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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to examine how iden-

tity formation is described in a few Swedish youth novels 
written in the 21st century. We apply the theories of the 
psychiatrist Jan Ramström and the sociologist Anthony 
Giddens who both assume that identity is formed in rela-
tion to the environment. Ramström stresses that adults 
have an important role to play in the integration of the 
adolescents into the adult society. Giddens stresses that 
people in the late modernity are affected in their identity 
formations because of the loss of traditions. In order to 
find out how identity is formed, four main questions were 
constructed. The questions deal with the adolescents´ re-
lations to adults, with issues regarding lifestyle and with 
issues regarding trust.  

 
In the background section of the essay we provide de- 

  scriptions of the development of youth literature and of 
  the relationship between adolescents and society. The 
  four main questions were used in the analysis of the  
  novels. We applied a close-reading of the books, and the 
  interpretation was carried out in an oscillating way be-
  tween details of the novels and the novels as a whole.  
 
  We found that there is a striking absence of adults in the 
  characters´ lives and that the characters reflect about how 
  they should lead their lives, who they are and how to get 
  their lives together. The possibility for the characters to 
  narrate the story of the self, was found to be highly im-
  portant. 
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1. Inledning 
I den här uppsatsen ligger fokus på att studera hur identitetsskapande skildras i 
svensk ungdomslitteratur på 2000-talet. Att studera ungdomar är något som engage-
rar många forskare, och det råder en utbredd syn på ungdomar som symboler för den 
tid vi lever i. Vårt eget intresse för ungdomar grundar sig i en undran om hur deras 
situation egentligen ser ut i dag, och hur det omkringliggande samhället påverkar 
dem. Vi frågade oss vad det är i vårt samhälle som kan tänkas bidra till att så många 
ungdomar mår psykiskt dåligt idag, vilket är ett budskap som ofta framkommer i 
media. Ett exempel är Svenska Dagbladets publicering av resultatet av en omfattan-
de kartläggning som visar på ”… att unga tjejer och killar mår sämre och oftare be-
höver vård för psykiska problem och drogberoende än i mitten av 1990-talet” (2004-
09-17).  
 
Vi fann att mycket av det som finns skrivet om ungdomar handlar om identitet, som 
är en viktig del av ungdomars utveckling, och som därmed även blir viktigt för deras 
välbefinnande. Psykiatern Jan Ramström menar att identitet delvis utvecklas i sam-
spel med omgivningen (2000, s. 240). Han menar dessutom att de förändringar som 
samhället genomgår påverkar identitetsskapandet på ett särskilt sätt. Även sociolo-
gen Anthony Giddens talar om identitet som något som påverkas av det omkringlig-
gande samhället. Han menar att självidentiteten påverkas i det senmoderna samhäl-
let, och att denna påverkan i stor utsträckning är en effekt av den avtraditionalisering 
som samhället genomgått. I det senmoderna samhället blir identitetsskapandet mer 
komplicerat eftersom det inte längre finns några givna ramar för vem man skall vara 
och bli. Vi tar i denna uppsats fasta på dessa teorier och studerar ungdomars identi-
tetsskapande i relation till det omkringliggande samhället. 
 
I denna uppsats väljer vi att studera hur ungdomars identitetsskapande i relation till 
det omkringliggande samhället kommer till uttryck i några svenska ungdomsböcker 
från 2000-talet. Det är alltså ett litteratursociologiskt perspektiv på den här under-
sökningen, där relationerna mellan litteraturen och samhället studeras på ett syste-
matiskt sätt. Enligt det litteratursociologiska perspektivet speglar skönlitteraturen 
samhället, och studiet av skönlitteratur kan därför vara ett sätt att få information om 
ungdomars situation i samhället. Vi har funnit att det nästan helt saknas litteraturso-
ciologiska studier som undersöker hur förhållandet mellan självidentitet och samhäl-
le skildras i svensk ungdomslitteratur och vi menar att det är av stort intresse att 
genomföra en sådan studie. 
 
Valet att studera ungdomslitteratur är dessutom grundat i det faktum att läsningen 
antas ha en påverkan på identitetsutvecklingen hos läsaren. Maria Ulfgard har stude-
rat unga flickors läsning utifrån ett receptionsteoriskt perspektiv, och funnit att det 
finns ett starkt samband mellan flickornas identitetskonstruktion och exempelvis 
litteraturval (Ulfgard 2002). Förhållandet att läsningen har påverkan på identitetsut-
vecklingen bidrar ytterligare till den här undersökningens relevans för biblioteks- 
och informationsvetenskapen. Vi vill i den här undersökningen analysera sådana 
ungdomsböcker som finns tillgängliga på biblioteken. 
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1.2 Definitioner 

I det här kapitlet vill vi ge definitioner på några viktiga begrepp i uppsatsen. Det 
första begreppet som vi vill definiera är ”senmodernitet” som är centralt för denna 
uppsats. Sociologen Anthony Giddens, vars teori om självidentitet i det senmoderna 
samhället vi använder oss av i vår uppsats, beskriver kortfattat ”moderniteten” som 
den industrialiserade världen och som en posttraditionell ordning (Giddens 2002, s. 
24, 11). Han menar att dagens samhälle, det senmoderna samhället, ska ses som en 
kulminering av moderniteten. Vi använder ofta begreppet ”avtraditionaliserat” sam-
hälle, vilket är ett annat sätt att tala om det senmoderna samhället. I den här uppsat-
sen använder vi de här två begreppen synonymt. Ibland talar vi om ett ”postmo-
dernt” samhälle, och även då är det avtraditionaliseringen som står i fokus.  
 
Ett annat viktigt begrepp i vår uppsats är ”identitet”. Identitet kan vara dels en män-
niskas självbild, men kan även innebära en social, etisk eller kulturell tillhörighet 
(Barra 2004, s. 75). I den här uppsatsen använder vi begreppet i betydelsen självbild. 
Ett begrepp som också används är ”självidentitet”, vilket är det uttryck Giddens an-
vänder i sin teori om självidentitet i det senmoderna samhället. Giddens självidenti-
tet använder vi i samma betydelse som begreppet identitet. ”Identitetsskapande” är 
det begrepp som psykiatern Jan Ramström använder sig av i sin teori om tonåringars 
identitetsskapande, vilken vi också använder oss av i den här uppsatsen. Detta be-
grepp använder han för att illustrera att identitet för tonåringar handlar om en ut-
vecklingsprocess. Vi ser att dessa olika begrepp i grund och botten handlar om 
samma sak, även om teorierna ser olika ut. 
 
I den här uppsatsen används begreppen ungdom, adolescens och tonår synonymt, 
även om de egentligen skiljer sig åt. Enligt sociologerna Lalander och Johansson 
(2002, s. 15) präglas ungdomstiden som åldersfas av en hög grad av obestämbarhet 
på så sätt att samhället inte definierar denna period av livet på ett snävt och begrän-
sande sätt. Lalander och Johansson tar som en jämförelse upp begreppen tonår och 
adolescens som de menar kan avgränsas till vissa åldrar och åldersintervall, medan 
”ungdom” istället syftar på ett ”mer flytande och obestämbart ålderskontinuum” 
(ibid., s. 17).  Ett exempel på uttryck för detta är att en del människor länge upplever 
sig som unga medan andra tidigt går in i det vuxna livet. Att vara ung handlar utöver 
den faktiska åldern om ”val av livsstil, kulturell tillhörighet och ’ett sätt att leva’” 
(ibid.).  
 

1.3 Disposition 

I kapitel 2 ges en bakgrund som är till för att ge läsaren en uppfattning om i vilket 
sammanhang uppsatsämnet placerar sig.  
 
I kapitel 3 formulerar vi uppsatsens problem. Här finns också uppsatsens syfte och 
de frågeställningar som utformats för att uppnå syftet. I kapitlet redovisar vi också 
de avgränsningar som vi gjort, samt urvalet av empiriskt material.  
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I kapitel 4 redovisar vi tidigare forskning som har gjorts inom vårt ämnesområde 
och inom närliggande områden. Vi delar in kapitlet i två huvudsakliga avsnitt varav 
det ena handlar om ungdomslitteratur och identitet och det andra om ungdom och 
identitet i samhället.  
 
I kapitel 5 presenteras de teorier som vi använder oss av för att få svar på våra fråge-
ställningar. Dessa är Jan Ramströms teori om identitetsskapande i tonåren och An-
thony Giddens teori om självidentitet och senmodernitet.  
 
I kapitel 6 redogör vi för den metod vi valt att använda oss av och motiveringen till 
detta val. Här beskrivs också hur vi gått till väga för att komma fram till de metod-
frågor vi använder oss av för att analysera böckerna och kunna få svar på våra fråge-
ställningar.  
 
I kapitel 7 presenteras analysen som samtidigt är vår resultatredovisning. Vi ger 
först en kortfattad återgivning av ungdomsböckernas handling och därefter följer 
själva analyserna. Sist i kapitlet ges en kort sammanfattning av resultaten av analy-
serna, med utgångspunkt i våra frågeställningar.  
 
I det åttonde kapitlet förs en diskussion kring resultatet av analyserna, som utgår 
från de fyra frågeställningarna. I diskussionen görs kopplingar dels till teorierna i 
deras helhet, dels till bakgrund och tidigare forskning. Här ingår även reflektioner 
över hur de olika frågeställningarna kan kopplas till varandra.  
 
I det sista kapitlet görs en sammanfattning av hela innehå llet. 
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2. Bakgrund 
I det här kapitlet har vi för avsikt att ge en bakgrund till vårt undersökningsområde. 
Först i kapitlet kommer en beskrivning av hur vårt uppsatsämne passar in i den bib-
lioteks- och informationsvetenskapliga kontexten och ämnesområdet litteratursocio-
logi presenteras. Efter detta kommer ett avsnitt om den svenska ungdomslitteratu-
rens utveckling från 1800-talet och fram till våra dagar. Vi har också valt att ge en 
beskrivning av ungdomars utveckling och hur identiteten är inblandad i denna. Här 
tar vi också upp lite om vuxenblivande. Därefter följer avsnittet ”Ungdom och sam-
hälle” där vi beskriver ungdomsgruppen och dess relationer till samhället förr och 
nu. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om avtraditionalisering och dess konsekvenser 
för människans identitet/identitetsskapande. 
 
 
2.1 Den biblioteks- och informationsvetenskapliga kontexten 

Här följer en redogörelse för hur vårt uppsatsämne placerar sig inom den biblioteks- 
och informationsvetenskapliga kontexten. I vår uppsats tar vi utgångspunkt i skönlit-
teratur, som blir vårt empiriska material. De ungdomsböcker som vi väljer att analy-
sera är sådana som finns tillgängliga på bibliotek och således når de många läsare. 
Även om vi i den här uppsatsen inte studerar hur läsningen av ungdomsböckerna 
återverkar på läsarna, gör vi ändå antagandet att läsningen faktiskt påverkar dem, 
vilket bidrar till undersökningens relevans. Ungdomar som kommer till biblioteken 
tar in och reflekterar över det de läser i böckerna de lånar. Vårt intresse i den här 
uppsatsen ligger i att analysera några ungdomsböcker med avseende på identitets-
skapande, för att få en uppfattning om vilka bilder av identitetsskapande som ung-
domarna får via böckerna. Häri ligger en del av relevansen för vår uppsats inom den 
biblioteks- och informationsvetenskapliga kontexten. Vi ser också att den undersök-
ning som vi genomför i den här uppsatsen bidrar till en medvetenhet om hur ungdo-
mar som användargrupp kan förstås av kultur- och informationsförmedlare. En bib-
lioteks- och informationsvetare som har kännedom om hur ungdomar påverkas av 
det omkringliggande samhällets strukturer får en större förmåga att bemöta denna 
särskilda grupps behov. I den här undersökningen gör vi kopplingar mellan aktuella 
och samhällsrelevanta teorier om hur samhället kan antas påverka individers identi-
tet och identitetsskapande och ungdomslitteratur. Vi menar att den här samhällsrele-
vanta teorianknytningen medför en viktig kännedom om hur dagens samhälle med 
avseende på vissa samhällsfaktorer påverkar ungdomars identitetsskapande, såväl i 
litteraturen som i verkliga ungdomars liv.  
 
Nedan ger vi en presentation av ämnesområdet litteratursociologi, som ytterligare 
förklarar på vilket sätt vårt uppsatsämne är en del av den biblioteks- och informa-
tionsvetenskapliga kontexten. Litteratursociologin studerar relationerna mellan 
skönlitteraturen och samhället ur olika synvinklar, vilket är av stort intresse för bib-
lioteks- och informationsvetenskapen. En av bibliotekens uppgifter är förstås att 
förmedla skönlitteratur och det är viktigt för biblioteks- och informationsvetare, som 
förmedlare av skönlitteratur, att ha en kunskap om relationerna mellan skönlitteratur 
och samhälle. Med den här uppsatsen vill vi bidra med sådan kunskap. 
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2.1.1 Litteratursociologi 
 
Lars Furuland är professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi. Han be-
skriver att litteratursociologins uppgift är: 
 

… att studera växelverkan mellan samhälle och dikt och sätta in diktverken i deras receptions-
sammanhang, men även, (vilket är lika angeläget) analysera själva diktverken med särskild 
hänsyn till hur samhällsstrukturerna framträder (Furuland 1997, s. 19). 

 
Ingen särskild forskningsmetod används vid forskningen kring litteratursociologi, 
utan beroende på dess sammanhang använder sig forskaren av olika teorier och me-
toder (ibid.). Litteratursociologin är institutionellt integrerad i litteraturvetenskapen 
och forskning kring litteratursociologi bedrivs vid samtliga litteraturvetenskapliga 
institutioner i Sverige. 1965 grundades Avdelningen för litteratursociologi vid litte-
raturvetenskapliga institutionen i Uppsala (Svedjedal 1997, s.69).   
 
Johan Svedjedal, också han professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociolo-
gi, beskriver att litteratursociologisk forskning innebär att ”systematiskt analysera 
relationerna mellan skönlitteratur och samhälle” (Svedjedal 1997, s. 72). För att be-
skriva denna forskningsinriktning ytterligare delar han in den i tre underområden. I 
kategorin ”Litteraturen i samhället” ligger tonvikten på att försöka beskriva ”hur 
skönlitteraturen fungerar som opinionsbildare, som politisk kraft och förmedlare av 
idéer” (ibid., s.73). Studierna är ofta inriktade på att se hur författaren gör för att 
övertyga och fängsla sina läsare. Studierna kombineras ofta med studier av motta-
gandet bland olika befolkningsgrupper för att få en heltäckande bild. Ett annat un-
derområde till litteratursociologin kallas ”Litteratursamhället” och där riktas studier-
nas fokus på litteraturens yttre villkor, såsom bokmarknadens utveckling och för-
lags- och bibliotekshistoria m.m. Ett exempel på forskning som är en grund för un-
dersökningar av litteraturens samhälle handlar om att få fram mer pålitlig statistik 
över utgivningen än vad som tidigare publicerats (ibid., s.73-74).  
 
I vår uppsats tittar vi närmare på hur ungdomars identitetsskapande i relation till det 
senmoderna samhälle vi lever i kommer till uttryck i några svenska ungdomsböcker 
från 2000-talet. Utgångspunkten för vår uppsats blir då ”Samhället i litteraturen”, 
som är det tredje underområdet av litteratursociologin. Svedjedal beskriver att fokus 
ligger på hur skönlitteraturen skildrar samhället, i Sverige finns det exempel på 
forskning som gjorts inom detta område där forskare har undersökt den sociala kon-
struktionen av identitet utifrån feministiska teorier och etnicitetsforskning (ibid., 
s.73). En föreställning om litteraturens förhållande till samhället kallas ”speglingste-
orin”, där det antas att litteraturen reflekterar samhället på olika sätt (ibid., s.79). Vår 
undersökning går ut på att titta närmare på huvudpersonerna i böckerna och deras 
identitetsskapande i det senmoderna samhället utifrån en psykologisk och en socio-
logisk identitetsteori.  
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2.2 Ungdomslitteratur 

Nedan följer en översikt över hur ungdomslitteraturen har utvecklats i Sverige, för 
att visa på hur ungdomslitteraturen följer samhällets föränderliga syn på ungdomar 
och läsning. Lena Kåreland, som är fil.dr. i barnlitteratur skriver i ”Möte med barn-
boken” om hur barn- och ungdomslitteraturen vuxit fram. I 1800-talets pojk- och 
flickböcker finns rötterna till dagens moderna ungdomsböcker. Flickböckernas 
handling utspelade sig inom hemmet och vardagslivet stod i centrum med teman 
som kärlek och förälskelse medan pojkböckerna handlade om äventyr som utspelade 
sig på olika platser i världen där det känslosamma lämnades utanför berättelsen. 
Böckernas stereotypa beskrivning av huvudpersonerna avspeglar samhällets för-
väntningar på de ungas framtida roller och könsroller. (Kåreland 1994, s.101).  
 
Under 1930-talet märktes en liten förändring, då en del författare valde att bryta 
schablonerna och skriva flickböcker med större verklighetsanknytning. Det kunde 
vara böcker där flickors önskan om en utbildning eller jobb skildrades. (Kåreland 
1994, s. 102) 
 
Inte förrän i slutet av 1940-talet gjorde sig nya värderingar och attityder gällande då 
mer socialrealistiska berättelser så smått började ta form, och den bok som kommit 
att kallas den första ungdomsboken utkom 1949, Den svarta fläcken av Harry Kull-
man. Boken handlar om ungdomsbrottlighet och blev mycket kritiserad p.g.a. att 
författaren inte tog tydligare avstånd från det brott som begås i bokens handling. Det 
hände dock inte mycket mer under 50-talet trots denna banbrytande bok, många 
böcker fortsatte att präglas av trygghet och idyll. (Kåreland 1994, s.103) 
 
1960-talet däremot, blev det årtionde då stora förändringar i svensk ungdomslittera-
tur kom att ske och den ungdomskultur som växte fram fick betydelse för ungdoms-
bokens utformning. ”Den moderna ungdomsromanen, som nu lanserades, vände sig 
medvetet till båda könen” vilket tyder på dess påverkan av den könsrollsdebatt som 
redan då fördes i Sverige (Kåreland 1994, s. 104).  
 
På 1970-talet kom ett flertal författare att spränga gamla tabugränser och de skrev 
om ämnen de tidigare inte vågat behandla, såsom sex, sprit och skilsmässor. Detta 
avspeglade den allmänna debatten i samhället på den tiden som blev mer radikal och 
politiserande. ”Böckerna blev öppna och fräna, något som märktes även språkligt” 
(Kåreland 1994, s, 104). 70-talets ungdomsboks vardagsnära och realistiska skild-
ringar hade ofta en reportagekaraktär där den samhällkritiska attityden och den nega-
tiva synen på omöjliga föräldrar och på en hopplös vuxenvärld lyste igenom (ibid., 
s.104).  
 
I slutet av 1970-talet tog kritiken mot ungdomsboken fart. Det ansågs att böckernas 
realism ”bara inregistrerade en problemfylld verklighet men gjorde föga för att bear-
beta och ge lösningar på problem och svårigheter” (Kåreland 1994, s, 107). Istället 
efterlystes böcker som kunde ge de unga en ”en vidgad horisont”. Böcker som kun-
de väcka de ungas intresse för det vuxenliv de stod inför och böcker som visade på 
andra förhållanden än de ungas, ansågs vara viktiga att få fram. I början av 80-talet 
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blev detta tydligt då realismen fick stå tillbaka. En fantasyvåg sköljde över landet, 
där de intressantaste titlarna var översättningar. Sagor, myter och historiska ung-
domsromaner utmärkte sig även detta decennium. Den realism som ändå höll sig 
kvar var av mer psykologiserande art, existentiella frågor togs upp av några av de 
mest kända förfa ttarna som Henning Mankell och Mats Wahl. En annan tendens i 
ungdomsboken på 1980-talet var inslagen av humor och fars, även om ämnena ofta 
fortfarande var ganska allvarliga och tunga. Dårfinkar och dönickar av Ulf Stark är 
just en sådan bok och det var andra författare som följde hans sätt att skriva (ibid., s. 
109). Ricki Neuman skriver i sin artikel Böcker för unga präglas ännu av idyllfobi 
om hur individen och det mer existentiella kommer i fokus i ungdomslitteraturen på 
1980-talet. Författarna talade med sina läsare och inte till dem. Handlingen kretsade 
kring frågor om vem är jag, och hur vill jag leva? (Neuman 2003-03-03)  
 
Kåreland beskriver hur 1994 års ungdomslitteratur tog upp gamla teman, men de 
varierades och vinklades på ett nytt sätt. Läsaren kunde känna igen sig i sin egen 
vardag i böckerna, samtidigt som böckerna hjälpte till att visa på något mer än det 
som läsaren redan kände till. Kunskap och ”inblickar i andra kulturer, andra tider 
och människoöden av alla slag” förmedlades till läsaren genom litteraturen. Ett ex-
empel på ett gammalt tema är den unga människans mognadsprocess och identitets-
sökande. Författaren utgick gärna från kända händelser och miljöer och petade sedan 
in nya ämnen för att, som sagt, få en annan vinkling och för att diversifiera berättel-
sen (Kåreland 1994, s. 111-112). 
 
I artikeln Skepsis, civilisationskritik och språkliga experiment skriver Lena Kåreland 
om några tendenser i 1990-talets svenska ungdomsbok. Hon diskuterar kring hur 
vuxenhet har skildrats i ungdomslitteraturen och att vuxenlivet ofta skildrats som 
fyllt av möjligheter som ”… förföriskt hägrat för de unga. Under senare år har dock 
en förändring inträffat, något som kan knytas till den syn på ungdom som känne-
tecknar dagens västerländska samhälle” (Kåreland 2001, s. 18). Hon menar att det 
idag råder en slags ungdomskult, och att vår tid är inriktad på det yttre. En ungdom-
lig livsstil ses som eftersträvansvärt och ”… det finns i detta avseende åtskilliga 
tecken på att gränserna mellan ung och gammal blivit alltmer flytande” (ibid.). Vux-
enlivet skildras i populärkulturen som negativt och dystert. Kåreland menar att det i 
ungdomslitteraturen från det senaste årtiondet finns en tendens mot en mörkersyn, 
samhällskritik och skepsis inför framtiden, vilket implicerar en postmodernistisk 
hållning hos författarna. Det postmoderna samhället beskrivs enligt Kåreland som 
präglat av kulturpessimism och en ”utbredd misstro gentemot allomfattande be-
skrivningar av tillvaron” (ibid., s. 19). I det postmoderna samhället är det också vik-
tigt att skapa sig en identitet som inte är alltför fast, utan som möjliggör flexibilitet. 
Dessa tendenser i samhället ser alltså Kåreland återspeglas i formerna för berättande: 
”Författarna har inga ambitioner att komma med några uttömmande förklaringar 
vare sig av tillståndet i världen eller av människan” (ibid.). I ungdomslitteraturen 
idag finns inga ”goda föredömen”, och ”det estetiska ter sig som viktigare än det 
etiska” (ibid.). De tidigare kraven på realism har övergivits, och istället skapas verk-
ligheten genom språket i det postmoderna berättandet. Samtidigt går det att se ”ett 
påtagligt intresse för verklighetens många konkreta detaljer”, t.ex. i angivandet av 
olika varumärken, vilket enligt Kåreland fyller funktionen att ”markera tillhörighet 
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och en särskild livsstil” (ibid., s. 20). Sammanfattningsvis ser Kåreland att det i den 
moderna ungdomsboken inte ges några ”entydiga svar på livsfrågorna” eller bringas 
”ordning i kaos”. Istället vill författarna oroa och sätta igång tankar, och dessutom 
skapa en medvetenhet hos läsaren om mötet mellan texten, författaren och läsaren. 
(ibid., s . 22) 
 
Ricki Neuman skriver om hur hon efter att ha läst cirka 15 ungdomsböcker, förvånas 
över hur många böcker det är som präglas av att de unga ska vägledas och förbere-
das. Länge har samtidens brännande ämnen oundvikligen speglats i böckerna och 
Boel Westin, professor i barn- och ungdomslitteratur menar att så kommer det vara 
även i fortsättningen. De unga kommer i kontakt med vuxna problem vilket visar på 
hur världen ser ut och den unga förbereds på så sätt inför vuxenlivet. (Neuman 
2003-03-03) 
 
Sonja Svensson, som är chef för Svenska barnboksinstitutet, säger att trenden för 
2000-talet är att det inte finns några särskilda trender och recensenten för Svenska 
Dagbladet Jan Hansson säger att ungdomsboken idag är mer fri och öppen, det finns 
inga ämnen för svåra att skriva om. Han menar också att ungdomslitteraturen har 
mognat och tar avstånd från sina undervisande ambitioner. En intressant förändring, 
som Hansson nämner, finns hos huvudpersonen som numer kan framställas som 
direkt omoralisk och elak. Svensson anser att det riktiga trendbrottet skulle vara en 
utpräglat snäll bok istället för alla problemorienterade böcker som ges ut idag. I öv-
rigt säger artikelförfattaren att de hon pratat med tycker att dagens ungdomslitteratur 
blomstrar. Många nya kvinnliga författare och nya stilar, språk och komposition av 
ungdomsböckerna är en bidragande orsak till detta. (Neuman 2003-03-03) 
 
 
2.3 Ungdomars utveckling 

I detta avsnitt vill vi ge en kortfattad beskrivning av ungdomars, eller mer precist, 
tonåringars utveckling, eftersom denna är nära sammankopplad med identiteten. Vi 
tar även upp ett avsnitt om vuxenblivande. Tonårstiden utgör enligt Lalander & Jo-
hansson en övergångsfas mellan barndomen och vuxenlivet. Den här tiden är kritisk 
för utvecklandet av den egna identiteten och präglas av frigörelsen från föräldrarna. 
Termen ”adolescens” används för att beteckna denna frigörelse ur ett psykoanaly-
tiskt perspektiv, alltså för att analysera hur den ”inre psykologiska världen” föränd-
ras under denna utveckling i tonåren (Lalander & Johansson 2002, s. 16).  Adole-
scensen kan ses som ”en andra individuationsprocess”, som ”en andra chans” att 
omforma sin identitet efter den första frigörelsen från föräldrarna som äger rum i den 
tidiga barndomen (ibid.). 
 
