukdomar i romanema ar nar Simons pappa f'ar en hjartattack och 
dor ("Asset och pappan"), Kristins lillasyster Sarah dor i leukemi ("Hittelonen"), en av 
Magdalenas arbetskamrater dor i lungcancer ("Dar du staller mig"), Karstins mormor dor i 
brostcancer ("Vi sst .fan viii du !") och Anettes tvillingsyster dor av en tumor i lillhjaman 
("Kan ingen hjalpa Anette?"). 

Psysisk ohalsa farm vi i ungdomsromanerna "Kan ingen hjalpa Anette?" och "Visst fan viii 
du!". 

Huvudpersonen .Anette (i romanen ''Kan ingenf?jalpa Anette?") har forsokt att bega sjalv
mord och hamnat pa bampsyket. De bakomliggande faktorema ar flera och det som fick 
bagaren att rinna over var att rektom, de fiesta lararama och foraldrar ville ha bort Anette 
fran skolan da hon ansags besvarlig. Aven Anettes mamma mar psykiskt da.Iigt och efter 
Anettes sjalvmordsforsok laggs hon in pa sjukhus. 
Karstins psykiska problem (i "Visstfan vill du!") beror pa incest. For att overleva gar 
Karstin in i en sirmessjukdom dar hon bl.a. hor roster inom sig . 

... "Det iir alia mojliga som skriker elaka saker, det sniilla sager mormor. Jag har inte talat 
om for nan att hon pratar med mig. Hon borjade ibland, bara da och da, vecka 18, men nu 
pratar hon nlistan he/a tiden. 
-Min Iilla vtin, sager hon, men sa fort hon h6rs kommer nagon annan och skriker pattlisa 
eller ga och dra nat gamma/t over dig eller visst kanner du igen mig eller ungen tir inte klok, 
eller nat annat elakt sa he/a huvudet ekar. 
Nu pratar dom mest ntir dom har lust bara. Forut dom sista dagarna i skolan skrek dom hela tiden. 
Det var sa svart att hora nat annat da. Jnte ens ntir jag pratade ~tilv var dom tysta. " ... (Visst fan 
vill du! 1990, s 25) 

Karstin blir intag1en pa bampsyket, men efter det att hon blivit utskriven begar hon sjalv
mord genom att hoppa framfor ett tag. 

4.1.5 MILJOFRAGOR 

Av denio utvalda ungdomsromanema var det ingen bok som tog upp miljofragor i nagon 
form. 
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4.1.6 RORELSER OCH FORENINGAR 

Av de nio ungdomsromanema forekommer det i tre stycken att ungdomar ar med i m1gon 
form av rorelse eller forening. 
I romanen "Drommen" ar Fimpen (en av karaktarema) med i en forening som heter 'hem
vamsungdom', Simoni "Asset och pappan" armed i en fotbollsforening och i "Diir du 
statler mig" ar Magdalena och Bjorn medlemmar i en frireligios rorelse. 

Enda ovriga kontakten med rorelser och foreningar som finns i romanema ar den freds
vecka som annordnas i boken "Drommen", dar elevema pa en skola bjuder in olika :freds
organisationer under en vecka. 

Vad vi har kunnat sear att ingen ar medlem i nagon politisk forening eller nagon miljo
forening. 

4.1. 7 UNGDOMARS MEDIAANVANDNING 

Forst kan man saga att i "Cicero" finns ingen mediaanvandning, bara massmediebevakning 
av markockupation som gars av fattiga manniskor. 
I ovrigt kan man se att datorer inte forekommer alls och att ovriga medier forekommer for
vanansvart lite. 
Direkt anvandning av TV och video finns i "Michelle" och "Visstfan viii du!",dar huvud
karaktarema tittar pa video och TV. 
Telefoner somju ofta forknippas med ungdomar, anvands valdigt lite och bara direkt i 
romanen "Drommen". 
Ett annat omrade som ar starkt forknippat med ungdomar ar musik, men detta omrade ar 
bara representerat i tva av romanema: "Fredagen den 13:e" och "Michelle". For huvud
karaktarema i dessa backer ar musiklyssning en valdigt viktig deli deras liv. 

4.1.8 ARBETSMARKNAD- SKOLA 

Det vi har tittat pa undet denna rubrik ar om ungdomama i romanema arbetar eller gar i 
skolan. 
Den enda roman dar huvudpersonen inte gar i skolan eller arbetar ar i "Cicero". I:stallet s~al 
han och utfor vissa tjanster for att overleva. 
I romanen "Dar du statler mig" har Magdalena ett arbete pa posten som hon bo~jade pa 

efter en tvaarig gymnasielinje. Den andra huvudpersonen i "Dar du staller mig" har gatt en 
treang gymnasielinje och fortsatte sedan pa en folkhogskola. 
I de ovriga sju romanema ("Asset och pappan", "Hittelonen", "Drommen", "Visstfan vill 

du!", "Kan ingen hjalpa Anette?" och "Fredag den 13:e") gar ungdomama i skolan pa olika 
skolnivaer. 

4.1.9 FAMILJESTRUKTUR 

Har redovisar vi ungdomsromanernas huvudkaraktarers olika familjestrukturer sam vi 
uppfattade dem. Inom va.Ije kategori har vi valt att skilja pa 'den normala familjen' och 
'familjen med problem'. 

- karnfami~i (mamma+pappa+minst ett bam). 

34 



I tre romaner fann vi 'den normala karnfamiljen': "Asset och pappan" - pappa, mamma, 
Simon och tva storebroder. "Dar du staller mig" - familj 1: mamma, pappa, Bjorn och tva 
smasyskon. Familj 2: mamma, pappa, Magdalena och ett smasyskon. "Michelle"- mamma, 
pappa, Thomas och en lilla syster. 

I fyra romaner fann vi 'karnfamiljen med problem': "Visst.fan vill du!"- mamma, pappa, 
Karstin och en storebror. "Kan ingen hjalpa Anette?" - mamma, pappa och Anette. 
"Fredagen den 13:e", familj 1- mamma, pappa och Annika. "Hittekmen"- mamma, pappa 
och Kristin. 

- blandfamilj (minst en foralder+annan vuxen+minst ett barn+eventuella halvsyskon). 

Detta aret forekorn inga blandfamiljer i ungdomsromanerna. 

-skilsmassofamilj. 

Detta aret fann vi tre skilsmassofamiljer och alia tre 'den normala skilsmassofamiljen': 
"Drommen"- mamma och Yussuf "Hittelonen"- mamma, Alvar och lillebror. "Jtredagen 
denl3:e", familj 2- mamma och Ricko. 

- ensamstaende foralder (foralder som aldrig varit gift eller dar partnern ar dod+minst ett 
barn). 

Detta aret forekom inga ensamstaende foraldrar i ungdomsromanerna. 

Romanen "Cicero" faller utanfor kategorierna, da huvudpersonen Cicero har overgivits av 
sina foraldrar da de trodde han var dod. 

4.1.10 OVRIGA OMRADEN SOM UNGDOMSROMANERNA TAR UPP 

"Cicero" - poliskorrumption, global fattigdom, polisbrutalitet, gatubarn, politisk jordreform, 
overlevnad 
"Vi sst .fan viii du !''' - incest, mobbning i skolan, sjalvmord, forlust av nara anhorig 
"Kan ingen hjalpa Anette?"- forlust av nara anhoriga, psykvarden, kritik av skolsystemet, 
forsok till sjalvmord 
"Drommen" - kriget i Eritrea, global fattigdom, sokande efter en egen identitet, bistands
hjalp 
"Dar du staller mig" - religion, sokande efter egen identitet 
"Asset och pappan" - idrottsetik, forlust av nara anhorig 
"Michelle" - sokande efter en egen identitet 
"Hittelonen" - sokande efter egen idetitet 

4.2 1990, DEl, 2 

I denna andra del av 1990 har vi gatt igenom Statens ungdomsrads "Arsbok om ungdom". 
Vi har tittat pa va.d de dar tagit upp i sin temadel, d.v.s vad som anses viktigt for ungdomar 
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det aret. Temadelen for det har aret behandlar vad ungdomar tror om fram-tiden och laget 
idag. 

4.2.1 UNGDOMARS SYN PA SIN FRAMTID 

Man boijar arsboken med en undersokning gjord pa uppdrag av statens ungdomsrad. 
Under-sokningen baseras pa ett antal SKOP-intervjuer3 med ungdomar i aldem 16-25. Det 
man har tittat pa ar ungdomars syn pa sin framtiden och pa sitt dagslage. ( Arsbok om 
ungdom 1990, s. 8) 

Framtidsbilden visar att killar har en mer optimistisk framtids syn an tjejer. Exempelvis tror 
fler killar an tjejer att det blir mojligt att ratta till miljoproblemen och att bota svara sjuk
domar, som HIV/aids och cancer. Ungdomar tror pa tekniken men daremot ar de: inte lika 
hoppfulla nar det galler att utrota krigshot och varldssvalt4.Trots detta uppger 74% av 
ungdomarna att de vill ha bam i framtiden, det ar fler tjejer an killar som vet si:ikert att de 
vill ha barn. Utav dess 74% ar det 2/3 som vill vara hemma med sina barn, detta galler lika 
mycket for bade killar och tjejer. (ibid, s 9-13) 

F orfattama till undersokningen tror att ungdomar kommer att behovas pa nittiotalets arbets
marknad och det som oroar dem ar om ungdomar kommer att ta de jobb som erbjuds. Nar 
man fragade ungdomama i SKOP-intervjun vad Som var viktigt nar det gallde att valja ett 
arbete, svarade hela 44% att "intressanta uppgifter" var viktigast medan endast 11% angav 
"hog Ion" som viktigast. Det materiella ar inte langre lika viktigt for ungdomar, men det 
fanns vissa skillnader mellan konen i svaren. (ibid, s 14-15) 

Den viktigaste politiska fragan bland ungdomar var miljon (56% svarade detta), narmast 
efter kom sjukvarden (med 14%). Undersokningen visar att svenska ungdomar ar miljomed
vetna, men nar man narmare fragade efter atgarder var inte lika manga beredda att vidta 
sadana. Som t. ex. att sanka levnadsstandarden for att minska miljoproblemen. P,a det hela 
taget var tjejer mer engagerade an killarna i miljofragor. (ibid, s 16-19) · 

Nar man fragade ungdomama om de var beredda att arbeta politiskt aktivt, svarade 67% 
"JA",men det ar bara 10% som ar medlemmar i ett politiskt parti eller ungdomsfbrbund.5 I 
politiska fragor tittade man pa EG-fragan och dar var 50% av ungdomarna mer <~ller mindre 
positiva till en EG-anslutning, 24% var negativa och 25% var osakra. (ibid, s 20--22, 28) 

I undersokningen finner man att ungdomar visserligen inte ar sarskilt intresserade av parti
politik, men ar patagligt engagerade i olika samhallsfragor. Bl. a. var ungdomarna beredda 
att bara ett marke for att stodja en organisation, samla in pengar, demonstrera eller delta i 
aktioner mot myndigheter och foretag. Nar det gallde fragan att paverka politiska beslut an
sag 45% att det var mojligt, 45% att det inte. var mojligt och 10% var osakra. 2/3 av ung
domarna i SKOP-undersokningen var missnojda med politikernas satt att hantera ungdom
ars intressen. (ibid, s 22-27) 

3 SKOP=SKandinavisk OPinion 
4 Langre fram i denna arsbok kan man lasa olika intervjuer med unga manniskor om deras tro pa sin framtid 
(s. 55- 67 och s. 82- 94) 
5 I denna arsbok har man dock tagit fasta pa dessa I 0% som ar aktiva och pa sidorna 34-48 kan man Uisa 
intenjuer med 4 politiskt aktiva ungdomar. 
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I fragan om ungdomars installning till flyktingar och invandrare svarade 40% av ung
domarna att de var "neutrala", 36% var positiva, 25% negativa, 9% valdigt positiva och 
11% valdigt negativa. Men nar man fragade om Sverige sk:ulle ta emot fler eller farre in
vandrare och flyktingar, svarade svarade 44% av ungdomarna fiirre., 45% lika mcinga och 
11% ville ta emot tkr. (ibid, s 29) 

Jamfor man derma undersokning med de lasta ungdomsromanema for detta ar, kan vi inte 
saga direkt nagot om ungdomars positiva eller negativa framtidsbild. Daremot kan man 
dela i romanema i tre olika kategorier: 
- slutar "hoppfullt", zyra stycken: "Dar du staller mig", "Hittelonen", "Drommen", "Kan 
ingen hjalpa Anette?" 
- slutar "morkt", tre stycken: "Fredagen den 13:e", "Visst.fan vill du!", "Cicero" 
- slutar "osakert", tva stycken: "Michelle", "Asset och pappan" 

Romanemas ungdomar befinner sig alia i skolan utom i tva romaner: "Dar du staller mig" 
och "Cicero". Magdalena i "Dar du staller mig" jobbar pa posten och jobbar dar inte i 
forsta hand for pengarna, utan for att hon trivs. Daremot star gatpojken Cicero i romanen 
"Cicero" helt utanfor den accepterade sociala sfaren. Av detta har vi konstaterat att for
fattarna inte vill ge sig in pa arbetsmarknadsomradet. I och for sig stammer detta val over
ens med det faktum att ungdomar idag gar langre i skolan. 
I ungdomsromanema har vi inte k:unnat hitta nagot miljomedvetande, varken passivt eller 
aktivt. Detsamma galler for politisk aktivitet, det forekommer inte over huvudtaget. 
Daremot kan man tala ett samhallsengagemang i romanen "Cicero", dar de fattiga slass mot 
myndighetema £or sina rattigheter. Ocksa i romanen "Drommen" forekommer ett samhalls
enagemang, nar man samlar in och skickar bistandsmaterial till det krigsharjade Eritrea. 
Samhallsengagemang fanns ocksa i roman en "Dar du staller mig" dar Bjorn (en av 
huvudpersonema) utbildar sig till missionar for att arbeta i Afrika. 

Nar det galler ungdomars installning till invandrare och flyktingar, vill vi har papeka att det 
inte fanns nagra direkt sadana inslag i ungdomsromanema. Det narmaste ar i romanen 
"Drommen" dar karaktaren Yussuf ar adopterad och moter vissa fientliga gliringar av 
rasistisk karaktar, innan han blir accepterad i skolan. (Ett sadant monster med olika tester 
forekommer doc:k ide fiesta skolmiljoer, nar man kommer som ny elev.) Men Yussufhar ett 
starkt psyke och skojar och skamtar bort det. Aven skinheads forekommer, men deras ilska 
ar inte direkt riktad mot Yussuf Han kommer dock i 'skottlinjen' och f'ar en rasistisk 
kommentar. 

4.2.2 UNGDOM:SBROTTSLIGHET 

Vi dare fanns artikeln "Ungdomsbrottsligheten okar inte", av Katarina S Hallingberg som 
handlar om ungdomsbrottsligheten. I denna artikel intervjuar hon Torbjorn Israelsson, som 
job bar pa statistiska centralbyran med kriminalstrategi. T orbjorn Israelsson sager att ung
domsbrottsligheten ar konstant, aven om det rent statistiskt satt ser ut att minska. Detta be
ror pa att barnkullarna under senare ar blivit mindre, men tjejemas del i brottsstatistiken 
okar. 
Till karaktaren skiljer sig ungdoinsbrotten fran vuxenbrotten. V anliga ungdomsbrott ar 
vaskryckning, legitimationsforfalskning, bilstold och vissa typer av inbrott. Brotten skiljer 

37 



sig aven mellan pojkar och flickor, dar pojkarna har mer trafikbrott och vrudsbrott, medan 
flickoma har mer snatterier och bedragerier. (ibid, s 49-51) 

JamfOr man denna artikel i arsboken med ungdomsromanema, finner man att i fyra av de 
nio romanerna begas en brottslig handling. Dessa brott fordelar sig sa att, tva begiis av 
kvinnliga karaktarer och tva av manliga karaktarer. I romanen "Cicero" stjal Cicero mat for 
att overleva, Karstin i romanen "Visstfan vill du!" snattar godis som hon trostater och detta 
beror pa incest, medan Michelle i romanen "Michelle" ar efterlyst av Interpol och ar en 
intemationell brottsling, och i romanen "Drommen" slar nagra skinheads in fonsterrutor pa 
en skolfest. 
Tre av brotten kan knappast raknas som tung kriminalitet: att stjala mat, snatteri och att sla 
sonder fonsterrutor. Medan det i tva av brotten finns forsaeliga anledningar, att Citcero stjal 
for sin overlevnad och att Karstin snattar. 

4.2.3 FORENINGSVERKSAMHET 

I arsboken harman artikeln "Vaddttforeningar", som handlar om ungdomar och foreningar. 
Christiaan Hollander konstaterar att bland bam och ungdomar ar 70 % medlemmar i en 
eller flera foreningar. Artikelforfattaren havdar att manga av dagens foreningar ar forlegade 
till sin struktur. Foreningarna maste fomya sig for att overleva. (ibid, s 52, 54) 

JamfOr man denna uppgift om att sa manga ungdomar skulle vara medlem i en forening 
med ungdomsromanema, blir man lite forvanad. For saar fallet bara i tva romaner: "Asset 
och pappan", dar Simon ar med i en idrottsforening och "Drommen", dar Fimpen ar med i 
nagot som kallas Hemvamsungdom. 

I ovrigt ar den enda kontakten med foreningar som ungdomar i romanema har, i romanen 
"Drommen", dar man under en fredsvecka bjuder in olika foreningar. 

4.2.4 SVERIGES ALDERSTRUKTUR 

Artikeln "Frlm pyramid till boll. En befokningsekonomisk betraktelse", av Per Broome och 
Rolf Ohlsson i arsboken behandlar Sveriges aldersstruktur (befolkningspyramid). Dar kan 
man lasa om att pyramidformen har andrats till den idag mer ronda variant och forfattama 
tror att vi gar mot en rektangel. F orfattama tar ocksa upp om de forvantade nya faktorer in
om arbetsmarknaden, som bl. a. kommer att innebara en okad rorlighet. I en sadrut1 har 
aldersstruktur kan man ocksa avlasa forandringar i familjerelationer och familjestrukturer. 
(ibid, s 62-67) 

Detta avsnitt kan nog i och for sig anvandas om man vill titta pa rudersfordelningc~n i ung
domsromanerna. Vi har dock valt att inte ta med detta i var uppsats. 

4.2.5 UTBILDNING PA 90-TALET 

I artikeln "Ut ur.folkhemmets trygga famn", diskuterar artikelforfattaren Jiirgen Hartmann 
utbildningen pa 90-talet i den svenska skolan. Forfattaren har tittat pa hur skolutbildningen 
har gestaltat sig under aren och bl. a. pekar han pa att skolan inte riktigt har hangt med i de 
snabba samhallsforandringarna. Det som bland annat har skett under aren ar att man har in
fort langre obligatorisk skolgang, langre arbetsutbildning och en starkare kontroll funktion 
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av elevema. Men derta system har inte utvecklats pa samma slitt som elevemas utgangs
punkter och skolan behover ta till sig dessa nya aspekter, for att det skall karmas menings
fullt for elevema. (ibid, s 69-77) 

Med utgangspun.kt av denna artikel har vi tittat pa hur skolan har gestaltats i de nio ung
domsromanema. 

-I fern av roman.er forekommer det att ungdomama inte gar i skolan eller art romanen ut
spelar sig i en sfiir dar skolan inte ingar ("Dar du staller mig", "Cicero", "Asset och papp
an", "Michelle" och "Hittelonen"). 

-I tre av romane:ma gar ungdomama i en skola som har problem och/eller framstalls nega
tivt: "Fredagen den 13:e", skolan ar okand i bela Sverige for sina problem, elevema vanda
liserar, larama ar radda och ingen orkar riktigt bry sig. 
"Visstfan vill du.'", dar Karstin blir mobbad och utstort av de andra elevema och skolperso
nalen ar likgiltig eller vill inte se problemen. 
"Kan ingen hjalpa Anette?", dar rektor, flera larare och foraldrar vill fa bort Anette fran 
klassen och skolan, darfor art ingen av skolpersonalen har taget reda pa fakta eller forsokt 
forsta Anette. 

-I tva av roman€~ma benamns skolan som positiv och kreativ. I"Drommen", verkar det vara 
en god relation mellan larare och elever bl.a. samverkar de till en fredsvecka. 
I "Dar du staller mig", dar gar Bjorn pa en folkhogskola som han finner stimulerande och 
givande. 

4.2.6 UNGDO~VISFORSKNING 

Cecilia Wadensj<> behandlar i artikeln "Ungdoms- och framtidsforskning" ungdoms- och 
framtidsforskning (ibid, s 78-81 ). 

Detta ar nanting som vi redan har behandlat, se 2.2-2.2.2 (s 8-13) men av naturliga skal 
forekommer inte amnet i romanema. 

4.3 1991, DEL 1 

Av de 27 ungdomsromaner klassificerade uHc som gavs ut under 1991 har vi funnit nio 
stycken vara samtidsrealistiska ungdomsromaner. Dessa nio romaner var: "De hemlosa" av 
Arne Lundgren, "Gatflickan" av Mats Larsson, "Han sa Ja!" av Bo R Holmberg, 
"Hokautostradan" av Anita Eklund Lykull, "Jonns andra resa" av Hakan Jaensson, 
"Kalsonger med grana a/gar" av Mats Berggren, "Liberty star" av Hans Nordstrom, "Tiga 
ar guld" av Canrtie Moller och "Tviirnit" av Bo Bergman. 

4.3.1 INVAND:RAR- OCH FLYKTINGFRAGOR 

Av nio ungdomsromaner utspelar sig sju stycken i Sverige och i fyra av dessa ("Tiga ar 
guld", "Liberty Star", "Han sa Ja!" och "Hokautostradan") forekommer invandrare I 
flyktingar. Av de: tva aterstaende bockema utspelar sig en i Brasilien ("Ga~flickan") och en 
utspelar sig i en latinamerikansk huvudstad ("De hemlosa"). 
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I tva av de fyra romaner dar invandrare I flyktingar forekommer, ar det invandrare fran de 
nordiska landerna. I romanen "Han sa Ja!" har huvudpersonen Linda tva klasskamrater vars 
foraldrar har invandrat fran Finland och i romanen "Hokautostradan" bar huvudpersonen 
Caspar tva klasskamrater som bar invandrat fran Danmark. 
Namnas kan ocksa att Caspars mammas slakt kommer fran Tyskland och de flydd1e undan 
judeforfoljelsen pa 30-talet i Tyskland, till Sverige och adopterade ungdomar som gar i 
Caspars klass. En adopterad flicka, fodd i Sri Lanka, namns i romanen "Han sa Ja!". 

Flyktingar i egentlig mening namns kort i romanen "Han sa Ja!", dar Linda berattar for 
lasaren om en flyktingforlaggning fern mil norr om samhallet som Linda bor i. Av Lindas 
resonemang om flyktingforlaggningen :f'ar vi intycket art hon ar positivt installd till flykt
ingar. 

... "Men fem mil norr om samhallet finns en jlyktingforlaggning jaktiskt. I somras bodde 
sakert hundra manniskor fran Eritrea daruppe. !bland kom de ner till samhallet. De var 
och handlade eller gick till tandlakaren. Da satte de farg pa den hiir trista byn. Men de 
var ju daruppe bara nagra manader innan de jlyttas m1gon annanstans sa inte blir det att 

nagon borjar i skolan htir. " ... (Han sa Ja! 1991, s 56) 

I de tva aterstaende romanerna dar invandrare I flyktingar aterfinns, ar dessa flyktingar fran 
Iran och Chile. Mohammed i romanen "Tiga ar guld', har ensam flytt fran kriget i Iran och 
hamnat pa en flyktingfurlaggning i norra Sverige. Minnena och upplevelserna Mohammed 
bar pa ar sa plagsamma art han har tappat minnet. Manuel och hans foraldrar i romanen 
"Liberty Star" bar flytt fran Chile, darfor art dar forsvinner folk pa grund av sina ilsikter. 
Manuel och hans foraldrar har bott pa en flyktingforlaggning i norra Sverige i ett iir, nar de 
f'ar besked om att de skall utvisas. 

4.3.2 RASISM 

I de nio ungdomsromanerna som vi bar last, bar vi inte funnit nagon utalad eller antydd 
rasism. 

4.3.3 MISSBRUK 

I tre av de nio ungdomsromanerna forekommer missbruk av alkohol och droger. 

Alkoholmissbruk forekommer i alia tre romanerna, "Tiga ar guld', "Han sa Ja!" och "Gat
flickan", men ar inte nagot direkt huvudtema. I romanen "Tiga ar guld' ar det Lisas (en av 
huvudpersonerna) mamma som ar alkoholist, och nu skall mamman laggas in for avgiftning. 
Lisa bar bela tiden tagit ansvar for sin mamma och forvarat benne, liven nar det har inne
burit besvikelser for Lisa sjalv. I romanen "Han sa Ja!" namner Linda art hon har en klass
kamrat, som bar en alkoholiserad pappa. Medan alkoholmissbruket i romanen "Gatjlickan" 
ar mycket mer utspritt och ar vanligt bland huvudkaraktarens kompisar, d.v.s bland gatu
barnen. De dricker for art glomma sitt miserabla liv. 

Drogmissbruk finns i romanen "Ga(flickan", bland gatubarnen. Bland annat roker de 
marijuana spetsat med kokain. Drogerna anvands precis som alkohol for eskapism. 

Under den bar rubriken har vi ocksa valt att titta pa ungdomars konsumtion och installning 
till alkohol. 
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Detta har vi funnit i tre av denio ungdomsromanema: "Han sa Ja!", "Tiga ar guld" och 
"Ga(flickan". 
Man kan saga att dessa tre romaner representerar tre olika satt att forhcUla sig till alkohol. 
Asikten att en del alkohol gar bra att dricka ( i det har fallet endast 61), finns i romanen 
"Han sa Ja.'" dar Linda tycker att det ar okej att hennes framtida man dricker 61. I romanen 
"Tiga ar guld'' ar installningen en helt annan. Lisa tycker inte om alkohol eftersom hennes 
mamma ar alkoholist . 

... "Tyst och beslutsamt tar sig Lisa upp ur sangen, smyger over go/vet mot badrummet. Om 
Louise vaknar nu blir det brak. De kommer att sliiss men Lisa tanker inte ge sig. Hon ska 
hti/Ja ut innehiillet i den dar sista undangomda jlaskan. Det ska mamma ha for att hon /jog. 
lmorgon bitti ska mamma tvingas se sanningen i vitogat ulan att ha nagot aft skolja ned 
angesten me d. Torr i halsen ska hon fa oppna ytterdorren nar det ringer. " ... (Tiga ar 
guld 1991, s 16) 

Den st6rsta toleransen gentemot alkohol finns i romanen "Gatjlickan", dar alkoholen ar ett 
naturligt inslag i vardagen. 

