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by first time authors published between 1993-2002. The 
purpose is to make the fictitious main characters illustrate what 
conditions and obstacles there can be for the individual of 
today to create a self- identity. Anthony Giddens’ ideas about 
the self in the late modern society are used as a theoretical 
framework. In the core of Giddens’ theory is the concept of 
reflexitivity which means that the self must be constructed in a 
continuous fashion because the overall conditions in society are 
subject to constant change. The questions posed in this study 
are dependable on Giddens in general and the concept of 
reflexivity in particular. The method used is a loose form of 
idea and ideology analysis.  

 
 In the conclusion it is observed that the characters are 

experiencing great troubles in establishing an autobiographical 
reflexive way of thinking, which is of crucial importance for 
the construction of a self identity in the late modern society. 
The main obstacle is the dependence on other people’s notion 
of the self. In a final discussion it is noticed that the globalised 
society involves numerous ways of looking at identity. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund  
 
Sedan ett par decennier finns ett stort intresse bland ansedda teoretiker att diskutera och 
utforska huruvida mänskligheten numera kan sägas leva under en ny samhällsform.1 
Ofta talar man om informationssamhället eller postmoderniteten. Det finns även de som 
betonar den historiska kontinuiteten snarare än det dramatiska brottet. Hur man än 
benämner samtiden, är det uppenbart att stora förändringar skett och sker väldigt 
snabbt. Detta måste få konsekvenser för hur människor lever sina liv och blir till som 
individer.  
 
Inom det skönlitterära fältet i Sverige, berör man alltsedan början av 90-talet ofta 
förhållandet att många yngre författare uppehåller sig kring motiv om identitetssökande 
på en individuell nivå.2 Utgångspunkten för mig är att det finns ett samband mellan 
dessa motiv och den övergripande samhällsutvecklingen. Varför förekommer denna 
sorts romangestalter i sådan mängd just i våra dagar och hur ser deras identitetssökande 
ut med de förutsättningar som omgivningen ger?  
 

Vid detta millennieskifte är både kejsaren och kejsarinnan, staten och det civila samhället, 
nakna, och deras medborgare/barn vandrar runt mellan olika fosterhem. 3  

 
Sociologen Manuel Castells beskriver i tre voluminösa band hur 
informationsteknologin och den långt drivna kapitalismen, med tillhörande 
globalisering, påverkar förutsättningar för den sociala tillvaron. Influenser från världens 
alla hörn ger ett mycket mer splittrat och heterogent samhälle på gott och ont. 4 
Industriepokens rigida institutioner får allt svårare att hävda sin tidigare självklara 
dominans. Det internationella kapitalet skapar ogripbara penningflöden som enskilda 
stater inte har någon kontroll över. Välfärden kan inte längre garanteras och därmed 
undergrävs nationalstatens legitimitet. Även arbetarrörelser försvagas eftersom arbetets 
individualisering/flexibilitet komplicerar möjligheterna till en effektiv organisering. På 
en mindre nivå genomgår också kärnfamiljen och patriarkatet en kris då traditionella 
samlevnadsmönster eroderas. De kulturella kodernas kontinuitet generation efter 
generation bryts och ingenting tycks beständigt.  
 
Castells menar att betingelserna för världens medborgare förändrats så pass mycket 
efter andra världskriget, att vi nu har gått in i vad som kan kallas nätverkssamhället. 5 
Upplösningstendenserna gör att människor sluter sig samman i nya gemenskaper för att 
finna mening och återta kontrollen i skuggan av den skenande utvecklingen. Dessa 
nätverk bygger ofta på ett kollektivt motstånd, där man samlas kring någon enande 
angelägenhet som ofta gäller religion, territorium eller gemensam historia. Extrema 

                                                 
1 Webster, Frank (2002). Theories of the information society, s. 1-29. 
2 Thente, Jonas (1998). http://www.framtidens.roman.se/?/., s. 34-46. 
3 Castells, Manuel (1998). Informationsåldern, ekonomi, samhälle och kultur. Band 2: Identitetens makt, 
s. 364. 
4 Castells (1998), s. 363ff. 
5 Ibid., s. 19-40. 
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varianter av dessa nätverk har inslag av bland annat religiös fundamentalism och 
erbjuder enkla svar i en kaotisk och mångtydig värld.   
 
Anthony Giddens, en annan gigant inom samhällsvetenskapen, har liknande tankar om 
en skenande utveckling där traditionella institutioner eroderas och att detta får stora 
konsekvenser för människan av idag:6  
 

Moderna institutioner skiljer sig från alla tidigare former av social ordning genom sin dynamik, 
den kraft med vilken de underminerar traditionella vanor och seder samt deras globala 
påverkan.7 

 
Medan Castells har en utpräglad sociologisk gruppnivå i redogörelsen över olika 
nätverk och deras politiska implikationer, går Giddens istället ner på en individnivå och 
utreder systematiskt vad som händer när det inte finns något enhetligt 
livsåskådningssystem att relatera till. Hans resonemang verkar ha relevans för hur delar 
av dagens unga skönlitteratur ser ut. Där återfinns ju ofta en stor tomhet vad gäller 
samhällsanknytning och konsistenta levnadssätt.  
 
Intresset ligger inte här i vilka politiska implikationer förlusten av kontroll får, utan 
främst vilka förutsättningar som är gemensamma för oss alla i skapandet av en 
självidentitet, när vi blivit ”lämnade på egen hand”. Tidigare samhällsformer hade ju en 
mer homogen karaktär, med gemensamma projekt och systematiserade tankesystem, i 
form av religion eller politik. Naturligtvis skapas stora möjligheter till 
självförverkligande och det råder onekligen en historiskt unik individuell fr ihet idag, 
men i min studie kommer jag att fokusera på de våndor som kan uppstå i skuggan av 
denna frihet.  

 
 
1.2 Ämnesval och vetenskaplig tillhörighet 
 
Med bakgrund i ovanstående samhälleliga upplösningstendenser ska jag 
litteratursociologiskt analysera några utvalda romandebuter för att ge exempel på 
individens kamp med att formera en självidentitet under dessa nya förhållanden. Hur 
kan samtidens hemlösa tillstånd manifestera sig bland analysmaterialets diktjag och 
karaktärer?  
 
Forsknings- och kritikermässigt har ofta skönlitteraturen behandlats som en avskild 
sektor där enstaka författare representerar en fortlöpande berättelse om estetiska 
landvinningar – en litterär kanon. 8 Vissa utvalda titlar får en närmast helig status och 
behandlas som isolerade och ouppnåeliga storheter. Inom litteratursociologin vidgas 
perspektivet och man fokuserar på litteraturen som socialt fenomen. Istället för att 
värdera verkens originalitet, sätter man in de i sitt övergripande sammanhang för att 
hitta samspelet mellan litteratur – samhälle. 
 
En viktig del av litteratursociologin arbetar textanalytiskt. Skönlitteraturen presenterar 
tillspetsade och dramatiserade situationer som kan åskådliggöra viktiga aspekter av det 
sociala livet. Detta gör den passande till studier om hur omkringliggande 

                                                 
6 Giddens, Anthony (1997). Modernitet och självidentitet 
7 Ibid., s. 9. 
8 Furuland, Lars (1997). Litteratur och samhälle, s. 16-28. 
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samhällstrukturer träder fram i olika sammanhang i tid och rum.9 Föreliggande 
undersökning tillhör denna falang av litteratursociologin som kan kallas samhället i 
litteraturen. Ofta använder man sig av gruppkategorier som klass, genus och etnicitet 
för att nå olika social mönster.10 Jag har ett annorlunda tillvägagångssätt där ambitionen 
är att utreda problem med identitetsskapande som äger tillämplighet för människor i 
allmänhet i vår individualistiska samtid.   
 
Litteratursociologin har mycket vida vetenskapliga ramar. Man kan faktiskt bli 
förvirrad över under vilket ämne viss forskning bedrivs.11 Cultural studies var från 
början i praktiken dåtidens litteratursociologi (1960-talet och framåt), innan intresset 
vidgades till att omfatta hela kulturlivet och hela levnadssätt. Inom cultural studies 
betraktas idag hela världen som en text öppen för analys. En viktig del av ämnet visar 
hur olika livsstilar kan erbjuda mening i det heterogena samhället. Uppsatsen tangerar 
fenomenet livsstilar och jag kommer därför i viss mån att återkomma och relatera 
studien till cultural studies fältet.  
 