Adolescensen delas ofta in i olika faser, vilka benämns preadolescens (10-12 år), 
tidig adolescens (12-14 år), högadolescens (14-16 år), senadolescens (16-20 år) samt 
postadolescens (20-25 år) (Lalander & Johansson 2002, s. 16). Den tidiga adole-
scensen, högadolescensen och senadolescensen fångar upp de åldersgrupper som vi 
intresserar oss för i den här undersökningen. Nedan tas därför enbart dessa tre faser 
av adolescensen upp.  
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Den tidiga adolescensen beskrivs som en period då den unga människan börjar söka 
efter andra kärleksobjekt än familjen. Att bryta sig loss från föräldrarna ”väcker 
känslor av övergivenhet och ensamhet” (Lalander & Johansson 2002, s.16) och in-
dividen kan känna sig sorgsen. Det uppstår ett ökat beroende av kompisar och nära 
vänner. För att underlätta frigörelsen från föräldrarna är det vanligt att individen 
använder sig av idoler för att göra övergången mindre drastisk. (ibid) 
 
Högadolescensen kännetecknas av en mycket stark självcentrering och en uppladd-
ning av jaget med narcissistisk energi, vilket bidrar till bräcklighet vid sidan av en 
känsla av att livet leker och av att ha obegränsad makt. Ett starkt beroende av kam-
ratgruppen eller gänget, vilket antingen kan bidra till ökade fantasier om osårbarhet 
eller till ett inlemmande av tonåringen i ett tryggt socialt sammanhang, är också 
kännetecknande. Tonåringen pendlar mellan framåtskridande i sin frigörelse- och 
mognadsprocess och tillbakagång med stark längtan efter trygghet och beroende 
(Lalander & Johansson 2002, s. 17).  
 
Under senadolescensen uppstår en ”ökad psykologisk integration, mindre känslo-
mässiga svängningar och ett ökat oberoende av föräldrar och vuxna” (Lalander & 
Johansson 2002, s. 17). Även i relation till kamraterna och gänget minskar beroendet 
och den individuella friheten blir alltmer framträdande. Lalander och Johansson på-
pekar dock att förhållandet till grupper och gemenskaper inte blir oviktigt i det här 
stadiet av psykologisk utveckling, utan att ett mer avancerat förhållningssätt uppstår, 
där de alternativa gemenskaperna ger förutsättning för identitetsexperimenterande. 
Gruppen är viktig, men den måste ge utrymme för den egna personen (ibid.). 

2.3.1 Vuxenblivande 
Sociologen Erling Bjurström skriver om tre centrala problem, som den unga männi-
skan behöver komma till rätta med vid övergången från barn till vuxen och som han 
hämtat från den engelske socialpsykologen John Baron Mays. Dessa är: att komma 
till rätta med samhället, att komma till rätta med sig själv och att komma till rätta 
med livet i sin helhet. Att komma underfund med samhället innebär exempelvis att 
inordnas i ett utbildningssystem, lära sig ett yrke eller börja intressera sig för politis-
ka frågor. För att kunna komma underfund med samhället måste den unga männi-
skan också komma underfund med sig själv, vilket är ungefär synonymt med att 
skapa en identitet. Identitet och självuppfattning är slutligen nära förknippat med att 
komma underfund med livet i sin helhet, som handlar om att lära sig ”ta ställning i 
moraliska, religiösa och politiska konflikter och frågor, orienterar sig mot en ideolo-
gi och om möjligt kommer fram till en ’livsfilosofi’” (Mays 1965, se Bjurström 
1980, s. 20). 
 
Då det gäller ”att komma underfund med samhället” bestäms enligt Mays problema-
tiken vid denna övergång av ”relationerna mellan hemmet, skolan och arbetslivet” 
(Mays 1965, se Bjurström 1980, s. 159). Svårighetsgraden avgörs av hur pass stora 
möjligheter vuxensamhället har att ”förmedla den verklighet som utestängs från bar-
nens och ungdomarnas erfarenhets- och livsområden” (Bjurström 1980, s. 161). 
Bjurström skriver vidare att problemen i samband med ovanstående övergång från 
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hemmet, via skolan och till arbetslivet, även påverkar individens självuppfattning. 
Självuppfattning kan ses från två perspektiv och Bjurström tar upp sociologen Er-
ving Goffmans distinktion mellan social och personlig identitet, där den sociala 
identiteten är ”den självuppfattning individen bygger upp med hjälp av den position 
han innehar i samhället och de grupper han ingår i” och den personliga identiteten är 
”den självuppfattning individen upplever som sammanhängande i tid och rum” 
(Goffman 1971, se Bjurström 1980, s. 161). I dagens samhälle försvåras möjlighe-
terna att skapa en stabil personlig identitet under övergången från barndom till vux-
enliv genom att ”klyftan och motsättningarna mellan de åldersspecifika livs- och 
erfarenhetssfärerna vidgas” (Bjurström 1980, s.161).  
 
 
2.4 Ungdom och samhälle 

Eftersom vår uppsats behandlar ungdomars identitetsskapande i relation till det om-
kringliggande senmoderna och avtraditionaliserade samhället anser vi det vara på sin 
plats att ge en bakgrund med avseende just på ungdomsgruppens relation till samhäl-
let. Psykiatern Jan Ramström menar att ”det är rimligt att en forskningsansats med 
ambitioner att diskutera relationen mellan det yttre och det inre … också uppehå ller 
sig vid de samhällsstrukturer som skapar ungdomstiden och utgör dess ramar” 
(Ramström 2000, s. 37). Han menar vidare att det är svårt att ”urskilja beståndsdelar, 
proportioner och dynamik i det nuvarande samhället …” men att: ”Ett sätt att få per-
spektiv på sin egen tid är att betrakta några steg i det historiska förlopp som lett fram 
till dagens förhållanden” (ibid., s. 37-38). 
 
Vi gör först en tillbakablick på ungdomsbegreppets uppkomst, hur ungdomen som 
kategori har förhållit sig till samhället runtomkring och hur ungdomskulturer har 
uppstått. Efter denna tillbakablick kommer ett avsnitt som berättar om hur samhället 
ser på ungdomsgruppen idag.  

2.4.1 Ungdomsgruppen - historik 
Ungdomsgruppen är och har under en ganska lång tid varit en mycket uppmärk-
sammad grupp i samhället. Så har det dock inte alltid varit. Det förekommer olika 
beskrivningar av när och var begreppet ungdom (eller adolescens) först figurerat och 
vilken syn på begreppen som förekommit. Nedan följer en kort genomgång av hur 
man på olika sätt idag uppfattar hur synen genom historien har varit på ungdomen 
som en egen, särskild grupp i samhället. 
 
Lena Adamson skriver att redan Platon och Aristoteles erkände adolescensen som en 
separat fas av livet. Båda menade att ungdomar/tonåringar genomgår en period av 
turbulens och påverkbarhet och bör skyddas från det övriga samhällets krav och få 
utbildning för att nå självkontroll och mognad (Platon trans. 1921 och Aristoteles 
trans. 1941, se Adamson 1999, s. 17). Under medeltiden betraktades barn och ung-
domar snarast som små vuxna och det var först Rousseau med sitt verk Emile från 
1762, som åter introducerade en syn på adolescens som något kvalitativt annorlunda 
än barndom och vuxenhet (Adamson 1999, s. 17). 
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Enligt historikern Philippe Ariès inträdde uppkomsten av en av samhället uppmärk-
sammad särskild ungdomsgrupp, som inte enbart kännetecknades av civilståndet 
ogift i Frankrike vid sekelskiftet 1900 och hade uppstått något tidigare i Tyskland. 
Den ”moderna ynglingatyp” som här uppmärksammades kännetecknades av ”en 
kombination av (övergående) renhet, fysisk styrka, naturkänsla, spontanitet och livs-
glädje som kommer att göra ynglingen, l’adolescent, till hjälte för vårt tjugonde år-
hundrade, ungdomens århundrade” (Ariès 1982, s. 44). Vid den här tiden började 
samhällets moralister och politiker att intressera sig för vad ungdomen tänkte, och 
ungdomen ansågs inneha värderingar vilkas funktion var att ”ge nytt liv åt ett gam-
malt och stelnat samhälle” (ibid.). 
 
Bjurström konstaterar att ”ungdomsperiodens gestaltning i stor utsträckning är bero-
ende av sociala faktorer” (Bjurström 1980, s. 28). I det gamla svenska bondesamhäl-
let levde man i storfamiljer och inte som idag i kärnfamiljer, storfamiljen fungerade 
som både produktions- och konsumtionsenhet. Att uppfostra barn handlade till stor 
del om att lära dem att bli yrkesdugliga. I bondesamhället fanns det särskilda invig-
ningsriter som markerade inträdet i ungdomsperioden, vilken i stor utsträckning äg-
nades åt ”’frieri’ och äktenskapsförberedande aktiviteter” (ibid., s. 33) och när valet 
av äktenskapspartner väl gjorts var ungdomsperioden över. Bjurström fastställer att 
generationerna i bondesamhället var starkt knutna till varandra, vilket inte längre är 
fallet, och att detta berodde på att familjen hade en så central ställning i samhällsli-
vet. (Bjurström 1980, s. 28-36) 
 
I takt med industrialiseringens utbredning började familjen, runt sekelskiftet, att änd-
ra karaktär. På grund av den geografiska rörligheten började familjer enbart beståen-
de av mor och barn att uppstå i städernas arbetarskikt. Familjen var inte längre en 
produktionsenhet, utan förändrades till att bli en konsumtionsenhet. Dock förändra-
des inte ungdomsperioden lika snabbt och genomgripande som familjens karaktär. 
Inom de borgerliga skikten kom småningom en ny familjeideologi att uppstå, vars 
ideal är förebilden till våra dagars kärnfamilj, med en ungdomstid som även den 
återklingar i vår tids ungdomsperiod. I den borgerliga familjen uppstod nya roller för 
kvinnorna och männen. Kvinnornas roll förändrades till att bli hemmafru med ringa 
ekonomiskt ansvar. Det här påverkade ungdomarna som skulle anpassas till de vux-
nas roller. (Bjurström 1980, s. 36-39) Även arbetarklassen kom så småningom att 
anamma den borgerliga bilden av idealfamiljen (ibid., s. 42). 
 
I de borgerliga skikten började en motsvarighet till vår tids ålderssegregation att 
växa fram, genom att ungdomarna inte deltog i produktionen. Under ungdomstiden 
skulle de unga förberedas för ett vuxenliv, som för de unga männens del innebar 
förberedelse för en yrkesroll och för de unga kvinnorna förberedelse för och invän-
tan av familjebildning. Då utbildning med tiden blev viktigare, flyttades ungdomsti-
dens förberedelser inför vuxenlivet från familjen till skolan. (Bjurström 1980, s. 39-
41) Vid sekelskiftet växte de allra första ungdomsrörelserna fram inom det borgerli-
ga skiktet, och Bjurström nämner som det ”mest påfallande exemplet … den tyska 
ungdomsrörelsen … inriktad på en återgång till ett mindre ’förljuget’ och mer ’na-
turligt’ samhälle” (Bjurström 1980, s. 41-42).  
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Idag, skriver Bjurström, har de ”traditionella ungdomsjobben som tidigare var in-
körsportar på arbetsmarknaden … försvunnit”, vilket är en av anledningarna till att 
studietiden, och hela ungdomstiden, förlängts (Bjurström 1980, s. 43). Bjurström 
menar att familjen ändrat karaktär från produktionsenhet till konsumtionsenhet och 
att det har uppstått en splittring mellan privat sfär/ konsumtion/ familj och offentlig 
sfär/ produktion/ arbetsplats. Det som länkar de två områdena till varandra är mass-
media och masskulturen, som bidrar till att gränsen mellan det privata och det of-
fentliga suddas ut (ibid., s. 45). Konsumtionen har blivit en del av ungdomarnas so-
cialisation in i vuxenlivet. Under 50- och 60-talen började ungdomarna att bli mer 
köpstarka p.g.a. den ekonomiska tillväxten och den s.k. tonårsmarknaden uppstod. 
Sedan 50-talet har ”konsumtionsaktiviteterna, liksom konsumtionsmarknaden, blivit 
alltmer ålderssegregerad” (ibid., s. 47). ”Ungdomarna kan numera ’köpa’ sig en 
komplett livsstil – eller konstruera en – genom att konsumera olika varor på tonårs-
marknaden” (ibid.). Vidare skriver Bjurström att de snabba svängningarna i modefö-
reskrifterna till stor del beror på att ungdomarna, som inte är delaktiga i produktio-
nen, inte kan ”bygga upp sina identitets- och gruppmarkeringar på samma grund 
som de vuxna, på exempelvis en yrkesroll eller ett arbete” (ibid., s. 48). På det här 
sättet växte en speciell ungdomskultur och olika ungdomsgrupper fram.  

2.4.2 Ungdomen i dagens samhälle 
Lalander och Johansson (2002, s. 21) menar att ungdomen är en kategori som utsätts 
för projektioner av människors fantasier men även av våra ”värsta skräckvisioner”. I 
och med att vi på det här sättet så starkt projicerar bilder av såväl en idealiserad 
ungdom som av ”den farliga ungdomen” och tillmäter ungdomskategorin så starka 
betydelser menar Lalander och Johansson att ungdomen får en funktion som ”levan-
de seismografer, kartläsare och trollkarlar som kan spå om vår framtid, peka ut vä-
gen för mänskligheten, föda visioner och vara djärvt nytänkande” (ibid.). Genom att 
studera ungdomar, menar de således, ”… får man viktiga ledtrådar om karaktären på 
den tid man befinner sig i” (ibid., s. 8). 
 
Även kulturgeografen Anders Löfgren och sociologen Margareta Norell skriver om 
hur ungdomar fungerar som ”känsliga instrument … för att känna av förändringar i 
samhället” men förklarar denna företeelse med att ”ungdomar befinner sig i sitt livs 
mest öppna, mottagliga och ’ofärdiga’ fas och att detta är en av anledningarna till 
samhällets intresse för ungdomar (1991, s. 8). 
 
Psykiatern Jan Ramström anser att man bör fundera över om inte det intensiva in-
tresset för ungdom som råder idag beror på att vi vuxna ”… också bearbetar många 
av våra egna problem när vi intresserar oss för ungdomen” (Ramström 2000, s. 22). 
Han är visserligen av den uppfattningen att det faktiskt finns mycket i dagens ung-
domsvärld som är oroande, men att ungdomsforskare måste se upp med sina egna 
projektioner på ungdomen både av förväntningar och av oro (ibid., s. 22-23). 
 
Sociologen Ove Sernhede skriver även han om adolescensen i förhållande till det 
omkringliggande samhället. I ramtexten, Modernitet, adolescens och kulturella ut-
tryck, för sin sammanläggningsavhandling skriver han att en av adolescensens upp-
gifter är att göra individen fri från de bindningar till ”föräldrepresentationerna” som 
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formats i den tidiga barndomen. Med denna frigörelse kan i förlängningen även ett 
”brott med den givna samhälleliga och kulturella ordningen [uppstå]. Adolescensen 
utgör av denna anledning en kritisk utvecklingsfas för varje samhälle” (Sernhede 
1995, s.40). Om inte samhället klarar att foga in de unga i ”livsformer”, där identifi-
kationen med samhället återskapas, uppstår en kris för samhället. Idag i vår väster-
ländska kultur handlar adolescensen om att lära sig anpassning till ett föränderligt 
samhälle. Ett karaktärsdrag hos vårt senmoderna samhälle är spänningen mellan den 
primära socialisationen som äger rum i barndomen och ”det adolescenta frigörelse-
arbetet ut i kulturen” (ibid.).  
 
Thomas Ziehe är kultur- och samhällsanalytiker och verksam som professor i soci-
alpsykologi. Han intresserar sig för hur den kulturella moderniseringen påverkar 
ungdomars uppväxtvillkor och tar bl.a. upp en företeelse gällande ungdomars situa-
tion, som kan relateras till de förändrade sociokulturella ramarna, nämligen att 
”ungdomar kan iaktta och uppleva många olika eller rent av ömsesidigt uteslutande 
livsstilar”. Dessa är ”nästan omöjliga att undfly, de framtvingar val, även om dessa 
kan vara fiktiva på grund av att man inte kan förverkliga den önskade stilen” (Ziehe 
1989, s. 35-36). Den här företeelsen menar Ziehe kan kopplas till förutsättningarna 
för identitetsutveckling eller identitetsutprovning. Påfallande är att prestation blir 
viktig inom allt fler samhällsområden, vilket bl. a. medför jämförelser och bedöm-
ningar. Prestationskraven gäller i skolan men även på områden utanför utbildning 
och arbetsliv. Idag måste var och en utveckla, trygga och omforma sin identitet mot 
bakgrund av de konkurrerande, glittrande personlighetsutkast som förmedlas via 
massmedierna, via kultur- och medvetandeindustrin. Detta leder till ett slags allestä-
des närvarande social och psykisk konkurrens (ibid., s. 37). Enligt Ziehe tyder den 
här utvecklingen på att: 
 

… våra bilder av oss själva och de kriterier enligt vilka vi bedömer oss själva inte längre är 
formade på förhand av traditionella normer. Detta innebär att här öppnas i princip en möjlighet 
till en ny kulturell frihet. Det handlar ju egentligen om en frigörelse från bindningar till tradi-
tioner, vilka hittills haft en präglande och censurerande effekt på de oansenligaste vardagliga 
handlingar. (Ziehe 1989, s. 37) 

 

Istället för de tidigare bindningarna till traditionen lyder den enskilde idag under de 
”marknadsmekansimer” som handlar om att kunna sälja sig själv (Ziehe 1989, s. 
38). Ziehe menar vidare att det är kännetecknande för vår tid att ”de sociokulturella 
ramarna förändras mycket snabbt och djupgående. Detta torde skilja barndomens 
och ungdomens situation idag från tidigare historiska perioder” (ibid., s. 35). Barn 
och ungdomar påverkas idag i sin utveckling genom att de varseblir problem och 
förändringar i den sociokulturella miljön, vilka återverkar på deras utveckling. Vida-
re menar Ziehe att denna omständighet, som inte bara gäller dessa åldersgrupper, 
dock ”drabbar ungdomar på ett speciellt sätt och att detta särskilt tydligt visar sig i 
deras erfarenheter och i deras sårbarhet” (ibid.). Ziehe är dock noga med att påpeka 
att de här nya omständigheterna under vilka barn och ungdomar utvecklas, även om 
de är problematiska, speglar en utveckling som är positiv, och inte ”bara [ser] en 
tilltagande kyla, anonymitet, våldsamhet och destruktivitet” (Ziehe 1989, s.22). 
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2.5 Avtraditionalisering och identitet  

I det här avsnittet vill vi ge en förståelse för vad traditioner är och vad avtraditionali-
sering innebär för individen. Sociologen Anthony Giddens beskriver hur intresset 
kring modernitet länge har varit stort bland forskare, medan diskussionen och intres-
set för tradition varit näst intill obefintliga. För att ge en historisk tillbakablick, skri-
ver Giddens om upplysningstiden och den tidens tänkare, som ville att mänsklighe-
ten skulle vända sina blickar från himlen till mer jordnära och användbara ämnen. 
Människan skulle utveckla egna och förnuftiga tankar och lämna traditioner, seder 
och bruk bakom sig. Tänkarna under upplysningstiden lyckades likställa tradition 
med dogmatiska tankar och okunnighet, vilket var ett sätt för dem att rättfärdiga sin 
iver att omfamna det ”nya”. Giddens vill ge en annan förklaring till hur vi ska förstå 
tradition. Tradition, beskriver Giddens, har varit och är något som genom alla tider 
uppfunnits och återuppfunnits för olika syften. Traditioner bidrar till en slags san-
ning och individen som anammar någon form av tradition behöver inte ställa frågor 
om andra alternativ. Även om traditioner förändras så ger den individen en struktur 
som sällan ifrågasätts. Traditioner har oftast en beskyddare som genom sin kunnig-
het håller ett grepp om traditionernas ritualer. Ett exempel är präster som anser sig 
vara de enda som kan tolka heliga skrifter. Upplysningstidens tänkare ville rasera 
traditionernas auktoriteter. (Giddens 2000, s.56-60) 
 
Enligt Giddens är det helt förnuftsenligt att säga att traditioner behövs och att de 
alltid kommer att finnas i samhället därför att de ger kontinuitet och form i livet. 
Globaliseringen bidrar dock till att vardagslivet glider ur traditionernas grepp, och 
medan traditioner drar sig tillbaka, förändras och får en annan roll än tidigare, tving-
as individen leva mer öppet och reflexivt. Giddens säger att den västerländska värl-
dens samhälle som lever ”på andra sidan” av naturen och traditionen, ger upphov till 
att en mängd beslutstaganden måste göras i det vardagliga livet. Avtraditionalise-
ringen erbjuder, till skillnad från tidigare, en möjlighet att välja mer fritt, individen 
kan sägas vara frigjord från det förflutna (Giddens 2000, s.61-64).  
 
Det som Giddens beskriver här kan ses som något positivt för individen, att möjlig-
heterna innebär en frihet. Dock menar han att i takt med att traditionernas och seder-
nas influenser på vardagslivet minskar, förändras individens känsla för sig själv. 
Individens självidentitet måste skapas och omskapas mer aktivt än tidigare. Det mer 
traditionella sättet att leva bidrog till att känslan av självet var mer tydlig och bestå-
ende tack vare den stabila samhällsordningen. (Giddens 2000, s. 65) 
 
Zygmunt Bauman är professor i sociologi och skriver i sin bok, Det individualisera-
de samhället, hur diskussionen kring begreppet identitet, på ett lavinartat sätt har 
väckt intresset hos filosofer, samhällsvetare och psykologer. Detta menar Bauman 
säger mycket om det mänskliga samhällets nuvarande tillstånd, som präglas av en 
snabb föränderlighet och stor osäkerhet om tingens beständighet. Detta kräver att 
individen är aktiv i sitt identitetsskapande, individen har ett individuellt ansvar för 
att göra identiteten fullständig. Identitet är inte en privat fråga eller ett privat be-
kymmer längre utan samhället är beroende av hur individualiseringens uppgift ge-
staltas. (Bauman 2002, s. 171)   
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Bauman talar i detta sammanhang om individualisering, vilket betyder att personen 
befrias från sitt arv, sin förutbestämda sociala karaktär och att det är individens eget 
ansvar att förvandla den mänskliga identiteten från något givet till en uppgift. Bau-
man menar att detta är ett betydelsefullt drag under hela den moderna epoken, ända 
sedan ståndssamhällets tvungna ramar sprängdes. Den mänskliga identiteten har 
sedan dess inte varit något givet utan har snarare varit en uppgift. Det gällde för de 
flesta individer att ”passa in” i den tilldelade nischen genom att bete sig som dess 
etablerade invånare gjorde. (Bauman 2002, s. 177)   
 
Bauman säger att det idag inte längre finns några ramar för hur individen ska leva 
och vara och att det är just detta som skiljer individualiseringen i det förflutna från 
det uttryck som den nu tagit. Det är detta som på senare år har väckt ett verkligt in-
tresse för allt fler. De mål vi sätter upp i våra livsprojekt idag är obeständiga och 
bräckliga p.g.a. att saker och ting ständigt förändras, till skillnad från i traditionella 
kulturer. Idag går det inte att ”binda framtiden” och problemet ligger i att välja en 
ident itet som har dragningskraft och som passar marknaden men som samtidigt är så 
pass flexibel att den kan ändras i takt med samhällets förändringar. Oron hos indivi-
den ligger i att ramarna runt identiteten kommer att raseras och upplösas. (Bauman 
2002, s.177-178)  
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3. Problemformulering 
Under ungdomstiden är identitetsskapandet viktigt. I vårt avtraditionaliserade sam-
hälle måste individen vara aktiv i sitt identitetsskapande, eftersom det finns så 
många möjligheter och val för vem man kan vara och bli. Föräldrarna är inte nöd-
vändigtvis förebilder, som de i större utsträckning var i de mer traditionella samhäl-
lena. Det moderna och avtraditionaliserade samhället präglas av snabba förändringar 
och stor osäkerhet, vilket också speglar sig i individernas identitetsskapande. I vår 
undersökning vill vi titta på hur ungdomars identitetsskapande ser ut i ny svensk 
ungdomslitteratur.   
 
Studiet av ungdomars identitetsskapande i relation till yttre förutsättningar och fak-
torer i det omkringliggande samhället, med avseende på avtraditionalisering, är såle-
des fokus för den här uppsatsen. Vilka bilder av ungdomars identitetsskapande fram-
träder i den litteratur som är riktad till ungdomar på 2000-talet i Sverige?  

 
 

3.1 Syfte och frågeställningar 

Den här uppsatsens syfte är tvåfaldigt. Vi vill undersöka hur framförallt den s.k. 
integrationsaspekten, men även till viss del individuations-separationsaspekten i 
psykiatern Jan Ramströms teori om ungdomars identitetsskapande, kommer till ut-
tryck i några svenska ungdomsböcker från 2000-talet. Vi vill även undersöka hur 
Giddens teori om livsstil/självidentitet och ontologisk trygghet kommer till uttryck i 
några svenska ungdomsböcker från 2000-talet.   
 
För att kunna uppnå detta syfte har vi formulerat följande fyra frågeställningar: 
 
 

• Hur är de vuxna utanför familjen som huvudpersonen eventuellt har till-
gång till integrerade i samhället?  

 
• Vilka bilder får huvudpersonen av att vara vuxen med avseende på vux-

envärldens attraktivitet?  
 
• Hur kommer huvudpersonens livsstilssökande till uttryck? 
 
• Vilken känsla av ontologisk trygghet/tillit ger huvudpersonen uttryck 

för? 
 
  

De två första frågeställningarna speglar Ramströms teori om identitetsskapande för 
tonåringar i det västerländska senmoderna samhället och de följande två är främst 
uttryck för Giddens teori om självidentitet i det senmoderna, avtraditionaliserade 
samhället. De här frågeställningarna ligger till grund för utformandet av vår metod i 
kapitel 6.  
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3.2 Avgränsningar och urval 

En avgränsning som vi gör i den här uppsatsen är att vi studerar den enskildes själv-
identitet och inte kulturell eller nationell identitet. Vi studerar inte heller genus- eller 
könsidentitet. De ungdomsböcker vi väljer att läsa ska vara svensk litteratur där 
handlingen utspelar sig i Sverige i nutid. Huvudpersonen ska befinna sig i en var-
dagsmiljö och vara 13-19 år, alltså befinna sig utvecklingsmässigt i tidig-, hög- eller 
senadolescens. Denna åldersgrupp vänder sig bibliotekens ungdomslitteratur till. Vi 
avgränsar vårt undersökningsmaterial till sådan ungdomslitteratur som finns till-
gänglig på biblioteken. Denna avgränsning gör vi dels för att vi vill ha en koppling 
till bibliotekskontexten och dels för att den litteratur som förmedlas på biblioteken 
kan antas nå många ungdomar genom sin tillgänglighet.  
 