Namnas kan ocksa att i romanen "Han sa Ja!" f'ar Linda och hennes klasskompisar informa
tion om sniffning, alkohol, narkotika och tobak i skolan. 

4.3.4 SJUKDO:M/OHALSA 

I detta stycke har vi valt att skilja pa fysiska sjukdomar och psykisk ohalsa. Fysisk sjukdom 
forekommer i fyra av ungdomsromanerna och psykisk ohalsa i tre. 

Vi raknar alkoholism som en sjukdom och det forekommer i tva av romanema: "Tiga ar 
guld", Lisas mamma och i romanen "Han sa Ja!", Lindas klasskompis pappa. 
Andra forekommande sjukdomar i romanema ar i "Hakautostradan", dar Caspars tva klass
kompisars mormor har en sjukdom som g6r henne tankspridd och forvirrad. Vilken sjuk
dom det rtir sig om, framgar inte av texten. I romanen "De hemlasa" ar de fattiga manni
skoma undemarda och svaga. 

Psykisk ohaisa fann vi ungdomsromanema "Jonns andra resa", "Tiga ar guld" och 
"Kalsonger med grana a/gar". 
Jonns mamma (i romanen "Jonns andra resa") ar manodeppresiv och psykiskt instabil. Hon 
har forstikt ta liv•et av sig tre ganger och ar inte sa bra pa att leva ett normalt "Svensson-liv" . 

. . . "Det han de att hon var fruktansvart up pat och vi sst kunde hon fa stiidryck e/ler plotsligt 
krava att jag skulle i sang klockan atta- eller hyra en massa videojilmer for aft fa mig att 
hlilla henne sallskap till gryningen. Var hon ledsen blev det ingenting av nagonting. lbland 
slog det om snabbt och da stod dammsugaren kvar mitt pa golvet. ''(. .. ) ''Behovde hon vara 
storfick jag vara liten. Var hon liten miiste jag var stor. 
'Manodepressivitet' sa dardoktorn. " ... (Jonns andra resa 1991, s 20-21) 

Muhammed (i romanen II Tiga ar guld") har upplevt sa svara saker att han har tappat minnet 
for att kunna tiv~:rleva. Han beh6ver hjalp med att bearbeta sina upplevelser. 
I ungdomsromanen "Kalsonger med grana a/gar" mar huvudpersonens pappa psykiskt 
daligt, darfor att pa pappans jobb har man b6Ijat med tidsstudier i avsikt att effektivisera 
arbetet och kanske skara ner pa personalen. 
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I ovrigt namns bara sjukdomen biv/aids, i forbigaende i romanen "Hokautostradan~'~. Detta 
under en lektion i skolan. 

4.3.5 MILJOFRAGOR 

I de nio ungdomsromanerna finns ingen anknytning till miljon, forutotn en mening/kommen
tar i romanen "Hokautostradan". Dar berattar Caspar att man i skolan diskuterar miljo
forstoring och om hur sjuk bokskogen ar i Skane. 

4.3.6 RORELSER OCH FORENINGAR 

A v de nio ungdomsromanerna sam vi har last, forekommer det endast i en att en p~erson ar 
medlem i en forening eller rorelse. Detar i romanen "Hokautostradan", dar bipersonen 
Katja gar pa en fotokurs. 
I ovrigt forekommer inte foreningar eller rorelser i romanerna. 

4.3.7 UNGpOMARS MEDIAANVANDNING 

I tva av de nio ungdomsromanerna finns det ingen mediaanvandning ails; "De hemlosa" och 
"Ga[flickan". De utspelar sig bland fattiga manniskor och gatubarn i Sydamerika. 

Noteras ska ocksa att datorer inte forekommer i romanerna och ovriga medier forvanans
vart lite aven detta ar. I ovrigt ar det lite telefonerande, direkt telefonanvandning finns i 
"Tvamit", "Hokautostradan", "Jonns andra resa", "Tiga ar guld"och "Han sa Ja!". 

Att titta pa TV och/eller video ar ett populart noje, men i romanerna anvands dessa direkt 
bara i tre romaner "Han saja!", "Hokautostradan" och "Kalsonger med grana a/gar". I de 
tva forsta romanerna gar man aven pa bio. Indirekt TV-tittande forekommer i tva romaner: 
"Tiga ar guld" och i "Jonns andra resa". 

Omradet musik som ofta forknippas med ungdomar, forekommer forekommer endast i en 
av romanerna "Hokautostradan". 

4.3.8 ARBETSMARKNAD - SKOLA 

Det vi har tittat pa under denna rubrik ar om ungdomarna i romanerna arbetar eller gar i 
skolan. 

I fyra av romanerna gar inte alla ungdomar i skolan. I "Gatjlickan", stjal gatubarncm for att 
overleva, i "Liberty Star" har Manuellevt pa flyktingforlaggning och ska nu utvisas. 
Romanen "Jonns andra resa" borjar pa sommarlovet och nar skolan sedan borjar :ar Jonn 
och hans mamma pa rymmen. I "Tiga tir guld' lever Muhammed pa en flyktingforlaggning 
och har tappat minnet. Lisas farmor sam stadar i Lisas skola, ser dock till att Muhammed 
tlr hjalpa henne, sa att han inte blir belt isolerad. 

Ingen av ungdomarna i de nio romanerna har ett fast arbete, men i tva av romanerna har 
ungdomarna sommarjobbat: "Tvamit", dar Per har jobbat pa ett bygge och "Hok-
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autostradan", d~lr Caspar har salt gronsaker och blommor i en liten affar. Caspar hjalper 
ibland aven till i affaren efter det att skolan har borjat. 

Gar i skolan gor ungdomama i sex av romanema: "Tiga ar guld", "Han sa Ja!", "Tvamit", 
"Hokautostradan", "Kalsonger med grona algar" och "De hemlosa", detta pa varierande 
skolnivaer. 

4.3.9 FAMILJJI!:STRUKTUR 

Har redovisar vi ungdomsromanemas huvudkaraktarers olika familjestrukturer som vi 
uppfattade dem. Inom varje kategori har vi valt att skilja pa 'den normala familjen' och 
'familjen med problem'. 

- karnfamilj (mamma+pappa+minst ett bam). 

I tva romaner frum vi 'den normala karnfamiljen': "Liberty Star"- mamma, pappa och 
Manuel. "Tvtirnit" - mamma, pappa och Per. 

I tva romaner frum vi 'kamfamiljen med problem': "Jonns andra resa" - mamma, pappa och 
Jonn. "Hokautostradan"- mamma, pappa, Caspar och en lillasyster. Familjens problem 
resulterar i skilsmassa mellan foraldrama. 

- blandfamilj (minst en foralder+annan vuxen+minst ett barn+eventuella halvsyskon). 

Detta aret fann vi bara en blandfamilj och det var 'den normala blandfamiljen': "Han sa Ja!" 
- mamma, pappa, Linda och tva aldre halvsyskon. 

- skilsmassofamiU. 

Detta aret fann vi bara en skilsmassofamilj och det var en 'skilsmassofamiljen med problem': 
"Tiga ar guld" - Lisa som forst bor hos sin mamma, men sedan flyttar till sin pappa. 

- ensamstaende foralder (foralder som aldrig varit gift eller dar partnem ar dod+minst ett 
bam). 

Detta aret fann vi bara en ensamstaende foralder och det var en 'ensamstaende utan 
problem': "Kalsonger med grona a/gar"- dar Mats lever ensam med sin pappa, efter det att 
hans mamma dog nar han var tre ar. 

Tva romaner faller utanfor kategoriema: "De hemlosa" - som ar en kollektivroman, dar man 
:far folja en rad olika familjer. "Ga(flickan" - dar Esmeraldas mamma ar prostituerad och hon 
vet inte vern pap pan ar. Esmeralda lamnar 'hemmet' och syskonen, for att leva med broderns 
gang. 

4.3.10 OVRIGA OMRADEN SOM UNGDOMSROMANERNA TAR UPP 

"De hemlosa" - de hemlosas kamp for ett dragligt liv, politisk oro 
"Hokautostradan" - sokande efter en egen identitet, religion, mobbning 
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"Tvarnit" - misshandel, sokande efter en egen identitet 
"Han sa Ja!"- sokande efter en egen identitet 
"Gatflickan" - bamprostitution, gatubam, overlevnad 
"Tiga ar guld'' - sokande efter en egen identitet 
"Liberty Star"- narkotika smuggling 
'iJonns andra resa"- overlevnad 
"Kalsonger med grana a/gar" - familjerelationer, misshandel 

4.4 1991, DEL 2 

I denna andra del av 1991 har vi gatt igenom Statens ungdomsrAds "A'rsbok om ungdom". 
Vi har tittat pa vad de dar tagit upp i sin temadel, d.v.s vad som anses viktigt for ungdomar 
det aret. Temadelen for det har aret behandlar ungdomars estetiska uttrycksformer. 

4.4.1 SKAPANDE 

Inledningen "Kreativitet" i arsboken tar upp det som hela temadelen bygger pa, nalmligen 
kreativitet. Man f'ar veta att kreativitet alltid har varit en viktig del av de ungas fiigorelse, 
fran auktoriteter. Men manga av de ungas uttrycksmedel ar svara att f'anga med ord, sa som 
ljud och bild, musik, dans, teater, klader mm. 
Har i arsboken har man velat visa pa detta viktiga skapande, och bett bade aldre etablerade 
och unga oetablerade "kreatOrer", att ge sin bild av problem och mojligheter i ungdomen, 
aUt uttryckt i olika "kreativa former", som t.ex dikter, noveller, malningar, foto och serier. 
F orfattarna funderar ocksa over varfor kreativiteten verkar forsvinna i vuxenaldern och 
kommer tillbaka pa alderns host. ( Arsbok om ungdom 1991 ' s 7) 

JamfOr man detta inledningsavsnitt med de lasta ungdomsromanerna, kan man val saga att 
de fiesta av ungdomarna i romanerna inte ar sarskilt kreativa, i den meningen att de inte 

· skriver dikter, noveller, dagbok, dansar, malar, spelar teater eller visar nagon annan traditio
nell kreativitet. 
Om man daremot siitter in kreativitet i den betydelsen att det aven giiller klader, att soka sin 
identitet, att uttrycka sig verbalt eller fiitidssysselsattningar, kan vi havda att det a,r just 
detta som ungdomsromanerna handlar om. Alia de lasta ungdomsromanerna faller under 
denna definition, utom tva stycken: "De hemlosa" och "Gafflickan", dar det handllar om 
kampen att overleva. 

4.4.2 ATT SKRIV A LYRIK 

Maria Larsson ar en ung poet, som boijade skriva lyrik 1982. Hennes forsta diktsamling 
kom 1988 och hon sager att for henne ar att skriva dikter roligt. Detta aven om d1enna forsta 
diktsamling av manga uppfattades som deprimerande. Den traditionella synen av c~n lidande 
poet tycker hon inte att hon ar. (ibid, s 11-13) 

En av de unga oetablerade "kreatorerna" i arsboken ar 15-ariga Martina Montelius, som har 
med en dikt. (ibid, s 37-39) 

Jamfor man detta att skriva dikter/poesi med de lasta ungdomsromanerna, fann vi att det 
var inte vanligt. I sjalva verket ar vi inte ens sakra pa att det forekommer! 
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De tva romaner som skulle kunna passa in har: "Han sa Ja!" och "Tiga ar guld", kan vi inte 
riktigt avgora om det ar verkligen ar skrivna dikter eller dikter skrivna av huvudpersonen 
eller forfattaren till romanen. I romanen "Han sa Ja!" forekommer skrivna dikter i borjan till 
vaije kapitel och inne i texten aterkommer da och da sma poetiska verser. Men som lasare 
uppfattade vi aldrig om det var Linda som var kreativ eller om det var forfattaren till roman
en. I romanen "Tiga ar guld'' finns det i den lopande texten avgransad, kursiverad text, som 
"tillhor" Muhammed, men det framgar inte om han skriver texten eller bara tanker den. 

4.4.3 ATT SKRIV A PROSA 

I arsboken finns tva forfattare representerade; Carina Rydberg och Klas Ostergren. De har 
bidragit med varsin kortnovell. Carina Rydbergs novell handlar om ett misslyckat sjalv
mordsforsok ("Yatzy") och Klas Ostergrens novell handlar om en man som halsar pa sin 
mamma ("lfolkviseton"). (ibid, s 49-65) 

Jamfor man detta att skriva noveller med ungdomsromanema, fann vi att det var inga ung
domar som gjorde detta. 

4.4.4 ATT BORJA SKRIV A 

Goran Palm berattar i sin artikel "Att skriva nar man ar ung" i arsboken, om hur det var nar 
han boijade skriva och upptackte litteraturen i 16-arsrudem. (ibid, s 15-21) 

Jamf6r man detta att skriva och att upptacka litteratur med ungdomsromanema, kan vi inte 
saga att vi hittat :nagot sadant i nagon roman. Vi har konstaterat att det ar fli ungdomar 
som skriver text~~r av nagot slag. 
Ingen ungdomsroman tar heller upp ungdomars forhrulande tilllitteraturen. 

4.4.5 SKOLAN OCH KREATIVITET 

En annan forfattare i arsboken ar Lukas Moodysson, som skriver om skolan och sitt for
hrulande till sin egen skolgang i artikel:n "Om skolan". Det framgar ganska tydligt att han 
inte gillade skolan och att han ar mycket kritisk till det svenska skolsystemet. Intrycket som 
hans text ger oss ar att skolan inte later elevema anvanda/leva ut sin kreativitet. (ibid, s 31-
35) 

Jamfor man det har tankesattet om skolan med ungdomsromanema, fann vi bara en roman 
dar skolan och elevema utfor nagot kreativt. Det ar i romanen "Hokautostradan", dar 
elevema med hjalp av sin klassforestandare, anordnar en basar med olika upptradanden for 
att samla in pengar till sin skolresa. 
I de ovriga romanema dar skolan forekommer; "Han sa Ja!", "Tvtirnit", "Kalsonger med 
grona a/gar", "De hemlosa" och "Tiga ar guld'', forekommer ingen kreativ aktivitet. Men 
det intryck som skolan anda ger i dessa romaner ar positivt. Detta i motsats till Lukas 
Moodyssons upplevelser. 
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4.4.6 KONSTNARSSKAP 

Ludwig Schadewitz ar konstnar och har gor Sara Bengtzon ett konstnarsportratt av 
Schadewitz. I sitt konstnarsskap anvander han fhimst bilder, av olika slag. Han leker med 
olika tekniker och blandar olika uttrycksformer. (ibid, s 23-29) 

En annan konstniir ar Tomas Gustavsson, som anvander sig av bild och form efter:som han 
tycker att det ar det sprAk han har lattast for att anvanda. (ibid, s 79-81) 

Jamfdr vi detta med de lasta romanerna, ser vi att det inte var migon av ungdomarna som 
agnade sig at konst i nagon form. 

4.4. 7 FOTOGRAFERING 

J ouni T ervalampi ar fotograf och visar i arsboken nagra bilder pa temat II Unga mtinniskors 
ktinslafor vad de gor". Detar bilder pa barn och ungdomar fran olika aktiviteter. (ibid, s 
66-76) 

Jamfdr vi detta med de lasta romanerna, fann vi att i ungdomsromanen "Hola::mtostradan" 
ar Caspars kompis Katja fotointresserad och gar en fotokurs. I de ovriga atta rom:anerna 
forekommer ingen anknytning till fotografering, om man inte raknar med det att Esmeralda i 
boken "Ga~flickan" stjal en kamera. 

4.4.8 EN SERIETECKNARE 

En ung manniska som uttrycker sina funderingar om att vara tonaring ar serietecknaren 
Emma Hamberg. Hon tecknar 14-anngars vardagsvarld, sjalv ar Emma Hamber 19 8.r. (ibid, 
s 41-47) 

JamfOr man detta med de lasta ungdomsromanerna, kan vi konstatera att ingen t<:~cknar 
serier eller laser serier over huvudtaget. Det iir inget som tas upp i romanerna. 

4.5 1992, DEL 1 

Av de 34 ungdomsromaner klassificerade uHc som gavs ut under 1992 har vi fumlit nio 
stycken vara samtidsrealistiska ungdomsromaner, som ar relevanta for uppsatsen. Dessa nio 
romaner var: "Hemma i tva varldar" av Margot Lundstrom, "Hjtirtans .frojd' av Per 
Nilsson, "Jag saknar dig, jag saknar dig!" av Peter Pohl, "Sikta mot sljtirnorna" av Thomas 
Brylla, "Silverdel.finen" av Anita Eklund Lykull, "Solong da!" av Inger Brattstrom, "Steff' 
av Bernt Danielsson, "Toddes htimnd' av Max Lundgren och "Alskar han mig?" av Bo R 
Holmberg. 

4.5.1 INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRAGOR 

I fern av de nio ungdomsromanerna finns invandrare med, men de har bara biroller i be
rattelserna utom i roman en "Jag saknar dig, jag saknar dig!". Dar ar det tvillingarna Cilia 
och Tina, som flyttade till Sverige fran Frankrike med sin pappa som tvaanngar. Deras 
bakgrund som "invandrare" berors dock inte i berattelsen. 
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Tva andra ungdomsromaner har endast med invandrare som bipersoner. I romanen "Steff' 
finns en kiosk.inn!~havare med spraksvangheter och med "turksvart mustasch". Av text en :far 
man intrycket att han ar invandrare. En italiensk kock forekommer ocksa i bakgrunden. Den 
andra romanen ar "Toddes hiimnd'', dar en grek vid namn Sokrates ager en Seven-Eleven
butik. Huvudkarak:tarens flickvans familj sags vara fran Italien, men det framgar inte sakert 
av texten om det bara ar foraldrarna som har invandrat eller om barnen ocksa gjort det. 
Tvillingbroderna i familjen anses vara varstingar, i alla fall ger texten det intrycket. 
De tva sista romanerna dar invandrare forekommer, ar "Sikta mot sijttrnorna" · och "Alskar 
han mig?". Men i dessa romaner ror det sig om bekanta till huvudkraktaren, som har en 
foralder som har invandrarbakgrund. Huvudkaraktaren Ann-Charlotte i "Sikta mot 
sijamorna" har tv-a foreningskompisar, Lucilla och Giuseppe, som ar barn till invandrare 
och Linda i "Alskar han mig?" som har en kompis som har en pappa fran italien. 

Utover dessa fern romaner ("Jag saknar dig, jag saknar dig!", "Steff'', "Toddes hiimnd'', 
"Sikta mot s~jiirnoma" och "Alskar han mig?") kan namnas romanerna "Hemma i tva 
viirldar", med huvudkaraktaren Sara som adopterades fran Etiopien som tvaanng. 
Samt att i romanen "Alskar han mig?", har Linda en klasskompis som ar adopterad fran Sri 
Lanka. 

I romanen "Silverde!finen" kommer Julia i kontakt med en grekisk kulturforening. 

4.5.2 RASISM 

Av denio lasta ungdomsromanerna, fann vi rasistiska tendenser bara i en ungdomsroman: 
"Steff". 
I denna ungdoms.roman finns ett politiskt parti som kallar sig "Ultimo Ratio", och som ar 
invandrarfientligt. Partiet visar sig ligga bakom en rad bombdad i Stockholm, som har in
vandraranknytning. I roman en "Steff'' namns ocksa helt kort en grupp ungdomar som ar 
fascister. Polisen lyckas dock i slutandan stoppa partiet och ungdomsgruppen. 

4.5.3 MISSBRUK 

Det enda missbmk som namns i de nio ungdomsromanerna ar alkoholism i romanen "Steff''. 
Missbruket i sig lir inte huvudtemat, utan det namns bara i forbigaende om karaktarer som 
passerar forbi i handlingen. 

Under den har rubriken har vi ocksa valt att titta pa ungdomars konsumtion och installning 
till alkohol. Detta har vi funnit i en ungdomsroman, "Alskar han mig?". 
Huvudkaraktaren Linda dricker inte alkohol men nagra av hennes jamnanga kamrater 
dricker ratt friskt pa helgerna. Aven en av de killar som Linda ar intresserad av dricker ol 
och sprit. Men den kille som Linda blir tillsammans med verkar inte vara fortjust i alkohol. 

4.5.4 SJUKDO:M/OHALSA 

I detta stycke har vi valt att skilja pa f)rsiska ~jukdomar och psyskisk ohalsa. Fysisk sjuk
dom forekommer i tre av ungdomsromanerna och psykisk ohalsa i fern ungdomsromaner. 
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De tre ungdomsromaner dar :tysisk sjukdom forekommer ar "Jag sa/mar dig, jag saknar 
dig!", "Sikta mot s(jtirnorna" o~h "Alskar han mig?", men i ingen av romanema ar sjuk
domarna dock ett ledande motiv, utan sjukdomarna namns som bakgrundsinforma.tion till 
romanens tema eller i forbigaende. 
I romanen "Jag saknar dig, jag saknar dig!" dor Cillas och Tinas mamma i cancer nar de ar 
sma. Andra sjukdomar finns i romanen "Sikta mot stjarnorna" dar en kompis till Ann
Charlotte far operera bort blindtarmen, och killen sam Ann-Charlotte ar intressera.d av far 
halsfluss under sommarlovet. 
Aveni romanen "Alskar han mig?" blir huvudpersonen Linda sjuk. Ron blir sjuk i feber och 
far penicillin. 

Psykisk ohiilsa fann vi i ungdomsromanema "Hjtirtansfrojcf', "Jag saknar dig, jag saknar 
dig!", "Silverde(finen", "SolongdO.!" och "Sikta mot stjtirnorna". 
Huvudkaraktaren i ungdomsromanen "Hjtirtansfrojcf' mar sa daligt pa grund av karleks
problem att han funderar pa att ta livet av sig med hjiilp av tabletter och bipersone:n Martin i 
"Jag sa/mar dig, jag saknar dig!" mar sa psykiskt daligt efter att ha kort pa Cilia, att han 
vill ta livet av sig. 
I ungdomsromanen "Silverde(finen" tar Julias klassforestandare livet av sig, klassfbre
standaren var olycklig och levde ensam sedan hennes ungdomskarlek dog i TBC. I romanen 
"Solong dO.!" ar det Solongs mamma sam tar livet av sig med hjiilp av somntabletter, orsak
en till sjalvmordet ar en komplex blandning av daligt sjiilvfortroende, ensamhet m.m. 
I romanen "Sikta mot s~jarnorna" har Ann-Charlottes kompis Camilla anorexi och bulimi, 
tyvarr ar det ingen sam tar tag i Camilla och hennes matproblem. Ann-Charlotte £orsoker 
men kan inte hantera problemet och de vuxna i Camillas omgivning verkar inte bry sig om 
det hela. 

4.5.5 MILJOFRAGOR 

Tendenser till miljomedvetande finns i tva av denio ungdomsromanema, "Silverdelfinen" 
och "Stt;{f'. 
I romanen "Silverde(finen" :far Julia skuldkanslor nar hon anvander for mycket tv~ittmedel i 
tvattmaskinen. For han hor inom sig sin morfars rost sam talar om overgodning av sjoar . 

... ''Jag halide for mycket tvattmedel ifacket och horde inom mig morfars massande rost: 
'Alia sjoar i Sverige kommer att bli fasansful/a sumpmarker, igenvuxna, katastrofa/a, dada, 
om denna overgodningfortsatter'. Jag krafsade tillbaka lite grand i kartongen. " ... 
(Silverdelfinen 1992, s 158-159) 

Medan huvudpersonen Stephanie i boken "Stt;ff' tycker att hennes mamma och andra 
ma:nniskor sam krattar upp lov och sedan lagger Ioven i plastsackar, ar konstiga. JFor da 
branner man plasten ocksa och det ar ju inte miljova:nligt; Loven ar ju naturliga saker sam 
formultnar. 

4.5.6 RORELSER OCH FORENINGAR 

I :tyra av de nio ungdomsromanema ar nagon ungdom med i en rorelse eller forening; "Jag 
saknar dig, jag saknar dig?", "Silverde(finen", "Hemma i tva varldar" och "Sikta mot 
s~jamorna". 
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Systrarna Cilia och Tina i "Jag saknar dig, jag sa/mar dig!" armed i en teatergrupp och 
spelar tvarflojt oc:h fiol pa musikskolan. Julia i "Silverde!finen" ar medlem i en schackklubb, 
Sara i "Hemma i tva varldar" armed i :frireligios rorelse och Ann-Charlotte i "Sikta mot 
stjarnonrna" ar med i en idrottsforening, dar hon sysslar med lopning. 
I en ungdomsroman av denio, "Steff", funderar huvudkaraktaren pa att gamed i nagon eller 
nagra fredsrorelsc~r. 

4.5.7 UNGDOMARS MEDIAANVANDNING 

Fortfarande ar det inga ungdomar i vart material som anvander datorer. Men nyttjande av 
telefoner forekommer ratt ofta, direkt eller indirekt i ungdomsromanema "Steff', "Hjartans 
frojd'', "Silverde{finen", "Alskar han mig", "Toddes hiimnd'' och "Jag saknar dig, jag 
saknar dig!". 
Anvandning av musikanlaggning forekommer i tre av ungdomsromanema; "Steff', "Alskar 
han mig?" och "Jag saknar dig, jag sa/mar dig!", aven om man i en del andra romaner kan 
fa intrycket att karaktarema lyssnar pa musik ("Hemma i tva varldar" och "Solong dii"). 
Pa bio gar man i :fyra av ungdomsromanerna; "Hjartansjrojd'', "Alskar han mig?", "Sikta 
mot s~jiirnoma" och "Silverde!finen". 
Radiolyssning forekommer ocksa i romanema "Silverde!finen" och "Sikta mot stjamorna". 
TV ochleller vid~~o som ar populart bland ungdomar, forekommer i tre av romanema; 
"Alskar han mig?" och "Sikta mot stjarnorna", dar anvandningen ar direkt och romanen 
"Steff' dar den a.r indirekt. 
Tidningslasande JfOrekommer direkt i "Sikta mot stjarnorna" och indirekt i "Steff'. 

4.5.8 ARBETSJ~RKNAD- SKOLA 

Det vi har tittat pa under denna rubrik ar om ungdomama i romanema arbetar eller gar i 
skolan. 

I sju av denio romanema, gar ungdomama i skolan; "Silverde!finen", "Alskar han mig?", 
"Hjartans fri_?jd'', "Toddes hamnd'', "Steff'', "Sikta mot s~jarnorna" och "Jag saknar dig, jag 
sa/mar dig!". Av dessa ar det tva romaner dar huvudpersonema sommrujobbar; "Silver
de!finen", dar Jullia sommatjobbar pa ett konstgalleri och "Alskar han mig?", dar Linda 
sommatjobbar pft ett bageri. Prao som ju ar nagot som forekommer i alia svenska skolor, 
finns bara med i romanen "Alskar han mig?". 