Oavsett vilken av ovannämnda vetenskapsgrenar man tillhör, tas ofta hjälp av teoretiska 
modeller från andra discipliner, bland annat socialpsykologin.12 Här praktiseras det 
stora sociologiska perspektivet för att utröna hur individer reagerar på extern påverkan. 
Förhållningssättet är mycket intressant för min studie: Hur individen konstruerar sig 
själv, med de förutsättningar som samhället tillhandahåller. Detta ringar dels in dagens 
individualitet, men även globaliseringens verkningar som griper in i vardagslivet. 
Anthony Giddens som utgör det teoretiska fundamentet i den här uppsatsen, rör sig till 
stor del inom socialpsykologin.  
 
Det är angeläget att klargöra att uppsatsen inte sätter estetiska aspekter på litteraturen i 
fokus. Jag är alltså inte ute efter att bedöma verkens originalitet med tanke på till 
exempel språk och form. Författarnas biografier och uttalade intentioner kommer inte 
heller uppmärksammas. Deras avsikter har antagligen inte varit att skildra samhället i 
stort, men min utgångspunkt är att dessa skapade karaktärer är bilder av vår unika 
tidsanda, och att de inte skulle ha sett dagens ljus i en annan omgivande kontext. 
Texterna utgör alltså material till en litteratursociologisk studie, som förhoppningsvis 
ska blottlägga viktiga samtida samhälleliga mönster. Författarna ses som en del i ett 
kollektivt skapande, där deras verk är en produkt av tidsandan, och inte någon unik 
isolerad uppenbarelse.13 Trots att jag kommer in på individnivå utgör det vida 
perspektivet själva inramningen och förutsättningen för analysmaterialet. 
Framställningen har ett tydligt socialpsykologiskt förhållningssätt. 
 
 
1.3 Ämnets relevans för Biblioteks- och Informationsvetenskap  
 
Informationsvetenskap är ett svårdefinierat ämne med stor bredd som genomgår en 
institutionaliseringsfas.14 Det handlar om dokumentbaserad informationsförmedling, 
vilket kan innebära väldigt olika saker. Föreningen med den traditionstyngda 
                                                 
9 Furuland (1997), s. 24ff. 
10 Svedjedal (1997), s. 72f. 
11 Ibid., s. 70ff. 
12 Johansson, Thomas (2004). Socialpsykologi, s.  9ff. 
13 Escarpit, Robert (1997). ”Skapande förräderi” som nyckel till litteraturen, s. 167. 
14 Höglund, Lars (1999). Biblioteks- och informationsvetenskap som studie- och forskningsområde, s. 2. 
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biblioteksvärlden är heller inte okomplicerad. Skönlitteraturen har länge utgjort den 
dominerande förmedlade informationskällan på biblioteken, och för allmänheten råder 
nog uppfattningen att bibliotekarien ska ha stor kunskap om skönlitteratur i dess olika 
former. För att ge informationsvetenskapen egen institutionell legitimitet, vill många 
företrädare för det spirande ämnet dock inte uppehålla sig med innehållet i dokument, 
utan istället forska kring hur information är organiserad och hur den når fram till 
användare på olika sätt.15 Skönlitteraturen blir då en onödig barlast från det förflutna 
som urholkar ämnet. Detta är inte ett orimligt förhållningssätt. Idag gör ju många media 
anspråk på vår uppmärksamhet, och audiovisuella medier ökar i utlåningsstatistiken 
samtidigt som skönlitteraturen minskar. Därmed skulle man logiskt sett kunna införliva 
till exempel film- och musikvetenskap i utbildningen, vilket skulle få ämnet att svämma 
över.  
 
Min egen ståndpunkt är dock att litteraturen har en unik roll att spela, samtidigt som 
den behöver ett skyddat rum. Med detta menar jag inte någon kulturelitism där 
biblioteken skulle utgöra elfenbenstorn med ouppnåeliga murar för ”lägre” 
uttrycksformer. Det är dock så att mycket av litteraturen inte är lika omedelbar som ljud 
och bild – den hörs och syns inte på samma sätt. Man kan jämföra den exponering en 
ny popartist får jämfört med debutbokens ofta skuggartade och flyktiga tillvaro på 
redan hårt reducerade kultursidor. Det behövs en tryggad plats där litteraturen kan 
uppmärksammas och få liv.  
 
I Biblioteks- och Informationsvetenskap i Borås återfinns ett perspektiv som sätter 
informationsanvändaren i centrum. Carol Kuhlthau är en av pionjärerna på detta 
område och hennes forskning handlar om informationssökningen som en 
meningsskapande process.16 Användaren har ett informationsbehov som genomgår 
olika faser. De tidiga faserna kännetecknas av en stor osäkerhet kring vad det är som 
eftersöks. Användarens världsbild kan komma att konstrueras eller rekonstrueras under 
informationssökningsprocessen. Detta utgör en individuell resa där sökaren bör arbeta 
självständigt på sina egna villkor med ett aktivt lärande istället för att passivt bli 
påtvingad information. Det är rimligt att föreställa sig skönlitteraturen som en mycket 
viktig informationskälla i detta meningsskapande. Den så kallade personliga 
upplevelseläsningen innebär att läsaren upplever aspekter av sig själv genom litterära 
gestalter.17 Tolkningen av texten är i dessa fall mycket beroende av personlig bakgrund 
i kontrast till mer opersonlig läsning där man ställer sig utanför som en neutral 
betraktare, med enda syfte att följa ett spännande förlopp eller handling. Naturligtvis 
behöver inte den ena läsmetoden utesluta den andra, men den personliga 
upplevelseläsningen är troligen svårare att nå genom en kommersiell bokhandel, eller 
med en enkel sökning i bibliotekets katalog. 
 
Rigida klassifikationssystem behöver således kompletteras med personlig vägledning i 
form av bland annat referenssamtal, särskilt under de tidigare faserna. Om inte 
användaren får tillräcklig stimulans kanske sökandet ebbar ut på ett tidigt stadium. Den 
dokumentbaserade informationsförmedlingen sker då delvis via bibliotekarien, som bör 
känna till olika sätt att förhålla sig till skönlitteratur i syfte att relatera till användarens 
behov.  
                                                 
15 Bates, Marcia  (1999). “The invisible substrate of Information Science”, s. 1043ff. 
16 Kuhlthau, Carol C. (1993). Seeking meaning: a process approach to library and information services, 
s. 5-20. 
17 Furhammar, Sten (1996). Varför läser du?, s. 140f. 
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Det är av intresse att knyta an till bildningsbegreppet som ofta förknippas med bibliotek 
och läsande i allmänhet. Förr rådde oftast ett vertikalt förhållande, där vissa kulturella 
yttringar ansågs överlägsna och obligatoriska i en likformig bildningsgång. 18 Man kan 
istället tänka sig en horisontell omorientering där bildning istället står för ett 
individuellt sanningssökande och en vardaglig livsförståelse, med den egna situationen 
som utgångspunkt. Istället för något statiskt och oföränderligt, blir kunskap något 
subjektivt som inte kan prånglas ut som ”eviga sanningar”.  
 
John Budd är en auktoritet inom Biblioteks- och Informationsvetenskap som har 
liknande tankegångar.19 Han betonar att produktion av kunskap är en social aktivitet 
som inte är oföränderlig eller finns oberoende av människan. Kunskap kan därför inte 
lagras på ett okomplicerat eller optimalt sätt som alltid når användaren, då det inte 
existerar identiska individer. Det handlar om hur man ser på människan – som en sak 
eller som unika subjekt.20 Det går knappast att klassificera en roman, så att den på ett 
enkelt sätt når den läsare som behöver den mest.  
 
I detta sammanhang är det också avgörande hur man ser på information 
överhuvudtaget. Metodologiskt finns stor påverkan från det ekonomiska fältet inom 
Biblioteks- och Informationsvetenskap.21 Inom ekonomin finns en tendens att se på 
information som en ”vara” vilken som helst. Därmed blir efterfrågan i kvantitativ 
mening det centrala. Information som skapare av mening är dock inget som enkelt går 
att mäta. En stor skillnad mellan en affärsdrivande bokhandel och bibliotek utgörs av 
den förmedlande professionella länk som bibliotekarien utgör. Både med sin personliga 
vägledning samt i urvalet och i exponeringen av litteratur, som inte styrs av 
kommersiella krafter. Fokus ligger på meningsskapande istället för försäljningssiffror, 
eller om man så vill: personlig upplevelseläsning istället för opersonlig. Om 
bibliotekarien inte är bevandrad i böckernas innehåll, impliceras en förenklad syn på 
information, där det räcker med förmedling via klassificering. Det är viktigt att 
understryka att det ena inte behöver utesluta det andra. Om användaren endast söker 
någon sakuppgift eller teknisk specifikation, är inte den mänskliga förmedlaren lika 
viktig. 
 