För att hitta böcker med de här kriterierna började vi med att ta hjälp av BTJ:s sam-
bindningslistor. Sambindningslistorna hjälpte oss att få en uppfattning om huvudper-
sonernas ålder och ifall böckernas handling utspelar sig i en svensk vardagsmiljö.  
Vi insåg ganska snart att det blev ett alltför omfattande arbete att gå igenom dessa 
sambindningslistor eftersom de utkommer två gånger i månaden. Vi valde därför att 
istället ta kontakt med två barn- och ungdomsbibliotekarier med lång yrkeserfaren-
het, för att få tips på ungdomslitteratur som uppfyller våra kriterier. Bibliotekarierna 
kunde dessutom upplysa oss om vilka böcker som är mycket utlånade av ungdomar. 
Utifrån dessa tips har vi valt ut följande böcker: 
 

• Hur kär får man bli? av Katarina von Bredow (2004)  
• Sandor slash Ida av Sara Kadefors (2001)  
• Dansar Elias? Nej! av Katarina Kieri (2004)  
• Solar plexus av Marie-Chantal Long (2004)  
• Skulden av Cannie Möller (2004)  
• Ett annat sätt att vara ung av Per Nilsson (2000)  
• I taket lyser stjärnorna av Johanna Thydell (2004)  

 
Det bör påpekas att detta inte är de enda böcker som uppfyller de kriterier vi har satt 
upp. Det finns självfallet fler böcker som skulle fungera som undersökningsmaterial 
i vår uppsats och det vore intressant att analysera ytterligare några för att få en så 
tydlig bild som möjligt, men undersökningens omfattning är begränsad varför sju 
titlar får anses utgöra ett tillräckligt stort material. Sju böcker anser vi vara tillräck-
ligt många för att få bredd på det empiriska materialet, samtidigt som sju böcker är 
tillräckligt få för att vi ska kunna analysera dem mer djupgående. 
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4. Tidigare forskning 
Här vill vi redovisa den forskning som tidigare gjorts inom vårt ämnesområde. Att 
presentera tidigare forskning bidrar till att visa var någonstans på forskningsfältet 
vårt ämne hör hemma. En forskningsgenomgång gör det också tydligt ifall det finns 
outforskade områden och på vilket sätt vår studie bidrar till att fylla ut dessa out-
forskade områden.  
 
Vi väljer i det här kapitlet att huvudsakligen presentera litteratursociologisk forsk-
ning som är relevant för och närliggande vårt ämne. Dessutom väljer vi att presente-
ra ett par exempel på sådan forskning som saknar litteraturanknytning, men som är 
relevant eftersom den har en psykologisk eller sociologisk inriktning mot ungdom, 
identitet och det moderna samhället och därmed en nära anknytning till vårt ämnes-
område.  
 
Sådan forskning som ligger helt nära vårt undersökningsområde har vi presenterat i 
den utsträckning som vi funnit den. Då det gäller övrig, närliggande forskning vill vi 
poängtera att vi på dessa områden inte gör anspråk på att ge en heltäckande presen-
tation, utan vi tar upp några representativa exempel från dessa områden. 
 
4.1 Identitet och ungdomslitteratur 

Vårt forskningsområde är ungdomars identitetsskapande i ungdomslitteraturen i re-
lation till det omkringliggande samhället och placeras in under litteratursociologi 
och den gren därav som kallas ”samhället i litteraturen”. Med exakt denna infalls-
vinkel är det svårt att hitta tidigare forskning. Det faktum att vi har haft svårigheter 
att hitta forskning med exakt detta perspektiv kan dock i stor utsträckning bero på 
(användningen av) termen ”litteratursociologi”. Denna benämning används inte all-
tid, även om ämnesområdet kanske faktiskt är sådant som skulle kunna kategoriseras 
som litteratursociologi. Vi har därför haft vissa problem att hitta fram till sådan 
forskning som berör vårt ämnesområde. 
 
Vi har gjort sökningar i LISA och i Nordiskt BDI- index, men inte funnit något av 
direkt intresse i dessa databaser. Vid sökning i LIBRIS fick vi inga träffar alls då vi 
sökte på ungdomslitteratur, litteratursociologi och identitet. Vid en mer generell 
sökning på enbart ungdomslitteratur och litteratursociologi blev resultatet dock 64 
träffar. Vid sökning på orden ungdomslitteratur och identitet blev resultatet 25 träf-
far. Av dessa var 10 stycken någorlunda relevanta för vårt ämnesområde.  Vi har 
även sökt i Svenska Barnboksinstitutets egen databas ELSA vilket gav ganska bra 
resultat.  
 
Eftersom det inte finns så många exempel på forskning som är uttryckligt litteratur-
sociologisk, såtillvida att den inte gör systematiska analyser av relationen mellan 
skönlitteratur och samhälle, inom det ämnesområde som vår uppsats rör sig, tar vi 
även upp exempel på sådan forskning som gjorts inom närliggande områden. Vi 
delar in detta avsnitt i dels ren litteratursociologisk forskning, dels övrig litteratur-
forskning. 
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4.1.1 Litteratursociologisk forskning 
Den typ av litteratursociologisk forskning som är mest närliggande vårt ämnesområ-
de är sådan som intresserar sig för hur samhället speglas i skönlitteraturen. Vi tar 
upp sådan forskning, med avseende på identitet och ungdomslitteratur, nedan i av-
snittet ”Samhället i litteraturen”. Det har även gjorts litteratursociologiska studier 
om genus och könsroller med ett annat perspektiv än ”samhället i litteraturen”, som 
exempelvis är orienterade mot att undersöka litteraturen i relation till kvinnor som 
läsare och hur de upplever och tar till sig böckernas budskap. Vi tar även upp några 
sådana exempel på litteratursociologisk forskning, som alltså fokuserar på läsaren 
och dennes identitet i mötet med texten, under rubriken ”Litteraturen och samhället”, 
vilket är intressant även eftersom vi i den här uppsatsen gör antagandet att läsaren 
påverkas i sitt identitetsskapande i läsningen. 

4.1.1.1 Samhället i litteraturen 
Inom den del av litteratursociologin som kallas ”samhället i litteraturen”, som är den 
del som vår undersökning baserar sig på, har det framförallt gjorts undersökningar 
av den sociala konstruktionen av identiteter utifrån feministiska teorier och etnici-
tetsforskning. Vi har endast funnit ett exempel på sådan forskning som handlar om 
hur identitetsskapande skildras i ungdomslitteratur.  
 
Den norska litteraturvetaren Ellen M. Barra skriver i sin artikel att när den norska 
ungdomsboken började ges ut för ca 40 år sedan, som genre betraktad, lades en 
grund för diskussionen om de ungas existentiella position i samhället. Fortfarande 
skildras i böckerna hur ungdomen hamnar i en social mellanposition, fastklämd mel-
lan barndom och vuxenhet. Denna position menar Barra är den fas där sökandet efter 
identitet blir grundläggande för att bemästra nästa livsfas i rollen som vuxen. (Barra 
2004, s. 75) 
 
Barra studerar hur konflikten, mellan den unges sökande efter en identitet och de 
vuxnas krav på den unges anpassning, kommer till uttryck i ungdomslitteraturen. 
Hon har läst fyra ungdomsböcker från år 1979, 1983, 1990 och 1999. En tendens 
som hon ser i de fyra böckerna, som kan vara exempel på den unges sökande efter 
en identitet, är sökandet efter en manlig, kvinnlig, förträngd och självständig identi-
tet (Barra 2004, s.76).   
 
Barra kopplar samman dessa identitetsprojekt med hur generationskonflikten speglas 
och hur de vuxnas roll ser ut i den unges socialiseringsprocess. Barra använder sig 
av Ziehes begrepp positionell och personell auktoritet, för att definiera hur föräld-
rarnas förhållande till sina barn ser ut i böckerna. Barra har funnit att endast de för-
äldrar som tar på sig rollen som omsorgspersoner är de verkliga stöttepelarna i den 
unges identitetssökande. För att fungera som bra förebild ska föräldern, enligt Ziehe, 
inneha båda dessa auktoritetsegenskaper. Endast i en av böckerna ser Barra ett för-
äldrapar med både positionell och personell auktoritet. I denna bok blir det tydligt 
hur enkelt generationskonflikten löses, till skillnad från de böcker där den vuxnes 
auktoritet är antingen helt frånvarande eller otydlig. I de böcker där huvudpersonens 
föräldrar är helt frånvarande eller brister i sin auktoritet blir den unges liv helt av-
skilt från de vuxnas verklighet vilket bidrar till att de vuxna inte får möjlighet att 
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värna om den unge eller ge svar på viktiga samhällsfrågor. På så sätt försvåras för-
äldrarnas chans att vara en bra förebild för den unge. (Barra 2004, s.82-83)  
 
Ett annat tema som framkommer i samband med den unges identitetsprojekt är hu-
vudpersonens syn på framtiden. Barra ser att samtliga huvudpersoner har en viss 
framtidsoptimism och även här spelar föräldrarna en viktig roll. Familjen fungerar 
som en fast punkt som den unge kan pendla in och ut ifrån i sitt sökande efter en 
egen identitet för att till slut släppa taget och se framtiden an. (Barra 2004, s.85) 
 
Några generella drag som Barra ser i litteraturen är att berättelserna ämnar visa på 
tre förhållanden. Det första är att den unge ska söka efter en mening med sitt liv, den 
andra att vuxenrollen är en ambivalent position och den tredje att de sociala, etiska 
och kulturella kraven i socialiseringsprocessen är valbara. Med ett sådant budskap 
bidrar litteraturen till att förändra uppfattningen av ungdomstiden. Ungdomslittera-
turen har förändrats från att ha varit ideologiskapande och att ha romantiserat vux-
enhet, till att förmedla öppenhet och oförutsägbarhet som något positivt eftersom 
detta ålägger individen ansvaret för och påverkan på det moderna identitetsprojek-
tets utformning. Barra anser att det viktigaste redskapet i utvecklingen av den egna 
ident iteten är förmågan att skapa sin egen berättelse och detta ser hon uttryck för i 
litteraturen. Hon menar också att läsandet av skönlitteratur bidrar till att läsaren kan 
utveckla sin egen förmåga att skapa berättelsen om sig själv. (Barra 2004, s. 86-87) 
 
Det finns även litteratursociologiska studier om konstruktion av identitet utifrån et-
nicitetsforskning och hur denna samhällsaspekt skildras i skönlitteraturen. Även 
denna forskning ligger nära vårt eget område men handlar alltså om nationell eller 
kulturell identitet. Ett exempel på sådan forskning som undersöker nationell eller 
kulturell identitet i barnlitteraturen är Anna Heiða Pálsdóttirs avhandling, som sam-
manfattas i artikeln History, landscape and national identity: A comparative study of 
contemporary English and Icelandic children’s literature. Hon studerar bandet mel-
lan barnet som litterär konstruktion, kulturen som fostrade det, det omgärdande 
landskapet och nationen till vilken barnet hör (Pálsdóttir 2003, s. 123). En del av 
intresset hos Pálsdóttir utgörs av frågan om hur barnlitteraturen sedan påverkar bar-
nen i deras skapande av en nationell identitet, men fokus ligger på att undersöka hur 
barnet, historien, landskapet och kulturen faktiskt ser ut och framställs i barnlittera-
turen. Alla dessa faktorer antas bidra till formandet av den nationella identiteten. 
Pálsdóttir jämför England och Island och kommer fram till att nationell barnlitteratur 
speglar företeelser som nationell mentalitet och social historia och att barnlitteratur 
därför är en idealisk källa till att studera sådana företeelser (ibid., s. 125). 
 
Det har även gjorts en del forskning kring genus och könsroller i barn- och ung-
domslitteraturen. Ett exempel på sådan forskning är Emma-Ida Anderssons och 
Emma Sundströms magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap som 
behandlar frågan om vilken bild av tjejer som framträder i svensk ungdomslitteratur. 
Vi väljer att ta upp denna uppsats eftersom den är ny, gjord inom ämnet biblioteks- 
och informationsvetenskap, har en uttalad litteratursociologisk inriktning och hand-
lar om ungdomslitteratur och inte barn- och ungdomslitteratur. I studien undersöks 
hur bilden av tjejen och hennes närmiljö ser ut i svensk ungdomslitteratur från 1980-
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talet, 1990-talet och 2000-talet, där huvudpersonen är av kvinnligt kön, och utgår 
från Hirdmans genusteori och Elwin-Novak & Thomssons teori om hur kön skapas. 
I böckerna från 80-talet skildras tjejerna som upproriska, och bryter mot det som 
Hirdman kallar isärhållandets lag. I 90-talets böcker är tjejerna inte upproriska då de 
inte upplever några krav från omgivningen om att de måste vara som en tjej ska 
vara. På 2000-talet gör tjejerna i böckerna återigen uppror, då de har krav på sig att 
göra kön på ett särskilt sätt. (Andersson & Sundström 2004) 

4.1.1.2 Litteraturen och samhället 
Maria Ulfgard är litteraturvetare och har skrivit avhandlingen För att bli kvinna - 
och av lust: en studie i tonårsflickors läsning (2002). I avhandlingen intresserar hon 
sig för sambandet mellan tonårsflickors egna liv och deras läsning och relaterar detta 
till genusteori. Hon studerar de unga kvinnornas läsning utifrån receptionsteori, en-
ligt vilken det litterära verket inte blir helt fullständigt förrän i mötet med läsaren, 
och enligt vilken varje läsares förståelse av en text är unik (Ulfgard 2002, s. 23-25). 
Ulfgard gör även textanalyser med genusperspektiv av de böcker som de unga kvin-
norna i studien får läsa, och dessutom studerar hon de unga kvinnornas liv ur ett 
kultursociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv. I studien anlägger Ulfgard, 
förutom ett receptionsteoretiskt och ett genusteoretiskt perspektiv, även ett religi-
onsperspektiv. I detta sammanhang finner hon att det finns en stark koppling mellan 
religion och reception. De slutsatser som dras i avhandlingen är att den skönlitteratur 
som unga kvinnor väljer att läsa speglar deras liv och att kulturella och sociala fakto-
rer påverkar deras val av böcker. Det finns ett starkt samband mellan flickornas 
ident itetskonstruktion, inklusive genuskonstruktion, och deras litteraturval och läs-
utveckling. (Ulfgard 2002) 
 
Zara Bärebring skriver även hon i sin magisteruppsats i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap om unga kvinnors skönlitterära läsande. Hon använder sig av teorier 
som behandlar läsar- responsmetoden, hur det är att vara ung idag samt skönlittera-
turens påverkan. Bärebring undersöker hur de unga kvinnornas självbild och själv-
känsla kan påverkas av de böcker de läser eller har läst. Resultatet från de åtta kvali-
tativa intervjuer som gjorts med unga kvinnor mellan 15-20 år, visar att böckerna 
har påverkat informanternas yrkesval, deras självkänsla och hur de ser på sin omgiv-
ning och sina egna möjligheter. Studiens resultat understryker det som tidigare fors-
kare kommit fram till, att böcker och läsning kan ha en identitetsstärkande funktion. 
Vidare visar stud ien att de unga kvinnorna helst läser sådan litteratur som är kopplad 
till deras egna intressen samt att de helst läser böcker som handlar om just unga 
kvinnor (Bärebring 2004).   
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4.1.2 Övrig litteraturforskning 
Det har gjorts studier om identitet i ungdomslitteraturen, som saknar den systematis-
ka analysen av relationerna mellan litteraturen och samhället som är ett kännetecken 
på en litteratursociologisk studie. Ett exempel på detta är Ying Toijer-Nilssons upp-
sats om identitetskriser i ungdomsböcker. Hon tittar närmare på den psykologiska 
ungdomsboken, där författarna tar upp verkliga situationer som ger läsaren perspek-
tiv på omgivningen. Toijer-Nilsson anser att författarnas ”iakttagelser av ungdomars 
reaktioner och kriser” i stort sett stämmer överens med ”framlagda undersökningar 
och personliga dokument” (Toijer-Nilsson 1984, s.113). Toijer-Nilsson analyserar 
alltså ett antal ungdomsböcker med fokus på huvudpersonernas identitetskriser och 
kopplar detta till skolöverstyrelsens utredningar om ungdomars situation och tankar 
kring livet, t.ex. Tonåringen och livsfrågorna (1969) och Tonåringen och livet 
(1980). Hon ser även att författarna studerat psykologiska och sociologiska teorier 
för att på så sätt ge huvudpersonen i böckerna realistiska kriser, samt på ett verkligt 
sätt visa på hur huvudpersonen tar sig ur krisen. Ett exempel på detta är när författa-
ren Gunnel Beckmans bok Tillträde till festen (1969) analyseras. Toijer-Nilsson ser 
att författaren tar hjälp av feministen Betty Friedans tankar kring identitetskrisen för 
att driva berättelsen framåt och ge den en upplösning, vilket i det här fallet innebär 
att huvudpersonen kommer fram till vem hon vill vara. (ibid., s.114)  
 
Ungdomsboken är som bäst när den hjälper ungdomarna ”att formulera sina känslor, 
lära känna sig själva” (Toijer-Nilsson 1984, s.115). Många böcker handlar om iden-
titetsproblem och detta är ett relevant ämne även för ungdomarna vilket de ovan 
nämnda utredningarnas enkätsvar tyder på. Toijer-Nilsson tar upp böcker som visar 
på identitetskriser ur olika synvinklar och författarna verkar ha en förmåga att gå 
”rätt in i de livsfrågor som ungdomar brottas med” (ibid., s. 125).  Detta borde tyda 
på att det som författarna skriver är en bild av vad som faktiskt händer i samhället 
omkring dem.  
 
En annan tidigare undersökning som är gjord av Sonja Svensson är relevant för vår 
uppsats eftersom Svensson analyserar ungdomsböcker och kopplar samman det hon 
ser i böckerna med hur det ser ut i verkligheten. Ett antal ungdomsenkäter får i det 
här fallet fungera som det verklighetsanknutna materialet. Svensson frågar sig: ”Hur 
starka är åldersbarriärerna, och hur ser unga och vuxna på varandra i dagens Sveri-
ge?” För att ta reda på detta har hon dels tagit del av enkätundersökningar gjorda 
bland ungdomar, för att få en uppfattning om svenska ungdomars tyckande i frågan, 
och dels läst ett antal ungdomsböcker. Resultatet från enkäterna visar på att ungdo-
marna upplever en motsättning gentemot äldre, men att föräldrarna fortfarande har 
en stor betydelse för dem. Resultatet visar också på att det finns de ungdomar som 
”knappast har någon vuxen att lita på och anförtro sig åt” (Svensson 1977, s.26). 
Svensson tar utgångspunkt i två citat av forskarna bakom enkäterna, när hon under-
söker den svenska ungdomsboken. I citaten står det kortfattat att den unga genera-
tionen har lite eller felaktig information om den äldre generationen och vice versa, 
och att detta bidrar till missförstånd och fördomar. Ökad kunskap skulle kunna bidra 
till en större förståelse generationer emellan.  
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Svenssons analys av ungdomsböckerna visar att många böcker skrivs utifrån ung-
domarnas perspektiv vilket kan tyckas positivt, men vissa böcker driver detta så 
långt att de vuxna endast syns i periferin. Svensson anser att böckerna istället borde 
skildra att de vuxna också har svårigheter att tampas med och att dessa till och med 
kan vara desamma som den unges svårigheter. Ungdomsboken borde kunna bidra 
till att förena åldersgrupperna istället för att isolera dem och på så sätt hjälpa till med 
att öka förståelsen mellan gammal och ung (Svensson 1977, s.26, 41, 51). Den här 
undersökningen visar också på att böckerna speglar verkligheten väl. Svensson ger 
också uttryck för att boken ska kunna bidra till läsarens förståelse och insikt för de 
verkliga sammanhangen (ibid., s, 32).  
 
 
4.2 Identitet och ungdom i samhället 

Här presenterar vi några exempel på sådan forskning som saknar litteraturanknyt-
ning men har en psykologisk eller sociologisk anknytning som ligger nära de förete-
elser som vi analyserar i ungdomsböckerna. Denna forskning fokuserar på ungdo-
mars identitetsutformande i relation till det omkringliggande samhället.   
 
Lena Adamson studerar i sin avhandling, Like circles on the water: A Study of Ado-
lescent Identity, hur ungdomars identitetsutformning i 16- 20 årsåldern ser ut. De här 
ungdomarna befinner sig i den sena adolescensen. De frågor Adamson intresserat sig 
för har varit ungdomarnas självuppfattning, ungdomarnas existentiella frågor och 
ungdomarnas kontakt med vuxna (Adamson 1999, s. 31). Adamsons utgångspunkt 
för studien är att identitet formas i en ömsesidig process mellan individen och den-
nes miljö (ibid., s. 41). Detta grundar hon på ett antal författare, bl.a. Ramström 
(vars teori vi använder oss av i den här uppsatsen) som utgår från eller relaterar till 
Erik Homburger Eriksons teori om identitet (ibid., s. 19). Adamson gjorde tre sepa-
rata studier med olika undersöknings- och analysmetoder.  
 
Resultatet kring ungdomarnas självuppfattning visade på att ungdomarnas tankar 
och frågor kretsar kring hur de ska agera och verka i den sociala interaktionen med 
människor runtomkring dem. Samtidigt visade resultaten väldigt tydligt vad identi-
tetsutvecklingen handlar om i vardagen, att individen hela tiden balanserar mellan 
behovet av att vara sig själv och behovet av att interagera med kompisar, lärare och 
föräldrar (Adamson 1999 s. 58). Svaren från undersökningarna, som handlade om 
ungdomarnas existentiella frågor, innehöll sådant som relateras till deras personliga 
tankar om framtida utbildning, jobb och familj m.m. Detta visar på att identitetsska-
pandet handlar om att definiera sitt inre jag, samtidigt som det innebär att hitta sig 
själv i en större kontext. Adamson ser ett samband mellan den unges självuppfatt-
ning och dennes tankar om framtiden. En god självuppfattning betyder ofta att ind i-
viden har en framtidstro och hopp om att kunna realisera sina planer samtidigt som 
hon/han ser fram emot att inträda i vuxenlivet. Den sista undersökningsfrågan som 
Adamson intresserade sig för var hur de ungas kontakt med vuxna ser ut. De flesta 
ungdomarna beskriver ett behov av att ha vuxna personer i sina liv eftersom de vux-
na har kunskaper och erfarenheter som de kan dela med sig av. Relationen till för-
äldrarna värderas mycket högt och det stämmer överens med tidigare studier som 
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säger att ungdomarna ser sina föräldrar som de viktigaste vuxna i deras liv. Dock 
visade resultaten att ungdomarnas existentiella frågor oftast diskuteras med jämnåri-
ga och om de diskuterar med någon vuxen över huvud taget, så är det med sina för-
äldrar. Många ungdomar upplever också att intresset för de ungas existentiella frågor 
hos de vuxna är svagt. Flera resultat från Adamsons undersökning stödjer tidigare 
antaganden att vuxna har en betydande inverkan på den unges självkännedom. Den-
na ungdom – vuxen interaktionen kan ses som den skärningspunkt där identitet och 
omgivning möts och där interaktionen kan bidra till en bild av hur utvecklingen från 
att vara ungdom fram till en vuxen identitet kan se ut.  Många ungdomar beskriver 
dock att de har lite kontakt med vuxna utanför familjen och att de har behov av att 
ha vuxna i sina liv. Adamsons undersökning visar också att de unga saknar naturliga 
mötesplatser för unga och vuxna. (ibid., s. 59-62)  
 
Adamson drar slutsatsen att identitetsutveckling sker kontinuerligt och i interaktion 
med andra människor. Identitetsutveckling under den sena adolescensen kan illustre-
ras som cirklar på vattnet. Centrum av cirklarna är ungdomens syn på sig själv, nästa 
cirkel är ungdomens syn på sig själv i relation till andra människor och samhället i 
stort. De ungdomar som hade brist på personlig integration hade negativa framtids-
bilder och självmordstankar. De ungas integrering med de vuxna är en viktig faktor i 
relation till social integration då ungdomen får en chans att lära sig att interagera 
med andra människor och få en känsla för hur hon/han ska förhålla sig till andra. 
Studien visar att kontakten med vuxna utanför familjen är otillräcklig och måste 
förbättras. (Adamson 1999, s. 61)  
 
I antologin Identitet önskvärd: Fyra studier om formandet av ungdomars identitet 
(2001) presenteras resultatet av de fältstudier som fyra studenter på programmet för 
Samhälls- och kulturanalys vid Linköpings universitet genomfört. Studierna har 
gjorts under utbildningens andra år och ska betraktas som ett led i studenternas ut-
bildning, men är relevant att ta med i den här forskningsgenomgången eftersom in-
nehållet ligger nära fokus för vår uppsats. En av studierna handlar om killar i gym-
nasieåldern som vill bli lastbilschaufförer, en annan om högskolestudenters funder-
ingar omkring vuxenhet, en tredje om unga människor på en studieaktiverande kurs 
och deras syn på identitet och arbete och den sista om hur personal på ett projekt för 
arbetslösa ungdomar beskriver hur yrkesroll och identitet formas i detta projekt. Re-
sultaten från de fyra studierna kopplas till modernitets- och identitetsforskning så-
som Thomas Ziehes analyser av ungdom och kulturell modernitet och Pierre Bour-
dieus teorier om klass, kapital och habitus. Genom att sammankoppla de fyra stud i-
erna med hjälp av denna forskning kan studierna ses som en helhet och det över-
gripande resultatet är ett konstaterande av att livsvillkor och identitetsskapande i stor 
utsträckning påverkas av de krav som samhället har på önskvärda identiteter. (Borg 
et al. 2001) 
 
Vi vill även nämna den så kallade cultural studies-forskningen som enligt sociolo-
gerna Johansson, Sernhede och Trondman är en ”angelägen, disciplinöverskridande 
och kritisk forskning om människans villkor i det moderna samhället” (1999, s. 7).  
Denna forskning har enligt dessa författare som ett av sina centrala teman ”förhå l-
landet mellan kultur och identitet” och intresserar sig för hur ”moderniseringspro-
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cessen löser upp de av traditioner givna identitetsmönstren” (ibid). Cultural studies-
forskningen har ett gränsöverskridande angreppssätt och är bl.a. inspirerad av kritisk 
teori som införlivar ”… såväl sociologiskt som psykologiskt orienterade förklar-
ingsmodeller för förståelsen av människa, kultur och samhälle” (ibid., s. 8). Denna 
typ av forskning har på detta sätt mycket gemensamt med den typ av undersökning 
som vi genomför i den här magisteruppsatsen. 
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5. Teori  
Här presenterar vi de teorier som ligger till grund för våra frågeställningar. Vi an-
vänder oss dels av Ramströms teori om hur ungdomar skapar sin identitet i relation 
till det omkringliggande samhället och dels av Giddens teori om hur senmodernite-
ten påverkar självidentiteten och därmed identitetsskapandet. Vi använder oss av de 
delar av Giddens teori som går att koppla till avtraditionalisering, för att försöka visa 
på problematiken för identitetsskapandet i ett samhälle där traditionerna släppt sitt 
grepp om vardagslivet. Dessa två teorier ligger alltså till grund för våra frågeställ-
ningar. Vi vill gärna poängtera de båda teoriernas kompletterande till varandra som 
vi hoppas ger vår analys mer djup. Ramström är psykiater med utgångspunkt i indi-
viden och Giddens är sociolog med utgångspunkt i samhället. Dessa båda möts i 
deras intresse för både individens identitetsskapande och samhället, som de anser 
samspelar och påverkar varandra om vart annat. Det är i detta sammanhang som 
individer, enligt dessa två teoretiker, skapar sin ident itet. 
 