De tva romaner som faller utanfor ramen, d.v.s karaktarerna varken arbetar eller gar i 
skolan ar "Solong dii!" och "Hemma i tva varldar". Romanen "Solong dii!" ar lite otydlig 
huruvida Solong skolkar frcfm skolan eller har lov, men i skolan ar hon inte och romanen 
"Hemma i tva vtirldar" handlar om en resa till Etiopien. 

4.5.9 FAMILJJ~STRUKTUR 

Har redovisar vi ungdomsromanemas huvudkaraktarers olika familjestrukturer som vi 
uppfattade dem. Inom vatje kategori har valt att skilja pa 'den normala familjen' och 'familjen 
med problem'. 

- karnfamilj (marnma+pappa+minst ett barn). 
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Detta aret fann vi bara 'den normala karnfamiljen' och den fanns i tre romaner: "Toddes 
hamnd'- pappa, mamma, Todde, stora syster och lillebror. "Hemma i tva viirldar"
mamma, pappa och Sara. "Sikta mot s~jarnorna" - pappa, mamma och Ann-Charlotte. 

- blandfamilj (minst en foralder+annan vuxen+minst ett barn+eventuella halvsyskon). 

I tva av denio romaneran fann vi 'den normala blandfamiljen': "Alskar han mig?"·· pappa, 
mamma, Linda och tva aldre halvsyskon. "Hjartansfrojd'- mamma, styvpappa, yngre 
halvsyster och HAN. 

I en av denio romanerna fann vi 'blandfamiljen med problem': "Jag saknar dig, jag saknar 
dig!"- styvmamma, pappa, aldre halvbror, tvillingarna Tina och Cilia (som senare i romanen 
dor). 

- skilsmassofamilj. 

Det har aret fann vi bara en skilsmassofamilj, och det var 'den normala skilsmassofamiljen': 
"Steff" - mamma och Stephanie 

- ensamstaende foralder (foralder som aldrig varit gift eller dar partnern ar dod+minst ett 
barn). 

Detta aret fann vi bara en ensamstaende foralder och det var en 'ensamstaende uta.n 
problem': "Silverde!finen"- mamma, mormor och Julia 

Romanen "Solong dit!" faller utanfor dessa kategorier, da hennes mamma begatt s~jalvmord 
och hennes pappa bor inte i Sverige. 

4.5.10 OVRIGA OMRADEN SOM UNGDOMSROMANERNA TAR UPP 

"Sikta mot s~jarnorna" - idrottsvarldens for- och nackdelar, ungdom pa glid, soka.nde efter 
egen identitet 
"Hjartans.fr~jd' - sokande efter egen identitet 
"Alskar han mig?" - skola och kompisar, sokande efter egen identitet 
"Toddes hamnd' - hamnd efter misshandel, kriminalitet 
"Silverde(finen" - sokande efter sina rotter, sokande efter egen identitet, homosexualitet 
"Jag saknar dig, jag sa/mar dig!" - forlust av nara anhorig, sokande efter egen id,entitet, 
homosexualitet 
"Solong da!" - sokande efter sina rotter, sokande efter egen identitet 
"Hemma i tva varldar" - sokande efter sina rotter, sokande efter egen identitet 
"Steff'- poliskorruption, misshandel 

4.6 1992, DEL 2 

I denna andra del av 1992 har vi gatt igenom Stat ens ungdomsrads "Arsbok om ungdom". 
Vi har tittat pa de dar tagit upp i sin temadel, d.v.s vad som anses viktigt for ungdomardet 
aret. Temadelen for det har aret behandlar ungdomars fYsiska och psykiska halsa. . 
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4.6.1 INLEDN:ING TILL ARSBOKEN 

Anledningen till att statens ungdomsrad det har aret valt temat "ungdom och balsa", beror 
pa att man anser att det i Sverige :finns grupper av ungdomar sam idag mar bade :fYsiskt och 
psykiskt daligt. Forfattama Erik Nilsson och Ragnar Gotestam ("Ung och.frisk") hanvisar 
bland annat till de snabba samhailsforandringama och familjen sam inte alltid langre kan ge 
ungdomar det stod de behover. 
Man tar aven upp det faktum att bam och ungdomar med olika bakgrund, faktiskt inte har 
samma mojlighe1ter att ta sig fram i samhailet. Bland annat sager man att klassklyftoma har 
okat under 80-talet och att det finns ett samband mellan arbetsloshet och ohalsa. 

Papekas kan att 1992-ars arsbok ar samproducerad med Socialstyrelsen. (Arsbok om 
ungdom 1992, s 7) 

Jamror man arsbokens inledning med de lasta romanema, kan man se att :fYsisk sjukdom 
fanns i tre av de nio romanema och psykisk ohalsa fanns i fYra av de nio romanema. 

De :fYsiska sjukdomama i romanema "Jag saknar dig, jag saknar dig!", "Sikta mot 
s(jiirnorna" och "Alskar han mig?" ar inte huvudmotiv i ungdomsromanema, utan figurerar 
mer i bakgrunden. Namnas kan att det bara ar i romanen "Alskar han mig?" som det ar 
huvudpersonen, sam blir sjuk. I de ovriga tva ar det bekanta och slakting till huvudpersonen 
sam blir sjuka. 
Den psykiska ohalsan i romanema "Solongda!", "Sikta mot stjiirnorna" och "Silver
de!finen" drabbar inte huvudkaraktaren, utan slakting och bekanta till ungdomama. Dess
utom ar inte ohalsan huvudmotivet i nagon av de tre romanema. Detta utom i romanen 
"Hjartansfrqjd" dar det ar huvudkaraktaren sam mar psykiskt druigt och det ar ocksa ett av 
romanens huvudmotiv. 

Nar det galler klasskillnader kan vi inte dra nagra slutsatser fran de lasta romanema, dade 
inte uppvisar detta motiv. Att ungdomar med olika bakgrund skulle ha olika mojligheter 
framkommer intc;, heller. 

4.6.2 TRE OLIKA ARIK.LAR OM UNGDOMARS FORUTSATTNINGAR 

Den forsta artik<:~ln i detta avsnitt "Det f.?iiimna lappet", av Birgitta Myrman handlar om att 
ungdomar har olika forutsattningar for att utfora samma saker har i livet. V almojligheterna 
pa arbetsmarknaden saknas om man inte har en bra utbildning och det ar valdigt individuellt 
vilken utbildning man har efter att ha slutat skolan, aven om alia ska ha ffitt samma utbild
ningsgrund att sta pa. Carina Moberg, 23 ar, anser att detta bland annat har drabbat tjejer, 
sam idag i stom;: utstrackning valjer att stanna hemma och passa bam istallet for att arbeta 
och utbilda sig. 
Myrman skriver att klasstillhorigheten har luckrats upp och idag foljer man inte automatiskt 
sina foraldrars klasstillhorighet; och att klassklyftoma okade under 80-talet. Man har kon
staterat att den psykiska ohaisan ar storre bland bam och ungdomar i lagre socialgrupper. 
Birgitta Myrman har intervjuat fern gymnasieelver om vad de tror om ungdomars balsa. De 
intervjuade ungdomama verkar val medvetna om att alia inte har samma forutsattningar, 
och att de sjalva ar privilegierade. 
Det forfattaren havdar ar att klassbakgrund ar en riktigare indelning an klasstillhorighet och 
att det ar ungdomar fran alia socialgrupper sam mar bra eller druigt. 
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Inte ens skolan som var tankt att jamna ut alia olikheter och ge alla samma chans har 
lyckats. Istallet okade boendesegregationen under 80-talet och detta medforde au aven 
segregationen inom skolan okade. 
For unga har arbetsloshetsfragan blivit en alltmer overskuggande fraga. Sa mycket som 55% 
av ungdomar idag anger att de tror att chansen att ia ett arbete ar daiig eller mycket daiig. 
(ibid, s 11-16) 

I den andra artikeln "Sjalarna i skyttegraven" talar Birgitta Myrman om att materilellt sett 
har ungdomar det idag mycket battre an forr och att samhallet kan erbjuda dem sa. mycket 
mer. Men anda mar manga undomar idag psykiskt daligt. 
Claes Sundelin, docent i barnhalsovard och Bengt Borjesson, professor i socialt arbete ar 
med och debatterar fragan i artikeln. 
Man diskuterar bland annat de ungdomar som inte har nagon framtidstro, som int1e tas om 
hand av samhallet och som bara planerar hogst en vecka framat i taget. Pa dessa ungdomar 
fungerar inte den vanliga propagandan om de konsekvenser missbruk av olika slag ger, 
eftersom de inte tror att de ska leva sa lange. 
Gropper av ungdomar som sander signaler om att nagot inte ar som det ska i dagens sam
halle ar bland annat s. k. 'varstingar', hogerextreministiska ungdomar och skolungdomar 
som brukar vald mot klasskamrater och larare. 
Claes Sundelin ·sager att "Med en grov forenkling kan man saga att ungdomama i medel
klassen mar bast". (ibid s, 18-19) 

I den tredje artikeln "Barnen bar bordorna" intervjuar Birgitta Myrman Peter Poh.l. Peter 
Pohl sager att det inte ar bamen som har skuld till det som hander i samhallet, daremot ar 
det de som f'ar ta konsekvensema av forandringarna i samhallet. Pohl havdar ocksa att 
vuxna inte kan lyssna pa barn och ungdomar och han ar sarskilt kritisk till den sv~:mska 
skolan. (ibid, s 21-22) 

Jamfor Vi de har tre artik:larna med de lasta ungdomsromanerna ar det svart att S<aga nagot 
om karaktaremas forutsattningar i livet, om deras chanser pa arbetsmarkanden, om deras 
klasstillhorighet och om antagandena om psykisk ohalsa bland ungdomar stammer. Ingen av 
romanema har vinklingen pa social tillhorighet. Inga ungdomar i romanema befinner sig pa 
'den riktiga' arbetsmarkanden. Alia romanerna verkar utspela sig pa en mellannivaL i sam
ballet, med vissa inslag av andra kulturer. 

Den sorts ungdomar som man talar om i den andra artikeln, de som inte har nagon fram
tidstro, f'ar vi inte intrycket av att de forekommer i nagon av romanerna. Utan i romanerna 
hailer man sig till'vanliga' ungdomar. Daremot forekommer det i romanerna "Steff', "Sikta 
mot s{farnorna" och "Toddes hamnd'' s. k. 'missnojesungdomar'. (Fascister och varstingar) 

Nar det giiller Peter Pohls asikter om vuxnas lyssnande och den svenska skolan, kan vi saga 
att i romanerna for detta ar ar det blandat. Det finns bade vuxna som lyssnar; "Alskar han 
mig?","Solong daJ", "Jag saknar dig, jag saknar dig!", "!:,1/verdeffinen", "Steff' och 
"Hemma i tva varldar", vuxna som inte verkar lyssna; "Sikta mot s~jarnorna" och "Toddes 
hamnd''. Till overvagande del har dock ungdomarna i romanerna nag on vuxen som lyssnar 
pa dem. Nar det galler skolan kan man sammanfattningsvis saga, att det inte verkar som om 
ungdomarna har nagra problem med den. 
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4.6.3 SPRAKE:Ts MOJLIGHETER 

I den har artikeln "Medan kraxet annu .finns", kaserar Martin Heden om ungdomar och 
sprakets mojligheter. Han berattar bland annat om de skrivarverkstader sam han bedriver 
ibland och om sina tankar om att ungdomar idag ar otrygga: de har inte allltid nagon vuxen 
sam bryr sig om dem och samhallets omtumlande utbud kan forvirra. Heden tycker att alia 
ska hitta sitt eget sprak, darfor att med det kan man hantera resten av sitt liv. (ibid s, 23-27) 

Jamfor man detta att skriva och uttrycka sig med de nio lasta romanerna fann vi att i tva 
romaner anvand1e huvudkaraktarerna det skrivna spraket. I "Alskar han mig?" skriver Linda 
en uppsats i svenskan och Tina i "Jag saknar dig, jag saknar dig!" skriver dagbok. Sa trots 
att utveckla skriJtl:spraket anses sa viktigt, sa gar inte huvudkaraktarerna det. 

4.6.4 UNGDOMARS HALSA I SVERIGE 

Artikeln "Friskast i varlden" ar ett utdrag ur forskningsrapporten "Barns htilsa i Sverige", 
av Gunborg Jakobsson och Lennart Kohler. 

Idag hor de svenska barnen och ungdomarna till de fiiskaste i varlden, men de mar allt 
samre psykiskt. Uppfattningen att barnen mar psykiskt druigt och att samhallets splittring 
har lett till sociala problem, ar en uppfattning sam manga tror att manga andra har. Daremot 
har forfattarna haft svart att belagga den uppfattningen. 

A v de fYnd sam forfattarna kom fram till i sin forskningsrapport, framtradde tva helt olika 
bilder av de svenska barnens psykiska halsa. Den ena ar en mark och orolig hotbild, sam 
bland annat utmalrks av spadbarnsdepressioner, av barn sam hatar varlden och ett behov av 
psykiatriska insatser sam ar nastan omattligt. Den andra bilden ar ljus och solig, och ut
marks bland annat av valartade, trygga och glada barn. (ibid s 28-30) 

Jamfor man detta med de nio lasta ungdomsromanerna, kan vi inte saga att den morka 
hotbilden forekommer i ungdomsromanerna, utan romanerna ar overvagande ljusa. Aven 
nar karaktarerna drabbas av en katastrof, overvager den ljusa bilden. Sam i ungdoms
romanerna "Solong da.'" dar Solong mister sin mamma, "Jag saknar dig, jag saknar dig!" 
dar Tina mister sin tvillingsyster och "Toddes htimnd'' dar Tadde anser att han maste byta 
identitet for att overleva. 

4.6.5 UNGDO~ilARNA OCH DERAS FRAMTID 

Denna artikel bygger pa den SKOP-undersokning sam gjordes detta ar, pa uppdrag av 
Statens ungdomsrad och socialstyrelsen. Ungdomarna sam ingar i undersokningen ar i 
!Idem 16-25. 

Det samhallsproblem sam ungdomar tyckte var viktigast att atgarda var miljoforstoringen 
(30%). Efter det kommer narkotika (20%) och vrud & brott (15%). Men i siffrorna kan man 
se att uppfattningen om vilka samhallsproblem det ar sam borde atgardas, inte stammer 
overens med den egentliga utbredningen av problemet. En forklaring till detta skulle kunna 
vara den genomsllagskraft sam de olika samhallsproblemen tar i medierna. (ibid, s 32) 
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Nar man fnigade om det storsta hotet mot manniskors hiilsa, svarade hela 4 7% av ung
domama miljoforstoringen. Detta kan jamforas med narkotika som kom pa andra plats med 
12%. (ibid, s 33) 

55% av ungdomarna i undersokningen hade varit i kontakt med allmanna sjukvard,en och 
det var fler tjejer an killar. Den privata sjukvarden hade 17% varit i kontakt med o~ch det var 
jamnt fordelat mellan tjejer och killar. Ungdomsmottagningar som ju ar till speciellt for ung
domar, besoktes bara av 6% och det var betydligt mer tjejer an killar. (ibid, s 33-34) 

Andelen ungdomar som uppgav att de hade varit i kontakt med en fiivillig forening eller 
stodorganisation, var liten: bara 3%. Nagra ungdomar hade aven angett att de varit ikon
takt med socialtjansten, 5%. Missnojet med socialtjansten ar betydligt storre an missnojet 
for andra institutioner. Minst missnoje finns for sjukvarden. (ibid, s 34-37) 

Den viktigaste politiska fragan ansag ungdomar vara miljon (35%), sedan komme:r arbets
losheten (24%) och skattema (20%). Ungdomar kan till stor del fortfarande tanka sig att 
sanka sin levnadsstandard for att radda miljon. Fortroendet for politikema bland ungdomar 
har minskat ytterligare, det som framst vacker missnoje ar politikemas bantering a.v ung
domsfragor.· (ibid, s 38-39) 

Nar det giiller arbetsmoralen anser en majoritet av ungdomarna (54%), att det ar fel att 
sjukskriva sig nar man ar fiisk och kan arbeta. Detar fler killar an tjejer som anser att detta 
ar fel. (ibid, s 40) 

Man talar ofta om sociala natverk, d.v.s personer i ens omgivning som man kan vanda sig 
till nar man behover hjiilp av olika slag. Av ungdomarna i undersokningen uppgav 92% att 
de hade ett sadant socialt natverk. Fler tjejer an killar har overlag ett sadant socialt natverk. 
I en krissituation har fler killar an tjejer uppgett att de inte har nagon att vanda sig till. Killar 
ar ocksa mindre benagna att uppsoka en psykiatriker, psykolog eller kurator. (ibid, s 40-41) 

I undersokningen uppgav 28% att de nagon gang blivit utsatta for mobbning, denna 
procentsiffra ar jamnt fordelad bland killar och tjejer. 
Av ungdomama uppgav 20% att de nagon gang funderat pa sjalvmord och sjiilvmords
tankar ar vanligare bland tjejer an killar. (ibid, s 42) 

Ungdomarnas installning till abort var att 46% kan tanka sig det. Detta galler i ht>gre ut
strackning bland yngre ungdomar (16-18 ar), an bland iildre (19-21 ar) och annu iildre (22-
25 ar). 
Sa manga som 35% av ungdomama uppgav att de hade nagon form av allergi. 
Nar det giiller bantning uppgav 43% av ~ejerna att de hade forsokt att ga ner i vikt, mot 
endast 12% av killarna. 
Pa fragan om samhiillet skulle ta ansvar for utslagna manniskor, uppgav 86% ja och endast 
5% absolut nej. (ibid, s 43) 

Jii.mfor man SKOP-undersokningen med de nio ungdomsromanema visar det sig att 
miljoforstoringen som ungdomar i undersokningen angav som viktigaste samhiillsproblemet 
att atgarda, inte syns i ungdomsromanema. Dock finns tendenser till miljome~vete~et av 
huvudkaraktarema, i tva av romanema- "Silverde?finen" och "Steff'. Narkottka, vald och 
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brott som kommer efter miljoforstoringen i SKOP-undersokningen, finns nastan inte ails i 
romanerna. 
VaJ.d och brott fimns endast i tva romaner: "Toddes hiimnd" och "Steff'. I "Toddes hiimnd'' 
blir Todde misshandlad och tva varstingar begar inbrott i en Seven-Eleven butik. Todde be
gar ocksa ett brott, da han hamnas misshandeln genom att lasa in en av de misshandlande 
varstingarna i en mork lokal i tre dygn. I romanen "Steff' blir Stephanie och Theodor miss
handlade av en ohederlig kriminalinspektor, och det politiska partiet U1timo Ratio (som ar 
invandrarfientligt) ligger bakom en rad bombdad. 
Narkotika forekommer inte i nagon av de nio romanerna. 

Nar det galler romanernas ungdomars kontakt med sjukvarden, kan man saga att det kon
takten var valdiglt liten. Den forekom bara i tva romaner- "Sikta mot s(jilrnoma", dar en av 
Ann-Charlottes kompisar tar operera bort blindtarmen och i "Alskar han mig?", dar Linda 
blir sjuk i feber och f'ar penicillin. I romanen "Alskar han mig?" ar det ingen direkt anknyt
ning till sjukvard1~m, men man kan sluta sig till att hon varit i kontakt med den eftersom hon 
f'ar penicillin. Ovdga sju ungdomsromaner har ingen som heist anknytning till sjukvarden. 
Ungdomsmottagningar finns inte alls namnda i ungdomsromanerna. 

Ingen av ungdomarna i nagon av romanerna har varit i kontakt med en frivillig forening eller 
stodorganisation (som t.ex BRIS, Jourhavande kompis). Daremot forekommer kontakt med 
socialtjansten i romanen "Solong dO.!", dar Solong efter mammans sjalvmord star under 
observation av socialtjansten. De vill omplacera benne, medan Solong sjalv villleta upp sin 
pappa. 

Direkt anknytning till politik finns inte nagon av de nio ungdomsromanerna. Daremot fore
kommer i romanen "Steff', missnojespartiet Ultimo Ratio. Huvudpersonen Stephanie ar inte 
med i partiet, men partiet och dess agerande finns med i romanen som bakgrund till hela 
historien. 

De sju romaner dar ungdomar gar i skolan har inget att saga om arbetsmoral och sjuk
skrivning, aven om det i romanerna "Silverde?finen" och "Alskar han mig?" ar sa att 
huvudpersonerna sornm.aijobbar. Och de tva aterstaende romanerna ("Solong da!" och 
"Hemma i tva varldar") utspelar sig varken i skolan eller pa arbetsmarknaden. 

Det sociala natv.:::rk som omtalas i SKOP-undersokningen, tycker vi finns i atta av de nio 
ungdomsromanema. Endast Todde i "Toddes htimnd'' verkar sakna ett sadant natverk att 
vanda sig till, nar han har hamnat i knipa. I de ovriga atta romanerna har ungdomarna kom
pisar, foraldrar elller andra vuxna att vanda sig till, nar de behover hjalp. Att vanda sig till en 
psykolog, forekommer bara i en roman: "Jag saknar dig, jag sa/mar dig!". Dar f'ar Tina 
hjalp att bearbeta sin sorg och ilska over tvillingsysterns dod. Ingen av ungdomarna i 
romanerna vand.:::r sig till en psykiatriker eller kurator. 

Mobbning forekommer inte i nagon av ungdomsromanerna. Funderingar pa sjalvmord fore
kommer i tva av romanerna: "Hjartans frojd'', dar huvudkaraktaren HAN funderar pa sjalv
mord efter att ha blivit sviken av den han alskar. 11Jag saknar dig, jag saknar dig!", dar bi
personen Martin mar sa daJ.igt efter att ha kort pa Cilia, att han funderar pa sjalvmord. 
Ungdomars installning till aborter och utslagna manniskor framkommer inte i romanerna. 

Det finns inga ungdomar i romanerna som har nagon form av allergi. 
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Nar det galler bantning finns det anknytning till det bara i en roman: "Sikta mot s(jarn
oma". Dar Ann-Charlottes kompis Camilla lider av anorexi och bulemi, aven om hon sjalv 
aldrig inser det. 

4.6.6 KVARHALLEN I BARNDOMEN 

Lars Lorentzen ar chefpa barnbyn Ska och i artikeln "Denjorltingda barndomen" ut
vecklar han sin ide, att ungdomstiden ar en forvisningsplats som samhallet har skapat. 
Lorentzen havdar att idag finns inga skarpa granser till vuxenlivet, bamdomen har forlangts 
och unga miinniskor halls kvar i den allt langre. Egentligen borde barndomen anses slut, da 
man uppnar konsmognad. Men samhallet har uppfunnit begreppen 'tonanng' och 'lungdom', 
for att dolja sin osakerhet om hur man ska behandla dessa unga miinniskor. Resultatet av 
denna isolering fran vuxen-samhallet, har lett till att unga miinniskor skapat egna 'varldar', 
som samhallet ofta har annu svarare att forsta. Den naturliga brytning med barndomen som 
konsmognaden innebar, har av dagens samhalle forsk:jutits fran den punkt i livet d;ar man av 
samhallet anses som vuxen. Man 'tvingas' vara barn, fastan man rent psykiskt ar vuxen. (ibid 
s 46-52) 

Jamfor man Lorentzons ideer med de nio ungdomsromanema, kan vi inte direkt lk:oppla 
dem till dessa. Detta darlOr att ungdomsromanemas vinkling ar en pagaende historia och 
inte ar direkt koncentrerat pa ungdomamas alder. Aidem i romanema Jigger runt 14-16 ar 
och det galler aldrig att erovra vuxenvarlden, utan att hitta sin egen identitet. 

4.6.7 MATFOBI 

I artikeln "Anorexi och bulemi" tar Cecilia Bergh fasta pa att det inte ar en ny_for1&eelse, 
utan kan sparas sa langt tillbaka som till1300-talet. Men forekomsten av anorexi och bulemi 
har blivit alit vanligare i den vasterlandska kulturen. 

· Man har pa senare ar aven botjat uppmarksamma de har problemen inom idrottsr,t>relsen. I 
artikeln talar Cecilia Bergh om viktfobi, d.v.s " ... en orealistisk radsla for att bli tjock obero
ende av hur mycket man faktiskt vager" (ibid, s 58), och stOrningar i kroppsuppfattningen 
som delar i sjukdomsbilden. De vanligaste orsaken till att man borjar bantar som forfattaren 
fick fram i sin studie var omgivningens tryck och avgorande handelser i tillvaron. 
Artikeln berattar ocksa om de medicinska och psykiska problem som anorexi och bulemi 
kan leda till. Studier visar att det ar en overvagande del kvinnor som drabbas av anorexi och 
bulemi,6 och att Sverige har en stor brist pa specialiserade behandlingsresurser. 
Det saknas ocksa stod och information till de anhoriga. 

Sisti artikeln finns en litteraturlista over Uittlasta bocker i amnet. (ibid, s 56-64) 

JamfOr man denna artikel om anorexi och bulemi med de nio ungdomsromanem:a, har vi 
funnit att det bara tas upp i en roman: "Sikta mot s(jiimoma", dar Ann-Charlottes kompis 
Camilla Iider av detta. Camilla ar sjalv inte medveten om detta, omgivningen tar heller inte 
tag i problemet och man far som lasare aldrig reda pa hur det gar for benne. 

6pa sid. 54-55 i denna arsbok kan man lasa en intetvju medIna, som berattar om sin anorexi. 
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4.6.8 UNGDOMAR, BALSA OCH V ARLDEN 

I denna artikel "Undomars halsa i vtirlden", diskuterar P. Owe Peterson om ungdomars 
halsa i varlden ochjamfor den med de svenska ungdomamas halsa. (ibid, s 65-71) 

Detta har vi redan behandlat i de foregaende artiklama, och darfor valjer vi att inte utveckla 
denna artikel mer. 

4.6.9 ATT BLI VUXEN 

Magnus Kihlbom beskriver i sin artikel "En vinglig vag", olika aspekter pa halsa och ohalsa. 
Han tar bland annat upp vad halsa kan definieras sam, halsa sam en utveckling over en lang 
tid, att finna en e:gen identitet och att frigora sig fran foraldrama. (ibid, s 72-81) 

Det har temat har vi tidigare berattat om och vi valjer darfor att inte ga igenom ungdoms
romanema annu en gang, darfor att det skulle bara bli en upprepning. 

4.6.10 MEDICllNSKA HANDIKAPP 

Det sam artikeln "Med vifja avjtirn", av Malena Sjoberg tar upp ar ungdomar med ett 
medicinskt handikapp. Sjoberg vill visa att dear individer och inte ska behandlas sam en 
enhetlig grupp. For ungdomar med ett handikapp sam inte syns, innebar detta ibland att 
omgivningen int€~ har forstaelse for dem. I artikeln berattar Erik Fagerbom om sin reuma
tism, Ann Rosedom om sin njursjukdom och Niklas Chatkowski om sitt hjartfeL (ibid, s 82-
89) 

JamfOr man detta att ha ett medicinskt handikapp med denio lasta ungdomsromanema, kan 
vi konstatera att det inte forekommer i nagon av dem. 