I den nuvarande förvirringen över vilken funktion bibliotekarien ska spela, förespråkar 
jag med denna uppsats en traditionell roll – litteraturförmedlaren. Inom skolans och 
yrkeslivets ramar råder ofta rigida former av informationsinhämtning där läroplanen 
ska följas eller konkreta problem ska lösas. Biblioteket bör i alla fall delvis också 
utgöra en frizon där individer tillåts och uppmuntras till eget sanningssökande, på sina 
egna villkor. Skönlitteraturen erbjuder då en dramatisk och tillspetsad verklighet som 
lämpar sig utmärkt för att illustrera olika centrala omständigheter i samtiden, och 
individens förhållande till dessa. Litteratursociologin har det horisontella perspektivet 
där läsarens behov uppmärksammas och där litteraturen inte utgör en självtillräcklig 
storhet. Perspektivet samhället i litteraturen kan därför bidra till att öka kunskapen 
kring olika större sammanhang där individen alltid ingår och bör därför ha en stark 
anknytning till biblioteksvärlden. 
 
                                                 
18 Gustavsson, Bernt (1994). Bildning mellan tradition och modernitet, s. 37ff..  
19 Budd, John (2001). Knowledge and knowing in Library and Information Science, s. 242. 
20 Ibid., s. 267. 
21 Ibid., s. 187-201. 
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Dessvärre står inte denna biblioteksroll särskilt högt i kurs. I ett aktuellt temanummer 
av Biblioteksbladet görs en omfattande kartläggning av den rådande situationen. Där 
kommer många röster till tals, vilka kritiserar den alltmer förhärskande synen på 
förmedling av skönlitteratur som en onödig kvarleva från folkbildningens dagar.22 
Kompetens inom ny IT-teknik står istället i fokus och ger större status i branschen. 
Dessutom har kommunala nedskärningar sedan 90-talets början drabbat 
litteraturförmedlingen hårt. Det är antagligen svårt att se den rationella, omedelbara, 
eller plumpt uttryckt: ekonomiska förtjänsten av skönlitteraturen. Det finns dock en del 
motståndsfickor mot denna utveckling. Bland annat startar år 2005 kursen ”Musa” i 
Stockholm, vilken syftar till att återskapa den tidigare självklara kopplingen 
bibliotekarie – litteratur. Man kan också rikta blicken mot vårt grannland Norge, där 
biblioteksutbildningen präglas mycket starkt av litteratursociologiska frågor.23 Detta 
borde kanske vara fallet även i Sverige, eftersom biblioteken utgör det mest besökta av 
landets kultur- och fritidsinstitutioner24, med skönlitteraturen som den dominerande 
förmedlade informationskällan. 
 
 
1.4 Olika aspekter av identiteten och självet 
 
Detta kapitel tjänar till att illustrera hur begreppen identitet och självet förstås i 
uppsatsen. Några stora teoretiker får representera mycket skiftande uppfattningar om 
jagets roll i samtiden. Dessa sätter in studiens utgångspunkter i ett sammanhang. 
Utgångspunkterna utgörs av Anthony Giddens som behandlas sist i avsnittet. Övriga 
tänkare som redogörs här används alltså inte som teoretisk grund för uppsatsen, utan 
redovisas istället för att tydliggöra mitt valda perspektiv. De stora teoretikerna uttrycker 
sig ofta på ett ganska generellt och allomfattande sätt, vilket gör det svårt att slå fast 
precis under vilka förhållanden och under vilken period de kan tänkas ha sin största 
aktualitet. Publiceringsåren på originalspråken sträcker sig mellan 1980 och 1992. Jag 
utgår från att tankegångarna ska uppfattas som alltmer tillämpbara med tidens gång.  
Jaget och självet fungerar i allmänhet som synonymer, och gör så även genomgående i 
denna uppsats. 
 
Olika forskningsgrenar uppehåller sig alltsedan 90-talet med forskning kring 
identitetsbegreppet, vilket indikerar dess centrala roll i samtiden.  25 Man kan 
exempelvis se på statsvetenskapen där det finns ett närbesläktat syfte med forskningen 
som Manuel Castells: ”Att förstå hur människan utvecklar en självförståelse i 
förhållande till andra – en känsla av tillhörighet och varför detta är av betydelse för 
samhället och politiken”. 26 Gruppfaktorer som etnicitet, sakfråge- och livsstilar är 
viktiga för att förstå hur konflikter uppstår och hur man definierar sig mot ”den andre”. 
Samtidens kaotiska mångtydighet innebär ofta att människor söker sig till 
gruppbildningar där enkla svar tillhandahålls. Identiteten blir då ett ting som man kan 
äga och visa upp.27 Inskränktheten kan innebära en kommunikationskollaps där man till 
alla pris hävdar sin egenart. Fascismen utgör ett varnande exempel på detta. Den är en 

                                                 
22 Zorn, Henriette (2004). Det litterära samtalet – en bristvara?, s. 7f. 
23 Aagård, Martin. Litteraturen högt i kurs i Norge, s. 13f. 
24 Höglund (1999), s. 15. 
25 Peterson Identitetsstudier i praktiken, s. 4. 
26 Ibid., s. 4-12. 
27 Gilroy, Paul (1999). Diasporan och identitetens omvägar, s. 184f. 
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extremvariant på när identitet blir något statiskt och när individen slukas upp av 
massan.    
 
Det finns dock en även helt motsatt tendens i samtiden, som utgör en historiskt mer 
unik företeelse.28 Detta är uppfattningen att individen idag har möjlighet att agera 
oberoende av grupptillhörighet, situation och arv. Naturligtvis gäller fortfarande 
gruppkategorierna, men parallellt blir det alltmer aktuellt att utreda hur den enskilde 
individen skapar sig en identitet på egen hand. Eftersom vi idag lever våra liv i så 
många sociala sammanhang, förstärks upplevelsen av den individuella identiteten 
alltmer.29 Det är primärt utvecklingen i västvärlden som går mot en större individualitet 
än den kollektivism som tidigare rådde och som fortfarande råder i stora delar av 
världen. I bakgrunden behandlade jag dessa nya omständigheter, där individen i allt 
större utsträckning hänger fritt, utan att inordnas under ett konsistent levnadssätt. Detta 
kan uppfattas som individens befrielse från traditionens bojor: 

 
Det unika hos individen och förverkligandet av den inre potentialen blir viktiga värden som 
ersätter den betoning på konformitet som funnits tidigare för att skapa etiska och sociala 
principer och insikter om vilken social position individerna hade i hierarkin.30 

 
Christopher Lasch representerar en mer pessimistiska uppfattning. Han anser att 
friheten och individualiteten leder till en utbredd egocentricitet och jag-fixering.31 
Individen lever alltmer i en bubbla där man får allt svårare att relatera till andra 
människor och samhället som helhet. Livsprojektet handlar om att befrämja 
narcissismen där konsumtionskapitalismen fungerar som en pådrivande kraft. Istället 
för ett tillfredställande självförverkligande, präglas detta liv av en stor tomhet och 
avsaknad av intimitet. Även Thomas Ziehe tycker sig se en stor tomhet i samtiden där 
ungdomar socialiseras in i en ny miljö, där diffusa livsstilar ersätter mer substantiella 
levnadssätt.32 Omedelbar behovstillfredsställelse och tillfällig njutning står i centrum. 
Detta ger en svagt utvecklad jagidentitet där individen ofta ikläder sig redan utformade 
levnadssätt. Den individuella friheten blir då något av en illusion och innebär i själva 
verket nya beroenden. 
 