5.1 Psykologisk identitetsteori 

Psykiatern Jan Ramström presenterar i sin bok Tonåringen i välfärdssamhället teori 
om hur ungdomars psykologiska utveckling går till samt hur faktorer i samhället kan 
underlätta eller försvåra den här utvecklingen. Han fokuserar på identitetsbegreppet, 
som psykoanalytisk teori om ungdomsutveckling enligt honom ”gång på gång åter-
kommer till … som ett nödvändigt verktyg för att kunna diskutera relationen mellan 
’det yttre’ och ’det inre’” (Ramström 2000, s. 106). Det bör påpekas att den teori 
som Ramström lägger fram bygger på tidigare teorier om ungdomars utveckling och 
identitet, framförallt Erik Homburger Eriksons och Heinz Lichtensteins teorier 
(ibid., s. 113-114). Dessa anser han fånga upp den nödvändiga integrativa aspekten 
av identiteten, d.v.s. som tar hänsyn till att identitet är något som delvis uppstår i 
samspel med omgivningen och att identitetsutveckling delvis handlar om att integre-
ras med en social miljö (ibid., s.240). För tonåringen handlar det om att lämna famil-
jen och integreras i det större samhället. 
 
Vår undersökning går ut på att studera hur Ramströms två aspekter av identitet och 
identitetsskapande, som påverkas av faktorer i det omkringliggande samhället, 
kommer till uttryck i några svenska ungdomsböcker. De två aspekterna är individua-
tionsaspekten och den integrativa aspekten, och vi fokuserar framförallt på den inte-
grativa aspekten, som är av störst intresse för vår studie. Vi använder oss endast i 
viss utsträckning av den del av teorin som handlar om individuationsaspekten, vil-
ken beskrivs här. Individuationsaspekten handlar till stor del om separation – den 
gradvisa separationen mellan individen och dess vårdare. Den här gradvisa separa-
tionen medför ett medvetande om att vara en egen individ, åtskild och avgränsad 
från andra (Ramström 2000, s. 117). Individuationen tar sin början i den tidiga barn-
domen men fortsätter under tonåren. Under tonåren menar Ramström att dessa pro-
cesser är ”komplicerade” och innehåller ”motsägelsefulla inslag”. Bl.a. behovet av 
att låta identifikationerna med barndomens ”infantila kärleksobjekt” - de barnsliga 
bilderna av föräldrarna – ”träda i bakgrunden för identifikationer med de aktuella 
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vuxna föräldrarna och andra vuxna i omgivningen” är ett sådant komplicerat inslag 
(ibid., s.117-118).  
 
En yttre förutsättning, som alltså har att göra med det omkringliggande samhället, 
för att underlätta dessa svåra processer i tonåringen, är att det finns alternativa iden-
tifikationsobjekt, d.v.s. andra vuxna att identifiera sig med än föräldrarna, som ton-
åringen skall separera från (Ramström 2000, s. 118).  
 
Den andra aspekten av identiteten är den integrativa aspekten. Ramström avser med 
detta ”den unga människans integration i samhället utanför den familj hon lämnar” 
(Ramström 2000, s. 118). Han påpekar att det ”möjligen är … just inom detta områ-
de som dagens samhälle har några av sina största brister” (ibid., s. 119). Integratio-
nen börjar långt före tonåren, men tonårstiden är ”central och kritisk för denna pro-
cess” (ibid.). Under tonåren måste det bli verklighet, som barnet endast övar på – att 
”ta ett definitivt steg från familjen till vuxensamhället” (ibid., s. 120). 
 
Här följer ett återgivande av Ramströms syn på de sociokulturella förändringar som 
det västerländska samhä llet har genomgått och fortsätter att genomgå och som han 
menar återverkar på den integrativa aspekten av tonåringarnas identitetsskapande. 
Det är Habermas tankar om kulturell erosion som Ramström inspirerats av. 
 
Ramström utgår från vissa samhällsanalytiska tankegångar om de ”kulturella för-
skjutningar” som vårt samhälle håller på att genomgå. Han skriver: ”En central tan-
kegång i denna samhällsanalys är att det samhällssystem som råder i de västerländs-
ka industriländerna – och inte minst i den blandekonomiska välfärdsstaten – vid si-
dan om den materiella förödelsen [miljöförstöring] har en starkt destruktiv inverkan 
på samhället genom en erosion, en upplösning av samhällets kulturmönster” (Ram-
ström 2000, s. 45-46). Han hämtar inspiration från Habermas och dennes ”analys av 
hur den kapitalistiska välfärdsstatens dynamik eroderar, inte bara de traditionella 
kulturella banden mellan grupper och enskilda människor, utan också hotar att på-
verka det enskilda subjektets utveckling” (ibid., s. 49). Ramström tar bl. a. fasta på 
Habermas tankar om hur det som han kallar ”systemvärlden” (som lyder under be-
stämda lagar och mellan vars ”olika delkomponenter sker ett utbyte av pengar och 
makt”) invaderat områden som traditionellt tillhört ”livsvärlden” (där det sociala 
utbytet människor emellan sker) (ibid., s. 50). Ett exempel på detta är hur ”samhället 
tagit över en rad reproduktiva funktioner såsom utbildning, omvårdnad av gamla, 
barnomsorg och mycket annat” (ibid., s. 51).  
 
Ramström menar att den syn, som för bara några årtionden sedan, på ungdomstidens 
huvudtema som vuxenblivandet, idag inte längre är så självklar. Detta gäller de vux-
nas syn och därmed även ungdomarnas egen. En bidragande orsak till detta kan vara 
”tonårsindustrin”, i vilkens intresse det ligger att måla upp tonårstiden som varande 
för evigt. De vuxna konfronteras med ”mystifierande beskrivningar av en ömsom 
idealiserad, ömsom skrämmande men framförallt främmande ungdomsvärld” (Ram-
ström 2000, s. 68). Dessa faktorer i kombination med svagare familjeband menar 
Ramström bidrar till ”ett ökat främlingskap mellan generationerna” och till att de 
vuxna – p. g. a. att tonårstiden på det här sättet framstår som separat från vuxenvärl-
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den, och med eget innehåll, mål och värderingssystem – inte längre har känslan av 
att det är vuxenblivandet som är tonårstidens mål (ibid.). Av denna anledning är 
många vuxna inte vad Ramström kallar generativa vuxna. Med generativa vuxna 
avses sådana vuxna som ”löst medelålderns psykosociala kris”, och vars krafter ”in-
riktas på omsorgen om den nya generationen” (ibid., s. 217). 
 
Det är som tidigare nämnts i relation till den integrativa aspekten av identiteten som 
faktorer i samhället kan skapa problem. Ramström lyfter fram två övergripande yttre 
förutsättningar för utvecklingen av denna identitetsaspekt, ”vuxenblivandet som 
tonårstidens huvudtema” (se ovan) och ”vuxenvärldens attraktivitet” (Ramström 
2000, s. 209). Vuxenvärldens attraktivitet handlar om vilken bild ungdomarna har av 
de vuxna. Attraktiviteten avgörs av vilken balans som råder mellan hot och hopp. 
Ramström menar att världen idag präglas av ett ”överlevnadshot för hela jorden”, 
och att dessutom media förmedlar ”överlevnadshoten invävda i en ständig ström av 
mer begränsade katastrofer världen över” (ibid., s. 210). Den unga människans vux-
enblivande kan påverkas negativt ifall de vuxna uppfattas som resignerade, panik-
slagna eller förnekande i relation till dessa hot (ibid.).  
 
Målet med det identitetsarbete som den integrativa identitetsaspekten innebär är ”en 
sammanhängande känsla av att, på ett för individen själv någorlunda tydligt sätt, 
vara infogad i ett socialt sammanhang som både bekräftar att individen är och be-
kräftar vem individen är i förhållande till andra” (Ramström 2000, s. 122). 
 
 
5.2 Sociologisk identitetsteori 

Anthony Giddens är professor i sociologi och vill med sin bok Moderniteten och 
självidentiteten försöka identifiera en del struktureringsdrag i moderniteten som in-
teragerar med självets reflexivitet. Giddens vill ge en övergripande beskrivning av 
”framväxten av nya självidentitetsmekanismer, vilka är formade av - och även for-
mar – modernitetens institutioner” (Giddens 2002, s.10). De centrala frågorna som 
finns för alla som lever under senmoderniteten är: Vad ska man göra, hur ska man 
handla och vem ska man vara? Detta är frågor som besvaras genom att individen 
lever det liv som han/hon väljer (ibid., s.89).  
 
Giddens beskriver tre uppsättningar av element som ger en förklaring till varför sy-
stemet i det moderna samhället påverkar existerande beteendemönster mer omfat-
tande och går djupare än de tidigare existerande sociala systemen. Dessa element, 
som är förklaringen till modernitetens dynamiska karaktär, kallar Giddens ”åtskil-
jandet av tid och rum”, ”urbäddningsmekanismer” och ”institutionell reflexivitet”. 
(Giddens 2002, s.26).  
 
Med åtskiljandet av tid och rum menar Giddens att i det moderna samhället är tiden 
inte längre kopplad till platsen i fråga. Frikopplandet av tiden från rummet menar 
han är förutsättningen för att tiden och rummet kan ”rekombineras” så att sociala 
aktiviteter kan samordnas utan hänsyn till en särskild plats. Just detta, att sociala 
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relationer inte längre nödvändigtvis är platsbundna utan ”urlyfta” ur den ”lokala 
kontexten”, är vad Giddens kallar ”urbäddning”. (Giddens 2002, s. 26-28) 
 
Giddens beskriver två typer av urbäddningsmekanismer, ”symboliska tecken” och 
”expertsystem”. Sammantaget benämner han dem abstrakta system. Med symboliska 
tecken menar han ”medier för utbyte som har ett standardvärde och som därmed kan 
ersättas av varandra oavsett kontext”. Pengar är det bästa exemplet på detta eftersom 
pengar har ett standardvärde som möjliggör utbyte av varor och tjänster utan att in-
divider måste mötas. Den andra urbäddningsmekanismen, expertsystemen, sträcker 
sig från frågor om teknologisk expertis till frågor om sociala relationer och självets 
intima sidor, där expertisen utgörs av ”läkaren, rådgivaren, och terapeuten”. (Gid-
dens 2002, s.28). De abstrakta systemen påverkar alla individer som lever under 
modernitetens villkor ”och [de] kan i bästa fall bara tillgodogöra sig ytlig kunskap 
om deras teknikaliteter”. (ibid., s33). 
 
Giddens menar att omvandlingen av relationen mellan rum och tid, tillsammans med 
de s.k. urbäddningsmekanismerna, medför att det sociala livet inte längre lyder un-
der förutvarande föreskrifter och praktiker. Detta är det sammanhang som ”den ge-
nomgripande reflexiviteten, som är den tredje huvudfaktorn bakom de moderna in-
stitutionernas dynamik”. Med reflexivitet avser Giddens att hela tiden ”göra revide-
ringar mot bakgrund av nya informationer eller kunskaper”. (Giddens 2002, s.30).  
 
Giddens skriver om hur modernitetens reflexivitet bidrar till att självet också blir ett 
”reflexivt projekt”. I traditionella kulturer var steget från ungdom in i vuxenlivet 
visserligen förbundet med ”psykisk omorganisering”, men den förändrade identite-
ten var klart utstakad och mindre förändrad från generation till generation. Dagens 
moderna villkor kräver att det förändrade självet måste ”utforskas och konstrueras 
som en del av en reflexiv process, där det handlar om att koppla ihop personlig och 
social förändring”. (Giddens 2002, s.45). Rent krasst beskriver Giddens hur ”Mo-
derniteten bryter ned det lilla samhällets och traditionernas skyddsnät /…/ vilka er-
sätts av mycket större och opersonliga organisationer”. Den mer traditionella miljön 
erbjöd en trygghetskänsla och ett psykologiskt stöd till skillnad från i dag där indivi-
den känner sig ensam och vilsen och måste söka stöd på annat sätt (ibid., s. 46).  
 
Giddens sammanfattar ovanstående redogörelse på följande sätt: ”Självet genomgår 
en enorm förvandling i den posttraditionella sociala världen, som är reflexivt organi-
serad, genomsyrad av abstrakta system och där omorganiseringen av tid och rum 
ersätter det lokala med det globala” (Giddens 2002, s. 101). Moderniteten, till skill-
nad från traditionella kulturer, erbjuder en mängd olika möjligheter i val av beteen-
demönster samtidigt som moderniteten ”erbjuder liten hjälp när det gäller frågan om 
vad man bör välja” (ibid.). Under högmodernitetens villkor tvingas individen att 
välja en livsstil och allt som kommer med den, för att den ger en ”materiell inram-
ning till en speciell berättelse om självidentiteten” (ibid.). En livsstil är något som 
individen ”lägger sig till med” och inget som kan sägas gå i arv. Giddens definierar 
livsstilar som ”rutiniserade praktiker där rutinerna införlivats i klädvanor, matvanor, 
handlingssätt och umgängesmiljöer” (ibid., s. 102). Genom att självidentiteten är 
föränderlig kan också rutinerna lätt förändras. Alla val, stora som små, om hur ind i-



 
 
 

30 
 
 

viden ska agera skapar rutiner, vilka utgör individens livsstil. Livsstil är inte endast 
en fråga om handlingsmönster, utan även en fråga om varande. Giddens säger att ”ju 
mer posttraditionell den miljö är som individen rör sig inom, desto mer berör livssti-
len själva kärnan i självidentiteten, dess skapande och återskapande” (ibid.). Giddens 
är inspirerad av Rainwaters tankar om att det behövs en berättelse om självet för att 
självidentiteten ska fungera som ett sammanhängande fenomen (Rainwater 1989, se 
Giddens 2002, s. 98). Livsstilen kan länka samman alla olika möjligheter till ”ett 
mer eller mindre ordnat mönster”, vilket behövs för att bibehålla en känsla av onto-
logisk trygghet (ibid., s. 103). Ontologisk trygghet är enligt Giddens nära förbundet 
med tillit och nedan återges tillitens och den ontologiska trygghetens förändrade 
förutsättningar i det senmoderna samhället. 
  
Den snabba förändringstakt som kännetecknar moderna institutioner innebär att ing-
enting längre kan tas för givet, vilket bidrar till ”… förändringar i tillitsmekanismer-
na och riskmiljöerna” (Giddens 2002, s.44). Lämpliga och rekommenderade beteen-
den idag kan imorgon vara helt annorlunda till följd av förändrade omständigheter. 
Detta innebär att olika typer av riskbedömningar blir en del av vår vardag, som ett 
sätt att försöka kontrollera framtiden och vara beredd på oväntade händelser (ibid., s. 
161). Ett riskmedvetande tenderar att sippra in i nästan alla människors handlingar, 
detta beroende på de abstrakta systemens påverkan på det vardagliga livet (ibid., 
s.136). För att tanken på alla risker som finns med att leva inte ska bli outhärdlig 
”kommer den grundläggande tilliten till uttryck genom att vi sätter parantes om 
tänkbara händelser eller problem som, … skulle kunna väcka oro” (ibid., s.153).  
 
Giddens skriver att ”… tillit är ett grundläggande fenomen för personlighetens ut-
veckling” (Giddens 2002, s.11). Den tillit som barnet känner till sina föräldrar är den 
skyddshinna som alla normala individer har och som fungerar som ett hjälpmedel 
för att kunna gå vidare i sin vardag (ibid., s.52). Om en person har en känsla av en 
grundläggande tillit slipper han/hon de problem som kommer med de riskbedöm-
ningar som ständigt måste göras. Tilliten ska filtrera bort de osannolika riskerna, för 
att individen ska kunna planera sitt liv (ibid., s.216). En individ med en otillräckligt 
utvecklad grundläggande tillit, klarar inte av att behålla en tydlig känsla av att den-
nes självidentitet existerar i ett sammanhang (ibid., s.56-57). Tillit är grundläggande 
för det tidiga skapandet av ontologisk trygghet (ibid., s.11). Giddens beskriver onto-
logisk trygghet som en viktig del i vardagslivet. Ontologisk trygghet innebär att in-
dividen har en känsla ”av att det finns en kontinuitet och ordning i händelserna, in-
klusive sådana [händelser] som inte befinner sig inom direkt synhåll för individen”. 
(ibid., s.275). Den ontologiska tryggheten ska hjälpa till att behålla en naturlig in-
ställning till vardagslivet, ”oss själva, andra och objektvärlden”. Den naturliga in-
ställningen innebär att individen tar vissa saker för givet, särskilt existentiella frågor 
om ”varaktighet och utsträckning, tingens och andra personers identitet - och själ-
vet”. Det här är en förutsättning för att kunna gå vidare i de vardagliga aktiviteterna 
(ibid., s.49).  
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6. Metod 
Den metod som vi använder oss av för att genomföra vår studie är textanalys. Vårt 
empiriska material utgörs av skönlitteratur och den textanalytiska metod som ligger 
närmast till hands att använda sig av är kvalitativ innehållsanalys. Bergström och 
Boréus (2000, s. 45) menar att ”’innehållsanalys’ kan … användas på ett vidare sätt 
och inkludera varje analys som syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva textin-
nehåll”. 
 
Bergström och Boréus talar vidare om olika tolkningssituationer. I vårt fall gäller att 
vi som uttolkare av texterna inte tolkar dem på samma sätt som de avsedda motta-
garna. Ungdomslitteraturen har ungdomar som avsedda mottagare. Vi är inte ”pri-
märläsare” utan läser och tolkar texterna i vårt specifika undersökningssyfte. Vi som 
”forskare” tolkar alltså inte böckerna på samma sätt som de avsedda mottagarna. 
(Bergstöm & Boréus 2000, s. 25) 
 
Bergström och Boréus beskriver en tolkningsstrategi, som i första hand relaterar 
texten till uttolkaren själv utan hänseende till avsändare eller tänkt mottagare (Berg-
ström & Boréus 2000, s.25-26). Denna strategi använder vi oss av i vår undersök-
ning, eftersom vi inte bryr oss om vad avsändaren kan ha haft för särskilt syfte med 
sin text och inte heller hur några speciella mottagare, förutom oss själva, skulle kun-
na tolka texten. Vi tolkar texten med våra särskilda förförståelser och utifrån vårt 
särskilda undersökningssyfte. Detta innebär att vår tolkning av ungdomsböckerna 
inte blir likadan som någon annan forskares tolkning.  
 
Den förförståelse som kan tänkas påverka oss i vår läsning och analys av ungdoms-
böckerna är svår att sätta ord på. Det rör sig dock dels om vår förförståelse som 
forskare, dels om en mer svårgripbar och ändå självklar förförståelse som vi präglas 
av som kulturvarelser och individer. Vår förförståelse som forskare utgörs av den 
kunskap som vi tillägnat oss under arbetet med uppsatsen. Med detta vill vi säga att 
vi är medvetna om att böckerna inte läses av oss på ett objektivt sätt, utan att de lä-
ses i vårt specifika forskningssyfte.  
 
Vi har en hermeneutisk utgångspunkt i vårt tolkningsförfarande. Gilje och Grimen 
skriver om hermeneutiken som är en tolkningslära och används för att kunna förkla-
ra hur tolkningsprocesser går till. En viktig ingrediens i hermeneutiken är att tolk-
ningen sker i ett pendlande mellan del och helhet, som är beroende av och samspelar 
med varandra (Gilje & Grimen 2003, s. 190-191).  Det går aldrig att vara helt säker 
på att en tolkning är korrekt, men hermeneutikens tillvägagångssätt gör det möjligt 
att motivera varför en tolkning är bra eller dålig. ”En föreslagen tolkning av en text 
som helhet måste alltid motiveras genom att visa vilken mening den ger textens en-
skilda delar… Och tolkningar av textens detaljer måste alltid motiveras genom att 
visa vilken mening de ger texten som helhet” (ibid., s, 202).  
 
För vår analysmetod innebär detta att vi hela tiden tolkar böckernas delar i ljuset av 
böckerna som helhet och tvärtom. Vi tittar på detaljer i böckernas handling, men vi 
tolkar dessa i medvetenhet om bokens helhetliga innehåll, vår egen förförståelse 
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samt vårt forskningssyfte. Den här tolkningsstrategin är alltså utformad i enlighet 
med vårt syfte och den fyller därmed sin funktion i just den här undersökningen.  
 
 
Vid analysen av böckerna försöker vi hitta olika uttryck för de fenomen och förete-
elser som våra frågeställningar handlar om. Nedan följer frågeställningarna och efter 
varje fråga förklarar vi kortfattat vad det är i de olika teorierna som vi vill komma åt 
med frågeställningarna. 
 

• Hur är de vuxna utanför familjen som huvudpersonen eventuellt har tillgång 
till integrerade i samhället?  

 
Med denna fråga vill vi komma åt det som Ramström anser vara en viktig del i iden-
titetsskapandet, nämligen separationen från föräldrarna och övergången till vuxen-
samhället. Dessa företeelser är kopplade till den del av ident itetsskapandet som 
Ramström kallar individuationsaspekten. Avsikten med frågan är även att få en tyd-
ligare bild av på vilka sätt de eventuella vuxna i huvudpersonens omgivning under-
lättar hans/hennes integration i samhället. 

 
 
• Vilka bilder får huvudpersonen av att vara vuxen med avseende på vux-

envärldens attraktivitet?  
 
Ramström menar att det är viktigt att de vuxna förmedlar en positiv bild av att vara 
vuxen, trots de bekymmer och hot som finns i omvärlden, för att underlätta vuxen-
blivandet för de unga.  
 

 
• Hur kommer huvudpersonens livsstilssökande till uttryck? 

 
Giddens menar att individen i det senmoderna, avtraditionaliserade samhället måste 
välja sin livsstil och att detta är centralt för självidentiteten. Vi undrar hur detta 
kommer till uttryck i ungdomsböckerna. 
 

 
• Vilken känsla av ontologisk trygghet/tillit ger huvudpersonen uttryck 

för? 
 

 
Giddens menar att en ontologisk trygghet är en förutsättning för att kunna gå vidare i 
de vardagliga aktiviteterna och att fatta alla beslut som senmoderniteten påtvingar 
individen.  
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7. Resultatredovisning 
Nedan följer analyserna av de utvalda ungdomsböckerna. Varje avsnitt inleds med 
en kort beskrivning av bokens handling varefter själva analysen följer. Varje analys 
presenteras under fyra olika rubriker, vilka motsvarar de fyra frågeställningarna. 
 
 
7.1 Hur kär får man bli av Katarina von Bredow (2004) 

Huvudpersonen i den här boken heter Katrin och hon är 15 år och har precis börjat 
nian. Katrin bor med sin pappa Kasper och hans tjej Marie och sin lillebror Viktor i 
en lägenhet i en mindre stad. Katrins och Viktors mamma lämnade familjen när Ka-
trin var sex år, de höll kontakten under en kortare tid men nu har Katrin inte hört av 
mamman på jättelänge. Hon vet att mamman bor i Bryssel och att hon har ett jobb 
där som betyder mycket för henne, vilket var anledningen till att mamman lämnade 
dem. Marie har bott tillsammans med familjen i sex år, men hon har aldrig blivit 
accepterad av Katrin och Viktor.  
 
Berättelsen inleds med att Marie har hittat ett nytt, inspirerande jobb vilket gör att 
hon måste sluta arbeta i Kaspers fotoateljé. Kasper och Marie lyckas inte lösa kon-
flikten och Marie bestämmer sig för att flytta därifrån eftersom hon inte känner sig 
uppskattad. Maries flytt återuppväcker Katrins tankar och känslor kring sin mammas 
flytt.  
 
I skolan börjar en ny kille som heter Adam och som Katrins bästa kompis Frida blir 
kär i. Frida är den mest perfekta människa som någon kan föreställa sig. Katrin och 
Frida skulle kunna göra vad som helst för varandra. Katrin och Frida sätter en plan i 
verket som ska leda till att Adam och Frida ska bli ett par. Dessutom ingår det i pla-
nen att Katrin ska bli tillsammans med Andreas som också går i klassen, så att de 
ska kunna umgås alla fyra, och så att Frida och Katrin inte ska behöva skiljas åt 
p.g.a. en kille.  
 
Det blir dock inte som de har tänkt eftersom Katrin och Adam efter att oväntat ha 
stött på varandra några gånger börjar bli kära i varandra. De har mycket gemensamt 
och de kan prata om Katrins mamma på ett sätt som hon och Frida aldrig kunnat. 
Katrin vill hålla deras kontakt hemlig för att inte såra Frida, och hon tror dessutom 
fortfarande att Adam kommer att bli kär i Frida bara han får lära känna henne. Ka-
trin och Adam blir trots det alltmer involverade i varandra och Adam hjälper t.o.m. 
Katrin att söka upp Marie. Katrin vill förklara för Marie att hon saknar henne och att 
hon egentligen tycker om henne.  
 
Katrin blir kär i Adam och vill vara med honom, men hon tillåter sig inte det, efter-
som han borde vara Fridas kille. Hon tvingar sig själv att välja Frida framför Adam, 
men det går inte så bra, och till sist förstår Frida att Adam och Katrin är kära i var-
andra. Frida känner sig sviken av Katrin för att hon inte har berättat om mötena med 
Adam och hur hon blivit kär i honom. Till sist lyckas Katrin få Frida att förstå vilka 
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våndor hon genomgått och att det var för Fridas egen skull som hon inte ve lat berät-
ta någonting. Katrin och Frida blir vänner igen och Katrin och Adam blir ett par.  
 
Parallellt med dessa händelser tänker Katrin mycket på sin mamma. Hon får veta av 
sin pappa att han haft kontakt med mamman hela tiden, och att det var han som bad 
mamman att inte hålla kontakten med Katrin och Viktor eftersom han ville skydda 
dem från fler besvikelser. Katrin skickar ett mail till sin mamma och i svaret förkla-
rar mamman varför hon lämnade sin familj. Katrin vill inte förlåta henne, men hon 
kan nu släppa sin ständiga längtan efter att mamma ska komma tillbaka eller höra av 
sig igen. 