4.6.11 HALSAN DA OCH NU 

Forsta delen av artikeln "Da och nu ... en htilsosam historia", av Anne Hammarstrom handlar 
om halsans histo:ria i Sverige. Dar man bland annat f'ar veta att det inte var lakarvetenskapen 
sam forbattrade halsotillstandet, utan en mer allsidig kost, okad hygien, battre bostadsstan
dard och okad utbildningsniva. 
Andra delen av a.rtikeln behandlar hur ungdomars halsa ar i dagens Sverige och tredje delen 
av artikeln bygg(~r vidare pa detta tema. Bland annat tar Hammarstrom upp ungdomars 
psykiska halsa, ungdomars sjalvbilder och sexuella mognad. I sista delen av artikeln gor 
forfattaren nagra egna tillagg till FN's barnkonvention, sam ha hovdar utgor en forutsattning 
for ungdomars riitt till en god halsa. (ibid, s 92-1 00) 

Aven denna artikels innehaii har vi redan behandlat och darfor utvecklar vi inte detta. 

4.6.12 NARA-nonENUPPLEVELSER 

I artikeln "Ntirmare fjuset", berattar Tiina Ekman om. doktor Melvin Morse. Doktor Melvin 
Morse borjade studera barns nara-dodenupplevelse i borjan av 80-talet.Han blev bade ut
fiyst och hanad av sina lakarkolleger, men fortsatte anda sin forskning. Tva saker sam 
doktor Morses fbrskning kartlade var att nara-dodenupplevelser inte framkallas av lake-
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medel eller nagon sorts mardrom, och han lyckades lokalisera den del av hjarnan dlar nara
dodenupplevelser har sin plats. Om allt detta star att lasa i Melvin Morses bok "Nimnare 
ljuset". (ibid, s 101-103) 

Jamfor man denna artikel med de nio lasta ungdomsromanerna, kan vi saga att d<::t inte 
forekommer nagra nara-dodenupplevelser i dessa. 

4.6.13 SAMBANDET MELLAN OHALSA OCH ARBETSLOSHET 

I artikeln "Arbetslbshet och ohiilsa" behandlar man arbetsloshet och ohalsa. Man konsta
terar att ungdomsarbetslosheten nastan har tredubblats och att det finns ett tydligt sam
band mellan arbetsloshet och ohalsa. F orut trodde man att detta samband enbart berodde pa 
att privatekonomin forsamrades vid arbetsloshet, men numera vet man att sambandet ar 
komplexare an sa. (ibid, s 104) 

For en jamforelse med de nio lasta ungdomsromanerna har inte denna artikel sa stor 
relevans, eftersom att ingen av ungdomarna i romanerna befinner sig pa arbetsmarknaden. 

4.7 1993, DEL 1 

A v de 3 9 ungdomsromaner klassificerade uHc som gavs ut under 1993 har vi funnit 16 
stycken vara samtidsrealistiska ungdomsromaner. Dessa romaner var: "Alex Borell och 
rasisterna" av Mats Larsson, "Bakom masken" av Hans-Eric Hellberg, 11Bland.fimpar och 
rosor" av Viveca Sundvall, "Cqfe Brazil" av Anita Eklund Lykull, "Denfemte ma:nnen" av 
Carlo Laszlo, "Det storsta modet" av Hans Erik Engqvist, "Ja mahan le .. Va?" av Per 
Nilsson, "Ka:ften" av Ulf Anzelius, "Nedrtikningen" av Maria Nikolajeva, "Nu tir det klippt, 
Martin!" av Stefan Casta, "Nagon som kallar sigjag tilskar dig" av Annika Holm, "Spelar 
roll" av Hans Olsson, "Tina Rosso" av Margareta Sarri, "Uppgang Sergels torg" av Karin 
Pilkvist, "Vargsparet" av Otjan Persson och "Vinterviken" av Mats Wahl. 

4.7.1 INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRAGOR 

I sex av de 16 ungdomsromanerna finns invandrare och flyktingar med, och i tva av dessa 
ar flykting eller invandrare en av huvudkaraktarerna. I romanen "Bakom masken" ar det Ali 
fran Libanon som inte har nagot uppeha.Iltillstand och gommer sig for polisen, och i "Den 
femte mannen" ar det Arvin fran Iran som har invandrat med sina foraldrar. 

De fyra ovriga ungdomsromanerna har endast invandrare och flyktingar som bip<::rsoner, i 
11]a mahan le .. Va?", ar det ar en invandrare som ager ett gatukok och det finns invandrare i 
huvudkaraktaren Robertos skola. I romanen "Cafe Brazil", finns Selma som kommer fran 
Turkiet och arbetar pa sarnma cafe som huvudpersonen Julia. Selmas familj finns ocksa med 
pa ett horn i romanen . 

. .. "-Barn ar inte dumma. De forst or precis hur alit Jigger till, aven om de inte kan forklara 
det med ord. Jag Jattade jtittetidigt att vi var annorlunda hemma hos oss. Antagligen var 
det inte sa farligt ntir vi var smii. Pa dagis. Men ntir jag borjade skolan, da insag jag. .. 
( . .) Ju aldre jag blev, desto mera ski/de vi ut oss. Jagflck aldrig ga pa disco ntir Fritis 
ordnade det. Jnte pa danskurs. jag flck liksom inte lov att gora nligonting som de andra 
fick ... ( ... )- Trodde du att alta turkar var precis likadana? Klonade? Selma ser kritiskt pii 
mig. Det ar det stora problemet, fortstitter hon. Svenskarna inbil/ar sig att alia invandrare 
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fungerar pa ett enda satt. Det jinns lika ma:nga o/ika sadana som det jinns dagar pa ett 
ar. " ... (Cafe Brazil 1993, s 90-91) 

I romanen "Alex Borell och rasisterna" kommer en av huvudkaraktaremas familj fran Chile 
och i romanen finns ocksa en invandrare som blir nedslagen av ett gang skinheads; detta blir 
borjan till romanens intrig. I romanen "Det storsta modet", gar 15 afrikanska flyktingar pa 
samma skola som huvudkaraktaren Urban. En av flyktingama heter Omar och kommer fran 
Somalia tillsammans med sin familj och blir mobbad av Urban och hans kompisar. 

Vi dare kan namnas att i romanen "Bakom masken", har bikaraktaren Nic-Nic foraldrar som 
har invandrat fran Italien. 

Utover dessa sex ungdomsromaner, finns tva stycken dar invandrare namns. I "Vinterviken", 
namns invandrare i perferin. John John lever i en forort, dar invanama bestar av bade in
vandrare och sve:nskar. I "Nagon som kallar sigjag alskar dig", har en av huvudkaraktar
emas foraldrar har invandrat fran Chile men man vet inte om huvudpersonen var fodd da. 

4. 7.2 RASISM 

Rasism forekomrner i sju av de 16 lasta ungdomsromanema, och rasismen ar ett huvudtema 
i tre av dessa sju. 
Huvudpersonen Jrohn John i romanen"Vinten,iken" utsatts for rasistiska kommentarer, aven 
skinheads forekommer i boken och John Johns kompis Sluggo gar med i skinheadsgruppen 
'Varulvarna', en grupp som vill morda och utrota invandrare. I ungdomsromanen "Den 
.femte mannen" kommer huvudpersonema Anna och Arvin en rasistisk liga pa sparet och i 
romanen "Alex Borell och rasisterna", avslojar huvudpersonen Alex en grupp skinheads 
handel med illega~a vapen. 

I de ovriga fyra ungdomsromanema dar rasism forekommmer, ar det inte ett huvudtema 
utan harmer en birollsfunktion. Bipersonen Nic-Nic i "Bakom masken" har en pappa som 
sjalv ar invandrare, men som anda ar invandrarfientlig och i Braberga dar romanen "Det 
stOrsta modet" dc~lvis utspelar sig, finns rasistiska tendenser. Bland annat mobbar Urban och 
hans kompisar en flykting darfor att han ar en flykting och nagon slanger in en brandbomb i 
flyktingforlaggnin.gen i Braberga . 

... "- Geograji, sa Toni pa klingande jinlands~venska. Nu ska det bli geograji. 
Han, Tobias och Urban stod i en halvcirkel framfor Omar.- I vilket land bor du, fragade 
Tobias. Vet du det, nigger?(...) 
- Sverige, svarade Omar. 
En svettparla rann li1ngsamt nerfor hager ndsvinge. Han svalde oupphorligen sa aft 
struphuvudet for upp och ner. Ogonen var vilt uppsparrade, Japparna svagt titskilda. Han 
jlamtade. Over vansterogat framtradde ett nyss ltikt stir, det sag ut som ett litet rivsar. 
-Ar du svensk eller nigger, jortsatte Tobias. 
-Nigger ... 
-Ah fan, du ar nigger! Da vill du morda en svensk va? Den dar som skriver backer? 
- Nej ... nej! Det ... det tir dom i Loberia! 
Toni overtogforhoret. 
- Niggrer som niggrer! Hur ar det hemma bland aporna?"( .. .) (Det storsta modet 
1993, s 12) 
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Selma i romanen"Caje Brazil" blir kar i en svensk kille, Henrik, detta tolererar varken 
Selmas eller Henriks familjer. I romanen "Vargsparet" blir Gabriel (en av huvudpersonerna) 
och hans familj, utpekade som garningsmiin for ett brott bara darfor att de iir same:r. 
Invanarna i byn har en hel del rasistiska fordomar om samer. 

Tendens till rasism finns ocksa i romanen "Ja mahan le .. f'Ct?", dar Roberto i skolgymna
stiken en gang blir satt till att spela i ett fotbollslag bestaende av invandrare ( diirfor att han 
har ett utliindskt namn, men han ar 'svensk'). Det skulle vara en 'landskamp' mellan invand
rare och svenskar. Roberto traffar aven pa miinniskor som tydligt uttrycker sitt motstand 
mot invandrare. 

4. 7.3 MISSBRUK 

I sju av de 16 romanerna har vi funnit missbruk, i fyra av romanema ror det sig om alko
holism och i tre romaner om drogmissbruk. 

Det ar bara i den ena romanen om drogmissbruk som det ar en huvudkaraktar som miss
brukar. I de sex ovriga romanerna ror det sig om bipersoner. 
I "Tina Rosso" iir huvudpersonen Tinas pappa alkoholist och gar ibland pa antabus. Pappan 
aker iiven in och ut pa olika hiilsohem. I "Nu tir det klippt Martin!" ar huvudkarak:tarens 
kompis pappa ar alkoholist och i "Det storsta modet" ar bikaraktaren och forfattaren Verner 
Strom alkoholist. I romanen "Bakom masken" sveper tre a-lagare snabbt forbi i h:andlingen. 

Bikaraktaren Veronicas kille i "Ja ma hanle .. Va?" ar narkoman och hanger deras tva 
manader gamla bam knark for att barnet ska vara tyst en natt. I romanen "Vinterviken" finns 
bikaraktaren Kurt, som ar knarkare och i "Uppgang Serge is torg" iir huvudpersonen 
Magnus narkoman sedan atta ar. Magnus borjade med hasch nar han var 15 ar, men har 
sedan dess provat pa allt tyngre droger. 

... " Tidigt pa morgonen gav han sig ivag till en langare han kande som bodde nagra 
kvarter bart. Hanjick enladdning amfetaminjor leverans som han sprang runt med till 
nagra kunder sam bodde lite runt omkring. Han var klar pa en timme och for den arbetsin
satsen jick han amfetamin for eget bruk Och sa gick han tillbcika till Jeanettes lagenhet 
och skat i sig det. " ... (Uppgang Sergels torg 1993, s 31) 
... "- Du maste val hajorstatt attjag pundar? sa Magnus. Det maste du val sett? 
- Du ar ju ojamn till humoret och sa, men det trodde jag val inte att det hade med knark att 
gora. Jag trodde bara att du var lite deppig och sizdar. 
-Jag drogar varenda dag, sa han. Jag injicerar amfetamin. Jag raker hasch . .Kande du inte 
tukten? Jag knaprar tabletter. Jag sitter och smasuper tillsammans med dig pll kvallarna. 
Jeanette, jag viii inte lura dig Jag ar en pundare helt enkelt och det har jag varit i titta ar 
eller sa. Vad trodde du att Jag gjorde pa dagarna? " .... (Uppgang Sergels torg 1993, 
s 32-33) 

Ett misstiinkt drogmissbruk (som vi ser det) finns ocksa i romanen "Det storsta modet", dar 
bikaraktaren Amadou i Gambia koper tabletter som han tror ar bra mot tandlossning. Men 
hans beteende och personlighet foriindras och alla vet att det ar tabletterna som ar orsaken. 
Det skrivs dock aldrig i klartext i romanen att det ror sig om ett drogmissbruk. 

Under den har rubriken har vi ocksa valt att titta pa ungdomars konsumtion och instiillning 
till alkohol, och det har vi funnit tre av de 16 romanerna. 
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John John i romanen II Vinterviken" dricker alkohol, fast mattligt och aldrig nar han ligger i 
boxningstraning. Hans installning till alkohol ar positiv och det kan ocksa sparas i att John 
John och hans kompis stjal sprit nar de gor inbrott. Johan Alexander och hans kompisar i 
romanen "Spelar roll" har en positiv installning till alkohol. Nar de har fest dricker de garna 
och mycket. I ungdomsromanen "Alex Borell och rasistema" ar det skinheadsen som garna 
dricker sig fulla innan de gar ut pa stan. 
Men vi fann ocks:i tva romaner med anknytning till detta, fast dar ungdomarnas installning 
inte framgar. I romanen "Tina Rosso" bjuds Tina pa ett glas konjak av sin pappa, dagen 
innan hon fYller 15 ar. Men Tinas installning till alkohol framgar inte, fast gissningsvis tror 
vi att den iir ratt negativ, da hennes pappa ar alkoholist och Tina hatar sina foraldrar. 
Roberto i romanen "Ja mahan le .. Va?" ser manga berusade ungdomar pa stan och blir 
ocksa trakasseradle av nagra, men Robertos egen installning till alkohol framgar inte. 

4.7.4 SJUKDOMJOIIALSA 

I detta stycke har vi valt att skilja pa fYsiska sjukdomar och psykisk ohiilsa. Fysisk sjukdom 
fann vi i tio av romanerna och psykisk ohalsa i tva. 

Lite enklare fYsiska sjukdomar fann vii de tva romanerna "Vinterviken", John John far feber 
och "Ja ma hanle .. Va?", dar bipersonen Clara skadar foten. 
Allvarligare fYsiska sjukdomar fanns i romanerna "Bakom masken", dar bipersonerna 
Hedvig har alzhei.mer, hennes son Alex har en personlighetsklyvning (schizofreni) och 
huvudpersonen Majken har astma. I "Cqfe Brazil", dar Julias kompis Moa fruktar att hon 
kan ha smittats av hiv. Romanen slutar innan man som lasare tar veta om saar fallet. I "Alex 
Borell och rasistema", blir Alex flickvan Julia nedslagen av ett skinhead och blir tillfalligt 
forlamad i benen. I romanen "Bland .fimpar och rosor" har Carolines lillebror dott i en 
muskelsjukdom. John Johns styvpappa i "Vinterviken" tar slag i huvudet och tappar minnet 
och kan inte prata. Liikarna sager dock att han kommer att bli aterstalld. 
Alkoholism, som vi riiknar som fYsisk sjukdom, fanns i romanerna "Tina Rosso", "Nu tir det 
klippt, Martin!" och "Det storsta modet". 

Psykisk ohalsa fann vii romanerna "Tina Rosso" och "Nagon som kallar sigjag alskar 
dig". 

I "Tina Rosso" iir det Tinas mamma som har problem, hon ar neurotisk och gar pa valium. 
Aven Tina mar mycket psykiskt daligt, p.g.a att hennes foriildrar negligerar henne. Bland 
annat yttrar sig hennes fortvivlan i apati och svimmningsanfall . 

... "Gloden har gatt ur henne. Hon kan inte fork/ara det. Beloningen for s/itet har varit 
betygen, men betyg tir en opalitlig trygghet. Utan forvaming kommer en ny ltirare som inte 
gillar ens uppsyn, och da stinks betjget. 
Be(Jvgen ar Anitas och Gorans matt pa hur lyckad hon ar som manniska. Om hon ar duktig, 
trevlig, rar, sot, snail - alit stiger eller faller med beijvgen. Betygen ar prise! for att bli 
omtyckt. 
Hon viii bli omtyckt, det viii hon mest av alit. Varfor ligger hon da i sangen under tacket 
och stirrar i taket timmar, dagar, ntitter, veckor? Varfor ser hon inte till att behii/Ja sina 
fin a betyg sa hon far vara omtyckt? 
Vet inte. 

Viii inte veta." ... (Tina Rosso 1993, s 66) 
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Olle i ungdomsromanen "Nagon som kallar sigjag iilskar dig" mar psykiskt dciligt darfor 
att hans flick:van har tvingats flytta tillbaka till Chile med sin mamma och lillasyster. 

4.7.5 MILJOFRAGOR 

Varken miljomedvetenhet eller miljengagemang finns i nagon av de 16 ungdomsromanema. 

4.7.6 RORELSER OCH FORENINGAR 

Av de 16 ungdomsromanema forekommer det i fern stycken att ungdomar armed i en 
rorelse eller forening. 
I tre av de fern romanema ror det sig om medlemsskap i en idrottsforening: John John i 
"Vinterviken" armed i en boxningsklubb, Roberto i "Ja mahan le .. Va?" armed i ~~.m fot
bollsklubb och Johan Alexander i "Spelar roll" armed i en basketklubb. 
I de tva ovriga romanema ror det sig om medlemsskap i mer estetiska rorelser och fore
ningar: Tina i "Tina Rosso" gar en kvallskurs i malning och Alex i "Alex Borell och 
rasistema" ar med i en teaterforening. 

4.7.7 UNGDOMARS MEDIAANVANDNING 

For forsta gangen forekommer datorer i vart material och det ar i tre av romanema: "Bakom 
masken", "Vargsparet" och "Spelar roll". I "Bakom masken" namns det bara att nagon har 
en dator och en direkt anvandning av datorer finns i romanema "Vargsparet" (for uppkopp
ling till olika databaser runt om i varlden) och "Spelar roll" (for sokning i bibliotekskata
log). 

Anvandande av telefon forekommer i nio av de 16 romanema, och i alia nio ror det sig om 
direkt anvandning ("Bakom masken", "Vinterviken", Alex Borell och rasisterna", "Nagon 

· som kallar sigjag iilskar dig", "Denfemte mannen", "Spelar roll", "Uppgang Sergels 
torg'', "Vargsparet" och "Cafe Brazil"). TV och/eller video anvans bara i tre av de 16 rom
anema ("Vinten,iken", "Bakom masken" och "Uppgang Sergels torg'') och besok pa bio
grafaterfanns i f)rra av de 16 romanema ("Alex Borell och rasisterna", "Spelar roll", "Tina 
Rosso" och "Bakom masken"). 
Musiklyssning pa olika sorters musikanlaggningar, forekom i sex av de 16 romanema 
("Bakom masken", "Vinterviken", "Tina Rosso", "Vargsparet", "Nedriikningen" och "Spelar 
roll"). Medan radio bara forekommer i romanen "Vargsparet". 

Anvandande av tryckta medier forekommer i fYra av de 16 romanema: "Bakom masken", 
"Nu iir det klippt, Martin!", "Det storsta modet" och "Tina Rosso". 

4. 7.8 ARBETSMARKNAD - SKOLA 

Det vi har tittat pa under denna rubrik ar om ungdomama arbetar eller gar i skolan. 

I en av de 16 romanerna gar inte huvudpersonen i skolan och det ar i "Cafe Brazil" dar Julia 
istallet jobbar pa ett cafe. 
Sedan finns det fYra romaner som har huvudkaraktarer som antingen arbetar och/eller gar i 
skolan. "Uppgang Sergels torg", med Magnus som har slutat skolan och nu driver omkring 
och Linnea, hans syster som fortfarande gar i skolan, "Alex Borell och rasisterna", med 
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Alex som gar i skolan och frilansar som fotografpa en kvallstidning, "Nedrdkningen", med 
en huvudkaraktair som gar i skolan ibland, tvangsarbetar ibland och dar emellan driver om
kring, "Nu dr det klippt, Martin!" med Martin som gar i skolan och extraknacker vid jul 
som tomtenisse och paketinslagare. 

I de resterande 1 1 romanema, gar huvudpersonema mer eller mindre i skolan i 10 av dem: 
"vlnterviken", "Kajten", "Ja ma hanle .. Va?", "Bakom masken'', "Det storsta modet", "Tina 
Rosso", "Denfemte mannen", "Spelar roll", "Vargsparet" och "Nagon som kallar sigjag 
dlskar dig". 

Den roman som faller utanfor ramen ar "Blandfimpar och rosor", da man aldrig !ar veta 
om huvudkaraktaren Caroline gar i skolan. 

4.7.9 FAMILJJESTRUKTUR 

Har redovisar vi ungdomsromanemas huvudkaraktarers familjestrukturer som vi uppfattade 
dem. loom vaije kategori har vi valt att skilja pa 'den normala familjen' och 'familjen med 
problem'. 

- kamfamilj (mamma+pappa+minst ett bam). 

I fern av de 16 ungdomsromanema fann vi 'den normala karnfamiljen': "Bland.fimpar och 
rosor" - mamma, pappa och Caroline. "Det storsta modet" - mamma, pappa, lillasyster och 
Urban. "5'pelar roll"- mamma, pappa, storebror och Johan Alexander. "Denfemte mannen" 
- familj 1: mamma, pappa och Arvin. "Alex Borell och rasisterna" - familj 1: mamma, pappa 
och Alex. Familj 2: mamma, pappa och Julia. 

I fyra av de 16 ungdomsromanema fann vi 'kamfamiljen med problem': "Bakom masken"
mamma, pappa och Majken. "Tina Rosso" - mamma, pappa, Iillebror, lillasyster och Tina. 
"Nu dr det klippt, Martin!" - familj 1: mamma, pappa och Tjakka. "Uppgang Serge is torg" -
mamma, pappa, storebror Magnus och lillasyster Linnea. 

- blandfamilj (minst en foralder+annan vuxen+minst ett bam+eventuella halvsyskon). 

Detta aret fann vi bara en blandfamilj och det var 'den normala blandfamiljen': "Nagon som 
kallar sigjag dlskar dig" - mamma, mammans nye man, lillasyster och Olle. 

- skilsmassofami:g. 

Detta aret fann vi sex skilsmassofamiljer och alia sex var 'den normala skilsmassofamiljen': 
"Kqften" - familj 1: mamma och Pygge, familj 2: pappa och Ninni. "Ja mahan le .. Va?" -
mamma, lillebror, storasyster och Roberto. "Vargsparet"- mamma och Linda. ''Nagon som 
kallar sig jag salmar dig" - familj 1: mamma, lillasyster och Amanda. "Den jemte mannen" -
familj 2: pappa och Anna. 

- ensamstaende foralder (foralder som aldrig varit gift eller dar partnem ar dod+minst ett 
bam). 
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Detta aret fann vi bara en ensamstaende foralder och det var en 'ensamstaende utan 
problem': "Nu tir det klippt, Martin!"- mamma och Martin (pappan ar dod). 

Dessutom fann vi i tre romaner med familjer som faller utanfor ovanstaende kategorier. 
"Vinterviken"- John John bor bade hos sin mormor och hemma med sin mamma, med 
hennes man och sin storasyster. John John har aldrig traffat sin pappa och vi utgar fran att 
mamman och hennes man inte ar gifta. "Nedrtikningen"- dar huvudkarakUi.ren (narnn okant) 
ibland bor med sin mamma, men oftast befinner sig pa olika anstalter. V em som ar hans 
pappa vet han inte, mamman prostituerar sig periodvis. "Cqfe Brazil"- Julia som precis har 
flyttat hemifran. 

4.7.10 OVRIGA OMRADEN SOM UNGDOMSROMANERNA TAR UPP 

"Vinterviken"- kriminalitet, vapen, vald och dod, sokande efter egen identitet 
"Nu tir det klippt, Martin!" - problembarn, kamratskap, sokande efter egen identitet 
"Ja mahan le .. Va?"- sokande efter egen identitet, vanskap over alderskillnader 
"Kqften" - varstingungdom 
"Tina Rosso" - sokande efter egen identitet, familjeproblem, ordblindhet 
"Bakom masken" - sokande efter egen identitet, kriminalitet, otrohet 
''Det stbrsta modet" - sokande efter egen identitet, annan kultur, allergori over verklig 
hand else 
"Blandfimpar och rosor" - forlust av nara anhorig 
"Nedrtikningen" - overlevnad, annan kultur 
"Cqfe Brazil"- sokande efter egen identitet, homosexualitet 
''Nagon sam kallar sigjag tilskar dig" - sokande efter egen identitet, rotlOshet 
"Uppgang Serge is torg'' - att hitta sig sjalv, religiosa funderingar 
"Spelar roll" - sokande efter egen identitet, homosexualitet 
"V argspi:Iret" - sokande efter egen identitet 

4.8 1993, DEL 2 

I denna andra del av 1993 har vi gatt igenom Statens ungdomsrads "Arsbok om ungdom". 
Vi har tittat pa vad de dar har tagit upp i sin temadel, d. v. s vad som anses viktigt for 
ungdomar det aret. T emadelen for det har aret tar upp ungdomars varderingar och normer i 
90-talets Sverige. 

Papekas kan att arsboken detta ar ar samproducerad med rikspolisstyrelsen, skolverket och 
socialstyrelsen. 

4.8.1 FORANDRINGAR 

Forfattaren till artikeln "Stigfinnare i ett nytt artusende", Kenneth Ritzen, diskut€~rar vad 
som hander i samhallet infor ar 2000. Att gamla normer, varderingar och regler luckras upp 
och delvis forsvinner. De som ska fora samhallet vidare ar ungdomarna, for det a.r de som 
har kraften/kapaciteten. Ungdomar handskas med den har uppluckringen av normer, vard-. 
eringar och regler genom att skapa nya normer, varderingar och reg}er so~ .ar ~~P.assade till 
den nya tiden. For att detta ska lyckas hi:ivdar forfattaren att man maste skilJa pa ungdoms-
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problem" och "ungdomars problem". Han diskuterar ocksa hur ungdomar har det nu/idag i 
Sverige, om deras livsvillkor och balsa. (Arsbok om ungdom 1993, s 9-20) 

Jamfor man detta med de 16 lasta ungdomsromanerna, kan vi saga att det som ungdoms
romanernas forfattare skriver om ar samhallet idag. Detta blir naturligt da vart urval av 
ungdomsromaner bestar av samtidsrealistiska romaner som ska beskriva samhallet, dar de 
normer, varderingar och regler som finns i samhallet aterspeglas i romantexterna. Man bryt
er nastan aldrig d,e oskrivna "lagar" som finns i samhallet och ungdomarna i romanerna som 
anda gor det fors1jker alltid battra sig och "ateranpassa" sig till "lagarna". ("Vinteniken", 
"Det storsta modet", "Uppgang Serge Is torg" och "Nu tir det klippt, Martin!") 