När man behandlar självet i samtiden kommer man ofta in på frågan om modernitet och 
postmodernitet. Även om individualiteten är en utgångspunkt för bägge dessa begrepp, 
inrymmer perspektiven mycket olika sätt att se på jaget i samtiden. Kenneth Gergen 
kan sägas företräda ett postmodernistiskt förhållningssätt. Han menar att det konstanta 
heterogena informationsflödet ger upphov till en så kallad social mättnad.33 Det 
mänskliga medvetandet har dramatiskt förändrats mot en fragmentisering av 
jaguppfattningen. Gergen har en mycket flexibel syn på jagidentiteten, och en 
uppfattning om människans stora möjlighet att på egen hand anpassa sig till nya sociala 
omständigheter. Han lanserar begreppet multifreni som innebär att individen skaffar sig 
en mångfald överlappande identiteter som dessutom är mycket föränderliga. I den 
postmoderna tillvaron blir livet något av en lek där man på ett gränslöst sätt går in i 

                                                 
28 Alsmark, Gunnar (1997). Inledning, s. 9-19. 
29 Stevens, Richard & Wetherell, Margaret (1998). Jaget i dagens värld – att förena de olika 
perspektiven, s. 369ff. 
30 Ibid., s. 371. 
31 Lasch, Christopher (1981). Den narcissistiska kulturen . 
32 Ziehe, Thomas (1989). Kulturanalyser: ungdom, utbildning, modernitet . 
33 Gergen, Kenneth Jay (1991). The saturated self: dilemmas of identity in contemporary life. 
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olika roller. Begrepp som ändamål, autencitet och uppriktighet har ingen bäring för det 
postmoderna jaget.  
 
Mot denna uppfattning kan man ställa Anthony Giddens som benämner samtiden som 
den senmoderna epoken.34 Hans tolkning av samhällsutvecklingens konsekvenser för 
jaget är att drag som tidigare endast kunnat skönjas nu börjar få en tydligare kontur och 
blir alltmer universella och allomfattande. Sociala förändringar sker allt snabbare och 
det är i mindre grad än någonsin givet hur den enskilda individens identitet ska komma 
att gestalta sig. Nyckelbegreppet hos Giddens är reflexiviteten. Detta innebär att tvivlet 
genomsyrar hela samhällslivet ned till minsta mänskliga beståndsdel. Självet måste på 
egen hand konstruera och revidera sin självuppfattning mot bakgrund av ständigt nya 
informationer och kunskaper, eftersom entydiga förhållningssätt blir alltmer ohållbara i 
en mångtydig värld. Reflexiviteten är intimt förknippad med moderniteten som växte 
fram i Europa på 1600-talet.35 De sista årtiondena av 1900-talet har moderniteten 
alltmer radikaliserats, vilket gjort att reflexiviteten nu genomsyrar hela det sociala livet.  
 
Just på grund av att ingenting längre tycks beständigt måste individen uppvisa en viss 
kontinuitet i sitt liv.36 Giddens uppfattning är att senmoderniteten kräver en synnerligen 
aktiv roll av jaget. Denna roll måste vara autentisk och uppvisa drag av en jagets 
historia eller självbiografi, där individen uppfattar ett samband mellan det förflutna och 
hur man vill att framtiden ska gestalta sig. Även om inte Giddens går i polemik mot just 
Gergen, så ser man tydligt två skilda uppfattningar om jagets förutsättningar i samtiden. 
Gergens uppfattning är ju att självet är fragmentiserat och närmast upplöst och istället 
ersatt av en gränslös flexibilitet, där inget är beständigt. Enligt Giddens skulle den 
ständigt utbytbara identiteten utgöra ett exempel på ett oautentiskt beteende, där jaget 
kastas mellan olika livshållningar utan någon riktning. Förändringar måste istället ske 
reflexivt, och med självets historia och framtid som bakgrund. Livsstilar bör mest tjäna 
som inramning till självbiografin. Giddens pekar vidare på den sociala sfären där olika 
förhållanden till andra människor blir viktiga för jaguppfattningen. Andra individer 
spelar olika roller i våra liv och bidrar till att skapa den bild vi har av oss själva. Den 
sociala sfären präglas i samtiden av vad Giddens kallar det rena förhållandet som 
ständigt är underkastat reflexiviteten. Självet är även kroppsligt. Man relaterar alltid till 
sin fysiska kropp på ett eller annat sätt. Sexualiteten kan till exempel fungera som ett 
uttryck för den övergripande identiteten. Kroppsliga förändringar genom till exempel 
pubertet kan innebära dramatiska förändringar för själva grunden till våra upplevelser. 
Giddens talar om den plastiska sexualiteten, vilket innebär att även människans boning 
är underkastad reflexiviteten. 
 
Giddens ser både risker och möjligheter för individen i den senmoderna epoken. Han 
har ett mer balanserat synsätt än till exempel Lasch som ju är mer entydigt pessimistisk:  
 

Hos Lasch, liksom hos andra som ställt liknande kulturdiagnoser, finns en inadekvat förståelse 
av människans handlande.  Individen framstår som i grunden passiv i förhållande till 
övermäktiga sociala krafter, och det finns en vilseledande eller falsk syn på sambanden mellan 
handlingarnas mikronivå och de mer övergripande sociala påverkningarna.37 

 

                                                 
34 Giddens (1997).  
35 Giddens, Anthony (1996). Modernitetens följder. 
36 Giddens, (1997), s. 9-18. 
37 Giddens, (1997), s. 208. 
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Det finns ett större utrymme för den fria viljan hos Giddens. Individen har en aktiv roll 
i sitt tillblivande. Denna process är emellertid nära förbunden med förändringar i 
samhället.   
 
 
1.5 Syfte och frågeställningar 
 
Det alltmer globaliserade samhället har inneburit dramatiska förändringar för 
människan av idag. Den skenande utvecklingen gör att det blir allt svårare att rota sig i 
ett konsistent och tydligt sätt att förhålla sig till sitt själv och sin omvärld. Detta innebär 
en historiskt unik frihe t från traditionens makt, men även en vilsenhet när individen är 
lämnad på egen hand och omgivningen inte erbjuder de nedärvda ramarna för hur man 
ska leva. Uppsatsens syfte är att, med sociologen Anthony Giddens som utgångspunkt, 
undersöka fyra svenska debutantromaner publicerade mellan 1993 och 2002 för att 
illustrera vilka förutsättningar och hinder det kan finnas för individens 
identitetssträvanden i samtiden. 
 
Frågeställningarna bygger på de centrala element av identitetsskapande som återfinns 
hos Anthony Giddens. Den andra frågeställningen är beroende av den första och inryms 
egentligen i den. Jag kommer att undersöka gestalter från fiktionens värld med fokus på 
följande:  
  
1. Hur ser skapandet av det självbiografiska tänkandet ut, och vilka hot finns mot detta? 
2. Hur präglar den sociala världen med det rena förhållandet och den plastiska 
sexualiteten självets identitet?  
 
Giddens styrande begrepp reflexiviteten genomsyrar och relateras till 
frågeställningarna. Detta innebär att jaget oavbrutet måste revidera sin livssituation, för 
att inte hamna i en destruktiv statiskhet i den ständigt föränderliga senmoderna 
tillvaron. Reflexiviteten bör uppfattas som något nödvändigt och positivt för att jaget 
ska kunna uppnå självständighet och autencitet i sitt liv och inte hamna i beroenden av 
olika slag.  
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2 Teori 
 
Min framställning kommer att bygga på Anthony Giddens teorier som kan sägas ligga 
inom ett socialpsykologiskt fält.38 Han behandlar utförligt självidentitetens 
förutsättningar i vårt senmoderna samhälle. Skildringen är analytisk och inte deskriptiv. 
Resonemanget är alltså på en mycket allmän nivå, där lokala förhållanden inte ägnas så 
mycket uppmärksamhet, vilket kan uppfattas som en svaghet. Man kan jämföra med 
Manuel Castells som bygger sin teoribildning på ett enormt empiriskt material där han 
observerar kulturella skillnader världen över. Det som utgör styrkan i Giddens tes är 
dess allomfattande karaktär som griper in i alla aspekter av det sociala livet för 
människan av idag. Detta är tilltalande då det gör Giddens tillämpbar på de mest skilda 
mänskliga uttryck. Hans eget favoritexempel utgörs av olika former av terapiformer 
som inordnas under individens sökande efter ett fast fundament i tillvaron. Detta är 
intressant då den unga svenska skönlitteraturen ibland benämns som just ”… ett privat 
terapiarbete”39 Även om inte skönlitteraturen behandlas specifikt av Giddens själv, gör 
helhetskonceptet ändå att teorin är mycket användbar även ur ett litteratursociologiskt 
perspektiv. Min ambition är att ge en helhetsbild av teorin, men naturligtvis har jag 
även anpassat den efter mina behov. Jag kanske har gjort mig skyldig till några 
förenklingar och polariseringar för att få ett bättre flyt. 
 