7.1.2 Analys 

Vuxna utanför familjen 
Vi börjar med de frågor som handlar om de vuxna i huvudpersonens omgivning. De 
vuxna personer utanför familjen som Katrin har tillgång till är pappas tjej Marie och 
Katrins klassföreståndare Affe. Det är först när Marie har flyttat som Katrin faktiskt 
börjar lära känna henne och de kan prata om allt det viktiga som händer i Katrins liv 
just nu med Adam, Frida och mamma. Affe är en person som beskrivs på ett sådant 
sätt att vi får uppfattningen att han är en person som eleverna kan prata med och 
anförtro sig till.  

 ’Vad har ni på hjärtat då?’ frågade Affe. ’Jag vill berätta en hemlighet för dig’, sa Frida. ’Man 
kan ju lita på dig, va?’ Affe dolde sin stolthet dåligt när han försökte sig på en lagom bekym-
rad nickning. ’Jadå, självklart, du kan prata om vad du vill.’(von Bredow 2004, s.38-39) 

Marie är 28 år och därmed en vuxen person, som är så pass ung att hon lätt kan rela-
tera till Katrin och hennes tonårsproblem. Marie är utbildad frisör och verkar ha va-
rit verksam i arbetslivet under en längre tid, trots sin unga ålder. Detta tyder på att 
hon är tydligt integrerad i samhället och hon kan på så sätt vara en bra förebild för 
Katrin i hennes vuxenblivande. Affes uppgift som lärare är bl.a. att ledsaga de unga 
eleverna i deras utveckling, som på sätt och vis handlar om att bli vuxen. Som lärare 
är Affe tydligt integrerad i samhället då han har en viktig roll som förebild för ele-
verna. Dessutom är hans uppgift att förmedla det som sker i det omkringliggande 
samhället till sina elever. 

Vuxenvärldens attraktivitet 
Katrins pappa förmedlar en positiv syn på att vara vuxen, eftersom han verkar vilja 
ta det ansvar som vuxenlivet kräver, utan att låta sig nedslås av alla krav och be-
kymmer som kommer med att vara vuxen. Han har ett jobb som han trivs med och 
han tar väl hand om sina barn. Katrin upplever dock sin pappa som något resignerad 
när Marie lämnar honom. Vid det tillfället förmår han inte ta tag i situationen utan 
låter sig nedslås av det faktum att hon lämnat honom. Han accepterar det trots att 
han egentligen vill göra något åt det. Den bild av vuxenvärldens attraktivitet som 
förmedlas till Katrin av Marie är positiv, men denna bild uppstår först efter att Marie 
flyttat och de får en tydligare relation. Marie mår dåligt av separationen mellan hen-
ne och Kasper, men låter sig inte uppslukas av sina jobbiga känslor. Hon förmedlar 
genom sitt exempel till Katrin att det är jobbigt i livet ibland, men det ingår i livet 
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och går att hantera på ett bra sätt. Marie väntar barn och förhåller sig positiv även till 
detta, trots att hon inte vet hur det kommer att bli mellan henne och Kasper. Då det 
gäller Katrins mamma har hon inte lyckats förmedla någon bra bild av vuxenlivet 
p.g.a. sin flytt, som Katrin upplevt som ett svek. Vi ser att Katrins mamma har varit 
mån om att inte bli resignerad i sitt liv, genom att hon valde att lämna familjen och 
försöka skapa ett eget och, för henne, mer meningsfullt liv. Den bild som Katrin har 
fått genom sin mammas beteende speglar inte mammans egna intentioner, utan bi-
drar istället till en negativ bild av en mamma som inte velat ta ansvar och som låtit 
sina egna intressen gå före sina barn. Det är viktigt för Katrin att kunna skapa en mer 
positiv bild av mammarollen, att ta tydligt avstånd från sin mamma och istället ta till 
sig Maries egenskaper som förebild. 

Livsstilssökande 
Vi övergår nu till de frågor som handlar om huvudpersonens livsstil och självidenti-
tet. Katrin är rädd att hon ska ha ärvt alla sin mammas dåliga egenskaper. Hon är 
oerhört mån om att vara lojal mot alla som hon bryr sig om och ifall hon råkar såra 
någon är hon rädd för att hon håller på att bli precis som sin mamma: 

Hur kunde jag vara så svekfull? Var det Ingrids gener som trängde fram i mig? Kom de 
krälande ur mörkret och gjorde mig till någon annan än den jag ville vara? Varje gång jag 
lyckades slumra till blandades orden från hennes brev med bilder av Adam och Frida och jag 
vaknade igen med ett ryck. (von Bredow 2004, s. 191) 

Den enda som hon har i sin närhet och som hon inte är snäll mot är Marie, eftersom 
Marie på ett omedvetet plan påminner henne om mammans svek och hon utgår från 
att historien kommer att upprepa sig.  
 
Det föreligger en konflikt inom Katrin mellan hennes önskan om att vara snäll och 
lojal mot alla och hennes rädsla för att hon i grund och botten är svekfull som sin 
mamma. Det är svårigheterna med att välja mellan kärleken till Adam och lojaliteten 
mot Frida, samt Maries flytt, som Katrin klandrar sig själv för, som ställer den här 
konflikten på sin spets. Ett sätt för Katrin att komma till rätta med konflikten är att ta 
tydligt avstånd från sin mamma, vilket hon kan göra först efter att via mail ha fått 
mammans version av det som hände. Hon visar aktivt sitt avstånd dels genom att 
svara avståndstagande på mammans mail, och dels genom att klippa av sig sitt långa 
bruna hår som hon ärvt av sin mamma: 

Du klippte bort mig en gång, Ingrid Kaspersson, tänkte jag. Nu klipper jag bort dig. Du valde 
bort mig en gång. Först idag fick jag chansen att välja bort dig.  Du trodde väl att jag skulle 
hoppa jämfota av lycka över att äntligen få komma och hälsa på dig? Men du misstog dig, Ing-
rid Kaspersson! Du misstog dig. (von Bredow 2004, s. 192) 

Efter detta avståndstagande bestämmer sig Katrin för att försöka ställa det till rätta 
som hon känner att hon har ställt till med. Hon vill dels be Marie om förlåtelse för 
att hon varit elak mot henne och inte accepterat henne i familjen och dels bestämmer 
hon sig för att inte fortsätta träffa Adam för Fridas skull.  

Ontologisk trygghet 
Katrin har en tydlig ontologisk trygghet, som kommer till uttryck i det faktum att 
hon inte bara blundar för alla problem. Hennes ontologiska trygghet bidrar till en 
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vilja att försöka komma på hur hon bäst ska kunna lösa sina problem, för att komma 
vidare i sin vardag. Att kunna ha en naturlig inställning till vardagslivet är ett uttryck 
för att ha en ontologisk trygghet. Eftersom Katrin hade både mamma och pappa hos 
sig när hon var liten har detta förmodligen bidragit till hennes grundläggande tillit. 
Hennes mammas flytt har gjort att Katrin har svårt att riktigt våga lita på att männi-
skor verkligen tycker om henne och inte kommer att lämna henne. Detta märks tyd-
ligt i relationen till Marie.  
 
 
7.2 Sandor slash Ida av Sara Kadefors (2001) 

Boken har två huvudpersoner; Sandor och Ida som båda är femton år och går i nian. 
Sandor bor med sin mamma, pappa, sin storebror Aron och sin storasyster Nora i ett 
radhus i en mindre ort utanför Göteborg. Ida bor i Stockholms innerstad i en lägen-
het med sin mamma. Sandor ägnar största delen av sin fritid åt balettdans som han 
älskar. Ida fyller sin lediga tid med att sitta på café med sina kompisar, gå och shop-
pa och festa. Sandor känner sig ensam. Han har bara en vän, Tobbe. Sandor uppskat-
tar Tobbe för att han är sig själv, men känner ändå att han inte har så mycket gemen-
samt med honom. I Sandors klass går några killar som trakasserar honom för att han 
dansar balett. De tror att Sandor är bög för de tycker inte att det finns några normala 
killar som dansar balett. Ida är populär och snygg och alltid omgiven av sina polare, 
Susanna och Therese, som är avundsjuka på henne och vill vara som hon. Trots att 
hon har kompisar känner sig Ida ensam eftersom hon inte kan vara sig själv tillsam-
mans med dem. Sandor har inte så bra relationer till sina föräldrar. Hans mamma var 
som ung balettdansös i Ungern, och har en mycket stark önskan om att Sandor ska 
lyckas som dansare. Sandor upplever detta som betungande eftersom han vill dansa 
för sin egen skull och inte för att inte för att uppfylla sin mammas önskan. Hans 
pappa sitter mest framför datorn och är uppslukad av sitt arbete, så att Sandor inte 
känner att pappan har tid för honom. Sandor drar sig för att störa sin pappa i hans 
arbete trots att han gärna skulle vilja prata med honom om sina problem och tankar. 
Idas mamma är deprimerad och ligger i sängen hela dagarna. Hon förmår varken gå 
ut eller ta hand om hushållet, och Ida får ta hand om både sig själv och sin mamma. 
Ida vet att hennes mamma bryr sig om henne, men saknar en riktig mamma som 
tjatar och undrar och frågar som mammor gör. Idas pappa bor i USA med sin nya 
familj och förser Ida med pengar men har aldrig riktigt tid att prata med henne. 
 
En dag när Sandor är riktigt trött på sin ensamhet går han in på chatten för att skriva 
av sig och ta reda på om det är någon som känner som han. Av en slump får Ida, 
som också känner sig väldigt nere och ensam just då, syn på det som Sandor skrivit. 
De byter mailadresser och fortsätter skriva till varandra. De blir nästan som livlinor 
för varandra. De vågar uttrycka det som de verkligen känner och tycker, och lovar 
att alltid vara ärliga mot varandra, även om det är svårt i början eftersom de båda två 
är så rädda för vad den andra ska tycka. Båda två är vana att inte våga vara sig själva 
och att hålla uppe en fasad tillsammans med andra. Ida och Sandor hjälper och upp-
muntrar varandra till att komma ur sin självförnekelse, och att våga vara sig själva 
och den de vill vara.  
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Sandor följer med sin mamma och pappa på ett besök till Stockholm, och det blir en 
möjlighet för honom att söka upp Ida. Det slutar i en katastrof – Ida har just den 
kvällen rökt hasch med Therese och Susanna och förmår inte uttrycka hur glad hon 
är över att se Sandor. Sandor känner att Ida har svikit hans förtroende genom att 
berätta för sina kompisar om det Sandor skrivit om sig själv. Susanna och Therese 
kastar det han berättat för Ida i ansiktet på honom och Ida klarar inte av att ingripa. 
 
Sandor upplever Idas svek som så starkt att han, trots att han fortsätter att tänka på 
henne, väljer att bryta kontakten. Ida ångrar sig jättemycket, men klarar inte av att 
försöka förklara vad som gick snett och varför. En tid senare försöker Idas mamma 
ta livet av sig och det uppstår en situation som blir för svår för henne att hantera på 
egen hand. Den enda hon har att vända sig till är Sandor. De har ett bra samtal och 
bestämmer att Ida ska komma och hälsa på Sandor. 
 
Vistelsen börjar bra men slutar i kaos och förvirring. Sandors mamma anklagar Ida 
för att ha ett dåligt inflytande på Sandor, då han har bestämt sig för att sluta med 
dansen. Ida påverkas av det mamman säger och får en känsla av att de kanske trots 
allt inte är bra för varandra, hon och Sandor. Hon bestämmer sig för att förstöra allt 
det fina och även detta besök slutar med att de sviker varandra.  
 
Senare skickar Ida ett brev till Sandor där hon försöker förklara varför hon betedde 
sig som hon gjorde, men Sandor har bestämt sig för att han inte vill ha något mer 
med Ida att göra och besvarar inte brevet. De fortsätter sina liv på var sitt håll, men 
är båda fast beslutna att bryta sina destruktiva beteenden och vara mer sanna mot sig 
själva och leva sina liv utan påverkan från andra. Ida säger upp bekantskapen med 
sina kompisar och bestämmer sig för att ta tag i pluggandet och att börja rida som 
hon länge velat. Hon får en ny vän, och mamman tar sig ur sin depression och börjar 
jobba igen. Sandor börjar dansa igen, men nu på sina egna villkor och inte för att 
vara sin mamma till lags. Han vet nu att dansen verkligen är hans grej och att han 
inte vill leva utan den. Ida får tillfälle att träffa Sandor då han är med i en stor och 
viktig danstävling i Stockholm. Båda är nu så pass starka i sig själva  att de kan se 
varandra som den de är, och förstår att de inte vill vara utan varandra och att de fak-
tiskt är kära i varandra. 

7.2.1 Analys 

Vuxna utanför familjen 
Sandor har inte speciellt stor tillgång till några vuxna personer utanför den egna fa-
miljen. Den enda vuxna person som nämns är Sandors balettlärarinna, som visserli-
gen uppmuntrar honom och är viktig för honom i hans dansande, men som inte ges 
något utrymme i bokens handling utöver denna funktion. Hon bidrar ändå till San-
dors integrering i ett större sammanhang, där han är en del av något utöver familjen.  
 
I Idas fall beskrivs inte en enda vuxen person utöver mamman som skulle kunna 
fungera som en länk till det omkringliggande vuxensamhället.  
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Vuxenvärldens attraktivitet 
Även om Sandors föräldrar inte på ett uttryckligt sätt visar det positiva med att vara 
vuxen, så tyder ändå det sätt som de agerar på som vuxna människor att de förhåller 
sig till livets och omvärldens bekymmer och svårigheter på ett ganska aktivt och 
hoppfullt sätt. Sandor upplever kanske inte alltid att deras liv som vuxna är speciellt 
avundsvärda, men de lyckas trots allt förmedla att det är viktigt och kan vara roligt 
att vara vuxen och ta ansvar. Sandors pappa säger vid ett tillfälle så här till Sandor: 
”Sandor, det finns så mycket i livet som man borde hinna med innan man dör, saker 
som är viktiga, massor av böcker att läsa…” (Kadefors 2002, s. 81). Även om San-
dor inte är av riktigt samma uppfattning som sin pappa om vad som är viktigt i livet,  
får det ändå ses som ett upprik tigt försök från pappans sida att förmedla en positiv 
bild av att vara vuxen. 
 
Ida är till en början jätterädd för att bli som sin mamma. Mamman är uppenbart re-
signerad och hyser ingen tilltro till livet. Hennes depression hindrar henne från att 
förmedla en positiv bild till Ida av att vara vuxen. Hon orkar knappt ta sig upp ur 
sängen om dagarna. Ida är ofta rädd för att hon ska ha tagit livet av sig.  
 

Mammas ansikte är vänt mot väggen. Ida tar ett djupt andetag innan hon snabbt böjer sig över 
kroppen för att se hur hon ser ut på andra sidan, levande sovande eller död? Omöjligt. Håret 
döljer ansiktet. (Kadefors 2001, s. 25)  

Vid ett tillfälle försöker faktiskt mamman ta sitt liv, vilket visar mycket tydligt hur 
hon har gett upp sitt hopp till livet. Mamman vet om att hon inte är någon bra före-
bild för Ida och talar ibland om att Ida kanske borde få möjlighet att träffa ”… friska 
vuxna människor. Såna som kan ge dig nåt annat, sånt som du behöver” (Kadefors 
2001, s.120). Efter självmordsförsöket lyckas mamman att ta sig ur depressionen 
och får tillbaka en positiv syn på livets möjligheter, vilket också påverkar Ida.  

Livsstilssökande  
Sandor tycker att det är viktigt att våga vara sig själv, även om han till en början inte 
vågar stå för den han är. Han ser upp till Tobbe som trots sin töntighet ändå är sig 
själv. Sandor imponeras även av sin syster Nora, som i hans ögon vågar uttrycka 
vem hon är. Sandor står inte ut med att bli sedd och uppfattad som något han inte är 
och inte känner sig som. Ett viktigt beslut som Sandor tar är när han börjar dansa 
igen, vilket stärker honom i sin känsla för vem han är. Sandor är dansare och har 
egentligen vetat det hela tiden, men det måste ju komma från honom själv – det är 
först då som det kan stärka honom i hans känsla för sig själv. 
 
Konflikten mellan Sandors bild av sig själv och hans bild av den han skulle vilja 
vara tar sig uttryck i ett slags övergångsstadium, då han provar på att festa och spela 
fotboll med de vars gillande han vill vinna. Han tar avstånd från sin gamla själviden-
titet eftersom han känner att den inte stämmer överens med den som han innerst inne 
är. Hans nya identitet som fotbollskille gör att han passar in bland de killar som tidi-
gare trakasserade honom och tillskrev honom egenskaper som han inte kunde identi-
fiera sig med. Han känner sig nöjd för en tid eftersom den nya identiteten ger honom 
möjlighet att ge uttryck för mer tuffa och grabbiga sidor, men inser ganska snart att 
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han på det här sättet inte ges utrymme att vara den han verkligen vet att han är och 
vill ge uttryck åt, vilket leder till att:  

Fotbollsträningarna känns bara mer och mer meningslösa. Det är inte direkt tråkigt, men ge-
menskapen i gänget börjar kännas vardaglig. Det var länge sedan han tänkte efter innan varje 
mening som skulle sägas . Han är nästan som en av de andra, i deras ögon säkert mer än näs-
tan. Det är bara att han känner avstånd. Någonstans ligger det kvar och gnager, att han ändå 
inte är som dem. … En dag, halvvägs till fotbollsträningen, stannar han bara på trottoaren och 
blir stående alldeles stilla. Sedan vänder han långsamt och går tillbaka hem. Utan att någon ser 
går han upp på rummet och tar fram sina danskläder och lägger dem i väskan. Så knallar han 
ner till centrum och ställer sig och väntar på bussen. (Kadefors 2001, s. 258-259) 

Han tar alltså till sist beslutet att fortsätta med dansen, som är så central i hans själv-
identitet. 
 
För Idas del är det snarare så att hon vet vad hon inte vill bli – hon vill inte vara som 
sina kompisar och hon vill inte bli som sin mamma. Hon ser inte sig själv som sär-
skilt smart och hon ser inte heller att hennes chanser att kunna utbilda sig är så stora. 
Hon drömmer trots detta om ett bra framtida liv, men vågar inte tro på att den dröm-
men är möjlig. Ida känner starkt att hon inte trivs med den hon är, men vågar inte 
förändra sig för hon vet inte hur det skulle kunna vara på något annat sätt.  
 
Det är Sandor som får Ida att på riktigt börja reflektera över vem hon är och vem 
hon vill vara och hon förstår att hon faktiskt kan göra en förändring. När hon är 
hemma hos Sandor vågar hon visa vilket hennes rätta jag är, men när allt i alla fall 
blir fel, på grund av incidenten med Sandors mamma, känner Ida tydligare än nå-
gonsin att hon måste sluta med sitt destruktiva beteende. Det är nu hon beslutar sig 
för att äntligen våga ta tag i sitt liv och göra sådant som hon själv verkligen vill och 
som hon tidigare inte trodde var möjligt.  
 
Kontakten och vänskapen mellan Ida och Sandor handlar mycket om just att upp-
muntra och hjälpa varandra att våga ge uttryck för vilka de egentligen är. När de 
chattar med varandra för första gången skriver de:  

Ida: Dom tror att dom vet vem jag är, det är det som är det värsta. Puckon, jag hatar dem! 

Sandor: Ibland tänker jag att nu ska jag vara mig själv, visst, och det blir alltid lika fel. Det 
kanske betyder att jag ÄR fel. 

Ida: Jag försöker inte ens. Förresten vet jag inte ens vem mej själv är. Hur ska man kunna veta 
det? 

Sandor: Jag tror att jag vet. Men det kanske man inte gör. Tänk om man dör innan man hittar 
sitt sanna jag. Finns det ens nåt sånt? 

Ida: Nån måste väl veta vem man är. Gud? 

Sandor: Jag tror inte på Gud. Han skiter i mej i så fall. (Kadefors 2001, s. 48) 

Ontologisk trygghet 
Slutligen ska vi beskriva i vilken utsträckning Sandor och Ida har en grundläggande 
tillit och därmed en ontologisk trygghet. Vi märker att både Sandor och Ida har en 
grundläggande tillit på så sätt att de litar på att livet kommer att gå vidare, trots att 
det uppstår svårigheter.  
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Vi ser att Sandor har en grundläggande tillit, som han troligen fått med sig redan 
från tidig barndom. Det är viktigt att denna tillit till föräldrarna bibehålls under ton-
åren och detta lyckas Sandor med till sist, även om det är svårt periodvis. Han tror 
aldrig helt och hållet att de kommer att svika honom, men han tvivlar ibland på ifall 
de verkligen villkorslöst kommer att stå vid hans sida vad som än händer. När San-
dor berättat att han har slutat med dansen, slutar hans mamma att prata med honom, 
vilket kan ses som ett uttryck för en ovilja att stödja honom i hans val och att finnas 
till för honom: 

Mamma har slutat prata med honom. Hon går omkring i huset och lider, suckar och stönar och 
håller på. Spelar martyrspelet. Nu sitter de bredvid varandra i soffan och tittar på en ameri-
kansk lustighet. Sandor försöker skratta när de pålagda skratten kommer och tittar hoppfullt på 
henne. Men hennes mun är ilsket hopknipen. (Kadefors 2001, s. 212) 

Om de istället hade pratat med varandra kunde de gemensamt ha kommit fram till att 
Sandor bara behövde en paus från dansen för att få möjlighet att hitta fram till sin 
egen känsla för vad som är han och vad han vill – sin egen livsstil och självidentitet. 
På så sätt hade Sandor sluppit sitt tvivel på att han duger i mammas ögon och den 
därmed förknippade avsaknaden av tillit. 
 
Sammanfattningsvis, om Sandors ontologiska trygghet, kan vi säga att han verkar 
uppleva en sådan, eftersom han har en slags grundläggande känsla av att hans liv 
och dess händelser är en del av ett sammanhang.  
 
Idas mamma har förstås inte alltid varit deprimerad. Vi får veta att när Ida var liten 
levde hennes föräldrar ihop och hennes mamma mådde bra. Ida ger uttryck för en 
grundläggande tillit, genom att hon inte låter sig tryckas ned av livet och dess om-
ständigheter, trots att hennes mamma mår så dåligt och saknar förmåga att fortsätta 
att vara den trygga mamma som hon verkar ha varit tidigare. Det händer fortfarande 
att Ida och hennes mamma kan ha förtroliga samtal och känna att de förstår och 
skulle vilja hjälpa och stödja varandra. Dock kan vi se att det faktum att Idas mam-
ma p.g.a. sin depression inte har förmåga att bidra till Idas trygghet och tillit medför 
att dessa blir mer bräckliga. Ida pendlar fram och tillbaka mellan tillit till livet och 
misstro mot det. Vid ett av deras mer lyckade samtal, när mamman känner sig bättre 
efter sitt självmordsförsök, bestämmer de sig för att de ska börja rida tillsammans. 
Men Ida är inte övertygad: 

’Bra. Ska vi bestämma det då?’ Mamma nickar. ’Vi bestämmer det.’ Men när Ida lämnar 
rummet och går genom korridoren bort mot utgången känner hon oron i magen. Kan hon verk-
ligen lita på mamma? (Kadefors 2001, s. 209) 

Det faktum att Ida, trots alla svårigheter, till sist klarar av att se helheten i det som 
händer och accepterar att saker och ting måste vara som de är och har tillit till att de 
kommer att kunna bli annorlunda, tyder på att hon har en ontologisk trygghet som 
bidrar till hennes känsla av att det på något sätt finns en mening, ett sammanhang. 
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7.3 Dansar Elias? Nej! Av Katarina Kieri (2004) 

Den här boken handlar om Elias som är 16 år och går i nian. Elias har nyligen flyttat 
med sin pappa från ett radhus till en lägenhet. Redan tidigt i boken förstår läsaren att 
Elias och hans pappa har gått igenom något jobbigt som gör att de inte förmår att 
kommunicera med varandra. Mamman finns inte i deras liv. De få samtal som utspe-
lar sig mellan Elias och pappan är trevande och fåordiga. Pappan bekymrar sig för 
att Elias inte tar sig för någonting och lägger då och då fram reklamutskick om olika 
aktiviteter som Elias skulle kunna ägna sig åt på sin fritid. Elias brukade spela saxo-
fon och framträdde till och med i skolan ibland men slutade för att han inte orkade 
längre. Han umgås inte heller med några kompisar och han åker till skolan mest för 
att slippa gå hemma och dra. Några olika personer som han av en slump kommer i 
kontakt med kommer alla att bidra till hans uppvaknande och till att bryta hans isole-
ring.  
 
Det blir till sist så att Elias hamnar på en Ju-jutsuträning där han träffar Julia som 
kommer att bli viktig för Elias. Han känner någonting speciellt för henne, men får 
uppfattningen att en annan kille på träningen, Fredrik, är hennes pojkvän, vilket gör 
att han tar avstånd från hennes försök att skapa kontakt. Han råkar dessutom bryta 
hennes lillfinger, och lyckas aldrig säga förlåt. Han känner sig misslyckad, och tän-
ker inte fortsätta med ju-jutsun.  
 
I våningen under Elias och hans pappa bor en gammal tant som heter Signe, på vil-
kens balkong han råkar tappa en tröja och tvingas ringa på. Hon är en, pigg inkän-
nande dam som förstår hur hon kan hjälpa Elias att komma i kontakt med sin sorg. 
Elias får komma in till henne och hjälpa henne att sätta samman en stereo, och hon 
spelar en aria som Elias reagerar starkt på. Musiken väcker känslor hos Elias som 
han varit rädd för. 
 
Även en liten flicka, Anna, som bor i Elias trappuppgång, bidrar till hans uppvak-
nande. Hon är kontaktsökande och får honom att börja reflektera över sig själv, och 
hur han bemöter hennes spontana frågor och iakttagelser.  
 