Att ungdomarna it romanerna skulle vara nasta generations "ledare", framgar inte av roman
texterna, utan rornantexterna utspelar sig i nuet, en kort period och karnan i dem ar att 
karaktarerna utve:cklar sig sjalva. Samha.Ilet star inte alls i samma centrerade fokus, utom i 
romanerna "Alex Borell och rasisterna", "Vinteniken" och "Det storsta modet". 

Ungdomsromane:mas forfattare forsoker aldrig ge intrycket att ungdomar inte. har problem, 
karaktarerna i rornanerna har varierande grader av problem, fran att vara vilsen i sig sjalv 
(''Tina Rosso", "Ja mahan !e .. Va?" och "Spelar roll") till gravt narkotikamissbruk ("Upp
gcmg Serge is torg''). Men forfattarna slutar nastan alltid romanerna i en ljus stamning, det 
verkar inte som om man vagar lata ungdomarna i romanerna att ga under, nagot som maste 
skilja sig fran verkligheten! 
Det finns dock tva romaner av de 16 som skiljer ut sig: "Kqften" och "Nedriikningen" dar 
man som lasare aldrig rar veta hur det gar for huvudkaraktarerna. 

4.8.2 MOTEN MELLAN UNGDOMAR OCH VUXNA 

Nagra artiklar bygger pa den SKOP-undersokning, som ar gjordes detta ar pa uppdrag av 
statens ungdomsrad, skolverket, rikspolisstyrelsen, socialstyrelsen och regeringens barn
och ung-domsdelegation. Ungdomarna som ingar i undersokningen ar i iildern 16-25 ar. 

SKOP-undersokningen det har aret bygger pa ungdomars kontakter med vuxna. 

A v de tillfragade ungdomarna i undersokningen uppgav 96% att de har ganska eller mycket 
bra kontakt med de vuxna i familjen. Anda har 82% uppgett att de vill ha mer vuxenkontakt 
och 58% att de vu.xna skall ha tydligare regler och granser. Sadana tydligare signaler upp
gavs som mer onskvarda av ungdomar med invandrarbakgrund och ungdomar fran splittra
de familjer. Installlningen till "vuxeninblandning" skiljer lite mellan kon och ruder, tjejer och 
aldre ungdomar ~ir mer positivt installda till detta. (ibid, s 21-25) 

Nar ungdomarna i undersokningen ombads beratta om sitt forhiillande till foraldrarna, upp
gav 95% att de hade ganska eller mycket god kontakt med sin mamma. Medan daremot 
svaren for kontalcten med pappan skiljde sig mellan konen; 89% av killarna uppgav ganska 
eller mycket god kontakt och 82% av tjejerna uppgav ganska eller mycket god kontakt. 
Ungdomar fran splittrade familjer uppgav att de hade samre kontakt med ena foraldern och 
bland ungdomar med invandrarbakgrund uppgav 16% att de hade en ganska eller mycket 
diilig kontakt med sin pappa. Deras kontakt med mamman skilde sig dock inte fran ovriga 
gruppen. (ibid, s 50-53) 
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Kontakter med vuxna utanfor familjen, uppgav cirka halften av ungdomarna i undersok
ningen att de inte hade. Har fanns inga skillnader i olika bakgrunder, utom om man bodde i 
ett mindre samhalle an i ett stOrre. Da fler ungdomar fran mindre samhallen har uppgett att 
de har ett fungerande socialt natverk. (ibid, s 72-7 4) 

Pa fragan om de hade bra kontakt med lararna i skolan och cheferna pa arbetet, har de fiesta 
ungdomarna uppgett att sa ar fallet. Men i SKOP-undersokningen har manga ungdomar 
ocksa uppgett att de inte har talat med larare och chefer om sina problem. Anmarkningsvart 
ar att de med invandrarbakgrund i undersokningen uppgav att de hade samre erfartm-
heter av grundskolan. (ibid, s 101-103) 

Nar ungdomarna tillfragades om de hade kontakt med ledare av olika slag (t.ex. idrotts
ledare och fritidsledare), svarade mer an halftenja.Ungdomarna verkar ha stort fo:rtroende 
for "sina" ledare och sarskilt for killarna ar foreningslivet viktigt, sarskilt idrotten. I under-· 
sokningen kan man ocksa se att ungdomar som kommer fran splittrade familjer ar mindre 
engagerade i foreningar. (ibid, s 116-120) 

Ungdomars fortroende for "samhallspersoner" varierar. Hogst fortroende f'ar polisc~n och 
sjukvarden, medan politiker och journalister har lagst fortroende. Relativt lagt fortroende 
f'ar ocksa socialvard, kurativ och psykoterapeutisk verksamhet. Detta kan stallas i :relation 
till att de ungdomaf som har problem, inte nar fram till II de profession ella in om vard- och 
socialsektorn". (ibid, s 140-143) 

Familjen ar for ungdomarna i undersokningen viktigast, men aven kontakten medjamnariga 
betyder mycket for dem. Fler tjejer an killar i undersokningen pratar om sina problem. Ung
domar fran splittrade familjer vander sig i storre utsrackning till sina kompisar. Ju ~!Udre ung
domarna i undersokningen ar desto mindre betyder foraldrarna och kompisarna, istallet be
tyder partnern desto mer.(ibid, s 152-154) 

Jamfor man undersokningens ungdomars kontakt med vuxna, med ungdomarna ide 16 
ungdomsromanerna kan vi saga att: i fyra av ungdomsromanerna fann vi att ungdomarna 
hade liten eller ingen kontakt med de vuxna ("Nagon som ka.llar sigjag alskar dig", "Upp
gang Serge is torg", "Kaften" och "Nedrakningen") och i tolv av ungdomsrornanerna fann vi 
att ungdomarna hade ganska eller mycket god kontakt med nagon vuxen ("Alex Borell och 
rasistema", "Det stbrsta modet", "Den.femte mannen", "Bland.fimpar och rosor'l, "Bakom 
masken", "Spelar roll", "Vinterviken", "Vargsparet", "Nu ar det klippt, Martin!", "Cafe 
Brazil", "Tina Rosso" och "Ja mahan le .. Va?"). 

Ungdomar som har ett bra forhallande till bada sina foraldrar fanns i "V argsparet", "Alex 
Borell och rasisterna", "Bland.fimpar och rosor", "Spelar roll" och "Det stbrsta modet". 
Ungdornar som av nagon anledning bara har ett bra forhallade till den ena foraldern fanns i 
"Cafe Brazil", "Ja mahan le .. Va?", "Nu tir det klippt, Martin!" och "Den.femte mannen". 

Kontakter med vuxna utanfor familjen fann vi i atta av ungdomsromanerna (" V argsparet", 
"Tina Rosso", "Alex Borell och rasistema", "Cqfe Brazil", "Nu tir det klippt, Martin!", "Ja 
mahan le .. Va?", "Vinterviken" och "Bakom masken"). 
Bra kontakt med larare fann vii ungdornsromanerna "Vinterviken" och "Vargsparet" och 
bra kontakt med chefen fann vii ungdomsromanen "Cqfe Brazil". 
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I de fern ungdomsromaner dar huvudkaraktaren ar med i en rorelse eller forening (''Vinter
viken", "Ja mahan/e .. Va?", "Spelar roll", "Tina Rosso" och "Alex Borell och rasisterna"), 
f'ar vi det intrycket att ingen av ledarna spelar en betydelsefull roll for huvudkaraktaren. 

Ungdomsromanemas karaktarers fortroende for olika "samhallspersoner" kommer till 
uttryck i nio av de 16 ungdomsromanema. Brist pa fortroende for polisen finns i romanerna 
"Nedriikningen", "Uppgang Sergels torg'', "Alex Borell och rasisterna", "Denjemte 
mannen'' och "Vinterviken". Fortroende for polisen fann vii en roman, "Vargspliret". Nar 
det galler ungdomars fortroende for kuratorer och psykologer sa ar det inte stort, som vi 
har sett i romanema "Vinterviken", "Tina Rosso" och "Uppgemg Serge Is torg". Ungdomars 
fortroende for sjukvarden, som inte ar stort, fann vi i tva ungdomsromaner: "Tina Rosso" 
och "Uppgang Serge Is torg". Joumalister som av ungdomama i SKOP-undersokningen fick 
lagst fortroende, hittade vi i en ungdomsroman: "Alex Borell och rasisterna11 och dar var 
fortroendet for joumalister valdigt stort. 

De enda ovriga 11 samhallspersoner" som dyker upp i de nio ungdomsromanema ar anstallda 
pa arbetsformedlilngen. Fortroendet for dessa ar inte stort i ungdomsromanema "Tina 
Rosso" och "Cqfi.~ Brazil". 

Alia karaktarefua i ungdomsromanema har kompisar, utom i tre av ungdomsromanema. 
"Tina Rosso" - huvudkaraktaren Tina har inga kompisar att vanda sig till. "Nedriikningen" -
huvudkaraktaren "HAN" har inga bestaende vanskapsrelationer, de fii han blivit kompis med 
har forsvunnit efter ett tag. "Uppgang Serge Is torg'' - huvudkaraktaren Magnus har som 
narkoman inga kompisar, det fiir han forst pa behandlingshemmet. 

4.8.3 NYA BUHORD 

Fern olika personer har skrivit var sin variant pa de tio budorden, som ar rad tilllasaren hur 
man ska leva. Dear anpassade till var samtid och har foljer ett exempel fran vruje skribent: 

"9. Du ska inte vara prylgalen 
Du kan aldrig kopa lycka. Att aga ger sallan akta gladje, bara oro for att forlora det man 
har. Men det lrr klart, en lottovinst kan aldrig skada." (ibid, s 27) 

"1. Prata mindre om ungdomar och mera med dem 
Forr var teori~~ma om ungdomen exklusiv kunskap och praktiken sjalvklar, nu ar teori
ema var mans egendom och praktik allt mer sallsynt." (ibid, s 54) 

11 10. Bevara barnasinnet och skratta ofta. 11 (ibid, s 75) 
"3. Missbruka inte Tekniken, din Guds namn, ty Tekniken later inte den bli ostraffad som 

skyller sina miisstag pa Tekniken. 11 (ibid, s 114) 
11 7. Se det Iilla 

Det ar ofta det Iilla, eller det som finns narmast, som betyder mest. 11 (ibid, s 151) 

Dessa texter finn1er vi inte relevanta for uppsatsen och darfor utvecklar vi dem inte. 

4.8.4 SAMHALLSFORANDRINGAR OCH NYA IDEAL 

Artikelforfattaren Jonas Frykman diskuterar i artikeln 11Foriindring- ett villkor i tiden", om 
att vuxna har svrurt att forsta ungdomar, men sin egen ungdomstid ser de ofta i ett rosenrott 
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skimmer. I ett samhalle som hela tiden fOrandras kan man inte halla kvar vid gamla ideal, 
utan man maste forandras med tiden. 
Frykman har aven jamfort de vuxnas installning till ungdomen under 30- och 40-talen och 
de vuxnas installning idag. Det Frykman fann var att myten om ungdomen var i stort sett 
densamma, medan ungdomarna sjalva aldrig var som myten och dessutom hade andrat sig 
mellan tidsperiodema. 

Typiskt for var tid I nutid tycker Frykman ar okandet, d.v.s alit okar; hemloshet, rotloshet, 
ytlighet, kommmersialism, gatuvald, brottslighet och vilsenhet. Att vuxengenerationen ofta 
staller sig oforstaende infor ungdomsgenerationen (detta galler alia tidsepoker) och inte vill 
eller kan forsta den, beror till stor del pa att vuxengenerationen letar efter igenkannings
punkter med sin egen ungdomstid i ungdomsgenerationen. Sadana finns oftast intt~ darfor att 
samhallet har forandrats och med det normer, varderingar och ideal. Jonas Frykman skriver 
att de vuxna maste borja lyssna pa ungdomama, for att man ska komma tillratta med 
problemen som finns i samhallet. (ibid, s 28-35) 

Jamfor vi artikeln med de lasta ungdomsromanema, kan vi saga att nagon kollision mellan 
en vuxengeneration och ungdomsgenerationen inte forekommer. I ungdomsromanema har 
vuxna "bara biroller" och romanema har aldrig som motiv att visa pa motsattningar mellan 
dessa tva generationer. 

De olika fenomen som Frykman tar upp och som okar ar hemloshet, rotloshet, ytlighet, 
kommer-sialism, gatuvald, brottslighet och vilsenhet, kan vi saga till viss del existerar i 
romanerna. Hemloshet forekommer inte i romanerna. Rotloshet och vilsenhet ar tva motiv 
som nastan alltid forekommer i ungdomsromaner, da det traditionellt sett ar den bar 
perioden i livet da man ska finna sin egen identitet. Sa ocksa i de ungdomsromaner vi har 
last. De enda ung-domsromaner av de 16 som vi last, som in:te innehaller dess· tva. motiv ar: 
"Bland.fimpar och rosor" och "Alex Borell och rasisterna". Ytlighet och kommersialism 
kan vi inte saga att vi fann i de 16 ungdomsromanerna. Daremot forekommer vald som t. ex 
misshandel ("Vinter-viken", "Ja mahan le .. Va?", "Tina Rosso", "Alex Borell och 
rasisterna", "Bakom masken" och "Spelar roll") och brottslighet i varierande grader 
("Bakom masken", "Vinterviken", "Det storsta modet", "Nu ar det klippt, Martin!", 
"Uppgang Sergels torg", "Tina Rosso", "Ja mahan le .. Va?", "Nedrakningen", "Denjemte 
mannen" och "Alex Borell och rasisterna"). 

4.8.5 ANTECKNINGAR 

Martin Heden har i sin artikel "Stora knivar sma liv", besokt och gjort anteckningar fran 
Barbys ungdomshem. Man f'ar inblick i hur ungdomar med trassliga liv har det. (ibid, s 37-

45) 

Jamfor vi detta med de 16 ungdomsromanerna, kan vi konstatera att ingen av karaktarerna 
i romanerna befinner sig pa ett ungdomshem. 

4.8.6 UNGDOMAR OCH BROTT 

I artikeln "V arfor begar ungdomar brott", har Birgitta Myrman sam.manstallt ma~erial fran 
uppsatser, artiklar och forskningsrapporter som handlar on ungdomar och brottshghet. Det 

68 



hon i artikeln tittat pa ar vilka ungdomar det ar som begar brott, deras brottsliga aktivitet 
och eventuella orsaker till varfor de begar brott. 
Ungdomars brotts.aktivitet har minskat sedan mitten av 70-talet, men ~da skriv~r M~~an 
att de fiesta ungdomar nagon gang begar ett brort. Det som gor att de mte syns 1 stat1st1ken, 
a.r att de sallan aker fast. Kontrollen av individen i samhallet har minskat de senaste 100 aren 
och istallet tror man att den inre kontrollen i en individ kommer art styra. (ibid, s 46-49) 

En artikel som an:sluter till derta tema (ungdomars brottlighet) ar "Pqjkstreck eller liga
terror?" av Anders Olsson. Artikeln berattar om hur ett antal ungdomar i ett litet samhalle 
terroriserade en aldre dam for att hon skulle ge dem pengar. Poliser kommer till tals i artik
eln om hur detta kunde handa. Anders Olsson har aven intervjuat en av pojkama som del
tog. (ibid, s 145-149) 

Jimior artikeln med ungdomsbrottsligheten i ungdomsromanema, kan vi saga att det 
forekommer med varierande grad i sex av de 16 romanema. 
I "Ja mahan /e .. Va?", rakar huvudpersonen Roberto ut for tre fulla 19-aringar som forst 
klortrar pa husvaggarna och som sedan ger sig pa Roberto och hans vanner. 19-aringarna 
tanker valdta Robertos kompis Veronica och slar Roberto nar han forsoker hejda dem. De 
stjal aven hans pengar och Robertos mammas bankomatkort. Av texten iar man intrycket att 
19-aringama aker fast for det som de gjort. I "Vinterviken", begar John John och hans kom
pis Sluggo inbrott i en villa och stjal aven en kanot fran en bil, John John och hans kompis 
aker aldrig fast. I "Nu ar det klippt, Maritn!" forstor Tjakka (en av huvudpersonerna) 
Martins nya mountinebike och snattar i en affar. Tjakka aker aldrig fast, men han lamnar till
baka det han snattat till affaren och betalar reparationen av Martins cykel. I "Uppgang 
Sergels torg" saljer huvudkarkataren Magnus droger, men aker aldrig fast. I romanen "Alex 
Borell och rasisterna" misshandlar skinheadsen en invandrare och en skinhead misshandlar 
Alexs flickvan Julia. Av texten iar man intrycket art skinheadsen aker fast for misshandeln. I 
"Nedrakningen", sysslar huvudkaraktaren med lite allt mojligt olagligt. Men det han aker 
fast for ar nar han och nagra till forsoker stjala en bil, for det far han fyra ars fangelse. 

4.8. 7 BROTTSUTVECKLING 

Jerzy Samecki diskuterar i artikeln "Hurfordndras ungdomsbrottsligheten?", sina studier 
over hur ungdomsbrottslighetens utvecklning ser ut. Statistiken som finns idag ar latt miss
visande, da mycket av ungdomsbrottsligheten ar dold. Samecki gar igenom olika matmeto
der for statistik av brottslighten och skriver att man borde studera utvecklingen av olika 
brott, istallet for att diskutera hela brottsutvecklingen. (ibid, s 56-61) 

Detta har vi redan gatt igenom i artikeln ovanfor, och darfor utvecklar vi inte detta vidare. 

4.8.8 KV ARTE:RSPOLISEN 

I de tva artiklam;a "Kvarterspolis pa engelska" och "Polis pet lugna gatan" berattar Birgirta 
Myrman om kvarterspolissystemet i tva stadsdelar i London. Hon har intervjuat polisman 
om deras arbetsuppgifter och vad de tycker om sitt arbete. Bl.a star det i artiklama, art ar
beta som kvarterspolis ar att arbeta for ungdomar. En fordel som jobbet innebar, ar att man 
kommer nara ma.nniskorna i stadsdelama och bygger upp ett fortroende mellan dem och 
polisen. 
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Sist i artikeln "Polis pa lugna gatan" tar forfattaren upp lite om kvarterspolissystemet i 
Sverige. Idag finns cirka 400 kvarterspoliser i Sverige och det ar tal om att bygga ut den har 
verksamheten. (ibid, s 63-71) 

Detta ar lite svart att jamfora med ungdomromanema e:ftersom inga kvarterspoliser fore
kommer i romanema. Dessutom ar det till mesta delen de engelska forhailnadema som tas 
upp. Kontakter med polisen i ungdomsromanema har vi redan diskuterat i 4.8.2 (s 65-67). 

4.8.9 ETIK OCH IDROTT 

Per Nilsson diskuterar i artiklen "Kamp om idrottens s_jiil", om idrotten hailer pa att fori ora 
sin oskyldighetspragel. I dagens samhalle dar seger betyder alit blir alit fler benagna att ga 
over alla granser for att bli en vinnare. Idrotten som forut ansetts som en god upp£ostrings
miljo, har blivit alltfor prestigeberoende. Det enda som galler ar att vinna och tjana stora 
pengar. Detta har lett till allt fler skandaler med bland annat dopingmedel och laktarvaid: 
Aven moralen inom idrotten forfaller. Massmedia har hjalpt till att forstarka den kommer
siella trenden inom idrotten. De som hoppet stalls till ar ledama for olika ungdomsidrotter, 
men ensamma kan de inte vanda trenden. (ibid, s 77- 85) 

Anna Heden har i tva e:fterfoljande artiklar intervjuat ungdomar som hailer pa med idrott i 
Rinkeby. Den forsta artikeln handlar om en boxningsklubb och den andra om ett tj,ejbasket
lag. Ungdomarna i artiklama berattar om sin traning och hur de uppfattar sin idrott. (ibid, s 
86-93) 

Jiimfor man detta med de 16 ungdomsromanema, fann vi ungdomar aktiva i olika idrotts
foreningar i tre av romanema. "Vinterviken"- boxning, "Ja mahan/e .. Va?"- fotboll och 
"5pelar roll" - basket. I alia tre romanema ror det sig om killar och vi Ia.r inte intrycket att 
nagon av killarna tar sin idrott pa blodigt allvar. 

4.8.10 UNGDOMSKULTURFORSKNING 

Artikelforfattaren Goran Greider riktar i sin artikel "Niir min ungdom forsvann" kritik mot 
ungdomskulturforskningen, som han anser har svikit ungdomarna. Framst ar det antologin 
"Ungdomskultur; identitet-motstand" (red. Johan Fomas, Ove Lindberg och Ove Sernhede, 
utgiven 1984 pa Symposium) som Greider baserar sin kritik pa. (ibid, s 94-100) 

Detta har vi gatt igenom i avsnittet "Ungdomskultur" (2.2-2.2.2, s 8-13), och diiribr 
utvecklar vi det inte har. Dessutom gar det inte att jamfora med de 16 ungdomsromanema. 

4.8.11 SKOLA, LARARE OCH ELEV 

Ylva Johansson diskuterar i sin artikel"Den nya liirarrollen", om hur lararrollen har for
andrats. Fran "ofelbara" auktoriteter, till dagens hardgranskade informationsforme:dlare. 
Forr sags larare som en av portarna in till vuxenlivet och behandlades med respekt, idag 
daremot ar vuxenlivet dolt for ungdomama och larama har tappat sin aura av "mystik". 

Ungdomar idag vet att det kravs minst U ars studier for att komma in pa arbetsmarknaden, 
men anda behandlas inte skolan som vardefull. Larare idag kan ha svart att hantera klass
rummet, om inte han eller hon kan havda sig och accepteras av elevema. Elevema daremot 
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ifragasarter alltm(;:r och har tva forha.Ilningssatt till skolarbetet: 1. betygen ar anledningen till 
alit skolarbete ocb 2. eleven vill bli sedd av lararen och uppmarksammad som en person. De 
bada forhallningssatten finns ofta narvarande i varje elev samtidigt. 
For 90-talets skola urtrycker Ylva Johansson det sa bar: "Skolan ska leva nara det omgiv
ande samhallet ochforandras i takt med det." (ibid, s 104-1 09) 

I nastfoljande artikel "Ltirare och elever atskilda i samma varld" intervjuar Brirta Sjostrom 
tre elever pa hogstadiet om deras syn pa larare. (ibid, s 111-113) 

Jamror man artikelns beskrivning av skolmiljon med de 16 lasta ungdomsromanema kan vi 
saga art i 10 av de:'! 16 romanema gar ungdomarna mer eller mindre i skolan. Av dessa 10 
ungdomsromaner verkar relationema mellan larare/skola och romanemas ungdomar vara 
allmant bra i sex romaner ("Vinterviken", "Ja mahan le .. Va?", "Denfemte mannen", 
"Spelar roll", "Vargsparet" och "Nagon som kallar sig jag alskar dig"), negativt i tva 
romaner (''Tina Rosso" och "Kaften"), blandat allmant bra och negativt i en roman ("Det 
storsta modet") och en roman dar man inte f'ar nagon uppfartning om hur relationema ar 
("Bakom maske1i"'). 
I de fyra romaner dar huvudpersonema antingen arbetar och/eller gar i skolan, verkar 
relationema mellan larare/skola och romanemas ungdomar vara allmant bra i tre av rom
anema (" Uppga1~g Sergels torg", "Alex Borell och rasisterna" och "Nu ar det klippt, 
Martin!"). Daremot verkade det i den fjarde romanen vara en negativ relation mellan larare I 
skola och romamms ungdomar ("Nedrakningen"). 

4.8.12 NYA FAMILJER 

Kerstin Vinterhed bar i artikeln "Skilsmassa innebiir inte undergang" tagit upp nagra aspek
ter av samhallets syn pa nya familjestrukturer, bland annat att man inte langre skiljer pa 
inom- och utomaktenskapliga bam, delad vardnad har gjort art separationer och skilsmassor 
blivit mer acceptt)rade och blandfamiljer av olika slag har uppstart. Det har dock visat sig att 
manga pojkar som saknar en fadersgestalt tidigt har kommit i kontakt med kriminalitet. Det 
som forfattaren vill peka pR, ar att man inte behover leva i en karnfamilj eller i en familj for 
att vaxa upp lyckligt. (ibid, s 123-128) 

Detta har vi redan gatt igenom i 4. 7. 9 (s 63-64) och darfor utvecklar vi inte familje
strukturen vidare. 

4.8.13 UNGDOMSFORETEELSE 

I artikeln "Extas, jria rum och ungdomspolitik" diskuterar Benny Henriksson om ung
domar idag, nya ungdomsfenomen (ravefester) och hur massmedia skapar panik runt dessa. 
Svenska ungdomar idag ar va:Idigt kontrollerade och har fa fria rum dar de kan bestamma 
sja:Iva. I rapporter om ungdomar fokuseras alltid ungdomar som problem, aldrig som en 
till gang. 
Forfartaren forsoker inte havda art de vuxna inte behovs, daremot tycker han att vuxna ska 
utveckla vardagliga relationer till ungdomar ista:Ilet for art forsoka kontrollera dem. Dagens 
ungdomspolitik har ofta svart art forsta de nya ungdomsforeteelser som uppstatt. (ibid, s 
130-138) 
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Jamfor vi denna artikel med de16lasta ungdomsromanema, kan vi inte saga nagot om 
nagra "fiia rum". Ungdomsromanema ar koncentrerade till ungdomsviirlden och denna fraga 
om "fiia rum" tas aldrig upp. Ungdomarnas forhAllande till de vuxna i romanema, gick vi 
igenom i 4.8.2 (s 65-67). 

4.8.14 MASSMEDIA OCH VARDAG 

Fredrik Miegel diskuterar i sin artikel "Trygghet ar en sapopera", om massmediemas in
flytande pa vardagslivet och normer i samhiillet. Miegel bar valt en annorlunda tolkning av 
massmediemas funktion, iin den man ar van vid. Bland annat skriver han att bam o,ch ung
domar som tittar pa filmvald inte blir avtrubbade, utan anviinder filmen for att hant,era sina 
radslor i det vardagliga livet. Han skriver ocksa att mediema bar ratt funktionen att skapa 
trygghet, miinniskor tittar pa serier diir miljoema, miinniskoma och intrigema iir de: samma 
vecka efter vecka. Det ger en kiinsla av trygghet. (ibid, s 155-160) 

JamfOr vi denna artikel med de16 ungdomsromanema som vi last, kan vi saga att media
anvandning forekommer. Men mediaanviindning pa det satt som Fredrik Miegel skriver om, 
forekommer inte i romanema. Ungdomama tittar pa TV och/eller video och gar p{l bio, men 
man vet inte vad de ser och inte heller om det hjiilper dem att hantera radslor eller att skapa 
en trygghet ("Vinterviken", "Bakom masken", "Uppgang Sergels torg", "Alex Borell och 
rasisterna", "Spelar roll" och "Tina Rosso"). 