Följande tankegångar kommer att vara styrande för hur uppsatsens analysdel gestaltas 
och utgör den ram som jag valt att tolka materialet efter. Avsnittet är uppdelat i två 
delar där den första delen kan sägas utgöra en makronivå som utvecklar uppsatsens 
bakgrund, nu helt ur Giddens perspektiv. Den andra delen tar på en mikronivå upp de 
sociala följderna av det senmoderna samhället. Det är dessa följder för individens 
identitetsskapande som jag konkret kommer att relatera analysen och frågeställningarna 
efter.  
 
2.1 Förutsättningar – globala påverkningar 
  
Enligt Giddens lever vi nu i kulmen av modernismen – en radikalisering med 
struktureringsdrag som medför nya självidentitetsmekanismer. 40 Dessa drag har 
tidigare funnits som konturer, men präglar nu hela tillvaron. Idag råder en 
diskontinuerlighet och en mer genomgripande förändringstakt än någonsin tidigare i 
historien, vilket beror på tre grundläggande huvudelement:  
 
1. Åtskiljandet av tid och rum: I förmoderna samhällen systematiserade man på olika 
sätt (mer eller mindre avancerat) den särskilda civilisationens referensramar där vissa 
platser utgjorde rumsmarkörer som var förbundna med tidsuppfattningen. Tiden har 
blivit alltmer standardiserad, med följd att de flesta av världens invånare har en enhetlig 
tidräkning och upplever historia och framtid på ett mer likartat sätt än tidigare. Det 
lokala och globala vävs därmed samman på ett historiskt nytt sätt. Detta påverkar den 
andra faktorn:   
 
2. Urbäddningen av sociala institutioner: Relationer lyfts ut från sina sociala kontexter 
och rekonstrueras på olika sätt i tid och rum. Detta sker främst genom abstrakta system 
                                                 
38 Giddens (1997). 
39 Se not 25. 
40 Giddens (1997), s. 24-46. 
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som framförallt består av så kallade symboliska medel och expertsystem. Pengar är det 
mest universella symboliska medlet och bidrar till att människor inte längre behöver 
utveckla personliga relationer eller vara bundna av tiden/rummet för att utbyta varor 
och tjänster. Expertsystemen innebär att hela vårt vardagliga liv är beroende av olika 
sorters expertkunskaper som ingen enskild medborgare kan överblicka eller behärska. 
Detta gäller såväl teknologi som mer intima aspekter av tillvaron (läkare, terapeuter 
o.s.v.). Vardagen kräver att människor har en tillit till expertsystemen, trots att de är 
oöverblickbara. Tilliten bygger långt ifrån alltid på medvetna överväganden och beslut. 
 
3. Modernitetens inneboende reflexivitet: De två tidigare faktorerna gör att traditionella 
institutioner med tillhörande föreskrifter och praktiker urholkas. I förmoderna mer 
homogena och statiska samhällen, fanns standardiserade riter i samband med olika 
livsåldrar. Tillvaron hade en mer eller mindre tydlig inramning, där man påtagligt 
tillhörde en klass och hade en konsistent yrkesidentitet. Det fanns dessutom entydiga 
svar på mening i form av politiska projekt och/eller religiösa läror. Under den 
mångtydiga senmoderniteten måste individen göra ständiga revideringar mot bakgrund 
av nya informationer eller kunskaper. Den enskilde tar ibland hjälp av expertsystemen 
för att hitta en riktning. Även dessa är dock underkastade den allomfattande och 
ofrånkomliga reflexiviteten och kan inte erbjuda några entydiga svar eller lösningar. 
Upplösningen av traditionella institutioner med tillhörande kontinuitet (i tid/rum) 
innebär en historiskt unik frihet som naturligtvis innebär stora möjligheter, men även 
nya sorters ångest, när individen i allt större grad saknar fast förankring i tillvaron. 
Reflexiviteten kan sägas vara det centrala begreppet i Giddens teori om självidentiteten 
och är därmed också styrande för den här uppsatsen. 
 
Alla samhälleliga nivåer präglas av en miljö med ständ iga riskbedömningar som ingår i 
den övergripande reflexiviteten. 41 Riskparametrar som på det stora planet länkar 
samman individen med kollektiva risker. Dessa återfinns ofta på det ekonomiska 
området med ständig konkurrens på arbetsmarknaden och oregerliga kapitalflöden.  
Börsens svängningar, övervakningen av olika hälsoproblem och den stora 
försäkringsbranschen utgör exempel på riskprofilering. Giddens talar i sammanhanget 
om en kolonisering av framtiden. Människan får allt mindre kontakt med det förflutna 
vilket också innebär en allt mer utbredd uppfattning att det inte går att nå kunskap om 
framtiden. Detta innebär att framtiden blir ny terräng som inbjuder till kolonisering där 
många tänkbara scenarion med tillhörande riskbedömningar ingår. Experter gör 
oupphörligen skenbart slutgiltiga utlåtanden, men dessa kan snabbt slå om. Ingen 
undkommer riskklimatet med situationer där man oupphörligt måste omvärdera sina 
handlingar och förhållningssätt.    
 
Naturligtvis har människans liv alltid präglats av olika sorters reflektion. Det jag 
uppfattar som utmärkande för reflexiviteten i det senmoderna samhället, är dess 
oundviklighet och övergripande karaktär som blir den grundläggande förutsättningen 
för det sociala livet i samtiden. Eftersom det inte längre finns några övertygande 
entydiga orienteringssystem har reflexiviteten blivit allomfattande. Det handlar dock 
inte bara om en kvantitativ skillnad. Begreppet har en annorlunda betydelse än i ett 
traditionellt sammanhang. Just det förhållande att orienteringssystemen inte kan hävda 
samma hegemoni som tidigare i historien, innebär också att reflexiviteten i 
senmoderniteten inte har tydliga kulturella ramar på samma sätt som förr. 

                                                 
41 Giddens (1997), s. 135-149. 
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Reflexiviteten får därmed egenskapen av att vara ständigt pågående i en obegränsad 
mångfald som paradoxalt nog kan ge upphov till en utbredd upplevelse av tillvarons 
tomhet.  
 
 
2.2 Följder – individens identitetsskapande under senmoderniteten 
 
”Vi är inte det vi är, utan det som vi gör oss till”42 
 
Svar på existentiella problem om tid, rum, kontinuitet och identitet blir mycket 
mångtydiga i senmoderniteten. 43 För att skydda sig mot dessa ofta söndrande frågor, 
bygger individen upp en skyddshinna av vardagliga rutiner. Vi tar då för givet mycket 
som skulle smulas sönder under skepticismens lupp. Ibland saknas eller räcker dock 
inte vardagens skyddshinna till. Individen kan då drabbas av vad Giddens kallar 
ontologisk otrygghet. Med detta menar han att självets hela verklighetsuppfattning 
eroderas och förlorar sin grund. Det handlar om en instinktiv känsla av det inte finns 
någon oföränderlig storhet eller fast förankrad referenspunkt som fundament i tillvaron. 
Jaget uppvisar då en diskontinuitet i tidsuppfattningen där man misslyckas med att 
konstruera en sammanhängande ”berättelse” om sitt liv. Det går inte att utröna hur man 
blivit den man är, eller var man är på väg. Vidare en tvångsmässig upptagenhet av 
möjliga faror som kan drabba existensen. Ofta misslyckas man också att utveckla och 
bevara en tillit till sin egen självintegritet, med en moralisk tomhet som följd. Något 
som ständigt finns i bakgrunden är hotet om den personliga meningslösheten. 44 
 
För att inte hamna på frihetens bakgård gäller det att ha ett självbiografiskt tänkande för 
att få kontroll över tiden, och inte bli slav under det förflutna.45 Man bör känna av en 
aktiv roll i en sammanhängande personlig livshistoria, där självet inte endast driver med 
som ett löv för vinden. Minnen från förr, liksom förhoppningar och farhågor om 
framtiden, påverkar jaget i nuet. Livet bör utvecklas som en slags berättelse med olika 
tilldragelser eller stationer som representerar förändringar. Då är det även angeläget att 
föra en reflexiv dialog med sitt förflutna och sin framtid i syfte att konfrontera 
påfrestande händelser och vanor som utgör hinder för att återta kontrollen över livet. Vi 
kan annars fångas i inautentiska beroenden som härrör från känslor och tidigare 
situationer som påtryckts oss av andra människor, ofta i samband med barndomen. 
Självet måste utveckla ett personligt trossystem med lojalitet till den egna personen, 
annars riskerar man att ständigt kastas mellan olika livshållningar eller en statisk 
passivitet. Jag uppfattar det självbiografiska tänkandet som den centrala och 
övergripande kategorin i det senmoderna, reflexiva identitetssbyggandet.  
 