Det visar sig att Julia är sondotter till Signe, och att Fredrik inte är Julias pojkvän 
utan hennes bror. Signe förstår att det är någonting speciellt mellan Julia och Elias, 
och att de kan vara bra för varandra, och därför bidrar hon till att de träffas igen. 
Elias är fortfarande rädd och känner sig tafatt i hennes sällskap, så att hon blir sårad. 
Det blir lilla Anna som får honom att inse att han måste säga förlåt till Julia, inte 
bara för fingret utan för all hans avoghet. Han söker upp Julia och förklarar varför 
han betett sig som han gjort. De får en bra kontakt, och Elias lovar att komma på 
nästa Ju-jutsuträning. Han ser till och med fram emot det. Samtidigt som Elias ge-
nomgår de här förändringarna, händer det saker även med pappan. Plötsligt kan de 
skratta i varandras sällskap och till och med nämna mamma, som försvann för tre år 
sedan, vilket varit orsaken till deras bottenfrusna tillvaro. 
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7.3.1 Analys 

Vuxna utanför familjen 
Elias tillgång till vuxna personer utanför familjen inskränker sig i princip till Signe. 
Ett par andra vuxna nämns också, dessa är Elias före detta saxofonlärare Gustav som 
försöker få honom att börja spela igen samt Bosse som är ju-jutsutränaren. Gustav 
och Bosse nämns dock inte i någon större utsträckning och har ingen signifikant 
betydelse för Elias utveckling. Signe är en 80-årig pensionär och har som sådan en 
lång livserfarenhet bakom sig. Det går dock inte att säga något om hur hon är inte-
grerad i det omkringliggande samhället. Den roll hon spelar för Elias handlar enbart 
om hur hon ser hans behov av känslomässig upptining. Vi ser inte att Signe direkt 
medverkar till Elias vuxenblivande, men den utveckling som hon bidrar till hos Elias 
kan ändå ses som ett viktigt steg i hans mognad. Signe bidrar indirekt, via Julia, till 
en ökad social integration, på så sätt att han får lära sig att bemöta vardagliga sociala 
situationer, som att ta hand om och konversera med andra människor. Elias är helt 
ovan vid sådana situationer, han och pappan är alltid för sig själva och pratar knappt 
ens med varandra. Vid det tillfälle då Julia bjuder in sig själv på sockerkaka hos Eli-
as känner han sig i det närmaste irriterad över hennes närvaro. Då han senare vill be 
Julia om förlåtelse för sitt underliga beteende säger han:  

Jag är inte van … Jag är inte van att ha människor hos mig, hemma hos mig. … Jag har lite 
svårt att tro att någon frivilligt vill komma och hälsa på … Allra minst att du skulle vilja göra 
det. … Det är ju bara jag och farsan där jämt. Dag efter dag. Bara han och jag. (Kieri 2004, s. 
223-225) 

Vuxenvärldens attraktivitet 
Vi går nu över till frågan om vilka bilder som de vuxna förmedlar gällande vuxen-
världens attraktivitet. Elias mamma försvann som sagt för tre år sedan, hon bara gick 
ut genom dörren en dag och kom aldrig tillbaka. I boken ges ingen förklaring till 
varför, och denna ovisshet gör hennes försvinnande ännu svårare för Elias. Vad sä-
ger detta försvinnande om Elias mammas inställning till att vara vuxen? Elias borde 
ha fått intrycket att det är ett alltför tungt ansvar att leva ett vuxenliv med familj och 
försörjningsplikter. Det skulle kunna påverka honom negativt, så att han inte kom-
mer att våga eller tycka att det är någon idé, att bygga upp något med någon annan 
person och på det sättet skapa ett vuxet liv. Elias kan dock inte säkert veta att anled-
ningen till hans mammas försvinnande var hennes upplevelse av ett alltför tungt 
ansvar, det finns även en möjlighet att se på försvinnandet på ett annat sätt, och i så 
fall går det att tänka sig att händelsen inte påverkar honom fullt så negativt. Han 
skulle kunna tänka att hon kanske var tvungen att gå och att hon har hittat ett liv som 
är bättre för henne. Det finns tecken på att han börjar se hennes försvinnande på ett 
sådant sätt i slutet av boken, i ett brev som han formulerar till henne som har en mer 
positiv ton än tidigare brev. Ytterligare en möjlighet kan förstås vara att hon dött, 
vilket läsaren ibland får intryck av att Elias tror. 
 
Elias pappa har förmodligen inte varit kapabel att förmedla några speciellt positiva 
bilder av vuxenvärlden eftersom han också har påverkats av sin frus försvinnande 
och varit sorgsen. Det verkar som om flytten från det hem som de alla tre levde i till 
lägenheten för bara pappan och Elias markerar en önskan om att gå vidare. Det ver-
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kar vara nu som pappan börjar försöka peppa Elias till att komma ut och aktivera 
sig. Pappan själv är, vilket Elias noterar, på ett försiktigt sätt också han på väg mot 
en mer positiv inställning till livet. Detta återverkar på Elias, men det är även Elias 
självständiga framsteg som återverkar på pappan, så att de förstärker varandras posi-
tiva utveckling. Pappan har inte haft de bästa förutsättningar för att förmedla en po-
sitiv bild av att vara vuxen, men det börjar nu förändras i positiv riktning. Pappan 
börjar gå ut och umgås med folk och har också börjat träffa någon.  
 
Signe, i sin tur, ser Elias som en handlingskraftig dam, vilket vi ser prov på t.ex. i 
följande citat: 

’Min grammofonspelare gick sönder i vintras. Jag har inte hunnit köpa sådana däringa cd-
skivor ännu. Men jag var och lånade de här på biblioteket.’ Jag kan inte låta bli att nicka upp-
skattande mot henne. En företagsam tant, denna Signe, det får man ändå lov att säga. (Kieri 
2004, s. 115) 

Det faktum att hon är så gammal och ändå fortfarande upplever att det finns saker att 
upptäcka och vara entusiastisk över visar Elias att det vuxna livet kan fortsätta att 
vara positivt och värt att leva trots alla de potentiella bekymmer och hot som finns i 
den omkringliggande världen. 

Livsstilssökande 
Vi fortsätter med att beskriva hur Elias tankar kring livsstil och självidentitet ser ut. 
Elias har inga direkta funderingar över vem han är eller vem han skulle vilja vara, 
utöver att han konstaterar att han bara är en person som inte har några intressen eller 
kompisar. Han kan inte se hur det skulle kunna vara annorlunda, även om han ibland 
är medveten om att det finns bättre sätt att leva på. Så här tänker Elias: 

Jag ser mig själv utifrån, sittande en solig förmiddag bakom nerdragna persienner med fett hår 
och samma kläder som jag sovit i och käka på en brunfläckig banan medan jag ser på silikon-
brudar på teveshop. Det är så sunkigt alltihop. Trögt och sunkigt. Jag ser det. Jag känner det. 
Och det känns som att jag inte kan göra något åt det, som att det är så här det ska vara, mitt liv. 
(Kieri 2004, s.104) 

När Anna, Julia och Signe börjar gripa in i Elias liv blir han mer medveten om sin 
avsaknad av en tydlig identitet. Elias förstår att det inte går att fortsätta vara den 
instängda person han varit utan att han måste börja engagera sig mer, både i sig själv 
och i andra. Den insikten bidrar till att han bestämmer sig för att göra en förändring 
och vågar börja utforska olika möjligheter till identitetsval.  

Ontologisk trygghet 
Trots att Elias mamma har försvunnit och att han därför är så sorgsen och handlings-
förlamad får läsaren intrycket av att han inte har gett upp hoppet om livet. Han har 
förmågan att se sig själv utifrån och reflekterar över sin situation och han klarar av 
att se det som sker i sitt rätta sammanhang. Han vet vilken anledningen är till att han 
är ledsen och under berättelsens gång får vi vara med om hur Elias gradvis accepte-
rar att hans mamma inte kommer att komma tillbaka. Detta, tillsammans med möte-
na med Anna, Julia och Signe, verkar vara nyckeln till att Elias börjar vilja gå vida-
re.  Elias verkar ha en grundläggande tillit och ontologisk trygghet, som troligen 
grundlades när han var liten, då både hans mamma och pappa fortfarande fanns till 
för honom. Denna tillit hjälper honom troligen nu. Elias har djupt inom sig en för-
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måga att lita på andra människor, och i boken skildras hur han hittar tillbaka till 
förmågan till tillit.  
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7.4 Solar plexus av Marie-Chantal Long (2004) 

Bokens huvudperson heter Tove och är 14 år. Hon går på högstadiet och har fram till 
sin storasyster Majas död blivit sedd och identifierad som populära Majas lillasyster. 
Efter Majas död är det som att Tove inte längre finns. Ingen ser henne. Hon blir bara 
uppmärksammad som ”Toviga Tuva” eller ”Snusspott” på grund av sitt toviga röda 
hår och fräkniga hy. De tuffa tjejerna i klassen mobbar henne, även om Toves fröken 
säger att det inte är mobbning, och har börjat knuffa in henne i skolans mörka källa-
re och låsa in henne där. Maja var mammas favoritdotter och Tove försöker an-
stränga sig att vara lika bra som Maja var, så att hon duger i mammans ögon. Det är 
inte så lätt eftersom Tove är så olik Maja, både till utseende och till sätt. Tove har 
pappas röda ostyriga hår istället för Majas blonda och släta hår. Maja var dessutom 
en glad tjej med många intressen och kompisar och Tove är i mammas ögon tyst och 
butter. Efter Majas död blir mamman deprimerad och sjukskriven. All pappas kraft 
går åt till mamman och varken Tove eller pappa får tid till sin egen sorg. Pappa hade 
annars kunnat vara den som Tove kunnat prata med och få stöd av. Ingen hinner 
eller orkar bry sig om Tove som går mer in i sig själv. Hon kommer efter i skolan, 
orkar inte gå upp ur sängen och vill inte äta.  
 
Tove känner som ett hål, eller ett hugg mitt i bröstkorgen. Hugget känns så verkligt 
och gör så ont att Tove inte kan förstå att det inte blöder, och att ingen kan se hennes 
sår. Hon vill markera såret för att visa pappa var det gör ont och hittar en snäckskär-
va som hon märker ut det onda med. Det slutar med att hon skär sig och att smärtan 
och blodet får henne att känna sig levande så att hon skär sig ännu mer.  
 
Nästa gång som Tove blir knuffad in i skolans mörka källare finns en annan tjej re-
dan där. Hon heter Taz och har av misstag blivit inknuffad i källaren. Taz och Tove 
börjar prata och Tove får chans att berätta om hur hon blir mobbad. Taz har ett stort 
hjärta och bryr sig om människor som har det svårt. Taz och hennes vänner tar upp 
Tove i sin gemenskap. Tove får också lära känna Taz faster Mona Lisa som är klok 
och förstående. Allting känns mycket bättre för Tove och kompisarna får henne att 
känna att hon får lov att vara sig själv. Hon får dessutom veta att Maja var en mob-
bare och rasist. När hon vågar berätta det för mamma säger mamma att för hennes 
del kunde Tove lika gärna vara död. Tove försöker ta livet av sig men pappan hittar 
henne innan det är för sent och Tove förstår hur gärna hon vill leva. Hon förstår att 
hon bara kan bli lycklig ifall hon inte fortsätter att träffa sin mamma och bestämmer 
sig för att bryta med henne och bara bo med pappa. Tove kan ändå aldrig bli den 
som mamma vill att hon ska vara.   

7.4.1 Analys 

Vuxna utanför familjen 
I boken nämns två vuxna personer utanför familjen som Tove kommer i kontakt 
med. Det är Taz faster Mona Lisa och en lärare på Toves skola som kallas Majjen 
Anders. Majjen märker att Tove mår dåligt i skolan och frågar henne om något är på 
tok hemma. Tove lyckas aldrig berätta för Majjen hur hon känner sig men han är 
ändå en person som ser henne och uppmärksammar att hon mår dåligt. Mona Lisa är 
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också en vuxen person som har förmåga att uppmärksamma Toves problem. Hos 
Mona Lisa får Tove möjlighet att gråta ut och prata av sig om hur hon mår och allt 
som har hänt.  
 
Mona Lisa har erfarenhet av att fungera som stödperson, ”helgmamma”, åt barn och 
ungdomar med problem. Det här visar att Mona Lisa är en samhällsengagerad vuxen 
människa och hon kan som sådan förmedla en annan bild av att finnas till än den 
Tove känner från sin egen familj.  

Vuxenvärldens attraktivitet 
Vi ska nu titta på vilka bilder av att vara vuxen som förmedlas till Tove av de vuxna 
i hennes omgivning. Vi börjar med föräldrarna. Toves mamma är inte sig själv efter 
Toves systers död. Vi får veta att mamman efter Majas död tillbringar all tid framför 
TV:n och är väldigt labil. Hon förmedlar således en stark resignation inför livet. 
Även efter att ha återhämtat sig någorlunda fortsätter mamman att vara avskuren 
från sina känslor. Tove får efter sitt självmordsförsök prata med en psykolog som 
förklarar för Tove att Maja på sätt och vis ”tagit mamma med sig i graven” (Long 
2004, s. 76). Det är tydligt att mamman saknar förmåga att förmedla en positiv bild 
av att vara vuxen till Tove, då Tove knappt ens existerar för henne. Pappan försöker 
förmedla till Tove att hon måste kämpa på och ge järnet, för att klara av skolan. 
Även om han inte uttryckligen säger att det är för att Tove ska ha möjlighet att 
komma vidare i sin utbildning, ser vi ändå denna uppmuntran som ett uttryck för 
hans vilja att bidra till Toves motivation att komma vidare på sin väg mot vuxenli-
vet. Överhuvudtaget finns det dock mycket lite kommunikation mellan Tove och 
hennes föräldrar. Mona Lisa visar, till skillnad från Toves föräldrar, en positiv bild 
av hur livet som vuxen kan vara. I livet ingår enligt Mona Lisa kärlek och omtanke 
om varandra och det lyckas hon förmedla till Tove. Efter Toves självmordsförsök 
skildras hur hon får kontakt med fler vuxna personer, en socialarbetare och en psy-
kolog, som bidrar till hennes förståelse för sin rätt och sin vilja att vara sig själv och 
komma vidare. 

Livsstilssökande 
Vi övergår nu till att analysera boken med avseende på livsstil och självidentitet. I 
början av boken tänker Tove på sig själv som ”ingen”, hon är inte ens Majas lillasys-
ter längre, utan bara ”Toviga Tuva” som ingen bryr sig om att lära känna eller ser för 
vem hon är. På det här stadiet vågar hon inte heller själv uttrycka vem hon är efter-
som hon bara tänker på att hon borde vara som Maja för att vara bra. Hon har över-
huvudtaget inga tankar på vem hon är än så länge. Först när hon träffar människor 
som hon kan prata med och som undrar över vem hon är och vad hon tycker om, 
börjar hon fundera över sin rätt att vara sig själv. En gång när Tove pratar med Taz 
kommer hon till insikt om hur tomt hennes liv är: 

Och nu hör Tove hur konstigt det låter. Att hon inte gör nånting. Det är som om hon inte har 
nåt liv. Det är därför hon är ensam. Ingen vill vara med nån som är livlös. (Long 2004, s. 40) 

Tove börjar mer och mer ta för sig och förstår att hon har rätt att vara den hon är 
eller vill vara. Kompisarna hjälper henne att se på sig själv på ett annat sätt och inte 
bara som Majas lillasyster.  
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Det uppstår en konflikt mellan Toves aktuella livsstil och den önskade livsstilen, 
som mamman är en stor del av. Toves mamma är inte alls intresserad av att se henne 
som en separat individ. Mamman accepterar varken Toves nya kompisar eller hen-
nes stil. Hon accepterar framför allt inte att Tove vill vara något annat än bara en 
misslyckad variant av Maja. Tove inser att det enda sättet för henne att komma vida-
re och kunna fortsätta sitt identitetsskapande är att bryta med mamman och på så sätt 
komma undan hennes inflytande.  

Ontologisk trygghet 
Vi går nu in på frågan om Toves grundläggande tillit. Tove är ofta rädd och verkar 
inte ha någon tilltro till livet. Hon har inte förmågan att se det som händer i ett större 
sammanhang och känner sig inte delaktig i livet. Vi får veta att Toves mamma, även 
innan Majas död, inte kunnat vara någon källa till tillit. Såhär uttrycker sig pappan: 

’Mamma mår inte bra Tove, inte bra alls, och det är INTE ditt fel. Din mamma har haft det 
kämpigt av olika skäl, till och med innan Maja dog. Hon är en … skör människa.’ (Long 2004, 
s.75) 

Toves vänner och Mona Lisa hjälper henne att bygga upp en större trygghet och 
tilltro till sig själv, men bräckligheten hos denna trygghet blir tydlig när mamman 
säger att Tove lika gärna kan vara död och Tove försöker ta sitt liv. Hade hon haft en 
större tillit till mamman, och därmed en egen inre trygghet, så hade hon kanske kun-
nat se sin mammas beteende i ljuset av det tillstånd som Majas död har försatt 
mamman i. Toves pappa är betydligt mer stabil och verkar vara den som bidragit till 
den lilla tillit Tove ändå känner och som gör det möjligt för henne att ta till sig det 
som hennes nya kompisar vill ge henne. Pappans förmåga att ge Tove trygghet har 
också minskat efter Majas död eftersom han varit tvungen att ta hand om mamman. 
Efter Toves självmordsförsök förstår han att han måste finnas där för Tove för att 
bygga upp tilliten igen.  
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7.5 Skulden av Cannie Möller (2004) 

Bokens huvudperson heter Jimmy och är 18 år. Han går på gymnasiet och vill bli 
bilmekaniker. Han bor tillsammans med sin mamma, Lucia, i en lägenhet i en mind-
re attraktiv del av Stockholm. Jimmy får tidigt i berättelsen veta av sin mamma vem 
som var hans pappa och händelserna kring pappans död. Lucia är adopterad och 
mörkhyad och Jimmy får veta att hans pappa hade en barndomsvän som blivit nazist 
och inte tyckte om att pappan och Lucia var ett par. Vid en sammandrabbning mel-
lan nazister och antirasister blev Jimmys pappa skjuten av sin barndomsvän. Jimmy 
får även veta att han har en farmor som han får kontakt med och som berättar mer 
om hans pappa.  
 
Jimmy har länge känt syskonen Segun från Turkiet; de två bröderna Daniel och Juli-
an och deras syster Isobel. Jimmy är kär i Isobel men hennes bröder och morbror är 
emot relationen. Julian är kriminell och drar in Daniel i sin verksamhet. Även Jim-
my luras att delta i ett rån, men drar sig ur och lämnar bröderna i sticket, och de åker 
fast och hamnar i fängelse. Jimmy blir därmed satt i skuld, och påminns om det av 
kompisar till bröderna. Även via Isobel påminns han om detta, eftersom bröderna 
övervakar henne och inte vill att hon träffar Jimmy. De lyckas ändå träffas ibland 
och blir ett par. Jimmy får veta att bröderna planerar att rymma och då måste han 
ställa upp och hjälpa dem så att de har någonstans att ta vägen. Jimmy har inget val 
och kan inte dra sig ur. Han tvingas återigen att ställa upp vid ett rån. Rånet går inte 
som planerat och polisen griper alla inblandade utom Julian som dör när han försö-
ker komma undan. Jimmys straff blir samhällstjänst, men Daniel hamnar på nytt i 
fängelse.  

7.5.1 Analys 

Vuxna utanför familjen 
De vuxna personer utanför familjen som Jimmy har tillgång till är hans moster Ang-
ela, hans farmor Jenny och hans mormor och morfar. Dessa personer kan visserligen 
sägas höra till familjen men inte till den närmaste familjen, som han träffar dagligen. 
Utöver sina släktingar har han inte tillgång till några vuxna. Angela är den som 
Jimmy uttalat känner att han skulle kunna anförtro sig åt om sin inblandning i rånet: 

Angela var den enda han skulle vågat prata med. Den som hade kunnat lyssna utan att avbryta 
honom och bli hysterisk. Hon hade kanske till och med vetat vad han borde ta sig till. Men sen 
dom sett tevenyheterna tillsammans var han helt klar över att även hon måste hållas utanför. 
… Han reste sig för att ta mer kaffe. Och insåg att han var fullständigt ensam. (Möller 2004, s. 
224-225) 

 
Jimmy får även lära känna sin farmor Jenny, och hon anstränger sig för att lära kän-
na honom. Jenny får honom också att se på sin pappas död på ett annat sätt, så att 
han till sist kan se sin pappas mördare som en människa. Morföräldrarna nämns inte 
mycket i boken men de får ändå ses som vuxna personer som Jimmy har tillgång till.  
 
Läsaren får inte veta vilka roller de vuxna utanför familjen har och inte heller hur de 
är integrerade i samhället. Vi får ändå känslan av att de är goda förebilder för Jimmy 
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eftersom de intresserar sig för hur det går honom och då kan vi anta att de själva 
innehar samhällsintegrerade vuxenroller.  

Vuxenvärldens attraktivitet 
Jimmys mamma Lucia utstrålar en livsglädje och en positiv syn på framtiden. Hon 
är mitt uppe i sin utbildning till barnmorska och längtar efter att få börja jobba. Hon 
har valt ett yrke som hon verkligen tycker är viktigt och är engagerad i. Så här pratar 
Jimmy och hans mamma om hennes jobb: 

’Egentligen skulle vi ju köpt nya möbler – en snygg soffa – fast det får vänta lite. Tills jag tjä-
nar storkovan.’ Han skrattar åt henne. ’Tjänar barnmorskor storkovan, det visste jag inte…’ 
’Det är ju världens viktigaste jobb! Då måste man väl bli rik också? Skål!’ (Möller 2004, 
s.110) 

Lucia förmedlar en bild av vuxenvärlden som visar att det kan vara roligt och stimu-
lerande att vara vuxen. Det går att få ett liv som man kan trivas med, där man känner 
sig delaktig och där det man gör har en betydelse för samhället i stort. Lucia visar att 
det alltid går att förändra sitt liv och ta sig vidare. Hon ser t.ex. till att få ett banklån 
som gör det möjligt för henne att köpa en lägenhet i ett lugnare och bättre område. 
Lucia är väl medveten om hur mycket våld och kriminalitet som finns i samhället. 
Hon har personlig erfarenhet av detta eftersom hennes barns far blev skjuten under 
våldsamma omständigheter och också på så sätt att hennes son umgås med bröderna 
Segun som är inblandade i kriminella kretsar. Trots att hon lever så nära allt detta 
fortsätter hon att ha hopp till livet och blir inte resignerad inför dess hot och be-
kymmer.  

Livsstilssökande 
Nedan följer en beskrivning av Jimmys tankar kring livsstil och självidentitet och de 
eventuella konflikter som uppstår i samband därmed.  
 
I början av boken vet inte Jimmy något om vem hans pappa var. Denna brist bidrar 
till en mindre tydlig känsla av självidentitet hos honom. Att få veta mer om sin pap-
pa gör att Jimmy förstår mer om vem han själv är. I övrigt verkar Jimmy vara nöjd 
med att vara den han är och tar avstånd från att bli som sina kompisar Daniel och 
Julian som är kriminella. Jimmy tänker inte något speciellt om olika val av livsstil, 
förutom att han inte vill bli som bröderna Segun. Han har redan gjort ett val av ut-
bildning och framtida jobb. Vi får inte veta något om hur han tänker kring andra 
livsstilsval än dessa.  
 
Eftersom Jimmy verkar ganska nöjd med sin aktuella livsstil kan det inte sägas före-
ligga någon konflikt inom honom mellan önskad och aktuell livsstil. En yttre kon-
flikt uppstår dock under den period när han dras in i Daniels och Julians kriminella 
värld och inte har någon möjlighet att välja själv, eftersom han både är rädd för Juli-
an och känner ett slags lojalitet mot Daniel som tidigare varit en viktig vän. Den här 
upplevelsen av att dras in i kriminalitet och att inte ha en fri vilja stärker Jimmy i sin 
övertygelse om att ta avstånd från brottslighet och att kunna ha frihet att göra sina 
egna val. 
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Ontologisk trygghet 
Slutligen ska vi gå in på Jimmys grundläggande tillit och ontologiska trygghet. Ef-
tersom Jimmys mamma finns och alltsedan han var liten har funnits till för honom 
på ett positivt sätt, så har Jimmy utvecklat en tillit som hjälper honom att motstå 
Julians och Daniels negativa inflytande. Jimmy har förmåga att resonera med sig 
själv och reflektera över den situation han har hamnat i. Han vet att det han dras in i 
är fel, men eftersom han står i skuld till bröderna Segun klarar han inte att helt och 
hållet ta avstånd från situationen. Jimmy mår mycket dåligt över att inte ha någon 
kontroll över situationen och upplever känslor av beslutsångest och kval. Den belä-
genhet som Jimmy befinner sig i sätter hans ontologiska trygghet på prov. Det fak-
tum att han lyckas behålla en inre övertygelse om att det som bröderna är i stånd att 
göra är fel, och att han aldrig på riktigt låter sig dras med i verksamheterna, tyder på 
att han lyckas behålla sin ontologiska trygghet. Han har inte behovet att ingå i deras 
gemenskap eftersom han har en egen inre trygghet som bottnar i relationen till hans 
mamma.  
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7.6 Ett annat sätt att vara ung av Per Nilsson (2000) 

Den här boken handlar om Hannah som är 17 år och bor ensam i en lägenhet i 
Malmö. Hannah är ofta ensam av eget val. Hon vill vara vuxen och tycker inte om 
att umgås med människor i sin egen ålder eftersom hon tycker att de bara bryr sig 
om sitt utseende och sina prylar. Det är viktigt för henne att vara självständig, tänka 
fritt och göra sina egna val eftersom det är hennes bild av att vara vuxen. Hannah 
funderar mycket över alla världens problem och över hur man bör leva för att det 
inte ska bli ännu värre. Hon är vegan och har många tankar kring hur mycket plats 
hon får ta i världen utan att bidra till en negativ miljöutveckling. Hennes ensamhet 
handlar om att behålla sin självständighet och hon vill inte låta människor komma 
henne nära. Hannah har en ganska negativ bild av killar, vilket härstammar från hur 
killarna behandlade tjejerna i grundskolan. Hon är också rädd för att bli kär, vilket 
hon verkligen upplever skulle inskränka hennes frihet och självständighet. Alla des-
sa tankar kring hur saker är och borde vara skriver hon ner på lappar som får tapetse-
ra väggarna i hennes lägenhet.  
 
En dag sätter sig Hannah vid samma cafébord som en man vid namn Per Nosslin 
som är i 35-årsåldern och gymnasieläsare. Han börjar prata med henne. Hon upp-
täcker att det är ganska trevligt att prata med honom och han ger henne utrymme att 
tala om de tankar hon har om saker som händer i livet. Hannah och Per stöter på 
varandra emellanåt och Hannah blir nyfiken på vem han egentligen är. Vid ett tillfäl-
le, då hon letat upp huset där Pers f.d. fru bor, träffar hon på den lilla tjejen Milena, 
som är kompis med Pers dotter. Milena och Hannah börjar prata och märker att de 
gillar varandra. Milena har en storebror, Eldin, som behöver en flickvän, och Milena 
får Hannahs telefonnummer. Samma natt ringer det hos Hannah, men det finns ingen 
i andra änden. De nattliga samtalen fortsätter att komma, och Hannah blir jätterädd 
och börjar drömma mardrömmar om håriga underarmar. Hon vill ändå inte blanda in 
polisen eftersom hon på något sätt också känner en nyfikenhet. 
 
Hannah lär känna Milena och hennes storebror Eldin och de träffas ganska ofta. 
Hannah blir även inbjuden på middag hos deras familj, vilket påminner henne om 
hur bra det känns att vara tillsammans med människor.  
 