4.9 1994, DEL 1 

Av de 36 ungdomsromaner klassificerade uHc som gavs ut under 1994, har vi funnit 13 
stycken vara samtidsrealistiska ungdomsromaner. Dessa romaner var: "Alex Borell och 
Rena Rama Sanningen" av Mats Larsson, "Alex Borell och skuggorna" av Mats Larsson, 
"Booze" av Bernt Danielsson, "Den roda baskern" av Rune Jonsson, "Det bla bandet" av 
Hans Erik Engqvist, "Dodspolare" Tore Persson, "Eriksfa/t Ieder med 1 -0 ... " av Max 
Lundgren, "Gil int'e ifrcm mig!" avInger Skote, "Hjartat i oversta liidan" av Anita Eklund 
Lykull, "Isabel" av Mecka Lind, "Kattskorpor" av Katarina von Bredow, "Lucia" av Cannie 
Moller och "Trogen intill doden" av Otjan Persson. 

4.9.1 INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRAGOR 

I fyra av de 13 romanema forekommer invandrare och flyktingar, men det iir bara en av 
des sa som bar en huvudkaraktiir som iir flykting; "Erik~falt Ieder med 1-0 ... ", med Martha 
som flydde fran Kosovo med sin familj. 

I de ovriga tre romanema ("DOdspolare", "Hjartat i oversta liidan" och "Lucia") figurerar 
invandrare i bakgrunden och som birollskaraktiirer~ "DOdspolare"- huvudpersonen Max 
som bor i fororten Alby, diir de fiesta invanare iir invandrare; "Hjartat i oversta ll1dan" - dar 
huvudpersonen Nella bor, flyttar det in en familj fran Finland; "Lucia" - i romanen figurerar 
en rad bikaraktiirer som ar invandrare men man aldrig tar veta varifran de kommer, t.ex 
Perdro Gonzale som har en korvgrill. 

Utover detta kan niimnas att huvudpersonen Lucia i romanen "Lucia" och Sylvester (bror 
till Nella) i romanen "Hjartat i oversta ladan" ar adopterade, Sylverster ar fddd i Indien, 
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men Lucias fodelseland f'ar man aldrig veta. Fran romanen "Lucia" kan ocksa namnas, att 
huvudpersonen Jimmys mormor flydde till Sverige undan Gestapo. 
Ytterligare en roman som kan namnas ar "Alex Borell och Rena Rama Sanningen" dar 
bipersonen Julia och hennes kompis Elena har foraldrar som flytt fran diktaturen i Chile pa 
sjuttiotalet. 

4.9.2 RASISM 

Rasism fann vi i tre av de 13 ungdomsromanerna (" Trogen intill dOden") och i tva av dessa 
romaner ar rasismen ett motiv som ar invavt i romanens handling ("Lucia" och "DOds
polare"). I romanen "Lucia" uttrycks rasismen i klotter, fordomsfulla kommentarer och 
asikter, brak melllan invandrare och skinheads och genom misshandel. 

... "Hon gar fram till fonstret med sitt handskrivna ark i handen. Eftersom hon inte vagar 
ringa pa hos grannen fors6ker bon lasa sin insandare tilllokaltidningen med en 
utanforstaendes kritiska ogon: 

I Sverige har vi genom seklerna uppratthitl/it /uciatraditionen. Jag tanker da pa ceremonin 
med den ljusprydda flickan i spetsen for sift glimrande tag av tarnor och stjarngossar. 
Kan man tanka sig nagot vackrare i vinternatten an denna ljusbrud som kommer till oss 
som ett tecken pa godhet och kiirlek. 

Kanske ska hon stryka den sista meningen? Och fors6ka Mlla en mer saklig ton som i det 
folj<mde: 

I dagens S'verige ar tydligen allting mojligt. Jag har sett bilder pa luciakandidater fran vart 
omrade. Unga, sat a jlickor med /just ltmgt har -precis som en Lucia ska se ut. Utom en av 
.flickorna. VAD HANDER MED VAR4 TR4DITIONER OM VI LATER EN SVART 
FLICKA BLI LUCIA? ALLTSA EN- NEGER .... " (Lucia 1994, s 102) 

Som exempel kan ocksa namnas, att bikaraktaren Blomman ar ledare for ett skinheadsgang. 
Rasism i romanen "DOdspolare" uttrycks genom att huvudkaraktaren hela tiden refererar till 
invandrare som svartskallar, och har fordomsfulla asikter om invandrare. Medan det i 
romanen "Trogen till dOden" uttrycks rasistiska asikter om samer och "tattare" pa ett par 
stall en. 

4.9.3 MISSBRUK 

I tre av de 13 romanerna fann vi missbruk av olika slag ("Hjttrtat i oversta ladan" och 
"Isabel") och i en av dessa har missbruket en central funktion ("Det bla bandet"). 

Alkoholism fann vi i tva av de fyra romanerna; "Hjtirtat i oversta ladan" - dar Nella och 
hennes bror Marc rliknar sin pappa som alkoholist. Sjalv anser dock pappan inte att han har 
nagot alkoholproblem, "han dricker ju bara vin". I romanen forekommer ocksa en man vid 
namn Poker, som ar utslagen och alkoholiserad. "Det bla bandet"- dar den fd idrottaren 
Birger ar alkoholiserad och kor pa huvudkaraktaren Ronny, som blir forlamad fran midjan 
och nedat. 
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Ett anr1at sorts missbruk forekommer i romanen "Isabel", dar huvudkaraktaren Isabel sniffar 
lim. Ett misstankt missbruk finns ocksa i romanen "DOdspolare", dar det antyds att bikarak
taren Marek ar antingen full eller patand jamt. 

Under den har rubriken har vi ocksa valt att titta pa ungdomars konsumtion och installning 
till alkohol. Det har vi funnit i sex av de 13 romanerna: "Eriksjalt Ieder med 1-0 .... ", 
"Lucia", "Hjartat i oversta ladan", "Den rOda baskern", "Booze" och "DOdspolare". 
I ingen av dessa sex romaner ar installningen negativ, aven om Martha i "Eriksfalt Ieder 
med 1-0 ... " tackar nej till ol eftersom hon ska spela fotbollsmatch nasta dag. Daremot 
dricker hennes pojkvan och hans kompis o~ som kompisen kopt ut pa systemet. Den har 
gangen nar pojkvannen dricker, blev han for nargangen mot Martha. I "Lucia" drilcker man 
ocksa ol, men det ar bara enol och den dricks av Blomman (Jimmys kompis). Ytterligare en 
roman dar nagra ungdomar dricker ol ar i "Den roda baskem", dar det ingar som ett tav
lingsmoment pa en inspark. En anr1an roman dar alkoholkonsumtionen ar liten, ar i "Hjartat 
i oversta ladan" - dar Nella dricker ett glas vin, en gang. Betydligt storre alkohoU~onsum
tion forekommer i romanerna "Booze" - dar huvudpersonen Bernt och hans kompisar 
dricker mycket och sa ofta de kan och "DOdspolare" - Max och hans kompisar dricker sa 
ofta de kan ~omma over nagot, garna hembrant. 

Papekas kan ocksa att i "Booze" far man reda pa att en av Bernts kompisar senare i livet 
blir alkoholist och att Max och hans kompis Jari i "DOdspolare" ocksa garna provar hasch 
och andra droger. 

Har kan man ocksa notera att i romanen "Hjartat i oversta ladan" far ungdomama i skolan 
information om narkotika och anahola steroider av eh polis. 

4.9.4 SJUKDOM/OHALSA 

I detta stycke har vi valt att skilja pa fysiska sjukdomar och psykisk ohalsa. Fysisk sjukdom 
fann vi atta av de 13 ungdomsromanerna och psykisk ohalsa i sju. 

Alkoholism, som vi raknar som en fysisk sjukdom, fanr1 vi i romanerna "Hjartat i oversta 
ladan", Nellas pappa och "Det bla bandet", den fd idrottaren Birger. 
De andra fysiska sjukdomarna som forekommer ar hjartinfarkt i "Hjartat i overstcz liidan". 
Det ar Nellas pappa som drabbas och han inser att han maste andra sitt liv. Marthas pojkvan 
bryter benet i "Erik~falt Ieder med 1-0 ... ".I romanen "Ga inte ifran mig" drabbas 
huvudpersonen Silvis pappa av alzheimers . 

. . . ''Mamma pekar med kulpennan pa en sorts teckning, som Jigger pa bordet foam for he nne, 
pratar och demonstrerar. En liikare har ritat den. Den har med pappas huvud att gora. 
Fast jag skiirper mig till tusen for att uppfatta och hiinga med, sd hor jag iindii inte vad hon 
siiger.Det ar nagra ord i borjan som blir kvar i oronen, och som slapper fram fler ord elfer 
forklaringen: 
'Nervceller som skrumpnar- lite vi dare hdlrum hiir- troligen redan forstorda delar av 
hjiiman- '. 
Resten gar inte in. Jag fragar om, men hor nastan inte vad jag sjiilv sager. Det iir jag anda 
m1gon annan som star dar brevid mamma och inte forstar. 
Mamma tar om: .Ar nog alzheimers sjukdom. Alia tecken tyder pii- kan ta lang tid ibland
dom tappar ord och tidkiinsla - kan inte ra for del hjiiman fungerar inte som forut-
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forskning pagar - man vet inte siikert - inget botemedel men kanske i framtiden - se tiden 

an- "(Ga inte ifhl.n mig! 1994, s 61) 

Huvudpersonen Felicia i romanen "Kattskorpor" miste sin mamma som liten, mamman dog i 
cancer. Ronny i romanen "Det bla bandet" blir pakord av en rattfYllerist och blir forlamad 
fran midjan och nedat. Hiv forekommer som hastigast i romanen "Dodspolare", dar Marek 
blir hiv-testad. Men han vagar inte oppna svarskuvertet och som lasare f'ar man aldrig reda 
pa om han ar smittad eller ej. I romanen "Lucia" forekommer flera olika sjukdomar. Blom
man blir i ett brak misshandlad och f'ar en spricka i skallbenet. Dessutom dog Blommans 
mamma i cancer nar han var liten och Jimmys mamma har migran. 

Romanen "Isabel" handlar om gatubarn i Rio de Janeiro och i romanen star att de f'ar kampa 
mot svaltrelaterade sjukdomar. Dessutom f'ar huvudpersonen Isabel en inflammation i sitt 
ben och hennes kompis Luiz f'ar ett inflammerat knivsar i magen. 

Psykisk ohalsa fann vi i romanema "Lucia", "Hjartat i oversta !Man", "Alex Borell och 
Rena Rama Sanningen", "Dodspolare", "Den rOda baskem", "Trogen intill dOden" och 
"Alex Borell och skuggoma". 

Bipersonen Helen i romanen "Lucia" blir ford av polisen till en psykiatrisk klinik, efter ett 
rasupplopp. Helens problem bottnar i att ingen alskar eller bryr sig om henne. Nellas 
mamma i "Hjartat i oversta ladan" har depressioner och problem med sina nerver ibland, 
eftersom hon aldrig kommit over sin dotters dod for manga ar sedan. I romanen "Alex 
Borell och Rena Rama Sanningen" mar de fiesta som blir lockade att ga med i den religiosa 
sekten Rena Rama Sanningen, psykiskt daligt. Max i "Dodspolare" mar psykiskt daligt av 
det liv han lever och han funderar pa att bega sjalvmord. Den omgivning Max lever i bestar 
av sprit, droger, vapen, svindelaffarer och standig oro att socialen ska omhanderta honom, 
medan Kent i "Den roda baskem" blir sa fomedrad pa insparken att han psykiskt ger upp 
och dranker sig . 

. . . "Kent tiinkte inte ta sig samman som Jars an foreslagit. Det hade inget med trots att gora, 
han orkade bara inte. 

Han forsvann en dag, niirforiildrarna var pa sina arbetsplatser. 
Kent gick ner till stranden i det fortfarande varma vtidret, tinnu i september sommarlikt. 

Han vandrade uti vattnet och viigorna slot sig om honom och hans oro, opartiskt och ulan 
frtigor. 

Han gick bort i en alder ganska mycket under me del. (Den roda bask em 1994, s 71) 

I romanen "Trogen intill doden" finns Lars som ar psykiskt instabil efter en skrackupplev
else i sin barndom.. Den person som f'ar ett psykiskt sammanbrott i romanen "Alex Borell · 
och Skuggorna" ;iif Paul, som har en nyckelroll i den harva som Alex nystar i. Sammanbrott
et orsakas av daligt samvete. 

4.9.5 MILJOFRAGOR 

Av de 13 lasta ungdomsromanema finns det ingen som behandlar detta motiv. Daremot 
nuddar man vid detta motiv i ungdomsromanen "Ga inte ifran mig!", dar Silvi och hennes 
tva kompisar startar en tidning och miljoforstoringen kommer upp som ett forslag att skriva 
om. 
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4.9.6 RORELSER OCH FORENINGAR 

Av de 13 romanema forekommer det i fern stycken att ungdomar armed i nagon form av 
rorelse eller forening. 

I tva romaner ror det sig om idrottsforeningar: "Eriksfiilt Ieder med 1-0 ... " - dar Martha ar 
med i en fotbollsforening och "Det bla bandet" - dar Ronny ar med i en fotbollsfd,rening 
innan han blir pakord av en bil. 
I tva romaner ror det sig om estetiska foreningar: "Lucia" - dar Lucia ar med i en kor och 
"Alex Borell och skuggorna" - dar Alex och Julia ar med i en teater forening. 
I den femte och sista romanen, "Alex Borell och Rena Rama Sanningen" gar bipe:rsonen 
Elena med i en religios sekt. 

4.9.7 UNGDOMARS MEDIAANVANDNING 

Datorer forekommer detta ar bara i en ungdomsroman: II Trogen intill doden" - och dar for 
uppkoppling till olika databaser i varlden. 
Anvandade av telefon forekommer i sju av de 13 romanema och i alla romanema ror det sig 
om direkt anvandning ("Alex Borell och Rena Rama Sanningen", "Ga inte ifran mig!", 
"Hjartat i oversta liidan", "Lucia", "Trogen intill dOden", "Booze" och "Alex Borell och 
skuggorna"). TV och/eller video nyttjas i fyra av de 13 romanema ("Hjiirtat i ove~rsta 
ladan", "Ga inte ~fran mig!", "Alex Borell och skuggorna" och "DOdspolare") oc:h besok pa 
biograf aterfanns i en av romanema ("Hjiirtat i oversta ladan"). 
Musiklyssning pa olika sorters musikanlaggningar, forekom i fyra av de 13 romanema 
("Isabel", "Hjartat i oversta ladan", "Booze" och "Dodspolare"). Medan radio fbrekommer 
i tre romaner ("Lucia", "Gii inte ~fran mig!" och "Hjiirtat i oversta liidan"). 

Utover detta anvander Silvi i romanen "Gii inte {fran mig!" en projektor. 

Anvandande av tryckta medier forekommer i tre av de 13 lasta ungdomsromanema: 
"Lucia", "Alex Borell och skuggorna" och "Hjiirtat i oversta liidan". 

4.9.8 ARBETSMARKNAD- SKOLA 

Det vi har tittat pa under denna rubrik ar om ungdomama arbetar eller gar i skolan. 

I fern av de 13 ungdomsromanema gick huvudpersonema mer eller mindre i skol:an: 
"Lucia", "Ga inte ifriin mig!","Hjiirtat i oversta ladan", "Trogen intill d6den" oc:h "Alex 
Borell och skuggorna" (Alex :frilansar aven som fotograt). Sedan finns det tre romaner soni 
utspelar sig under ett skollov (som vi har slutit oss till): "Eriksfiilt Ieder med 1-0 ... ", 
"Kattskorpor" och "Alex Borell och Rena Rama Sanningen" (Alex frilansar aven som 
fotograf). 
Den enda roman dar vi sakert kan saga att huvudpersonen inte gar i skola, ar romanen 
"Isabel". Isabel ar ett gatubam i Rio de Janeiro och kampar for sin overlevnad. 

I tva av de 13 liista ungdomsromanema kan vi inte sakert saga om ungdomama gar i skolan 
eller inte: "Booze" och "DOdspolare". Dessutom finns tva romaner som faller utanfor ram
en: "Den roda baskern" - diirfor att Kent hinner bara vara med pa insparken innan han 
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knacks och tar Iivt~t av sig och "Det bla bandet" - darfor att Ronny blir pakord i boxjan av 
romanen och romanen handlar sedan om hans rehabilitering. 

4.9.9 FAMILJESTRUKTUR 

Har redovisar vi ungdomsromanernas huvudkaraktarers familjestrukturer som vi uppfattade · 
dem. Inom vaxje kategori bar vi valt att skilja pa 'den normala familjen' och 'familjen med 

problem'. 

- karnfamilj (mamma+pappa+minst ett barn). 

I fern av de 13 ungdomsromanerna fann vi 'den normala karnfamiljen': "Eriksfiilt Ieder med 
1-0 ... "- mamma, pappa, syster, bror och Martha. "Lucia", familj 1 -mamma, pappa, 
lillasyster och Luda. "Hjiirtat i oversta !Man" -mamma, pappa, lillebror, lillasyster, 
storebror och NeUa. "Alex Borell och Rena Rama Sanningen" och "Alex Borell och 
skuggoma" - mamma, pappa och Alex. 

I fyra av de 13 ungdomsromanerna fann vi 'karnfamiljen med problem': "Ga inte ~frlin mig!" 
- mamma, pappa och Silvi. "Det blli bandet" - mamma, pappa, lillasyster och Ronny. "Den 
roda baskem" - mamma, pappa och Kent. "DOdspolare" - mamma,pappa, lillasyster och 
Max. 

- blandfamilj (minst en foralder+annan vuxen+minst ett barn+eventuella halvsyskon). 

Detta aret fanns bara en blandfamilj och det var 'blandfamiljen med problem': "Kattskorpor" 
- pappa, annan man och Felicia (mamman ar dod). 

- skilsmassofamiU. 

Detta aret fanns bara en skilsmassofamilj och det var 'den normala skilsmassofamiljen': 
"Trogen inti II doden" - mamma och Linda. 

- ensamstaende £oralder (foralder som aldrig varit gift eller dar partnern ar dod+minst ett 
barn). 

Detta aret fann vi bara en ensamstaende foralder och det var en 'ensamstaende utan 
problem': "Lucia", familj 2 - mamma och Jimmy 

Dessutom fann vi i tva romaner familjer som faller utanfor ovanstaende kategorier. "Booze'
1 

- dar man aldrig far veta nagot om Bernts familj, bara att han har en. "Isabel" - dar Isabel 
rymmer hemifran och bor pa gatan. 

4.9.10 OVRIGA OMRADEN SOM UNGDOMSROMANERNA TAR UPP 

"Eriksfiilt Ieder med 1-0 ... " - fotboll, laganda, sokande efter egen identitet 
"Hjiirtat i oversta !Man" - familjerelationer, homosexualitet, mobbning, sokande efter sin 
egen identitet 
"Alex Borell och Rena Rama Sanningen" - deckarhistoria, kritik av religiosa sekter 
"Gii inte ifrlin mig!"- sokande efter egen identitet, bearbetning av sjukdom i familjen 
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"Isabel" - gatubam, kamp for overlevnad 
"Kattskorpor" - sokande efter egen identitet, homosexualitet 
"Lucia" - konsekvenser av rasism och rasbrak 
"Trogen intill dOden" - sokande efter egen identitet 
"Det bla bandet" - invalidisering 
"Den rOda baskem" - mobbning 
"Alex Borell och skuggorna" - deckarhistoria, kritik av samhallet och massmedier 
"DOdspolare"- destruktivt leverne 

4.10 1994, DEL 2 

I denna andra del av 1994 har vi giht igenom Statens ungdomsn1ds "Arsbok om ungdom". 
Vi har tittat pa vad de har tagit upp i sin temadel, d.v.s vad som anses viktigt for ungdomar 
det aret. T ema del en for det har aret ar inriktad pa varan historia, for art kunna forst a var 
nara forestaende framtid. 

Papekas kan att 1994-ars arsbok ar samproducerad med folkhalsoinstitutet, rikspolis
styrelsen, skolverket och socialstyrelsen. 

4.10.1 TIDSORO 

I artikeln "Tusen ar av oro" berattar Anders Floren om radslan infor forra artusen-·skiftet 
och hur samhallet paverkades av denna oro och de effekter skiftet gav. Floren borjjar sin 
studie aret 999 och fortsatter fram till 1900-talet. Han berattar om den tekniska utveck
lingen, samhallets utveckling och hur manniskor for vaije tid har hittat m1got att oroa sig 
for. Skracken for framtiden har alltid funnits. ( Arsbok om ungdom 1994, s 6-13) 

Eftersom vi har valt att inte ta med historiska ungdomsromaner i vart material kan vi inte 
anvanda oss utav denna artikel. Det enda i ungdomsromanerna vi kan relatera till i artikeln, 
ar art inga ungdomar i romanerna detta ar kanner skrack infor framtiden. 

4.10.2 PERSONLIGT BREV 

Martin Heden har i sin artikel "Flaskpost till en dotter", skrivit ett personligt brev till sin 
dotter Petra. Brevet/artikeln handlar om Hedens egen ungdom, hans liv i ovrigt, hans tankar 
och funderingar om samhallet och tiden. (ibid, s 14-21) 

Detta fann vi inte relevant for var uppsats, da det inte finns nagon motsvarighet i ungdoms., 
romanerna. D.v.s en vuxen som berartar for ungdomen hur det var, i en personlig ton. 

4.10.3 OM 70-TALISTER 

Artikelforfartaren Per Strandberg berartar i sin artikel "Mot .framtiden med postmodema 
ogon", om samhallets utveckling mot postindustrialism7. Artikeln baserar sig pa en bok som 
heter "70-talister I om varderingar forr, nu och i framtiden", av Ake E. Andersson, Thomas 
Furth och lngvar Holmberg. Det handlar om 70-talisternas varderingar, som kan komma art 

7Postindustrialism=det samhalle som kommer att vaxa fram efter dagens industrisamhalle 
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skapa det nya samhallet: gamla hierarkiska modeller fungerar inte langre, medier tar over 
och det blir mindre individualistiskt. (ibid, s 22-27) 

Jamfor vi detta med ungdomsromanerna, fann vi i ingen av romanerna nagon anspelning pa 
att vi ar pa vag mot ett postindustrialistiskt samhalle. Ungdomsromanerna utspelar sig i dag
ens samhallsklimat och av de 13 ungdomsromanerna ar det bara i fyra, som ungdomarna 
forsoker paverka samhallet. "Lucia" - Jimmy forsoker forklara for sin mamma vad mani
festationen 'Luciafest mot rasism' skulle kunna fa for konsekvenser, for Jimmy vet att det 
kommer att bli bdi.k mellan invandrare och skinheads. "Den rOda baskern" - Joanna och 
Robban rar skolan att diskutera och exponera det fysiska och psykiska lidande, som in
sparken betyder fi:>r nya elever. "Alex Borell och Rena Rama Sanningen" och "Alex Borell 
och skuggorna" - Alex vagar kritisera och granska samhallet, nar han finner nagot som ar 
fel. 

4.1 0.4 KASERIJER 

F em stycken stud,erande ungdomar har i var sitt kaseri skrivit en betraktelse over livet och 
framtiden i allmanhet. (ibid, s 28-29, 41-43, 59-60, 91, 128-129) 

Detta ar nagot vi inte kan anvanda i var uppsats. Nagot om ungdomarnas liv i romanerna 
beskrivs daremot i annotationerna. (se avsnitt 3.5 s 27-30) 

4.10.5 FOLKR()RELSER 

I artikeln "Ungdomarna raddningen ifolkrorelserna" diskuterar Michele Micheletti om 
folkrorelsernas framtid. Det forfattaren pekar pa ar att ofta bemoter folkrorelserna ung
domarna med likgiltighet, fastan det ar ungdomar man behover rekrytera for att folkrorels
erna ska besta. Istallet vander sig ungdomar till nya organisationer, som ofta ar politiskt 
kritiska. Denna trend ar inte ny, utan kan ses over hela tidsaxeln. Folkrorelserna idag maste 
fornya sig for att dra till sig nya medlemmar, bl.a ungdomar. (ibid, s 30-35) 

Jamfdr vi detta med ungdomsromanerna fann vi att i fyra av de 13 romanerna var nagon 
ungdom med i en folkrorelse: "Erilqfalt Ieder med 1-0 ... " - fotbollsforening, "Det bla band
et" - fotbollsforening, "Lucia" - kor och "Alex Borell och skuggorna" - teaterforening. Det 
vi kan saga ar att det var fa ungdomar i de 13 romanerna, som var med i nagon rorelse. Inte 
heller var nagon ungdom medlem i nagon politisk kritisk organisation. 

4.10.6 UNGDOMAR OCH ROTLOSHET 

Denna artikel, "Den fruktbara rotlosheten", av Birgitta Klepke tar upp tanken att dagens 
ungdom som anses bade rotlosa och hemlosa, ar nyckeln till morgondagens samhalle. Ung
domarna lever till viss del i det gamla systemet, samtidigt som de ar pa vag mot det nya 
mangkulturella systemet dar det skapas nya mojligheter. Till sin hjalp att blanda olika kul
turer har ungdornarna musik, klader, dans, sprak mm. De skapar en egen och hemlig ko
dex. Som exempel visar Klempke pa Rinkeby utanfor Stockholm. (ibid, s 36-40) 

Jamfdr vi detta med ungdomsromanerna fann vi kulturella moten i tre av de 13 romanerna: 
"Lucia", "Dodspolare" och "Eriksfalt Ieder med 1-0 ... ". I romanerna "Lucia" och "Dods
polare" ar dock inte materna sarskilt lyckade, Jimmy i "Lucia" dor pa grund av brak mellan 
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invandrare och skinheads och Max och Jari i "Dodspolare" kanner bara forakt for invand
rare, som de tycker tar over deras viirld. Medan motet i "Erikifalt Ieder med 1-0 ... " iir posi
tivt, da man i fotbollslaget har flera olika nationaliteter som samarbetar. 
Det vi kan saga ar att det var viildigt !a kulturella moten i ungdomsromanema och vi markte 
inte tanken att ungdomama genom sin rotloshet och hemloshet skulle vara nyckeln till 
morgondagens samhiille. 