När individen hänger löst måste man ständigt besluta om oändliga mängder och typer 
av val om hur livet ska levas.46 Olika livsstilar erbjuder då mer eller mindre integrerade 
uppsättningar praktiker som man följer vad gäller umgänge och konsumtion. Dessa är 
tydliga yttringar av den allomfattande reflexiviteten eftersom de i allmänhet har en 
tillfällig, överlappande och föränderlig karaktär. Livsstilarna kan ge en väl avvägd 

                                                 
42 Giddens (1997), s. 95. 
43 Ibid., s. 49-71. 
44 Ibid., s. 237. 
45 Ibid., s. 89-100. 
46 Ibid., s. 101-108. 
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inramning till biografin och erbjuda ontologisk trygghet, eftersom de oftast innebär 
någon sorts ordning och kontinuitet. Mediernas stora integrering i vardagslivet påverkar 
mångfalden av valmöjligheter och nya gemenskaper på ett både positivt och negativt 
sätt. Fragmentiseringen och differentieringen ökar, men det skapas också nya 
möjligheter för identifikation med företeelser som ligger väldigt långt från ens egna 
fysiska miljö. För människor som lever under utsatta och fattiga sociala omständigheter 
bygger livsstilarna ofta på motstånd och konfrontation. Här återfinns ofta en mycket 
stark koppling mellan det lokala och globala. I sämsta fall kan färdigpaketerade 
livsstilar i kommodifierad form bli styrande för individer utan en egen stark berättelse.   
 
Senmoderniteten skapar rena förhållanden som hänger fritt.47 I det traditione lla 
samhället fanns det yttre faktorer för förhållanden där ekonomiska orsaker och sociala 
konventioner utgjorde viktiga yttre ramar som fastställdes under kontraktsmässiga 
villkor. Dessutom fanns ofta en tydlig arbetsdelning med mannen som försörjare och 
kvinnan som ansvarig för hem och barn. Idag står emotionell tillfredställelse istället i 
centrum. De rena förhållandena är ständigt underkastade reflexiviteten, vilket 
föreställningen om den romantiska kärleken illustrerar i det eviga sökandet efter den 
rätte. Det blir mycket svårt att hitta en balans där bägge parter kan nå en ömsesidighet i 
vad man tillför förhållandet och får ut av det. Reflexiviteten innebär då stora 
spänningar. Behovet av intimitet når ofta tvångsmässiga former när det sociala livet i 
övrigt ofta levs opersonligt. Tilliten är fundamental då världen i övrigt är stadd i ständ ig 
förändring, och yttre stödjepunkter i stort sett fallit bort. För att bygga upp tillit krävs 
intimitet, men det är också avgörande att man känner sig själv: 

 
Det rena förhållandet är en central miljö när det gäller att bygga upp självets reflexiva projekt, 
eftersom ett sådant förhållande både tillåter och kräver en organiserad och kontinuerlig 
självförståelse, vilket utgör medlet för att garantera ett varaktigt band till den andre.48 

 
Man måste alltså ha en medvetenhet och kännedom om sitt jag för att kunna öppna sig 
för den andre och därmed uppnå tillit. Reflexiva processer kan då på ett positivt sätt 
skapa ”gemensamma historier” som ger symmetri, sammanhang och mening.  
 
Mot intimiteten kan man ställa olika sorters beroenden, som innebär ett mer eller 
mindre accentuerat övergivande av jaget.49 När man känner sig säker i sig själv, kan det 
till exempel vara frestande att underordna sig en annan människas vilja för att uppnå 
trygghet. Då formas ens liv efter den andres behov som i värsta fall kan vara nog så 
tvångsmässiga. Det återfinns drag av ojämlikhet, där den underordnade inte erkänns 
som en självständig varelse. Den dominerande har en maktposition och utövar 
påtryckningar för till exempel sex. Eftersom det handlar om en trygghet genom 
statiskhet, präglas beroendeförhållandet av ett tigande och förträngande av problem där 
relationen aldrig utvecklas. Det vanligaste beroendet utgörs annars av den rutinmässiga 
förpliktelsen som inte har lika omedelbart dramatiska drag. Den inramas av vardagens 
skyddshinna.  
 
Beroenden gör alltså att självidentiteten dränks antingen i den andre parten eller 
fixerade rutiner. För att bryta dessa destruktiva mönster och utveckla självet, krävs en 
befrielse från det förflutna. En vanlig situation är att man genom föräldrar fått en bild 

                                                 
47 Giddens (1997), s. 109-121. 
48 Ibid., s. 221. 
49 Giddens, Anthony (1995). Intimitetens omvandling, s. 70-95. 
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av sig själv som innebär ett hinder för att kolonisera framtiden. För att lyckas med detta 
behövs en återerövring av det förflutna, där självhistorien behandlas och ombearbetas.   
 
Sexualiteten har alltmer skilts från fortplantningens behov, vilket gett upphov till vad 
Giddens kallar den plastiska sexualiteten.50 Hur sexualiteten ska vara beskaffad är inte 
längre något givet, utan även den är reflexivt formbar. Den kan också vara ett redskap 
för sociala experiment i en sökande process efter en jagidentitet. Även här återfinns 
tvångsmässiga beroenden som leder till känslor av skam och självförakt, när autonomin 
och reflexiviteten gått förlorad eller aldrig uppnåtts.51 Kroppen är överhuvudtaget ett 
handlingssystem som utgör en viktig komponent i upprätthållandet av en 
sammanhängande identitetskonstruktion. 52 Kroppen bör vara integrerad som en 
avgörande komponent i den övergripande livshistorien. Hur man förhåller sig till sin 
fysiska boning uttrycker alltså ofta den övergripande identiteten. 53 Ibland kan kroppen 
dock istället bli ett instrument som manipuleras av självet. Man separerar då kroppen 
från självet och betraktar den med exempelvis likgiltighet, cynism, hat eller ironi 
eftersom man vägrar acceptera dess faktiska utveckling eller beskaffenhet. Bantning 
och särskilt anorexi innebär till exempel att självet utvecklat ett främlingskap inför sin 
boning.54 Det är ett tvångsmässigt försök sätt att underkasta jaget en strikt koordinerad 
regim, och därmed återfå kontrollen i en kaotisk värld. 
 
Ofta sker uppskjutningar i tid och rum av för självidentiteten kritiska beslut.55 Ibland 
inträffar dock ödesdigra ögonblick, där jaget tvingas ifrågasätta sådant som utgör en 
stor del av självidentiteten. Vid dessa vägskäl gäller det för individen att reflexivt 
återuppfinna sig själv eller att leva icke-autentiskt.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 Giddens (1995), s. 10f. 
51 Ibid., s. 68-75. 
52 Giddens (1997), s. 122f. 
53 Ibid., s. 71-78. 
54 Ibid., s. 127-132. 
55 Ibid., s. 150-160. 
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3 Metod 
 
Metodologiskt använder jag uteslutande textanalys med inriktning på idé- och 
ideologianalys. Där arbetar man ofta med explicita ideologier inom till exempel 
politiken, där kategorier som liberalism och socialism tillämpas.56 Man försöker dock 
även nå implicita åskådningar, vilket blir lite mer komplicerat då dessa inte finns tydligt 
formulerade. Gruppens föreställningsvärld speglar här de sociala villkor människor 
lever under. För mig representerar skönlitteraturen denna föreställningsvärld med mer 
eller mindre omedvetna handlingar och förhållningssätt som inte går att sortera under 
någon enkel vedertagen kategori. En roman är ju oftast inte en tydlig redogörelse för 
ståndpunkter, utan har istället en skildrande karaktär. För att bringa ordning i det icke-
uttalade, tar jag hjälp av Anthony Giddens teorier om det senmoderna samhällets 
återverkningar på individen, med reflexiviteten som raster.  
 