Hannah kommer även i kontakt med en kille som heter Andreas och är skinnskalle, 
men inte rasist. Han vill kunna se ut som han vill utan att människor ska sätta en 
stämpel på honom. Han håller på med gatuteater för att provocera människor att 
tänka efter om viktiga frågor som rasism och förtryck. Motvilligt går Hannah med 
på att göra en gatuföreställning med honom på påskafton där de dödar tre söta små 
kycklingar för att få folk att tänka efter om kycklingindustrin. Föreställningen urar-
tar dock och Hannah känner att Andreas har lurat in henne i något som hon inte vill 
vara en del av. I förtvivlan flyr hon till Köpenhamn där hon stöter på Per igen. Hon 
är utmattad och vill bara sova, och han tar henne till ett hotellrum. Där läser hon i 
smyg i hans skrivbok en berättelse där Milena figurerar och blir hotad av en skinn-
skalle. I boken finns även en dikt som Hannah skrivit om Milena, och Hannah för-
står ingenting, blir livrädd och flyr hem till Malmö. Eftersom hon inte har någon 
annan att vända sig till ringer hon Andreas som kommer hem till henne. Hannah 
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tvingas inse att hon är kär i Andreas, och de blir ett par. Snart får hon veta att Milena 
faktiskt har blivit hotad av en skinnskalle och att Eldin är mycket upprörd.  
 
Historien får sin upplösning då det visar sig att Per Nosslin egentligen är Per Nils-
son, som är hela historiens skapare. Hans tänkta slut på berättelsen är mycket nära 
att inträffa. Eldin som vill hämnas Milena möter skinnskallen Andreas och tänker 
döda honom, men Per Nilsson bestämmer sig för att låta slutet bli lyckligt. Han talar 
om för dem att han låter dem leva eftersom Hannah börjat känna kärlek. 

7.6.1 Analys 

Vuxna utanför familjen 
Analysen inleds med den fråga som handlar om de vuxna personerna runtomkring 
huvudpersonen. Först ska vi titta på vilken tillgång Hannah har till vuxna personer 
utanför familjen. Hannah tycker mycket om sin farmor, som bor i Köpenhamn. Hon 
är någon som Hannah ser upp till och ser som en trygghet: ”Jag tänkte på farmor och 
all oro försvann igen. Farmor. Min favoritsläkting” (Nilsson 2000, s. 62). Då det 
gäller lärare har Hannah inte, nu på gymnasiet, tillgång till några lärare som hon 
känner respekt för och vill prata med. Vi får dock veta att Hannah haft två lärare i 
grundskolan som varit viktiga för henne, musikläraren och bildläraren. Framförallt 
bildläraren Björn: 

På lugn och trygg småländska sa han vänliga ord, både uppmuntran och kritik. Och han hjälpte 
till att bygga upp mej igen när allt höll på att rasa. Bara genom att vara människa, lite mer 
människa och lite mindre lärare. Lite mer på riktigt. (Nilsson 2000, s. 81) 

Hannah tycker alltså att det är viktigt att ha tillgång till lärare, som det går att prata 
med, men upplever de flesta som ”dumma och trötta och hånfulla och uppgivna” 
(ibid., s. 31). Även Per är en vuxen person som figurerar i hennes liv, även om det 
inte går att säga att hon har tillgång till honom eftersom de träffas så slumpmässigt. 
Dock märks det vilket stort behov Hannah har av att få prata med en vuxen person 
med livserfarenhet, som kan ge henne respons på det som hon har behov av att be-
rätta om sitt liv.  
 
Då det gäller vilka roller de vuxna har och hur de är integrerade i samhället finns det 
inte så mycket att säga. Om farmors roll och hur hon är integrerad i samhället får vi 
inga upplysningar. Vi har i tidigare analyser gått in på hur lärarna är integrerade i 
samhället och vilken roll de därmed har för den unga människans vuxenblivande.  

Vuxenvärldens attraktivitet 
Då det gäller vuxenvärldens attraktivitet börjar vi med att beskriva vilka bilder av att 
vara vuxen som Hannahs föräldrar förmedlar till henne. Föräldrarna beskrivs inte så 
tydligt och vi får inte veta mycket mer än att pappan jobbar mycket. De verkar i och 
för sig inte vara negativa inför sina vuxenliv, och inte heller resignerade, men vi får 
ändå inte uppfattningen att det är föräldrarna som bidragit till Hannahs vilja att vara 
vuxen. Pappan och mamman är trygga och pålitliga, men de känner inte Hannah. 
Farmor får vi inte heller en särskilt tydlig beskrivning av, men eftersom hon upplevs 
av Hannah som en så tuff och finurlig dam torde hon bidra till en positiv bild av att 



 
 
 

53 
 
 

vara vuxen. Per Nosslin, slutligen, är en vuxen som upplever sig som 16 år gammal, 
vilket förmedlar till Hannah att man inte nödvändigtvis behöver känna sig som 
gammal när man är vuxen. 

Livsstilssökande 
Vi fortsätter nu med de frågor som berör Hannahs livsstil och självidentitet och 
eventuella konflikter i samband med dessa. Hannahs självidentitet består i att vara 
ansvarstagande och vuxen. Hon identifierar sig inte med ungdomar i sin egen ålder, 
utan som någon som är annorlunda. Inte heller kan hon identifiera sig som tjej, hon 
delar inte deras djupa gemenskap. Ett tydligt val som hon har gjort är att bli vegan. 
Hon vill vara en människa som tar ett tydligt ansvar för ett mer ekologiskt hållbart 
samhälle: 

Så är det. Ingen vill ta personligt ansvar. Ingen orkar bry sej. Så lat är människan. Hellre får 
hennes barn avstå från att bada i havet än att hon avstår från att köra omkring och tuta i sin lil-
la stinkande plåtlåda.… Men vi kan välja. Vi kan välja vårt liv. Vi kan välja att ta personligt 
ansvar. (Nilsson 2000, s. 70) 

Hannah identifierar sig också starkt med frihet och självständigt tänkande, och vill 
inte göra avkall på detta. Därför väljer hon att hålla andra människor på avstånd. 
Efterhand som hon lär känna Milena, Eldin och Andreas märker hon att hon mår bra 
av att släppa in andra människor i sitt liv. Här uppstår en konflikt mellan Hannahs 
behov av att vara självständig och hennes vilja att vara delaktig. Särskilt i förhållan-
det till Andreas, som hon är kär i och vill vara med, blir detta tydligt:  

Hela dagen förde jag ett samtal med mej själv. Inuti mitt huvud pågick en kamp mellan ett Ja 
och ett Nej. Fanns det kanske ett både och? Kunde jag ge mej utan att förlora mej? Och kunde 
jag bara slänga undan min karta utan att riskera att gå vilse? (Nilsson 2000, 198-199) 

Hon tvingas omförhandla med sig själv och kommer fram till att det går att vara en 
självständig människa och samtidigt en del av en relation. 

Ontologisk trygghet 
Sist ska vi diskutera frågan om Hannahs grundläggande tillit och ontologiska trygg-
het. Vi ser att Hannah, trots sin medvetenhet om det överhängande hotet mot miljön 
har en inre tro på att det går att leva vidare trots detta hot, d.v.s. en ontologisk trygg-
het. Hon tvivlar i och för sig på sina medmänniskors förmåga att ta hoten på allvar, 
och verkar emellanåt något resignerad gällande framtiden. Hon ser ofta att männi-
skor runtomkring henne inte tänker på något annat än sin egen välgång: 

Jag hatar detta. Hur kan det ha blivit så här? Varför bryr sig ingen? Varför bryr sig alla bara 
om sig själva? Varför bara tomhet och dumhet? (Nilsson 2000, s. 160) 

Dock låter hon sig inte nedslås av det faktum att ingen bryr sig, utan hon litar till sin 
egen förmåga att genom sitt sätt att leva ändå kunna bidra till en förändring. Något 
som stärker hennes hopp är mötena med Milena, Eldin och Andreas, som alla har en 
stark tilltro till att det går att förändra negativa situationer till det bättre. Vi ser alltså 
att Hannah har en tydlig ontologisk trygghet som förmodligen grundar sig i den tillit 
som skapades i förhållandet till föräldrarna och framförallt mamman. 
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7.7 I taket lyser stjärnorna av Johanna Thydell (2004) 

Jenna är 13 år och har en mamma som är cancersjuk. Jenna och hennes mamma bor 
tillsammans i en lägenhet. Pappan stack när Jenna var liten och det verkar inte som 
om det har funnits någon annan man i mammans liv sedan dess. Jenna var bara sex 
år när hennes mammas bröstcancer upptäcktes. Mamman har hittills mått relativt 
bra, det har framförallt varit i samband med strålbehandlingarna som hon har mått 
riktigt dåligt och varit tvungen att ligga till sängs. Under berättelsen blir mamman 
allt sämre och Jenna får ta allt mer ansvar för hushållsarbetet. Mormor och morfar är 
bara i sextioårsåldern och bor inte långt ifrån Jenna och hennes mamma, och de 
kommer och hjälper till så fort som det behövs. Jenna upplever detta som jobbigt 
och tycker att hon själv klarar att ta hand om sig och mamma. Deras närvaro påmin-
ner henne om hur sjuk hennes mamma faktiskt är, något som hon, så mycket det går, 
valt att blunda för. I skolan skriver Jenna en dikt om att hon ska ta livet av sig om 
hennes mamma dör. 
 
Jennas bästa och enda kompis heter Susanna och de umgås i skolan och på fritiden 
då de brukar rida ihop. Jenna och Susanna vet att de inte är ”några särskilda”, de blir 
aldrig bjudna på några fester, gör sig aldrig hörda och gör alltid som fröken säger. 
Susanna ifrågasätter inte att det är såhär, och är inte det minsta avundsjuk på de po-
pulära tjejerna, medan Jenna så smått börjar längta efter att få bli sedd som någon 
annan, och inte som den töntiga, pluggiga hästtjejen. I samma trappuppgång bor 
Ullis, som går i Jennas klass och är den snyggaste och populäraste tjejen på skolan, 
och som Jenna och Susanna hatar. Jenna blir helt oväntat inbjuden på en av Ullis 
vilda fester och Jenna tar mod till sig och går dit eftersom hon vill träffa Sakke som 
hon är jätteförälskad i. Det blir början på en vänskap mellan Jenna och Ullis, samti-
digt som Jenna och Susanna börjar glida isär. Jenna blir genom sin vänskap med 
Ullis sedd och uppmärksammad i skolan. Även Ullis har problem hemma då hennes 
mamma är alkoholist. Ullis och Jenna kan tack vare sina respektive problem med 
sina mammor förstå varandra på ett sätt som ingen av dem upplevt tidigare. 
 
Till sist blir mamman så dålig att hon tvingas ligga på sjukhuset en längre tid och 
mormor och morfar flyttar hem till Jenna. Jenna orkar inte hälsa på henne på sjukhu-
set. Efter en tid är mammans tillstånd så dåligt att mormor, morfar och Jenna får åka 
till sjukhuset för att vaka. Mamman dör. Jenna, som tidigare lovat sig själv att om 
hennes mamma dog skulle hon ta livet av sig, beslutar trots allt att hon vill leva vi-
dare för sin mammas skull. 
 

7.7.1 Analys 

Vuxna utanför familjen 
Vi börjar med den frågeställning som tar upp huvudpersonens relationer med vuxna 
och vuxenvärlden. De vuxna personer utanför familjen som Jenna har tillgång till är 
lärarna på skolan, hennes mammas bästa kompis, Marita och kuratorn på skolan. 
Lärarna frågar och undrar hur Jenna mår, men hon upplever att dessa försök är för 
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påträngande och att de bara är på lärarnas villkor. Jennas klassföreståndarinna frågar 
vid ett tillfälle:  

’Hur är det med henne nu då?’ Britta försöker ha snälla ögon, det märks, men Jenna blir riktigt 
förbannad när hon bara klampar vidare, på ställen hon inte alls hör hemma. Hon har ingen rätt! 
Skit i mig! (Thydell 2004, s. 34-35) 

I boken nämns också idrottsläraren som uppmuntrar Jenna att börja spela basket, 
vilket hon gör. Marita, mammans kompis, är en vuxen person som Jenna tycker 
mycket om. Marita, mamma och Jenna brukade tidigare ha tjejmiddagar och vi får 
intrycket att Jenna och Marita har en bra relation och att de kan prata med varandra. 
   
Efter mammans död försöker Jennas mormor övertala henne att gå till en kurator 
eftersom hon vet att Jenna behöver prata med någon som vet vad Jenna går igenom 
och kan hjälpa henne att prata ut om det. Jenna vill inte prata med någon kurator, 
men till sist får Ullis henne att gå dit i alla fall.  

Vuxenvärldens attraktivitet 
Jennas mamma är visserligen sjuk, men hon beskrivs som en i grund och botten lev-
nadsglad och positiv människa vilket förmedlar en positiv bild av livet till Jenna. 
Trots att mamman har en livshotande sjukdom, verkar hon inte ha gett upp och blivit 
resignerad, åtminstone visar hon inte det för Jenna. I boken beskrivs hur Jenna och 
hennes mamma brukade ligga och småprata om allt möjligt, både viktiga och ovikti-
ga saker (Thydell 2004, s. 45). Detta visar att de har en bra relation och att mamman 
tycker att det är viktigt att prata om livet med sin dotter, både om sådant som är svårt 
och sådant som är mer vardagligt. Vi ser det som att Jennas mamma på det sättet 
förmedlar en positiv bild av livet och hur viktigt och innehållsrikt det är. Kanske är 
det just vetskapen om att hon kanske kommer att dö som gör att hon vill prata med 
Jenna om livet.  
 
Marita som är en viktig person för Jenna förmedlar också en positiv bild av att vara 
vuxen genom sin förmåga att sprida glädje och optimism omkring sig trots mam-
mans sjukdom. Hon är den person som får både mamma och Jenna att må bättre och 
Jenna får möjlighet att känna sig normal tillsammans med henne. En gång tar Marita 
med sig Jenna ut på stan: 

Och Jenna hade hållit med henne och sedan tänkt vad skönt. Vad skönt det var att gå här, att 
gå bredvid någon i normal takt och höra normala fotsteg och inte klick klack från kryckorna. 
Slippa möta folk som stirrade och undrade och kände medlidande, bara möta människor som 
tänkte jaha, där går de, mor och dotter, fina är de, trevligt har de. (Thydell 2004, s. 76) 

Jennas morföräldrar gör allt för att förmedla en så positiv bild som möjligt av tillva-
ron trots deras dotters sjukdom, men den bild Jenna får är inte positiv eftersom hon 
ser deras yttranden som konstlade och tillkämpade. Mormor och morfar är alltid 
käcka och hurtiga och de undviker alltid att prata om hur jobbigt de alla faktiskt har 
det på grund av mammas sjukdom. I slutet av boken kommer dock Jenna och hennes 
morföräldrar närmare varandra och morföräldrarna är de som får Jenna att vilja gå 
vidare.  
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Livsstilssökande 
Vi går nu över till den fråga som handlar om huvudpersonens livsstil och självidenti-
tet. Jenna ser sig själv som en person som inte syns eller hörs och som ingen har 
någon tydlig uppfattning om, utöver att hon är ordentlig och skötsam. Så här tänker 
Jenna om hur andra ser på henne: 

Jenna Wilsson? 

Vem? 

Den där långa, lite gråblonda. Ser rätt vanlig ut. Brukar ha typ lite för korta jeans och någon 
trist skjorta. 

Vem? … 

Jaså hoooon. Ja, ja. Men hon är ingen särskild, väl?  

Nej. Nej, hon är ingen särskild. (Thydell 2004, s. 38) 

Jenna är trött på att bli sedd på ett sådant sätt och vill hitta fram till en annan identi-
tet/livsstil. Hon vill skapa en förändring och bryta upp från det gamla sättet att vara, 
vilket skapar en konflikt inom henne. Hon försöker få sin bästis Susanna med sig 
och Jenna provocerar henne att se på saker och ting på nya sätt och prova nya saker. 
Susanna håller dock fast vid att det inte är eftersträvansvärt att vara som de populära 
personerna på skolan som hon tycker är ytliga och töntiga. Jenna själv har också sett 
de populära personerna och framförallt Ullis, den allra mest populära tjejen, som 
ytliga och störiga, men känner ändå en dragning till deras värld. När Jenna får lära 
känna Ullis märker hon att Ullis visst har känslor och kan vara förtrolig och äkta, 
och Jenna upptäcker att hon kan vara omtyckt som den hon är även av de populära 
personerna. Hon behöver inte leva upp till de särskilda krav som hon trodde gällde 
för att kunna räknas som en i deras gäng. På det sättet är hennes inre konflikt löst, 
eftersom hon inte behöver låtsas vara någonting som hon inte känner sig som. Där-
emot kvarstår en konflikt på så sätt att hon inte lyckas behålla sin vän Susanna. Su-
sanna kan aldrig förstå vad det är som Jenna och Ullis har gemensamt.  
 
Hemma upplever Jenna också en konflikt mellan sin aktuella och sin önskade identi-
tet, genom att hennes mamma och framförallt hennes mormor och morfar tillskriver 
henne egenskaper som hon inte känner att hon vill eller orkar ha. Mormor och mor-
far säger hela tiden till Jenna att hon måste vara duktig och ställa upp för sin mamma 
och att hon inte ska visa sina äkta känslor och inte vara svag, för sin mammas skull. 
Jenna vill dock inget annat än att få lov att visa sina känslor och slippa vara stark 
hela tiden. Hon vill bara vara sin mammas lilla flicka. 
 
Vi kan se att det föreligger en tredje konflikt inom Jenna, mellan den identitet som 
hon eftersträvar hemma och den hon eftersträvar i skolan. Den här konflikten får sin 
upplösning, dels genom att Jenna förstår att hon kan visa sina känslor och ändå ac-
cepteras bland de populära, dels till sist genom mammans död, som trots allt innebär 
en slags befrielse. Jenna får äntligen känna sig som en liten flicka, och ge utlopp för 
sin sorg och längtan.  
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Ontologisk trygghet 
Sist följer en analys av huruvida Jenna har en känsla av grundläggande tillit och 
därmed en ontologisk trygghet. Jenna verkar bära med sig en grundläggande tillit 
från sin tidiga barndom, då båda föräldrarna fortfarande fanns där för henne. När 
Jennas mammas sjukdom börjar förvärras, förlorar Jenna en del av sin ontologiska 
trygghet. Hon lovar sig själv att ifall hennes mamma dör, ska hon ta livet av sig. 
Jennas trygghet och vilja att fortsätta med sitt liv är beroende av att mamma finns. 
Jennas beteende är värt att notera, då det kan tyckas märkligt att hon plötsligt vill 
förändra sin identitet samtidigt som hon har det så jobbigt på grund av sin mammas 
sjukdom. En förklaring till detta beteende kan vara att Jenna känner ett större behov 
av att bli sedd och vara någon, d.v.s. att hon söker efter ett sammanhang att ingå i 
som är mer tydligt än vad som tidigare var fallet, eftersom hennes ontologiska 
trygghet p.g.a. mammans sjukdom är hotad. Hon återfår till sist sin ontologiska 
trygghet, trots sin mammas bortgång och bestämmer sig för att ta tillbaka sitt löfte 
att ta livet av sig. Detta kan ske tack vare det sammanhang som utgörs av hennes 
nya vänner och dessutom genom att hon inser att hennes morföräldrar faktiskt kom-
mer att finnas till för henne, som hennes mamma tidigare gjorde, även om de så klart 
aldrig kommer att kunna ta hennes plats.  
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7.8 Sammanfattning 

Här vill vi göra en sammanfattning av de ovan gjorda analyserna utifrån våra fråge-
ställningar, för att ge en helhetsbild av vad vi funnit i böckerna. Den första fråge-
ställningen är:  
 

• Hur är de vuxna utanför familjen som huvudpersonen eventuellt har tillgång 
till integrerade i samhället?  

 
Genomgående ser vi att det i stor utsträckning saknas vuxna utanför familjen som 
huvudpersonerna kan vända sig till. De få vuxna personer som skildras representerar 
dock roller som är positivt integrerade i samhället, så att de fungerar som goda före-
bilder för de unga människorna. Dessa vuxna kan fungera som en språngbräda mel-
lan beroendet av föräldrarna och integreringen i det omkringliggande samhället som 
en självständig individ.  
 

• Vilka bilder får huvudpersonen av att vara vuxen med avseende på vuxen-
världens attraktivitet? 

 
Vi konstaterar att svaren på den här frågan varierar i stor utsträckning. I de flesta fall 
har huvudpersonen åtminstone någon vuxen i sin omgivning som lyckas förmedla en 
positiv bild av att vara vuxen. Det finns dock även exempel på böcker där huvudper-
sonen inte har någon vuxen person som förmedlar en positiv bild av att vara vuxen. 
Värt att notera är att de unga människor som helt saknar vuxna som förmedlar posi-
tiva bilder, ändå kan behålla eller återfå en framtidstro, ofta tack vare en jämnårig 
person. 

 
• Hur kommer huvudpersonens livsstilssökande till uttryck? 

 
I samtliga böcker ser vi att huvudpersonerna tänker mycket kring vilka de är och 
skulle vilja vara. Deras tankar och handlingar kring livsstil speglar delvis det faktum 
att de är unga och därför genomgår en identitetsskapandeprocess som i stor utsträck-
ning handlar om att passa in i gruppen. Detta gäller främst för de yngre huvudperso-
nerna. Hos de äldre går det att se att livsstilssökandet är mer kopplat till att välja en 
självidentitet som fungerar och som det går att trivas med. Livsstilssökandet kom-
mer också till uttryck i de konflikter som uppstår i samband med att huvudpersoner-
na vill förändra sina identiteter. Detta gäller oavsett vilken ålder huvudpersonen har.  
 
Det som Giddens avser då han talar om livsstilssökande är huvudsakligen det faktum 
att individen i det senmoderna samhället tvingas konfronteras med ett stort antal 
valmöjligheter. I det avtraditionaliserade samhället har individen frihet att göra 
självständiga val. Vi ser att detta påverkar personerna i böckerna i deras funderingar 
kring vilka de är och vill vara. Ingenting är självklart och givet i deras liv, de har sin 
fulla frihet att utforma sina liv som de vill, och detta medför tankar om hur de ska 
vara och bete sig.  

 
• Vilken känsla av tillit/ontologisk trygghet ger huvudpersonen uttryck för? 
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Vi ser att nästan alla huvudpersonerna ger uttryck för en förvånansvärt stark till-
lit/ontologisk trygghet med tanke på deras svårigheter, men att den sviktar. Vi har 
funnit att det ofta i böckernas handling inträffar något som sätter huvudpersonernas 
tillit/ontologiska trygghet på prov. I alla böckerna ser vi att tilliten består, med hjälp 
av omgivningens omsorger. För att ha en ontologisk trygghet är det en förutsättning 
att ha haft tillgång till trygga föräldrar under den tidiga delen av sitt liv och det har 
de flesta huvudpersonerna haft. Vi finner att föräldrarna även under de tidigare ung-
domsåren har en essentiell funktion att fylla för tonåringarnas ontologiska trygghet. 
Om föräldrarna av någon anledning sviker ungdomarnas tillit, får det konsekvenser 
för den ontologiska tryggheten. 
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8. Diskussion 
I detta kapitel följer en diskussion om resultatet av analyserna och därmed svaren på 
frågeställningarna. Vi diskuterar även hur dessa kan kopplas till teorierna i sin helhet 
samt till övriga delar av uppsatsen. Vi diskuterar även övriga iakttagelser, som går 
utanför själva frågeställningarna, som går att koppla till teorin, bakgrunden och den 
tidigare forskningen.  
 
Den första frågeställningen är: 
 

• Hur är de vuxna utanför familjen som huvudpersonen eventuellt har tillgång 
till integrerade i samhället?  

 
Vi konstaterar att det finns få vuxna utanför familjen som huvudpersonen har till-
gång till, men att de som finns ändå är tydligt integrerade i samhället. Ramström 
menar att det är nödvändigt för tonåringarnas vuxenblivande att det finns alternativa 
identifikationsobjekt för att underlätta separationen från föräldrarna. En annan del av 
tonåringarnas vuxenblivande är integrationen i samhället utanför familjen. Även i 
detta sammanhang är det viktigt att ha tillgång till vuxna som är tydligt integrerade i 
samhället och på så sätt kan fungera som goda förebilder för tonåringens utveckling.   
 
Bjurström skriver om Mays syn på vuxenblivande att det krävs av den unga männi-
skan som ska bli vuxen att han/hon kommer till rätta med samhället, med sig själv 
och med livet i sin helhet. Den av huvudpersonerna som ger starkast uttryck för att 
ha kommit underfund med dessa saker är Hannah. Hon har gjort ett tydligt val av 
hur hon vill leva och har många funderingar om hur samhället ser ut och hur hon vill 
att det ska se ut. Hon har även tagit ställning i moraliska frågor och har en livsfiloso-
fi, vilket Mays anser vara ett uttryck för att ha kommit underfund med livet i sin 
helhet. Det är anmärkningsvärt att det endast är Hannah som ger uttryck för att ha 
kommit underfund med dessa saker. Det faktum att de flesta huvudpersoner dock 
upplever svårigheter med att komma underfund med sig själva illustrerar alltså att 
det föreligger problem att bli vuxen.  
 
Bjurström skriver att övergången från barndom till vuxenliv försvåras i dagens sam-
hälle p.g.a. klyftan mellan de åldersspecifika livs- och erfarenhetssfärerna. I samtliga 
böcker ser vi att avsaknaden av vuxna är markant och att den kontakt mellan ung 
och vuxen som finns inte är speciellt djup eller förtrolig, vilket visar på denna klyfta. 
Även Ramström poängterar vikten av tillgång till vuxna för att underlätta integratio-
nen av de unga i vuxensamhället. Det finns dock ett par exempel, i de böcker vi läst, 
på huvudpersoner som har tillgång till sådana vuxna som de kan ha en djupare rela-
tion till. Ett positivt exempel, från de böcker vi har analyserat, är relationen mellan 
Katrin och Marie. Marie bidrar till en förståelse för att de vuxnas problem kan vara 
desamma som de ungas. Relationen mellan dem är ett exempel på hur ung och vux-
en kan mötas och ha förståelse för varandra.  
 
I Adamsons studie om ungdomar och identitet framkommer ovanstående problema-
tik. Studiens resultat visar på att kontakten mellan ung och vuxen inte är tillräcklig. 
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Adamson kommer fram till att de vuxna har en betydande inverkan på de ungas 
självkännedom. De unga upplever att de har behov av att ha vuxna i sina liv efter-
som de har kunskaper och erfarenheter som de kan dela med sig av. I böckerna ser vi 
ett exempel på en sådan relation mellan Elias och Signe, där Signe delar med sig av 
sina erfarenheter för att stödja Elias i hans utveckling. Signe har förmåga att sätta sig 
in i och förstå Elias situation och kan få honom att själv förstå sin situation. Hon är 
ett tydligt exempel på vad Ramström kallar en generativ vuxen, d.v.s. som inriktar 
sina krafter på omsorgen om den nya generationen. 
 