4.10.7 SAMARBETE I MILJOFRAGOR 

Ernin Tengstrom diskuterar i sin artikel"Ungdom, samhiille, makt" om de fordelar som 
skulle kunna vinnas, om iildre och ungdomar samarbetade i rniljofragor. I artikeln pekar 
T engstrom pa att det iir Mdem som bestiirnmer vilket inflytande man har i olika politiska 
:fragor och Tengstrom sager att langsiktiga rniljo:fragor skulle gynnas av att detta monster 
bryts. (ibid, s 44-49) 

Jamfor vi detta med de 13 ungdomsromanema, fann vi att inga ungdomar iir aktiva i rniljo
:fragor eller politiskt aktiva . 

. 
4.10.8 UPPFOSTRAN 

I artikeln "Gamma! tradition i ~Y tid'' har Helene Brembeck intervjuat foriildrar ur tre olika 
socialgrupper. Hon har velat undersoka vad foriildrama anser ar en bra uppviixt och vad de 
tycker iir viktigt att forrnedla till sina bam. Helene Brembeck diskuterar aven vad dagens 
ungdomar kornrner att forrnedla till sina bam. (ibid, s 51-58) 

JamfOr vi detta med ungdomsromanema, kan vi konstatera att romanerna iir sa koncen
trerade till ungdomar och utspelar sig under for kort tid for att denna artikel ska kunna jarn
foras med ungdomsromanema. 

4.10.9 UNGDOMSBOENDE 

Bengt Turner, T ornrny Berger och Urban Franssen diskuterar i artikeln "Utan bidrag ingen 
bostad'', att alit fler ungdomar flyttar till ensamboende. De har tittat pa niir ungdomama 
flyttar herni:fran och vilka effekter bostadspolitiken har med sina sankta bidrag, h<>jda hyror 
och farre rnindre bostader. Artikelforfattama uttrycker en oro over detta och hanvisar till 
forskare som anser att eget hushMI ar ett viktigt steg i individualiseringsprocessen och i sok
andet efter en egen identitet. (ibid, s 61-69) 

Jamfor vi denna artikel med de 13 ungdomsromanema, fann vi att alia ungdomar bodde 
hernrna utom i en roman: "Isabel". Men Isabel i romanen har inget eget boende, hon iir ett 
av alia gatubam i Rio de Janeiro. 

4.10.10 PARIS' HEMLOSA 

I artikeln "Hemlos i Paris" berattar Karin Samuelsson om tidningen La Rue, som gors och 
siiljs av hemlosa i Paris. Tidningen ar ocksa ett foretag som forsoker ordna bostader och 
jobb at de hemlosa. Karin Samuelsson har ocksa intenjuat tidningens grundare, Anne 
Kunvari. (ibid, s 70-74) 
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I anslutning till dtmna artikel finns ocksa en intervju med en av La Rues forsaljare. (ibid, s 
75-76) 

Artikeln finner vii inte relevant for uppsatsen, men vi kan har papeka att det i en ungdoms
roman finns hemli:>sa barn; "Isabel", dar Isabel och andra barn bor pa gatan i Rio de Janeiro. 

4.10.11 EU OCH UNGDOMAR 

Erik Nilsson diskuterar i artikeln "EU och ungdomars framtid", EUs insatser i ungdoms
politiken. Nilsson konstaterar att EU i princip inte har nagot dokument for ungdoms
politiken, men att EU har tva viktiga mal: "1. EU viii skapa en europeisk identitet hos den 
unga generationen. 2. EU viii integrera ungdomsgruppen i samhiillet." 
Idag utgor de olika utbytesprogrammen en viktig deli tanken, att skapa EU-medborgare av 
ungdomarna. Det som EU bland annat vill bekampa ar ungdomsarbetsloshet, framlingsfient
lighet och generationsmotsattningar. Darfor att dessa kan stalla ungdomsgruppen utanfor 
samhallet och det skulle innebara ett hot mot EU. (ibid, s 78-84) 

Jamror vi denna artikel med de 13 ungdomsromanerna, kan vi saga att varken en EU
debatt eller nagon anknytning till EU forekommer i romanerna. Nagot utbytesprogram fore
kommer inte hellt::r i ungdomsromanerna. 

4.10.12 BROTT OCH UNGDOMAR 

I artikeln "Fler brott och langre straff' diskuterar Katarina Hoggren och Pernilla Lorentzon 
ungdomars brottslighet. Enligt statistiken ar ungdomar overrepresenterade, men statistik ar 
inte alltid lika med verkligheten. Hur det verkligen ser ut ar svart att saga, men forfattaren 
konstaterar att ungdomsvrudet har okat sedan 50-talet. Den brottslighet som ar utmarkande 
for ungdomar ar ofta gangrelaterad och handlar ofta om brott som utfors for spanningens 
skull (sasom snatteri, bilstolder och skadegorelse). Nu vill samhallet markera att man tanker 
ta allvarligare pa detta och man tanker skarpa straffen och slopa halvtidsfrigivningen. En del 
myndighetspersoner ar radda for vad nedskarningarna i ungdomsverksamheten kommer att 
ia for effekt pa brottsstatistiken. (ibid, s 85-90) 

I anslutning till d~m har artikeln, finns artikeln "Kvarterspolis- nytt siitt att bekiimpa valdet" 
av Birgitta Myrman. Myrman berattar i artikeln om kvarterspolissystemet i Boston och de 
positiva effekter som det har haft pa brottsstatistiken. (ibid, s 92-97) 

Jamror vi detta med de 13 ungdomsromanerna, fann vi ungdomsbrottslighet i fern av 
romanerna: "Lucia", "Isabel", "Den roda baskenz", "Dodspolare" och "Trogen intill 
dOden". Brottsligheten i romanerna skiljer sig at, liksom motiven bakom. I romanen "Lucia" 
forekommer hets mot folkgrupp, olaga vapeninnehav, misshandel och mord. Det ar motsatt
ningar mellan skinheads och invandrare, som Ieder till att huvudpersonen Jimmy blir skjuten 
av misstag. Isabel i romanen "Isabel" utfor vaskryckning, prostitution, arenden som 
narkotikakurir och stold av mat. Alit detta gor Isabel for att overleva, i den harda miljon pa 
gatan i Rio de Janeiro. I romanen "Den roda baskern" bestar brottsligheten, som vi ser det, 
av den omanskliga och terrorliknande insparken och behandlingen av Kent. Denna behand
ling Ieder till att Kent tar livet av sig, men de som planerade och utforde behandlingen iar 
aldrig nagot strafl~ Max och Jari i romanen "Dodspolare" sysslar med lite av va.Ije, som ar 
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brottsligt. Bland annat stjal de bilar, begar inbrott och Jari ar narkotikakurir ibland. Bak
grunden till att de begar brott, ar att de tycker det ar spannande. I romanen "Trogen intill 
doden" knivskar Lars (som ar psykiskt instabil) en hast. 

Nagon kvarterspolis forekommer inte i del3 ungdomsromanema. Daremot forekommer den 
'vanliga' polisen i fern av romanema: "Isabel", "Lucia", "Alex Borell och Rena Rama Sann- · 
ingen", "Dodspolare" och "Alex Borell och skuggorna". 

4.10.13 ARBETSMARKNAD 

Tom Hagstrom diskuterar i sin artikel "He/a havet stormar- om morgondagens 
arbetsmarknad'', ungdomars roll pa den framtida arbetsmarkanden. Hagstrom pekar pa att 
kunskapstroskeln in i arbetslivet kommer att hojas och att arbetsmarkanden kommer att bli 
alltmer kunskapsorienterad. Detta kan komma att leda till en po1arisering mellan gamla och 
nya arbetssatt och att vissa grupper slas ut. Bland ungdomar innebar detta nya informations
samhalle att de ar mer flexibla, vill ha storre medinflytande pa sitt arbete och att de viii ha 
intressanta/meningsfulla arbetsuppgifter. (ibid, s 98-1 08) 

En annan artikel som ocksa behandlar arbetsmarknaden i framtiden och ungdomar, ar artik
eln "Kunskap erstitter rutin" av Lars Behrenz, Lennart Delander och Erik Nyberg. Forfatt
arna lagger tyngdpunkten i artikeln pa att vi gar fran ett industrisamhalle till ett tjimstesam
halle, och att ungdomar som vill in pa arbetsmarknaden kommer att behova en betydligt 
langre akademisk utbildning. (ibid, s 1 09-117) 

Detta ar svart att jamfora med ungdomsromanema, darfor att karaktarema i romanema har 
inte kommit in pa arbetsmarknaden annu. Istallet gar de i skolan, kampar for sin c!verlevnad 
eller bara driver omkring. (se avsnitt 4.9.8, s 76-77) · 

· 4.10.14 KUNSKAPER 

I artikeln "Kunskap och kompetens il?for 2000-talet", diskuterar Barbro Berg utbildningen 
och vetenskapens roll i det framtida samhallet. Barbro Berg framhaller att vi gar mot en 
hojd formell utbildningsniva, att vi maste botja infora samma kunskapsstenar i alia utbild
ningar och att vetenskapen framst gar framat i gransomradena mellan vetenskapema. Nasta 
stora utmaning for samhallet blir att andra pa arbetsforhallandena for att kunna anpassa sig 
till det nya informationssamhallet. Detta innebar bland annat att den alit storre skaran av 
hogutbildade akademiker ska tillvaratas, sa att de inte flyttar till ett annat land for att arbeta. 
(ibid, s 119-127) 

Jamfor vi denna artikel med de 13 ungdomsromanema, kan vi saga att i de romaner dar 
karaktarerna gar i skolan, befinner de sig pa hogstadie- och gymnasieniva. Det ar ingen utav 
dem som har kommit upp pa hogskoleniva. Dessutom har utbildning och kunskapsforvarv
ande ingen central funktion ide ungdomsromaner dar skolan forekommer. (se avsnitt 4.9.8, 
s 7 6-77) Det ar bara i en roman som karaktaren ar yngre an 13 ar, det ar Isabel i romanen 
"Isabel" och hon gar overhuvudtaget inte i skolan. 
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4.10.15 KLASSKILLNADER 

Mats Trondman och Ingrid Jonsson tar i sin artikel"Myten om detfria valet" upp diskus
sionen om klasskilllnadema har spelat ut sin roll. Det finns forskare som hiivdar att klass
killnadema har spelat ut sin roll, darfor att ungdomar idag inte ar knutna till sina foriildrars 
klasser Gfr avsnitt 2.2.2, s 11-13). Forfattama till denna artikel tillhor dem som havdar mot
satsen och de stOdjer sig pa den undersokning de har utfort om ungdomars kulturvanor i tre 
olika socialgrupp1er. (ibid, s 130-137) 

JamfOr vi de 13 ungdomsromanema, sa ar det svart att se om det finns nagra verkliga 
klasskillnader mellan huvudkaraktarema i romanema. Har man som lasare inte gransema 
mellan olika klasser klar for sig, ar det svart att se vilken klass ungdomama tillhor. Daremot 
kan man ibland fl en kansla av vilken klass det skulle kunna rora sig om. Det fanns dock en 
roman som tydligt skilde ut sig fran de ovriga och det var "Isabel", med gatubam i Rio de 
Janeiro. 

4.10.16 DEN NYA TEKNIKEN 

I artikeln "Praktiskt taget verkligt" tar Karin Nilsson Kelly upp den nya datortekniken och 
vad den kan komma att innebara for vara kommunikationer. Nilsson Kelly tar ocksa upp 
vad tekniken (vintual reality) kan gora och olika installningar till den.(ibid, s 138-143) 

I anslutning till ovanstaende artikel finns ocksa tva intervjuer, gjorda av Karin Nilsson Kelly: 
"Datorn verktygfor demokrati" - en inten.ju med Mark Comeford om datoms inverkan pa 
demokratin och '1Besok i Cyberspace".- en intef\ju med UlfWennerlund om hur man kan 
komma att anvanda cyberspace och virtual reality. (ibid, s 144-148) 

Nar vi jamforde de 13 ungdomsromanema med ovanstaende artiklar, fann vi att virtual 
reality och cyberspace inte forekom i nagon roman. Det var bara i en roman som datorer 
och den nya infmmationsteknologin forekom: "Trogen intill doden" - dar Gabriel har en 
dator, som han kopplar upp till olika databaser. 

4.10.17 NU OCH I FRAMTIDEN 

Denna artikel bygger pa den SKOP-undersokning, som ar gjordes dett ar pa uppdrag av 
statens ungdomsrad, folkhiilsoinstitutet, rikspolisstyrelsen, skolverket och socialstyrelsen. 
Ungdomama som ingar i undersokningen ar i aldem 16-25 ar. 

SKOP-undersokningen det har aret bygger pa vad ungdomar tror om nuet och framtiden 
och ar sammanst:1i1ld av Johan Wennhall. 

Den viktigaste politiska fragan for ungdomama var arbetslosheten (49%), det var fler tjejer 
an killar som betonade arbetsloshetsfragan som viktigast. Killama a sin sida betona:de miljo
fragoma som viktigast. Den nast viktigaste fragan for ungdomama var miljofragor, som fick 
30%. Men manga ungdomar ar fortfarande beredda att sanka sin levnadsstandard, for att 
minska miljoproblemen (tjejer 80% och killar 63%). (ibid, s 151-153) 

Nar det giiller ungdomars fortroende for "samhiillspersoner", Ia.r sjukvardspersonal och 
poliser aven detta ar hogst betyg och joumalister och politiker samst. 
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Att politiker f'ar ett sa daligt betyg kan bero pa att manga ungdomar inte tror att de kan 
paverka politiska beslut. I undersokningen svarade bara 46%, att de trodde att vanliga 
manniskor kunde paverka politiska beslut. (ibid, s 153-154) 

Pa fragan vad ungdomarna tyckte om invandrare ocb fiyktingar, svarade 42% att det var 
positivt med invandring, 29% var neutralt installda ocb 31% tyckte det var negativt med 
invandring. Tjejer var mer positivt installda till invandringen an killar. 
Nar man daremot fragade ungdomarna om de tyckte att Sverige skulle ta emot fie:r eller 
farre fiyktingar, svarade endast 9% fier ocb 53% svarade farre. Det bar blivit fier ocb fier 
tjejer som bar en negativ installning till att ta emot fier fiyktingar. 
I anslutning till detta fragade man ocksa om ungdomarna kunde tanka sig att rosta pa ett 
rasistiskt parti. 2% svarade ja ocb 93% svarade nej. Daremot kunde 24% av ungdomarna 
tanka sig att rosta pa ett parti som vill stoppa invandringen. (ibid, s 154-155) 

De samhallsfragor som ungdomarna tyckte var viktigast det bar aret, var arbetslo~>beten 
(62%), invandringen (52%), EG-fragan (44%) ocb miljofragan (39%). 
Nar ungdomarna i undersokningen skulle ange det storsta botet mot manskligbete:n, svarade 
44% miljofdrstoringen ocb 31% krig. Det var fier tjejer (34%) an killar (28%) som angav 
krig som det stOrsta hotet. Svaren skilde sig ocksa at Aldersmassigt, ju aldre ungdomarna 
var desto oftare svarade de miljofdrstoring. (ibid, s 156) 

Pa fragan om de tankte skaffa bam i framtiden svarade 29% av ungdomar med svenskfodda 
fdraldrar, att de var osakra eller inte ville skaffa barn i framtiden. Medan 41% av ungdom
ama med invandrarbakgrund var osakra eller inte ville skaffa barn i framtiden. (ibid, s 156-
157) 

Ungdomarna i undersokningen tror pa tekniken ocb vetenskapen, detta ar nagot s:om siir
skilt galler killar. Bland annat tror 80% att man i framtiden kommer att kunna bota cancer, 
72% tror att man ska kunna bota mv ocb aids ocb 19% tror att man kommer att kunna 
resa till manen pa semester. 
Detta ska man se i relation till ungdomarnas mer negativa tro att manskligheten ska kunna 
losa konflikter, fattigdom ocb miljoproblem. Bland annat tror 39% av ungdomama att man i 
framtiden kommer att kunna losa miljoproblemen, 23% tror att man ska kunna avskaffa alia 
karnvapen ocb 9% tror att man kommer kunna att utrota varldssvalten. (ibid, s 157) 

Nar det gallde vald ocb motsattningar trodde 59% av ungdomarna att motsattningar mellan 
invandrare ocb svenskar kommer att oka i framtiden. 68% trodde att ungdomsval.det kom
mer att oka, 78% trodde att vapen kommer att anvandas i storre utstrackning och 62% tror 
att narkotika kommer att bli vanligare i framtiden. I alla dessa fragor har tjejer en mer pessi:.. 
mistisk uppfattning. (ibid, s 157) 

Ungdomarna i undersokningen anser att Sverige inte langre iir ett varldens rikastt~ lander. 
Tjejema bar mer en pessimistisk installning an killarna i den bar fragan. De fiesta ungdomar 
anser ocksa att levnadsstandaden kommer att vara lagre vid selekskiftet, aven bar bar 
tjejerna en mer pessimistisk installning an killarna. (ibid, s 158) 

De fiesta ungdomarna i undersokningen tror att utbildning kommer att bli allt viktigare for 
att komma in pa arbetsmarknaden (75%). Daremot vill inte alla studera ocb 44% angav att 
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de ville studera s~l kort tid som mojligt. Ungdomarna ar val medvetna om att vi ar pa var 
mot ett informationssamha.J.le, men alia ungdomarna vill eller kan inte vara med. (ibid, s 159) 

Nar ungdomarna fick fragan vad de tror om arbetsmarknaden i framtiden, svarade 63% att 
arbetslosheten kommer att vara oforandrad eller oka. Medan bara 37% tror att arbetslos
heten kommer att minska. (ibid, s 160) 

Ungdomarnas insta.J.lning till EG/EU-anslutningen, var att 30% fortfarande var osakra, 40% 
var negativa och 30% var positiva. (ibid, s 161) 

Det som ungdomarna i undersokningen anser vara viktigast om 10 ar ar: frihet att gora vad 
de vill38%, en egen familj 29%, ett trivsamt arbete 18%, manga vanner 12% och hog 
inkomst 3%. (ibid, s 161) 

Jamfor vi SKOP·-undersokningen med de 13 ungdomsromanema , kan vi saga foljande: 

Inga ungdomar i romanema ar politiskt intresserade eller aktiva. Darfor kan vi inte saga 
nagot om deras insta.J.lning till politiska fragor som arbetsloshet och miljofragor. 

Ungdomamas kontakter med samhi:illspersoner, som i SKOP-undersokningen fick bra betyg 
var sjukvardspersonal, som fanns i sju av de 13 romanema och poliser, som fanns i sju av de 
13 romanema. 
Bra fortroende for sjukvardspersonal fanns i romanen: "Det bla bandet", daligt fortroende 
fanns i: "Isabel" och "Ga inte {fran mig!" och i romanema "Erikifiilt Ieder med 1-0 ... ", 
"Lucia", "Hjiirtat i oversta ladan" och "Den roda baskern" framgar det inte av texten, 
vilken installning karaktarema har. Bra fortroende for poliser fanns romanen "Hjiirtat i 
oversta ladan", d!ligt fortroende fanns i romanema "Isabel", "Ga inte ifran mig!", "Lucia" 
och "Dodspolare" och i romanema "Alex Borell och skuggorna", "Alex Borell och Rena 
Rama Sanningen" framgar det inte av texten vilken insti:illning ungdomama har. 

Ungdomamas installning till samha.J.lspersoner, som i SKOP-undersokningen fick daligt be
tyg var joumalistt;!r, som fanns i fyra av de 13 romanema och politiker, som fanns i en av de 
13 romanema. 
Odelat bra eller d!ligt fortroende for joumalister fanns inte i nagon roman, daremot var det 
blandat i romanema "Alex Borell och skuggorna" och "Alex Borell och Rena Rama Sann
ingen" och i romanema "Den rOda Baskern" och "Det bla bandet" framgar det inte vilken 
insta.J.lning karaktarema har. Politiker fanns bara i en roman: "Alex Borell och skuggorna" 
och dar ar fortro<mdet d!ligt. ' 

Insti:illningen till invandrare och flyktingar redovisas i avsnitt 4.9.1 och avsnitt 4.9.2 (sid 72-
73). 

De samha.J.lsfragor som ungdomarna i SKOP-undersokningen ansag viktiga (arbetslosheten, 
invandringen, EG-fragan och miljofragan), kan vi inte relatera till ungdomsromanema. Da 
arbetsloshet, EG--fragan och m.i\iofragan inte forekommer, och invandringen redovisas i av
snitt 4.9.1 och avsnitt 4.9.2 (sid 72-73). 

Hot mot manskligheten forekommer inte som nagot tema i de 13 romanerna. 
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Installningen till art skaffa barn eller inte forekommer inte i 12 av de 13 romanerna. I 
romanen "Isabel", blir Isabel gravid men hennes installning till barnet framgar int1~. 

T ron pa tekniken och vetenskapen framgar inte i de 13 romanerna, inte heller inS1tal1ningen 
till mansklightens formaga att losa problem framgar. 

Nar det galler romanpersonernas installning till vald och motsattningar, sa fann vii detta i tva 
av de 13 romanerna: "Lucia" och "DOdspolare", och i bada ar det valdigt negativt. 
Valdsbrort forekom bara i romanen "Lucia" och vapen forekom i bade "Lucia" och "DOds
polare". Ungdomar sam anvander narkotika fanns bara i romanen "Dodspolare". 

Det framgar inte i ungdomsromanerna vad ungdomarna har for syn pa levnadsstandarden 
idag och i framtiden i Sverige. 

Utbildning ar inte heller ert motiv sam framtrader i romanerna, nar skolan forekommer ar 
det mest sam bakgrundsmiljo (se avsnirt 4.9.8, s 76-77). Inte heller marks det i romanerna 
att vi ar pa vag mot ert informationssamhalle (se avsnirt 4.9.7, s 76). 
Ungdomarna i romanerna lever i nuet och sam lasare delges man aldrig deras syn~ pa vad 
sam skulle vara viktigt for dem om 10 ar. 

5. DISKUSSION 

I detta kapitel har vi valt art dela upp diskussionen i tre avsnitt: i det forsta avsnit:tet tirtar vi 
pa hur "vara" temaomraden har behandlats och vad de ger for samhallsinformation tilllasa
ren. Vi jamfor aven samhallsinformationen med facklitteraturen. I det andra avsnirtet tirtar 
vi pa hur synen pa ungdomar i Statens ungdomsrads "Arsbok om ungdom", forhatller sig till 
synen pa ungdomar i ungdomsromanerna. D.v.s den samhallsinformation om ungdomar som 
staten har ansert varit viktig de olika aren, och om den samhallsinformationen stammer 
overens med samhallsinformationen i ungdomsromanerna. I det tredje avsnittet tirtar vi lite 
kort pa de ovriga amnen sam romanerna tar upp och som foll utanfor "vara" temaomraden. 

Med "samhallsinformation" avser vi inte tydligt utskrivna fakta, utan mera den uppfartning 
man som lasare f'ar om samhallet genom vara utvalda temaomraden, nar man lase:r roma
nerna. 

Vi vill an en gang papeka art uppsatsen ar helt subjektiv och darfor ar det som vi kallar sam
hallsinformation helt subjektivt tolkat. 

5.1 A VSNITT 1 

I ungdomsromanerna finns bade vuxna invandrare och flyktingar, ungdomar som i:ir invan
drare eller flyktingar och andra generationens invandrare. De kommer fran Nordt~n, Europa 
och ovriga varlden. Trots art invandrare och flyktingar ar en del av samhallet, forekommer 
de forhallandevis lite i romanerna och det ar forst i de tva sista aren ( 1993, 1994) sam de 
vavs in mer aktivt i romanerna. Derta innebar ocksa att det ar valdigt Ia. ungdomsromaner 
sam har invandrare och flyktingar sam huvudkaraktarer under tidsperioden 1990-1994. (jfr 
Ord och bilder for barn och ungdom 1994, se avsnirt 2.1.1.2 s 8 tidigare i uppsatsen) I atta 
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romaner kan vi sitga att huvudkaraktarema ar invandrare eller flyktingar. Detta ska jam
foras med att vi fran tidsperioden 1990-1994, bar last 56 ungdomsromaner. 
Den samha.Ilsinformation som vi tycker att detta kan fOrmedla, ar att ungdomar med in
vandrarbakgrund inte anses vara intressanta, inte kunna formedla en historia eller ge lasaren 
ett kanslomassigt utbyte. En orsak till detta kanske ar att forfattarna till romanema inte 
sjalva har invandrarbakgrund och inte kan satta sig in i bur det ar? Eller bar kanske roman
forfattarna inte insett att manga ungdomar idag bar invandrarbakgrund? 

I de romaner dar invandrare och flyktingar forekommer som bikaraktarer och bakgrundsbild 
(i 20 av 56 romaner), anvands ofta bilden av en manniska som kan dalig svenska och ager 
ett matstalle (typ gatukok eller pizzeria). Aven om det sja.Ivklart aven forekommer att in
vandrare och flyktingar portratteras som "vanliga medborgare". 
Detta tycker vi gter belt fel samha.Ilsinformation tilllasaren, da det ar i ungdomen som man 
ar mest mottaglig for asikter och varderingar. v arfor anvander forfattarna en sadan stereo
typ bild av invandrare och flyktingar, ista.Ilet for att forsoka visa andra bilder av den bar 
"gruppen"? Gfr Thorson 1987, se avsnitt 2.1.1.2 s 8 tidigare i uppsatsen) Hur ska ungdomar 
kunna ia andra bilder av invandrare och flyktingar, om de inte f"ar nagra altemativ? 
Ungdomarna ar morgondagens samha.Ile och deras varderingar och asikter kommer att 
paverka samhallsbilden. Gfr Arsbok om ungdom 1993, se avsnitt 4.8.1 s 64-65 tidigare i 
uppsatsen) 

En annan detalj som vi har markt i romanema, ar att i de romaner dar invandrare och flykt
ingar forekommer som "vanliga medborgare", framstalls de ofta efter samma monster av 
godhet. D.v.s de begar sallan brott och framstalls positivt. Vi barbara hittat fYra romaner 
dar invandrare framstalls mera negativt. 
Som samhallsinformation ger detta inte en sarskilt nyanserad bild (verklighetstrogen?) av in
vandrare och flyktingar. Inget folk ar antingen gott eller ont. Kan en anledning till att for
fattarna inte vagar vara negativa vara att de ar radda att anses som rasister? 