Ideologianalysen innebär ett ständigt pendlande mellan del och helhet.57 Man beskriver 
neutralt ett iakttaget fenomen för att sedan relatera detta till ett särskilt sammanhang. 
Texten i sig betyder ingenting, utan måste tolkas olika beroende på under vilken 
tidsperiod och social kontext man befinner sig i. Min studie kommer att präglas starkt 
av förhållandet mellan del och helhet i undersökningen av den enskildes 
identitetsskapande och de omgivande förutsättningarna för detta, som förstås enligt 
Giddens. Min tolkningsstrategi, med tillhörande definition av mening, går alltså ut på 
att relatera texten till den omgivande kontexten. Diskurs i betydelsen genre och/eller 
språklig omgivning kommer inte ägnas någon uppmärksamhet.58  Risken är att fokus då 
skulle flyttas från den vidare samhälleliga kontexten, där diskursen ingår, som istället är 
föremålet för mitt intresse. Det hade varit mer befogat att redogöra för diskursen om 
texterna hade tillkommit i ett helt främmande sammanhang.  
 
Metodologiskt blir jag starkt beroende av det teoretiska avsnittet. Eftersom det inte 
finns någon färdig mall att arbeta utefter, faller det sig naturligt att kategorisera 
materialet efter nyckelbegrepp hos Giddens. Konkret kommer varje avsnitt att 
koncentrera sig på någon av frågeställningarna. Texterna har ju lite olika karaktär där 
olika aspekter av identitetskonstruktionen blir aktuella. I alla böckerna är alltså inte alla 
delar av frågeställningarna tillämpliga. Den överordnade frågeställningen om skapandet 
av en levnadshistoria, gäller dock för alla av böckerna. Romanerna behandlas en i taget 
för att inte framställningen ska bli för spretig. När en ny bok analyseras, ges en kort 
neutral presentation för att introducera läsaren i ramhandlingen. I slutsatsen görs sedan 
jämförelser mellan analysmaterialet för att se generella mönster, och vilket sorts 
övergripande resultat uppsatsen har gett. Den avslutande diskussionen lyfter blicken 
och resonerar kring studiens resultat. Dessutom sätts uppsatsen in i ett större 
forskningssammanhang. 
 
 
 
 
 
                                                 
56 Bergström, Göran, Boréus, Kristina (2000). Textens mening och makt. Metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys., s. 152ff. 
57 Ibid., s. 166f. 
58 Bergström., s 17. 
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3.1 Urval 
 
Om man gör nedslag i den skönlitterära kritiken från 1990-talet och framåt, finner man 
många exempel på allmän efterlysning av en litteratur som på ett kvalitativt bättre sätt 
kan spegla sin samtid.59 Det är också svårt att finna uttalade och distinkta 
gruppbildningar inom skönlitteraturen idag. En ledande kritiker som Jonas Thente 
pekar dock på tendensen bland unga författare att skriva om omkringdrivande eller 
identitetssökande på ett individualistiskt sätt.60 Ett …”privat terapiarbete” som går mot 
det ”… masturbatoriskt personliga…”. 61 Han skriver vidare i en nedlåtande ton att 
debutanternas problemställningar mer passar inom veckotidningen eller fackbokens 
ram. Min uppsats har ju inte som syfte att diskutera kvaliteten på den samtida unga 
skönlitteraturen, men däremot ska den behandla just de element som kritikerna ofta 
invänder mot. Varför uppehåller författare i allmänhet och debutanter i synnerhet sig 
just nu så mycket kring ”privat terapiarbete” och ett famlande identitetssökande? 
Utgångspunkten för mig är att det finns ett samband mellan dessa motiv och Anthony 
Giddens teorier om individens identitetsskapande i den samtida senmoderniteten. 
Därmed bör dessa debutantverk kunna illustrera vissa centrala drag i samtidens sociala 
liv. 
 
Giddens formulerade sitt teorikomplex i början av 90-talet, och därmed är det lämpligt 
att välja ett analysmaterial som ligger relativt nära denna tidsperiod. De valda 
romanerna publicerades från 1993 till 2002 och ligger således inte före de tillämpade 
böckerna av Giddens utgivningsår. Istället sträcker de sig över det påföljande decenniet, 
vilket är passande eftersom senmoderniteten ska förstås som alltmer eskalerande. Jag 
kommer dock inte göra någon skillnad inom urvalet för att utröna olika grader av 
senmodernitetens följder. Mitt val av debutanter baseras inte bara på grund av deras 
socialisation och relativt unga ålder, utan även i egenskap av just debutanter. Man kan 
tänka sig att det faller sig naturligt för ej tidigare publicerade författare, att behandla 
identitetsproblematiken, då dessa ofta inte formerat sin yrkesroll eller fått allmänt 
erkännande.  
 
Urvalet består av fyra av mottagarna till det så kallade katapultpriset som sedan 1991 
delats ut till föregående års bästa skönlitterära debutant:  
Grattis Gud (1993) av Alexander Skantze, född 1972, 21 år gammal vid 
publiceringsåret. Vattenhjärta (1995) av Cilla Naumann, född 1960, 35 år gammal vid 
publiceringsåret. Det var ur munnarna orden kom (1998) av Mirja Unge, född 1973, 25 
år gammal vid publiceringsåret. Bilder av Malin (2002) av Pauline Wolff, född 1971, 
31 år gammal vid publiceringsåret. 
 
Grattis Gud och Vattenhjärta använder sig av ett berättartekniskt –jag perspektiv. I de 
övriga två böckerna går man också in i ett medvetande, vilket ger en större hanterlighet 
än de andra mer intriginriktade och berättande romanerna som erhållit katapultpriset. 
Urvalet bygger på att man kan följa en huvudpersons individuella utveckling, eller brist 
på densamma. Katapultpriset omfattar även novell- och diktsamlingar. Dessa väljs bort 
                                                 
59 Grive, Madeleine (1997). Romanen som massmedia., s. 2ff. 
60 Thente, Jonas (1998). http://www.framtidens.roman.se/?/., s. 34-46                                                                                                                                                                           
60 Ibid., s. 46. 
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eftersom det skulle bli omständligt att introducera läsaren i alltför många verk. Som 
framgått i metodavsnittet, ligger det ju en fara i att plocka ut enskilda partier ur en 
sammanhängande text. Därmed satsar jag istället på att ge några få böcker en rättvis 
behandling, istället för att skära ut och lappa ihop småstycken efter eget behov. 
Dessutom är det svårt att följa en karaktärs utveckling i diktsamlingar, då dessa istället 
oftast skildrar känslomässiga tillstånd. En styrka med urvalet är att min egen 
förförståelse62 inte ligger så långt från debutanternas, då tidsperiod, ålder och social 
omgivning är liknande.  
 
Det ska påpekas att urvalet inte är en riktigt homogen grupp. Som synes skiljer det en 
del i både födelseår och ålder vid publiceringstillfälle. Det är särskilt Cilla Naumann 
som sticker ut med sin relativt höga ålder och tidiga födelseår. Av de fyra är en av 
manligt kön. Jag kommer inte att styra uppsatsen efter dessa skillnader, men ändå göra 
en viss friare återkoppling i diskussionsavsnittet.  
 
Den verkliga styrkan i urvalet är den rimligt uppnådda slumpmässigheten. Eftersom jag 
vill visa på vissa likartade motiv och tendenser är det intressant om dessa står att finna i 
ett slumpmässigt urval som baseras på det mest etablerade priset i sammanhanget. Detta 
torde innebära att det finns en genklang för de grundtankar som uppsatsen behandlar. 
Dessutom organiserar biblioteken ofta skönlitteratur på temat ”unga författare” eller 
”debutanter”, där de valda titlarna antagligen exponerats i ganska hög grad. 
 
 
3.2 Tolkning och forskningsalternativ 
 
Då analysen har en lös karaktär, utan en vedertagen neutral, och färdig vetenskaplig 
metod, blir tolkningsbegreppet extra aktuellt.63 Uppsatsens upplägg innebär onekligen 
ett subjektivt perspektiv, där mina individuella val som uttolkare styr utförandet, med 
Giddens som roder. I ett sådant sammanhang är det viktigt att ha en medvetenhet om 
hermeneutikens grunder.  
 