I samband med diskussionen om generativa vuxna vill vi även göra en koppling till 
hur samhället i viss mån har tagit över den omvårdande funktionen som tidigare låg 
hos familjen. Giddens talar om ”expertsystem” som idag tagit över kunskaperna om 
sociala relationer och självets intima sidor. Ramström å sin sida talar i Habermas 
termer om att systemvärlden har tagit över livsvärldens funktioner. Exempel på hur 
den omvårdande funktionen har förflyttats från familjen till samhället är skildringen 
av Jenna och Toves situationer. Både Jenna och Tove får experthjälp av psykologer 
och socialarbetare i deras bearbetning av en svår familjesituation.  
 
Den andra frågeställningen är: 
 

• Vilka bilder får huvudpersonen av att vara vuxen med avseende på vuxen-
världens attraktivitet?  

 
Ramström påpekar vikten av den unga människans integration i samhället utanför 
den familj han/hon lämnar och att det är inom detta område som dagens samhälle 
har några av sina största brister. Dessa brister grundar sig dels i att vuxenblivandet 
inte längre betraktas som det självklara målet för den unges identitetsprocess och 
dels i att de vuxna inte förmedlar vuxenvärldens attraktivitet. Att vuxenblivandet 
inte längre ses som tonårstidens mål, varken av de unga eller av de vuxna, beror en-
ligt Ramström dels på tonårsindustrin och dels på ett ökat främlingsskap mellan ge-
nerationerna. Även de svagare familjebanden, som är en följd av avtraditionalise-
ringen, bidrar till detta ökade främlingsskap. Det faktum att vuxenblivandet inte 
längre ses som tonårstidens mål skulle, som vi ser det, kunna vara en förklaring till 
att de vuxna inte förmedlar vuxenvärldens attraktivitet till de unga. I analyserna av 
böckerna har vi sett att de flesta av huvudpersonerna har föräldrar som genom sina 
exempel förmedlar en bild av att vara vuxen som är ansvarstagande och livsduglig. 
Vi har tolkat detta beteende som att dessa vuxna förmedlar en i grund och botten 
positiv bild av att vara vuxen. Vi anser dock att detta förmedlande borde kunna vara 
mycket tydligare, och att bristen kanske beror just på att de vuxna inte ser vuxenbli-
vandet som tonårstidens huvudtema. Enligt Ramström skulle alltså generationerna 
vara främmande för varandra, vilket vi tycker oss märka är fallet i böckerna.  
 
Ramström anser att den unga människans inställning till att bli vuxen påverkas av de 
vuxnas sätt att hantera sina liv i relation till omvärldens hot och hopp. Han menar att 
vi hela tiden möts av mediernas ständiga ström av budskap om katastrofer av olika 
slag och att den unga människans  vuxenblivande kan påverkas negativt ifall de vux-
na är resignerade inför tillvaron.  
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I böckerna finns det vitt skilda exempel på de vuxnas sätt att förmedla vuxenvärl-
dens attraktivitet. I berättelsen om Hannah skildras inga vuxna människor som på ett 
tydligt och direkt sätt förmedlar någon särskilt positiv bild av att vara vuxen, men 
Hannah vill faktiskt, trots detta, inget hellre än att bli vuxen. Hon funderar väldigt 
mycket kring varför det är så att ingen vill vara vuxen och ta ansvar. Det är intres-
sant att konstatera att Hannah har en sådan bild utan att ha tillgång till några vuxna 
som förmedlar detta till henne. I boken om Jimmy skildras mamman som en vuxen 
person som förmedlar en mycket positiv syn på att vara vuxen trots hennes egna 
upplevelser av våld. Idas mamma däremot förmedlar en stark resignation inför livet 
genom sin depression. Trots detta klarar Ida till slut av att se ljust på framtiden och 
det är tack vare Sandor som detta kan ske. Detta tyder på att det inte måste vara en 
vuxen som förmedlar vuxenvärldens attraktivitet.  
 
Vi kopplar även dessa resonemang till Baumans tankar om problematiken runt att 
individen idag måste påta sig uppgiften att välja en identitet med dragningskraft som 
passar marknaden. I den utsträckning som samhället misslyckas med att uppmuntra 
de unga människorna att bli vuxna, kommer samhället att sakna sådana medborgare 
som har utvecklat den integrativa aspekten av sin identitet. Sådana människor har 
inte uppnått det mål som Ramström menar att identitetsskapandet ska leda till, näm-
ligen en sammanhängande känsla av att vara infogad i ett socialt sammanhang. Utan 
en sådan känsla antar vi att individen får svårigheter med att välja en för samhället 
dragningskraftig identitet. 
 
I detta sammanhang vill vi också göra en återkoppling till Sernhede, som menar att 
adolescensens uppgifter är att göra individen fri från de bindningar till ”föräldrare-
presentationerna” som formats i den tidiga barndomen. Detta medför även ett brott 
med den samhälleliga ordningen, och Sernhede menar att det kan uppstå en kris för 
samhället ifall det inte lyckas med att foga in de unga i livsformer där identifikatio-
nen med samhället återskapas. Sernhedes resonemang är ett sätt att visa på relatio-
nen mellan å ena sidan de ungas separation från familjen och å andra sidan deras 
integrering i samhället och vuxenvärldens attraktivitet. Resonemanget visar på pro-
blemen som uppstår för hela samhället om de ungas separation och återintegrering i 
samhället inte lyckas. Vi ser att i de flesta av böckerna finns det inte någon struktur 
som handskas med de här problemen. Det finns inte några platser för möten mellan 
unga och vuxna. Detta är också vad Adamson finner i sin studie om ungdomar och 
identitet. 
 
De sista frågeställningarna är: 
 

• Hur kommer huvudpersonens livsstilssökande till uttryck? 
 

• Vilken känsla av ontologisk trygghet/tillit ger huvudpersonen uttryck för? 
 
Vi väljer att presentera diskussionen kring dessa frågeställningar tillsammans därför 
att de är så intimt sammankopplade med varandra. 
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Giddens anser att det behövs en berättelse om självet för att självidentiteten ska fun-
gera som ett sammanhängande fenomen. Vidare menar han att livsstilen kan länka 
samman alla olika möjligheter till ett ordnat mönster, vilket behövs för att behålla en 
känsla av ontologisk trygghet. Vi ser att det hos huvudpersonerna i böckerna finns 
ett mycket stort behov av att få ge ord åt en berättelse om sig själv. I flera av böck-
erna är det till och med så att möjligheten att få berätta om sig själv skildras som 
hela handlingens vändpunkt. Från att ha haft en otydlig bild av sig själv kan huvud-
personerna, efter att ha mött människor för vilka de kan berätta om sig själva, ut-
veckla en starkare känsla för vilka de är. Detta medför att de kan se mycket ljusare 
på sin tillvaro och ha en tyd ligare bild av vart de är på väg i livet. I boken Solar 
plexus skildras hur Tove, i sitt möte med Taz, får tillfälle att berätta om och därmed 
reflektera över sig själv. Taz intresserade frågor om vad Tove tycker om att göra 
o.s.v. medför att Tove blir medveten om sin avsaknad av någon verklig identitet. 
Hon vet inte vad hon tycker om att göra, och samtalet får henne att vilja ändra på 
detta faktum. Ett annat exempel är boken om Elias, där Elias i mötet med Signe, 
Anna och Julia får möjlighet att reflektera över sig själv och till sist vågar berätta, 
vilket medför att han får en tydligare känsla för sin situation, hur den har varit och 
hur den skulle kunna förändras. 
 
Vi ser att för de personer som saknar, eller som har en problematisk relation till, en 
förälder, blir den saknade eller problematiska föräldrarelationen en viktig bestånds-
del i berättelsen om dem själva. Så länge som huvudpersonen inte har någon tydlig 
förklaring till förälderns försvinnande eller problematiska beteende, är berättelsen 
om självet otydlig och uppehålls vid frågorna och undringarna om föräldern ifråga. 
Vi ser att denna fixering vid föräldrarna i fråga på sätt och vis tar upp plats i berät-
telsen om självet som annars kunde ha ägnats åt personen själv. När huvudpersoner-
na får en förklaring till förälderns försvinnande eller problematiska beteende kan 
berättelsen om självet ändra riktning, så att fokus hamnar på huvudpersonen själv. 
Ett exempel från böckerna är Katrin som, när hon får veta bakgrunden till sin mam-
mas försvinnande, kan börja fokusera på det som verkligen är hon. Detta bidrar till 
att hon tar kommandot över sin egen berättelse och tillåter sig att göra egna val som 
inte är styrda av en avlägsen mammafigur.  
 
Berättelsen om självet bidrar alltså till en sammanhängande självidentitet, enligt 
Giddens. Vidare säger Giddens att det sätt, på vilket individen lever, d.v.s. livsstilen, 
fungerar som en materiell inramning till berättelsen om självet/självidentiteten. Be-
rättelsen om självet kan bidra till en livsstil som länkar samman olika möjligheter så 
att en känsla av ontologisk trygghet kan bibehållas. Eftersom en livsstil är ett mate-
riellt uttryck för berättelsen om självidentiteten så blir följden av en tydligare berät-
telse även en för individen mer fungerande livsstil. En sådan livsstil menar Giddens 
bidrar till en bibehållen ontologisk trygghet. Vi ser detta tydligt hos vissa av huvud-
personerna. En bristande tillit, som grundar sig i en dålig relation till föräldrarna, 
kan genom att huvudpersonen skapar en tydligare berättelse om sig själv, bidra till 
att reparera den ontologiska trygghet och därmed tilliten. Ett exempel på detta från 
böckerna är Ida, som har en ganska sviktande tillit eftersom hennes mamma är de-
primerad och Ida inte vågar lita på henne. Genom att Ida kommer i kontakt med 
Sandor och vågar berätta om sig själv, får hon en möjlighet att komma fram till vem 
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hon är. Detta bidrar till att hon kan skapa en livsstil som passar in på den hon är och 
som därför bidrar till en ontologisk trygghet. 
 
En ytterligare iakttagelse i samband med livsstil och berättelsen om självet är att 
själva ”upptäckten” av berättelsen om självet kan bidra till att individens framtidsvi-
sion också träder fram och blir tydligare. En berättelse måste leda framåt. Vi ser hos 
t.ex. Tove och Ida, som båda två haft en bristande tillit, hur deras framtidstro väcks 
till liv då de får tillfälle att berätta om sig själva och därmed får en tydligare känsla 
för vilka de är och i vilket sammanhang de ingår. Med detta följer också en vilja att 
hitta sin väg i livet. Ida bestämmer sig för att ta tag i sina studier. Tove vill helt en-
kelt fortsätta leva. 
 
I samband med frågan om livsstil och självidentitet vill vi även göra en koppling till 
Bjurströms redogörelse för hur ungdomsgruppens ställning i samhället har föränd-
rats. Han skriver att ungdomars enda sätt idag att tillägna sig en identitet är att kon-
struera den, genom att köpa en komplett livsstil. Tidigare fick ungdomarna sina 
identiteter bekräftade genom att de fyllde sina funktioner som delar av produktionen. 
Ungdomarna är idag inte en del av produktionen och måste därför aktivt hitta sätt att 
definiera sina identiteter.  
 
Även Ziehe diskuterar hur ungdomars situation i samhället, i och med den kulturella 
moderniseringen, har förändrats och menar att detta påverkar förutsättningarna för 
identitetsutveckling eller identitetsutprovning. Ungdomar kan iaktta och uppleva 
många olika eller rent av ömsesidigt uteslutande livsstilar som är omöjliga att und-
fly. Dessa iakttagelser framtvingar val, som inte nödvändigtvis  går att realisera. Idag 
måste var och en utveckla sin identitet mot bakgrund av de bilder av olika glamorösa 
livsstilar som förmedlas via massmedierna, via kultur- och medvetandeindustrin. 
Detta leder till en social och psykisk konkurrens som hela tiden är närvarande. Ett 
exempel från böckerna som vi har läst är Jenna, som är väldigt missnöjd med att inte 
vara någon i skolkamraternas ögon, och hela tiden jämför sig med skolans populära 
personer. Hon tror inte att det är okej att bara vara tråkiga, mesiga, vanliga Jenna. 
Även i boken om Sandor och Ida skildras dessa företeelser. Sandor och Ida diskute-
rar mycket runt konflikterna som uppstår i livsstilssökandet. De har funderingar 
kring hur de ska kunna veta vilka de är och vilka bilder andra människor har av dem. 
Detta ser vi som ett tydligt uttryck för den press som finns på att man ska vara någon 
och att det kan framstå som viktigare att ha rätt framtoning än att verkligen vara sig 
själv. 
 
I följande text vill vi diskutera det vi funnit i våra analyser i relation till Barras 
forskning om ungdomslitteratur som vi beskrivit tidigare i uppsatsen.  
 
Barra skriver om hur det i några norska ungdomsböcker skildras att ungdomen ham-
nar i en social mellanposition, fastklämd mellan barndom och vuxen. Barra studerar 
hur generationskonflikten speglas i böckerna och hur de vuxnas roll ser ut i den unga 
människans socialiseringsprocess. Hon finner att endast de föräldrar som tar på sig 
rollen som omsorgspersoner är de verkliga stöttepelarna i den unges identitetssökan-
de. För att fungera som en bra förebild ska föräldern inneha vissa auktoritetsegen-
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skaper. Endast i en av böckerna ser Barra ett föräldrapar med sådana auktoritets-
egenskaper. Barra menar vidare att i de böcker där den vuxnes auktoritet är tydlig 
löses generationskonflikten enkelt, till skillnad från i de böcker där huvudpersonens 
föräldrar är helt frånvarande eller brister i sin auktoritet. I dessa böcker blir det 
tydligt hur den unges liv blir helt avskilt från de vuxnas verklighet vilket bidrar till 
att de vuxna inte får möjlighet ge svar på viktiga samhällsfrågor. På så sätt försvåras 
föräldrarnas chans att vara en bra förebild för den unge.  
 
Dessa iakttagelser stämmer mycket väl överens med de iakttagelser som vi gjort i 
våra analyser. Generationskonflikten och den roll som de vuxna spelar i de ungas 
integration i samhället är ju något som vi diskuterar i analyserna och i ovanstående 
diskussion. Vi ser tydligt i böckerna att det finns klyftor mellan de unga och de vux-
na och att det skulle vara önskvärt med en bättre kontakt mellan generationerna. 
Barras iakttagelse att det endast är de föräldrar som tar på sig rollen som omsorgs-
personer som är till verklig hjälp i den ungas identitetsskapande styrker våra egna 
iakttagelser att generativa vuxna är viktiga. 
 
Ungdomslitteraturen har enligt Barra förändrats från att ha varit ideologiskapande 
och att ha romantiserat vuxenhet, till att förmedla öppenhet och oförutsägbar som 
något positivt, eftersom detta ålägger individen ansvaret för och påverkan på det 
moderna identitetsprojektets utformning. Barra anser att det viktigaste redskapet i 
utvecklingen av den egna identiteten är förmågan att skapa sin egen berättelse och 
detta ser hon uttryck för i litteraturen. Hon menar också att läsandet av skönlitteratur 
bidrar till att läsaren kan utveckla sin egen förmåga att skapa berättelsen om sig 
själv.  
 
I våra böcker ser vi mycket tydligt hur viktigt det är för huvudpersonerna att använ-
da berättandet som hjälp i sitt identitetsskapande. Barra gör även en återkoppling till 
den effekt, som detta skildrande av berättandet som en viktig faktor i identitetsska-
pandet, får för läsaren. I detta sammanhang vill vi nämna Ulfgards och Bärebrings 
studier om hur läsning av skönlitteratur kan ha en identitetsstärkande funktion. Den-
na effekt är ingenting som vi studerar i denna uppsats, men som vi i uppsatsen inle-
dande kapitel tagit upp som en bidragande faktor i denna uppsats relevans för den 
biblioteks- och informationsvetenskapliga kontexten.  
 
Vi vill också relatera det vi ser hos huvudpersonerna till de utvecklingsfaser som 
Lalander och Johansson menar att tonåringar går igenom.   
 
I bakgrundskapitlet om ungdomars utveckling har vi återgivit Lalander och Johans-
sons beskrivning av tonårstiden som en kritisk period präglad av frigörelse från för-
äldrarna. Denna för identiteten kritiska period gör det också möjligt för ungdomarna 
att omforma sina identiteter, efter den första frigörelsen i den tidiga barndomen. De 
åldersintervall som anges för de olika faserna i utvecklingen tolkar vi som relativt 
flytande och gör kopplingar till några av huvudpersonernas handlingar och beteen-
den. Vi ser att t.ex. Katrin håller på att ta avstånd från sin familj och ersätter den 
som kärleksobjekt med till att börja med sin bästa vän Frida och sedan sin pojkvän 
Adam, vilket är ett kännetecken på att befinna sig i fasen tidig adolescens.  
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Då det gäller Ida ger hon uttryck för beteenden och handlingar som är starkt själv-
centrerade och hon är starkt beroende av kamratgruppen, som är ett tryggt socialt 
sammanhang för henne. Samtidigt som hon hyser dessa känslor av oövervinnerlighet 
i kamratgruppen, längtar hon efter att få vara trygg och beroende av sin mamma. 
Detta är tydliga uttryck för högadolescensens processer, såsom Lalander och Jo-
hansson beskriver dem. 
 
Hannah, som är sjutton år och därför kan sägas tillhöra senadolescensen, är tydligt 
oberoende av sina föräldrar och andra vuxna. Även kamratgruppen är mindre viktig 
för henne, då den inte ger henne utrymme att vara den hon är. Längtan efter indivi-
duell frihet syns väldigt tydligt hos henne. Lalander och Johansson skriver vidare 
om hur alternativa gemenskaper ger förutsättning för identitetsexperimenterande, 
och detta ser vi hos Hannah t.ex. då hon möter Andreas och han uppmuntrar henne 
att prova olika sätt att ge uttryck åt sin identitet. 
 
Som en avslutning på denna diskussion vill vi konstatera att de förändringar som 
avtraditionaliseringen fört med sig kan vara både av godo och av ondo. Vi ser att det 
uppstår många bekymmer, sorger och besvär till följd av uppbrutna familjekonstella-
tioner och den klyfta som uppstått mellan generationerna. De unga behöver ha till-
gång till vuxna människor, som har förmåga att agera ansvarsfullt och som finns till 
som stöd för de unga i deras omtumlande utveckling. Avsaknaden av vuxna kan 
dock också medföra att utvecklingen mot en egen identitet skyndas på, därför att 
sorgen och saknaden sätter igång en reflekterande och grubblande process. I bästa 
fall kan detta medföra nya vägar fram till den egna identiteten, som inte är styrda av 
föräldrarna. 
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9. Sammanfattning 
Syftet med den här uppsatsen har varit att studera hur identitetsskapande skildras i 
några svenska ungdomsböcker från 2000-talet. Vi har velat undersöka detta i ljuset 
av de förändringar, som samhället har genomgått och fortsätter att genomgå och som 
till stor del handlar om att traditionerna har släppt sitt grepp om människans vardag. 
Denna avtraditionalisering bidrar till att människan ställs inför val och möjligheter 
som inte existerade i de traditionella samhällena, vilket antas få konsekvenser för 
människans identitetsskapande och val av livsstil.  
 
I uppsatsens bakgrundsdel har vi bl.a. redogjort för ungdomslitteraturens innehålls-
liga utveckling samt för hur ungdomars relation till samhället har utvecklats. Denna 
bakgrund bidrar till att skapa en förståelseram för hur de olika delarna av uppsatsens 
syfte ser ut och vad de betyder. Vi har även presenterat tidigare forskning för att visa 
vad som tidigare gjorts inom närliggande forskningsområden. Vi har funnit att det 
inte finns så många litteratursociologiska undersökningar om ungdomslitteratur och 
identitet och att de som finns antingen handlar om etnisk identitet eller genusidenti-
tet. Den enda undersökning om ungdomslitteratur och identitet, som vi har funnit, är 
dock av stort intresse för vår undersökning eftersom den handlar om självidentitet 
och den unges socialisation.  
 
För att kunna uppfylla syftet att undersöka hur identitetsskapande skildras i ung-
domsböckerna i relation till dessa förändringar, har vi använt oss av två olika teorier 
om identitet och samhälle: psykiatern Jan Ramströms teori om tonåringars identi-
tetsskapande och sociologen Anthony Giddens teori om självidentitet i det senmo-
derna samhället. Ramström menar att identitetsskapande delvis sker i samspel med 
omgivningen och att tonårstidens huvudtema bör vara vuxenblivandet. Av denna 
anledning bör tonåringar ha tillgång till vuxna personer, som kan underlätta deras 
integration i samhället. Även Giddens menar att det finns ett samband mellan yttre 
faktorer och självidentitet och att självidentiteten påverkas på ett särskilt sätt i det 
senmoderna samhället.  
 
Vi har alltså velat undersöka hur psykiatern Jan Ramströms teori om den integrativa 
aspekten av ungdomars identitetsskapande kommer till uttryck i ungdomslitteratu-
ren. Dessutom har vi velat undersöka hur sociologen Anthony Giddens teori om 
självidentitet i det senmoderna samhället uttrycks i de utvalda böckerna. Utifrån 
Ramströms teori har vi formulerat två frågeställningar. Dessa är: 
 

• Hur är de vuxna utanför familjen som huvudpersonen eventuellt har tillgång 
till integrerade i samhället?  

 
• Vilka bilder får huvudpersonen av att vara vuxen med avseende på vuxen-

världens attraktivitet?  
 
Giddens teori har inspirerat oss till att formulera följande frågeställningar: 
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•  Hur kommer huvudpersonens livsstilssökande till uttryck? 
 

• Vilken känsla av ontologisk trygghet/tillit ger huvudpersonen uttryck för? 
 
 
Den metod som vi har använt oss av är kvalitativ innehållanalys. Vi har närläst 
böckerna och i vår tolkning pendlat mellan del och helhet med vårt forskningssyfte 
som utgångspunkt.  
 
De böcker vi har valt att läsa är ungdomsböcker från 2000-talet av svenska författa-
re, och skildrar en svensk vardagsmiljö. Böckerna vi valt finns tillgängliga på biblio-
teken och riktar sig till ungdomar, d.v.s. individer mellan 13 och 19 års ålder. Ett 
annat urvalskriterium var att böckerna skulle vara populära bland ungdomar. För att 
få tips på sådana böcker vände vi oss till två barn- och ungdomsbibliotekarier. 
 

• Hur kär får man bli? av Katarina von Bredow (2004)  
• Sandor slash Ida av Sara Kadefors (2001)  
• Dansar Elias? Nej! av Katarina Kieri (2004)  
• Solar plexus av Marie-Chantal Long (2004)  
• Skulden av Cannie Möller (2004)  
• Ett annat sätt att vara ung av Per Nilsson (2000)  
• I taket lyser stjärnorna av Johanna Thydell (2004)  

 
I resultatredovisningen har vi analyserat böckerna en i taget. En beskrivning av varje 
boks handling föregår dess resultatredovisning. I varje enskild resultatredovisning 
har vi besvarat de fyra frågeställningarna så utförligt som det empiriska materialet 
tillåter. I slutet av kapitlet sammanfattar vi analyserna utifrån de fyra frågeställning-
arna för att ge en helhetsbild av vad vi funnit i böckerna.  
 
Vi har funnit att det i stor utsträckning saknas vuxna utanför familjen som huvud-
personen har tillgång till. Vi har även funnit att de få vuxna personer som skildras 
dock representerar roller som är positivt integrerade i samhället, så att de kan funge-
ra som goda förebilder för de unga människorna.   
 
Då det gäller frågeställningen om vuxenvärldens attraktivitet har vi funnit att hu-
vudpersonen, i de flesta fall, har åtminstone någon vuxen i sin omgivning som lyck-
as förmedla en positiv bild av att vara vuxen. Det finns dock även exempel på böck-
er där huvudpersonen inte har någon vuxen person som förmedlar en positiv bild av 
att vara vuxen.  
 
Den tredje frågeställningen handlar om livsstil och självidentitet, och vi ser att per-
sonerna i böckerna funderar mycket kring vilka de är och vill vara, vilket speglar 
Giddens tankar om hur individen i det senmoderna samhället tvingas konfronteras 
med ett stort antal valmöjligheter. Ingenting är enligt Giddens teori självklart och 
givet i människornas liv, de har sin fulla frihet att utforma sina liv som de vill och 
detta medför tankar om hur de ska vara och bete sig. 
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Den sista frågeställningen handlar om huvudpersonens ontologiska trygghet. Vi ser 
här att de flesta huvudpersonerna ger uttryck för en förvånansvärt stark till-
lit/ontologisk trygghet, med tanke på deras svårigheter, men att den kan svikta. I 
böckerna inträffar ofta något som sätter huvudpersonernas ontologiska trygghet på 
prov. I alla böckerna ser vi att tilliten består, med hjälp av omgivningens omsorger. 
Vi har även funnit att ifall föräldrarna av någon anledning sviker ungdomarnas tillit, 
får det konsekvenser för den ontologiska tryggheten. 
 
I diskussionskapitlet har vi gjort kopplingar mellan resultaten och teorierna i sin 
helhet. Vi har även kopplat resultaten till bakgrunden och den tidigare forskningen, 
samt gjort mer övergripande iakttagelser och försökt knyta ihop uppsatsens olika 
delar. Vi har konstaterat att det går att göra kopplingar mellan det vi finner i böcker-
na och det som tidigare skrivits om hur relationerna mellan unga och vuxna föränd-
rats. Både Ramström och Bjurström menar att det idag finns en klyfta mellan gene-
rationerna, så att unga och vuxna är främmande för varandra. Vi finner i böckerna 
att huvudpersonerna i stor utsträckning saknar vuxna att prata med. Vi har även fun-
nit att det för alla huvudpersonerna är av största vikt för deras välbefinnande att få 
skapa berättelsen om sig själv, om självet, i samspel med andra människor. Då de 
inte har tillgång till några vuxna, som kan vara del i detta samspel, blir det ofta 
jämnåriga personer som hjälper till att skapa berättelsen om självet. Vi gör avslut-
ningsvis en koppling till Barras studie, där hon finner att läsandet av sådan ung-
domslitteratur, som skildrar problemen runt sökandet efter en identitet bidrar till att 
den läsande individen utvecklar sin förmåga att skapa sin egen berättelse om självet. 
Vi menar att de böcker som vi analyserat är av sådan karaktär att de kan bidra till 
sina läsares egna identitetsskapande processer.  
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