Ett omrade som tyvarr ofta hanger samman med invandrare och flyktingar ar rasism. Ten
denser till rasisisrn i ungdomsromanema fanns aren 1990 och 1992, men det ar inte forran 
1993 och 1994 som rasismen blir mycket tydlig och framtradande i romanema. Det kan ses i 
parallell till att de:t forekommer tier invandrare och flyktingar under 1993 och 1994, i rom
anema. Rasismen bland ungdomarna i romanema tar sig relativt raa uttryck (har hanvisar vi 
till4.1.2 s 31, 4.3.2 s 40, 4.5.2 s 47, 4. 7.2 s 59-60 och 4.9.2 s 73, tidigare i uppsatsen som 
tar upp rasismen under de olika aren). Foreteelsen skinheads forekommer i nagra av 
romanema och d1e framsta.Ils alltid som valdsamma och starkt invandrarfientliga. Forfattarna 
till roman-ema tar dock alltid avstand fran rasism och skinheadsens beteende. 
Den samhallsinformation som lasaren iar ar realistisk, det forekommer tyvarr rasism i dag- · 
ens samhalle och det aterspeglas i ungdomsromanema. Problemet sopas inte under mattan. 
Gladjande ar att samhallsinformationen sa tydligt tar avstand fran rasismen. Det ar ocksa 
ratt intressant att samhallsinformationen ger ett sa negativt intryck av skinheadsen. 

Tittar vi pa missbruket i romanema ser vi att alkoholism forekommer alla aren och det bara 
ar vuxna som har alkoholproblem. Under 1990, 1991, 1993 och 1994 ar det foraldrar till 
huvudkaraktarer som har alkoholproblem. Det ar dock aldrig ett huvudtema i romanema. 
Drogmissbruk forekommer bara i tva av de 56 ungdomsromanema och det ar tva va.Idigt 
olika insta.Ilningar till droger. I den forsta romanen ar installningen negativ och missbruk-
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aren anser att han har ett problem. Medan karaktarema i den andra romanen har c~n mycket 
liberal installning till droger. De anser inte att de ar missbrukare. 
Har ges mycket tydlig samhallsinformation: Att ungdomar aldrig blir alkoholmissbrukare 
och att man inte tror att drogmissbruk ar vanligt bland ungdomar. Vi tror dock inte att den 
har samhallsinformationen ar helt korrekt, da vi tror att ungdomar har storre problem med 
alkohol och droger an vad som representeras i romanema. 
Nar vi daremot tittade pa ungdomars konsumtion av och installning till alkohol, f:ann vi 
detta i 15 av 56 romaner. (OBS! En roman inneholl ibland mer an en installning och rakna
des da.rfor flera ganger.) Overraskande nog var installningen overvagande positiv i 13 av de 
15 romanema, negativ i tre av de 15 ungdomsromanema och i tva stycken framgiir inte in
stallningen. I atta av ungdomsromanema drack man valdigt mycket. 
Vad vi f"ar ut for samhallsinformation av det har, ar att det inte ar vanligt att ungd.omar 
dricker. Men att det i romanema dar det forekommer, ger en overvagande positiv bild av 
alkohol. Detta kan ses vara stick i stav mot all den information om alkohol som man gar ut 
med till ungdomar i dagens samhalle. Papekas kan att det bara ar i tva av de 56 romanema 
som ungdomama i skolan f"ar alkohol- och narkotikainformation. 

Ungdomar med drogmissbruk och alkoholkonsumtion finns i tre romaner till, men da de 
utspelar sig i Sydamerika och i helt and.ra samhallsklimat har vi valt att inte tamed dem i 
diskussionen. 

Sammanlagt forekom fysiska sjukdomar i 32 av de 56 ungdomsromanema och psykisk 
ohalsa i 17 av de 56 romanema. Det var bade lindrigare och allvarligare fysiska sjukdomar 
som forekom, men sjukdomama var generellt sett sallan ett huvudmotiv. Bikaraktarema i 
romanema dog ibland av de allvarligare fysiska sjukdomama, men det hande innan 
romanens "historia" borjar. Bikaraktarema som dor ar nastan alltid vuxna. Det var en lite 
obehaglig overraskning att se att sa manga ungdomar i romanema madde psykiskt da.Iigt 
och att de sa sallan fick hjalp. Sjalvmordstankar och sjalvmordsforsok var inte ovanliga 

· bland dessa romanungdomar. Aven vuxna i romanema madde psykiskt daligt och nagra av 
dem begick sjalvmord. Nivan av fysisk sjukdom och psykisk ohalsa hailer sig relativt 
konstant, under den undersokta tidsperioden (1990-1994). De varken okar eller minskar. 
Den samhallsinformation som kan Ia.s av detta ar att manniskor ar sjuka och har psykiska 
problem, det ar inget man sopar under mattan. Man visar i romanema pa allvarliga fysiska 
sjukdomar, men det ar sallan att forfattama har ansett att huvudkaraktaren ska d1rabbas. 
Anses det inte "fint11 att ha sjuka huvudkaraktarer? Eftersom det ar ungdomama i romaner
na som lasaren identifierar sig med, kan fysiskt sjuka ungdomar Ia. svart att gora detta. 

Daremot hade manga romanungdomar psykiska problem och detta var ofta en gmndsten i 
historien. Av detta f"ar man samhallsinformationen att det inte ar fult att ha sadana problem.' 
Men a andra sidan ar det skrammande att samhallsinformationen ocksa formedlar budskapet 
att samhallet och foraldrama inte finns dar for ungdomama, eller inte bryr sig. Pt:rsonligen 
saknade vi sjukdomar som huvudmotiv och da bland annat hiv, anorexia och bulc~mi och 
cancersjukdomar. 

Ungdomar i dagens samhalle anser att miljon med miljoforstoring och miljoanpa~;sning ar ett 
valdigt viktigt omrade att komma tillratta med. (jfr Arsbok om ungdom 1990, se avsnitt 
4.2.1 s 36-37. Arsbok om ungdom 1992, se avsnitt 4.6.5 s 53-56. Arsbok om ungdom 
1994, se avsnitt 4.10.17 s 83-86 tidigare i uppsatsen) Trots detta fanns inget verkligt 
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miljoengagemang i ungdomsromanerna, under tidsperioden 1990-1994. Endast i tre 
romaner fanns svaga tendenser till att huvudkaraktaren tankte pa miljon. 
Av detta f'ar man samhallsinformationen att miljon inte anses viktig. Forfattarna tillhor kan
ske en generation dar man inte ar sa miljomedveten? Annars vore ju ungdomsromanerna ett 
ypperligt forum for miljodiskussioner. 

Efter att ha last a.tt omkring 70% a.v dagens ungdomar ar med i en eller tlera foreningar 
(Arsbok om ungdom 1990, s 52), blev vi forvanade over att sa ia ungdomar i romanerna var 
det. Endast i 18 av de 56 romanerna var ungdomar med i nagon form av rorelse eller fore
ning. V ariationen var stor nar det gall de vilken sorts forening eller rorelse det g~i.llde, men 
holl sig till storst:a delen inom estetik och idrott och aldrig inom politik eller miljo. 
Som samhallsinformation f'ar man intrycket att rorelser och foreningar inte ar viktiga for 
ungdomar. De ar inte ens passiva medlemmar i rorelser eller foreningar. 

Det som har slagit oss nar vi last ungdomsromanerna, ar att det forekommer sa lite teknik. 
Och speciellt lite informationsteknologi. Forst 1993 dyker de forsta datorerna upp och de 
anvands inte aktivt i historierna. De medier som romanungdomarna anvander till storsta 
delen ar telefon, TV och/eller video och musikanlaggningar. Dessa medier anvands anda 
inte i sa stor utstrackning som vi hade trott, efter att sa lange ha hart att ungdomar skulle 
vara storkonsumenter av dessa. Gfr Reimer 1993, Boethius 1993 och Uppvaxtvillkor nr 2 
1991, se avsnitt 2.2.2 s 12 tidigare i uppsatsen) Tryckta medier a sin sida forekom sallan i 
romanerna. 
Det som lasaren :far som samhallsinformation ar att ungdomar ar ointresserade av eller 
okunniga i tekniken. Kanske har det att gora med att forfattarna till romanerna tillhor en 
annan teknikgem~ration an ungdomarna som de skriver for. Som samhallsinformation f'ar vi 
ocksa att uppgifter om att ungdomars masskonsumtion verkar vara en aning overdrivna. 

Ungdomar som var ute pa arbetsmarknaden i ungdomsromanerna, var sallsynta (i sex av 56 
romaner). Istallet gick de tlesta i skolan (i 34 av 56 romaner), pa hogstadie- och gymnasie
niva. Namnas kruo. att ungdomar i fern av 56 romanerna aven sommatjobbade eller jobbade 
pa helger. 
Den samhallsinformation som lasaren f'ar, ar att ungdomar ska ga i skolan och de uppmunt
ras inte att soka arbete. F oreteelsen i samhallet att ungdomar inte har nagot arbete eller ar 
representerade p;a arbetsmarknaden, avspeglar sig mycket val i romanerna. 

Familjestrukturer vantade vi oss att det skulle vara en relativt stor spridning pa, efter de 
senaste arens disk.ussioner om skilsmassor och nya familjebildningar. Det visade sig dock att 
karnfamiljen var den vanligaste familjeformen i ungdomsromanema (i 32 av 56), foljt av 
skilsmassofamilj (i 12 av 56), blandfamilj (i sex av 56) och ensamstaende foralder (i fyra av 
56). lngen av familjebildningarna idealiseras, tvartom fanns det problem i alia familjebild
ningarna. Det farms ocksa ungdomar som hade det mycket bra i de olika alia familje
strukturerna. Gfr Arsbok om ungdom 1993, se avsnitt 4. 8.12 s 71 tidigare i uppsatsen) 
Detta gar igen i samhallsinformationen som man f'ar som lasare: ingen familjebildning for
kastas, alia sina for- och nackdelar. 

Nar vi sedan har forsokt se samband mellan ungdomsromanema och facklitteraturen (EJ 
arsbockerna) for att se om fackbockernas bild av ungdomar fanns i ungdomsromanerna fran 
perioden 1990-1994, sa fann vi likheter och stora skillnader. Den sociokulturella fristall
ningen som Zieh1;: (1986, s 25) talar om, markte vi inte i romanerna, dade tlesta foraldrarna 

89 



i romanema inte hade nagon framtradande roll och da romanemas historier nastan aldrig 
speglade utbyten mellan generationema. Likasa har vi i ungdomsromanema inte hdler markt 
sarskilt mycket av den "teknokratiseringen av olika livsomn1den" som Ziehe talar om (ibid, s 
15). 
En annan sak som forskama tar upp i fackbockema ar att ungdomar skulle ha en egen 
kodex, som bland annat inkluderar ett eget sprak (SLA 90, s 77-88), egna signaler och egna · 
klader (Ord och bilder for bam och ungdom 1994, s 13 och Lundqvist 1994, s 38). Aven 
detta ar nagot som vi inte markte nagot utav i ungdomsromanema, nar vi laste dem. 
Visserligen ar ungdomama i romanema ofta "skilda" fran de vuxna och bildar en egen 
"sfar", men denna "sfar" utmarker sig inte sarskilt tydligt och inte pa det satt som bl. a. 
Anders Lofgren (1993, s 169-186 se aven avsnitt 2.2 s 8 tidigare i uppsatsen) och andra 
forskare antyder. 
Daremot fann vi att ungdomsromaner hade som tema, att ungdomama vaxte och mognade 
psykiskt. Detta stammer val overens med det som Magdalena Czaplicka och Johan Fomas 
talar om d.v.s. det ar under ungdomstiden som man utvecklas och skapar en egen identitet. 
(1993, s 169-186, 37) 

5.2 A VSNITT 2 

Vi har i uppsatsen refererat till 54 artiklar i "Arsbok for ungdom" 1990-1994. Dessa har vi 
systematiserat i 19 grupper ( se bilaga 1) 

Vi fann nio artiklar samlat under begreppet Estetiska uttrycksformer, 1991 (atta stycken) 
och 1992 (en styck). Men det varbara en artikel (1991) som hade en motsvarighe:t i en av 
de lasta ungdomsromanema for det aret. 

Tio artiklar kan samlas under begreppet Halsa, ohalsa och klasskillnader, 1992 (atta 
stycken) och 1994 (tva stycken). Det var bara fem av dessa artiklar (1992) som hade mot
svarighet i de liista ungdomsromanema for det aret. 

Till rubriken Ungdomar och brottslighet kan foras fern artiklar, 1990 (en styck ), 1993 ( tre 
stycken) och 1994 (en styck). Utav dessa artiklar hade fyra (1990,1993 och 1994), mot
svarighet i de Uista ungdomsromanerna for dessa ar. Det var endast 1993 som en artikel inte 
hade nagon motsvarighet i romanerna fran det aret. 

Samlat under begreppet Utbildning och arbetsmarknad fann vi fyra artiklar, 1990 (en 
styck), 1993 (en styck) och 1994 (tva stycken). Det var bara tva artiklar (1990 o<;h 1993) 
som hade motsvarighet i de lasta ungdomsromanema fran de aren. 

Vi fann tre artiklar samlat under begreppet Ungdomars syn pit. framtiden, 1990 (1:::n 
styck), 1992 (en styck) och 1994 (en styck). Alia tre artiklar var SKOP-undersolmingar och 
vi kunde jiimfora dem med de liista ungdomsromanerna for de aren. (Detta innebar dock 
inte art hela SKOP-'undersokningama hade motsvarigheter i romanerna.) · 

Tre artiklar kan samlas under begreppet Olikaforutstittningar i livet, 1992 (tre stycken). 
Vissa delar av dessa tre artiklar kunde vi :finna motsvarigheter till i de liista ungdomsroman-
erna for detta !ret. 
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Till rubrik:en Ungdomar ochframtiden kan foras tre artiklar, 1993 (tva stycken) och 1994 
(en styck). Tva utav dessa artiklar (1993) hade motsvarighet ide lasta ungdomsromanema 
fran detta ar, och en artikel (1994) hade till vissa delar en motsvarighet i romanema fran 
detta ar. 

Samlat under begreppet lnformationsteknologi fann vi tre artiklar, 1994. Dessa artiklar hade. 
en motsvarighet 1endast i en roman fran detta aret. 

Vi fann tva artiklar samlat under begreppet Foreningsverksamhet, 1990 (en styck) och 1994 
(en styck). Bada artiklama (1990 och 1994) har till vissa delar motsvarighet ide lasta ung
domsromanema ·fran dessa ar. 

Tva artiklar kan :samlas under begreppet Kontakter mellan ungdomar och vuxna, 1993 (en 
styck) och 1994 (en styck). En av artiklama (1993) var en SKOP-undersokning och hade 
till vissa delar en motsvarighet ide lasta ungdomsromanema fran detta ar. Den andra artik
eln (1994) hade inte nagon motsvarighet i romanerna fran detta ar. 

Till rubrik:en Ungdomsjoreteelser kan foras tva artiklar, 1993 (en styck) och 1994 (en 
styck).Bara en av artiklama (1994) hade till vissa delar en motsvarighet ide lasta ung
domsromaner fraln detta ar. 

Samlat under begreppet Nya familjer fann vi en artikel, 1993. Den hade en motsvarighet i 
de lasta ungdomsromanema fran detta ar. 

En artikel kan fo:ras till begreppet Massmedia, 1993. Den har artikeln hade till viss del en 
motsvarighet i d~~ lasta ungdomsromanema fran detta ar. 

Vi fann en artikel under begreppet Ungdomshem, 1993. Artikeln hade ingen motsvarighet i 
romanema fran diet har aret. 

Till rubriken Den jorlangda barndomen kan foras en artikel, 1992. Den hade ingen mot
svarighet i de lasta romanema fran detta aret. 

Samlat under begreppet Nara-dOdenupplevelser fann vi en artikel, 1992. Den har artikeln 
hade ingen motsvarighet i de lasta ungdomsromanema fran det har aret. 

En artikel kan fo:ras till begreppet Etik och idrott, 1993. Artikeln hade ingen motsvarighet i 
de lasta ungdomsromanema fran det har aret. 

Vi fann en artikel under begreppet Ungdomars boende, 1994. Den hade ingen motsvarighet 
i de lasta romanema fran detta aret. 

Till rubriken Ungdomar och EUkan foras en artikel, 1994. Artikeln hade ingen motsvarig
het i de lasta ungdomsromanema fran det har aret. 

Ytterligare atta artiklar ingick i "Arsbokfor ungdom" de undersokta aren (1990 tva 
stycken, 1993 tvia stycken och 1994 fyra stycken). Dessa fann vi dock inte relavanta for 
denna uppsats. 
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Sammanfattningsvis kan vi har konstatera att utav 54 relevanta artiklar (med artikllar avser 
vi de rubriker, sam vi anvant i del2 till vaxje ar), fann vi bara att 26 av dessa artiklar hade 
en motsvarighet i ungdomsromanerna. Det var ibland svart att jamfora de 26 artiklarna med 
romanerna, darfor att "verkligheten" i ungdomsromanerna skilde sig en aning fran verklig
heten representerad i arsbockerna. Vissa artikelamnen sam aterkom i flera av arsbtOCkerna, 
marktes lite eller inte ails i de 56 lasta ungdomsromanerna. Till exempel kan namnas kreativt · 
skapande sam en hel arsbok ( 1991) tillagnades, men sam nastan inte hade nagon motsvarig
het i ungdomsromanerna detta aret. 

5.3 A VSNITT 3 

Vi hade valt ut nio omraden, sam vi ansag vara forknippade med 90-talet. Utover dessa nio 
omraden, sa identifierade vi 48 andra omraden sam ungdomsromanerna tog upp. Det om
rade sam forekom mest frekvent, var "sokande efter egen identitet", sam vi fann i 30 av 
romanerna. Detta stammer val overens med det vi last, att det ar den har perioden i livet 
sam man skapar sin egen identitet och forbereder sig infor vuxenlivet. (Czaplicka 1993, s 
103 och Fornas 1993, s 37) 
Resterande47 omraden var relativtjamt fordelade i ungdomsromanerna, under ar1en 1990-
1994. For att visa hur overHigset kvantitativt omradet "sokande efter egen identite:t" var, 
kan vi naruna att de tre omraden sam forekom i flest romaner efter "sokande efter egen 
identitet" var: "homosexualitet" sam forekom i sex romaner, "forlust av nara anhorig sam 
forekom i fern romaner och '"'idrottsetik" sam forekom i fern romaner. 
Omraden sam vi blev forvanade over att inte finna i romanerna eller sam forekom valdigt 
sallan, var bland annat "ungdomar pa arbetsmarknaden", "ungdomar och relationer" och 
"samhallskritik". 

6. SAMMANFATTNING 

Nar vi valde amne till var magisteruppsats, visste vi bara att vi ville arbeta med ungdomslitt
eratur. Vi valde att koppla ungdomslitteraturen till informationsvetenskap och se om det 
fanns nagon samhallsinformation i ungdomsromaner under en viss tidsperiod. Tidsperioden 
sam vi valde att titta narmare pa var 1990-1994. Ungdomsromaner fran denna tidsperiod 
valde vi fran Btj's sambindningshaften och vissa kriterier sam vi stallt upp. Urvalet 
resulterade i 56 relevanta samtidsrealistiska ungdomsromaner. 

For att ra en bakgrund och forstaelse for ungdomsromaner och ungdomar, laste vi: fack
litteratur om ungdomsbokens historia och om begreppet ungdomskultur. For upplaggninge~ 
av uppsatsen valde vi att redovisa vaxje artal for sig och uppdelade i tva delar. 
I forsta delen gick vi igenom ungdomsromanerna for vaxje ar och hur de forholl sig till de 
nio omraden, sam vi hade valt ut pa forhand fOr att kunna se om de inneholl nagon sam
hallsinformation. De nio omraderna sam vi ansag forknippade med 90-talet var: Invandrar
och flyktingfragor, rasism, missbruk, sjukdom I ohalsa, miljofragor, rorelser och :tlt>reningar, 
ungdomars mediaanvandning, arbetsmarknad - skola och familjestruktur. Utover detta 
tittade vi kart pa om ungdomsromanerna inneholl nagra andra omraden an dessa och vilka 
det i sa fall var. 
I andra delen for varje ar gick vi igenom Statens ungdomsrads "Arsbok om ungdom" och 
tittade pa vilket/vilka ternan de tagit upp sam viktiga for ungdomar varje enskilt ar och jam
forde om de hade nagon motsvarighet i ungdomsromanerna. 
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Vi fann en sorts samhallsinformation i ungdomsromanema fran tidsperioden 1990-1994. 
Den samhallsinformation vi fann var inte direkt pataglig, utan ett mer allmant intryck som 
romanema gav. Utav vara utvalda omraden kan vi saga att invandrar- och tlyktingfragor, 
rasism, missbruk, sjukdom/ohalsa, arbetsmarknad- skola och familjestrukturer var de om
raden som forekom mest i romanema. Och omradema miljofragor, rorelser och foreningar 
och ungdomars mediaanvandning, forekom sallan eller mycket lite i romanerna. 

Den samhallsinformation man som lasare f'ar fran omradet invandrar- och flyktingar ar att 
ungdomar med invandrarbakgrund anses viktigare de tva sista aren (1993-1994) an de gjort 
tidigare, trots detta ar anda valdigt fa huvudkaraktarer. Bikaraktarerna i romanerna med 
invandrarbakgrund portratteras ofta stereotypiskt och ger en nedlatande bild av invandrare 
och tlyktingar. Oftast ar bilden som ges av invandrare och flyktingar valdigt onyanserad, de 
ar nastan alltid "goda" och blir "offren" i handlingen. 
Samhallsinformationen fran omradet rasism ar realistisk, det ar ett problem som forekom
mer. Men man tar klart avstand fran rasism och det uppmuntras inte. 
Den samhallsinformation man som lasare f'ar fran omradet missbruk, ar att ungdomar inte 
kan anses som alkoholmissbrukare och sallan har problem med droger. Samhallsinforma
tionen om ungdomars konsumtion av och installning till alkohol ar att det inte ar vanligt att 
ungdomar dricker alkohol, men daremot ar deras installning till alkohol positiv. 
Fran omradet sjutkdom I ohalsa f'ar man samhallsinformationen att fYsiska och psykiska 
sjukdomar inte sopas under mattan, utan att de forekommer. Men nar det galler ungdomar 
som har psykiska problem ar det skrammande att sa fa f'ar hjalp och stod av foraldrar och 
samhalle. 
Den samhallsinformation man tar som lasare fran omradet arbetsmarknad - skola, ar att 
ungdomar ska ga. i skolan och studera. De uppmuntras inte att soka arbete. 
Samhallsinformationen man tar fran omradet familjestruktur, ar att ingen familjebildning 
forkastas och alia familjebildningar har sina for- och nackdelar. Den samhallsinformation 
man som lasare far fran omradet miljofragor, ar att ungdomar inte ar miljomedvetna eller 
engagerade i miljofragor. 
Samhallsinforma1tionen fran omradet rorelser och roreningar, ar att ungdomar inte har ett 
sarskilt stort intnesse av dessa. 
Den samhallsinformation man som lasare fick fran omradet ungdomars mediaanvandning, 
var att ungdomar ar ointresserade av eller okunniga i tekniken. 

Arsbockernas bild av vad som var viktigt for ungdomar stamde sallan med ungdomsroman
erna. Av 54 relevanta artiklar i arsbockerna, var det bara 26 stycken som hade en mot
svarighet i ungdomsromanerna. Den ovriga facklitteraturens bild av ungdomar, stamde inte 
heller sarskilt val overens med ungdomsromanerna. Utom pa en punkt; att det ar i den har 
a.Idern man utvec:klar sig sjalv och finner sin egen identitet. 

Vi har konstaterat att ungdomsromanerna ocksa tar upp en mangd andra omraden. Det mest 
frekventa var "sc~kande efter egen identitet". 
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BILAGA 1 

Systematisk gruppering av artiklar i "A'rsbokfljr ungdom" 1990-1994 

Estetiska uttzyck:~former: 
* Kreativt skapande, 1991 
* Att skriva lyrik, 1991 
* Att skriva prosa, 1991 
* Att boija skriva, 1991 
* Skolan och kreativitet, 1991 
* Konstnarsskap,. 1991 
* F otografering, 1991 
* En serietecknare, 1991 
* Sprak:ets mojligheter, 1992 

Balsa ohiilsa och klasskillnader: 
* lnledning till arsboken, 1992 
* Ungdomars halsa i Sverige, 1992 
* Matforbi, 1992 
* Ungdomar, halsa och varlden, 1992 
* Att bli vuxen, 1992 
* Medicinska handikapp, 1992 
* Halsan da och nu, 1992 
* Sambandet mellan ohalsa och arbetsloshet, 1992 
* Uppfostran, 1994 
* Klasskillnader, 1994 

Ungdomar och brotts/ighet: 
* Ungdomsbrottslighet, 1990 
* Ungdomar och brott, 1993 
* Brottsutveckling, 1993 
* K varterspolisen, 1993 
*Brott och ungdomar, !994 

Utbildning och arbetsmarknad: 
* Utbildning pa 90-talet, 1990 
* Skola, larare och elev, 1993 
* Arbetsmarknadl, 1994 
* Kunskaper, 1994 

Ungdomars syn,paJramtiden: 
* Ungdomars syn pa sin framtid, 1990 
* Ungdomarna och deras framtid, 1992 
* Nu och i framtiden, 1994 

Olika,forutsiittningar i livet: 
* Tre olika artiklar om ungdomars forutsattningar 



Ungdomar och,framtiden: 
* Forandringar, 1993 
* Samhiillsforandringar och nya ideal, 1993 
* Om 70-talister, 1994 

lrlformationsTeknologi: 
* Den nya tek:niken, 1994 

Foreningsverksamhet: 
* F oreningsverksamhet, 1990 
* Folkrorelser, !994 

Kontakter mellan ungdomar och vuxna: 
* Moten mellan ungdomar och vuxna, 1993 
* Samarbete i miljofragor, 1994 

Ungdom~fQreteelser: 

* Ungdomsforeteelse, 1993 
* Ungdomar och rotloshet, 1994 

Nyafami!fer: 
* Nya familjer, 1993 

Massmedia:_ 
* Massmedia och vardag, 1993 

llngdomshem: 
* Anteckningar, 1993 

DenfOrlangda bamdomen: 
* K varhallen i bam do men, 1992 

Nara-dOdenupplevelser: 
* Nara-dodenupplevelser, 1992 

Etik och idrott: 
* Etik och idrott, 1993 

llngdomars boende: 
* Ungdoms boende, 1994 

Ungdomar och Ell: 
* EU och ungdomar, 1994 



Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Boras ar en nation ell hOgskola. Studenter kom
mer fran hela Iandet for att studera har. Hogskolan bestar av 
fern institutioner och utbildningsprogram och kurser ges in om 
omradena bibliotek och information, textil, teknik, pedago
gik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler ligger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila ut

bildningarna har sitt ursprung annu langre tillbaka i den stat
liga T;..kniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av hogskolans verksamhet. Hogskolan samverkar har med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju
haradsbygden och i andra delar av landet och utlandet. 

Institution en 
bibliotekshogskolan 

Bibliotekshog!'kolan har funnits i Boras sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshogskolan i Boras landets end a 

specialhogskola for bibliotekarier, men genom universite
tens och hogskolornas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poang (motsvarar atta termi
ner), varav minst 80 ·poling in om iimnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 

lnstitutionen bibliotekshogskolan 
Hogskolan i Boras 
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