Jag bär oundvikligen med mig en förförståelse i arbetet med uppsatsen.64 Man förstår 
aldrig någonting helt förutsättningslöst. Analysen av de skönlitterära texterna kommer 
dels att vara påverkade av min egen person vad gäller språk, livsåskådning och 
personliga erfarenheter, men framförallt av Giddens teoribildning som tolkats genom 
mitt medvetande. Hans-Georg Gadamer konstaterar att förförståelsen också är helt 
nödvändig för att få en riktning i arbetet. Man måste utgå från någon sorts idé för att 
veta vad man letar efter. Det går här att knyta an till Karl Poppers begrepp 
förväntningshorisont.65 Det finns inga ”rena” och teorilösa observationer. Inom 
forskning är det viktigt att vara medveten om och formulera de utgångspunkter man har 
för att få en sammanhängande framställning. Det är först när man kan inordna 
observationerna i en tolknings- och referens ram som de får en mening.  
 
I tolkningsinriktade studier kommer man inte undan den så kallade hermeneutiska 
cirkeln. 66 Denna kräver att man inte rycker något ur sitt sammanhang. Man måste 
                                                 
62 Förförståelse: se avsnittet metod i denna uppsats. 
63 Bergström, s. 172. 
64 Gilje, Nils & Grimen, Harald (1992). Samhällsvetenskapens förutsättningar, s. 183ff. 
65 Ibid., s. 88ff. 
66 Ibid., s. 190. 
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därför ständigt pendla mellan del och helhet. Det finns annars en risk att studiens 
validitet blir lidande. För mig gäller det att inte göra våld på romanerna genom att 
plocka ut enskilda partier som kännetecknande för vad som åsyftas i uppsatsen. Istället 
måste jag relatera dessa stycken till romanen som helhet, och sedan vidare till den 
mycket vida kontexten som utgörs av Giddens syn på det sociala livet i samtiden.  
 
Det hade funnits andra vägar att gå för att behandla analysmaterialet 
litteratursociologiskt. En stark tendens inom ämnet är ju till exempel hur läsaren 
påverkas och skapar mening av texter.67 Då hade en metodologisk individualism med 
tillhörande kvalitativ intervjuanalys passat bäst för att nå identitetsskapande processer i 
samband med läsning av viss skönlitteratur. Jag hade också kunnat studera samspelet 
mellan författare, förläggare och kritiker för att försöka utröna varför just dessa titlar 
blev belönade.68 Undersökningen kunde ha fått en kvantitativ karaktär om jag istället 
fokuserat på spridningen av romanerna. På vilka sätt når de ut till potentiella läsare? I 
ett sådant sammanhang skulle man kunna undersöka debutanternas exponering på 
biblioteken, vilket skulle ge en mer konkret anknytning till biblioteksvärlden.  
 
I den här uppsatsen är det dock de litterära texterna som analyseras ur ett vidare, 
samhälleligt perspektiv. Naturligtvis är inte detta perspektiv något på förhand givet. Det 
finns ju andra sätt att se på den samtida samhällsutvecklingen och jagidentiteten än 
Anthony Giddens vilket framgått i avsnittet ”Olika aspekter av identiteten och självet”. 
I processen där jag övervägde olika sätt att närma mig analysmaterialet, befanns 
Giddens uppfattning om jaget dock vara mest passande.  
 
 
3.3 Tidigare forskning  
 
Jag har redan berört forskning som har betydelse för mitt syfte, eftersom uppsatsens 
ämne oundvikligen tangerar många forskningsfält. Teoritunga namn som Lasch, Ziehe 
och Gergen används dock mest för att illustrera var Giddens står i ett större 
sammanhang. Det är till litteratursociologin och i viss mån cultural studies som jag 
relaterar mitt slutresultat. Min poäng här är att den tidigare forskningen inom 
litteratursociologin präglats av en kollektivistisk syn på jaget.    
 
Intresset för samhället i litteraturen var större för några decennier sedan, vilket den 
aktuellaste forskningen inom litteratursociologi vittnar om.69 Idag är man mer 
fokuserad på att studera det litterära systemet än den skönlitterära texten. Studier med 
läsaren i blickpunkten är också mycket frekventa. Kvinnliga forskare tillämpar 
påfallande ofta ett genusperspektiv. 
 
Inom litteratursociologin är det svårt att hitta studier som explicit behandlar identitet, 
även om det inom perspektivet samhället i litteraturen traditionellt funnits 
tolkningsramar med grupp- och ident itetskategorierna klass och yrke, genus och nation 
som utgångspunkt.70 Liksom varje epok ger sin särprägel på skönlitteraturen, gäller 
naturligtvis samma omständighet vad gäller samhälle – forskning. Identitet har 
knappast någonsin varit så associerad till individen som den varit under de senaste två 
                                                 
67 Griswold, s. 52ff. 
68 Furuland, Lars (1997). Litteratur och samhälle, s. 38-49. 
69 http://www.littvet.uu.se/lsoc/index.htm 
70 Svedjedal (1997), s. 73. 
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decennierna. I en mer kollektivistisk historisk kontext var identitet inte ett lika 
komplicerat begrepp som idag eftersom samhället var mer homogent och individen var 
tydligare inordnad under fixerade förhållanden. 
 
Victor Svanberg var en pionjär inom ämnet och rörde sig över mycket olika platser i tid 
och rum för att visa hur förutsättningarna för människors sociala liv är i ständig 
förändring och hur skönlitteraturen fungerar som samhällsskildrare.71 Typiska studier 
kunde handla om hur borgare och proletärer skildrades av Strindberg under den tidiga 
industrialismens Sverige.72 Eller hur Ivar Lo-Johanssons böcker gestaltade hur 
urbaniseringens 1930-tal innebar att yrken nedärvda sedan många generationer 
försvann och vilka konsekvenser det fick för de berörda.73 Intresset för klassfrågor och 
hur arbetslivet påverkar människor verkar överhuvudtaget ha varit stort inom 
litteratursociologin, då även den förste professorn i disciplinen, Lars Furuland, 
regelbundet återkommer till detta tema.74  
 
Furuland har även utrett hur man kan läsa in tidstypiska nationalistiska strömningar i 
1800-talets litteratur.75 Historiska personer och händelser liksom den svenska naturen 
idealiserades i syfte att skapa en gemensam identitet. Dessutom återfinns inslag som 
syftar till att överbrygga spirande klassmotsättningar. Denna typ av skrifter brukades i 
den mycket spridda Läsebok för folkskolan, som skulle forma de uppväxande 
generationerna. 
 
Inom det nära besläktade ämnet cultural studies finns en stark betoning på 
samtidskultur och där hittar man mer forskning kring dessa nya förhållanden där 
individen på egen hand måste formera sin identitet.76 En utgångspunkt är den 
tilltagande tribaliseringen som innebär att samhället fallit sönder i olika stammar 
grundade på vissa gemensamma angelägenheter. Fokus ligger på hur dessa 
grupperingar skapar mening genom att identifiera sig med kulturuttryck som inte 
nödvändigtvis är de mest näraliggande. Ett tacksamt studieobjekt utgörs av ungdomar 
som ju är inne in formativ fas i livet. Traditionella värderingar kring klass och kön 
ifrågasätts genom de mest disparata livsstilar och symboler av till exempel punkare och 
feminister.77 När homogeniteten och entydigheten i det sociala livet förbrukats, uppstår 
ett vakuum som ibland fylls med utopiska föreställningar. Dessa går ut på ett totalt 
gränsöverskridande där människor inte längre definierar sig mot varandra under enkla 
kategorier som nation, etnicitet och kön, utan istället accepterar mångfalden och bejakar 
den genom ett extremt flexibelt identitetsskapande. Detta implicerar en mycket positiv 
syn på individens kreativa förmåga att orientera sig i den mångtydiga samtiden. De 
flesta grupperingar eller livsstilar bygger istället på motstånd av något slag.  
 
Jag ska ge ett näraliggande exempel på en undersökning inom perspektivet cultural 
studies: Ove Sernhede är en av de mer kända företrädarna för detta perspektiv inom 
Sverige. Hans forskning handlar om hip-hop kulturen i landets förorter.78 Där finns en 
                                                 
71 Svanberg, Victor (1968). Diktaren i samhället. Litteratursociologiska studier. 
72 Ibid., s. 52-63. 
73 Ibid., s. 95. 
74 Furuland, Lars (1991). Ljus över landet och andra litteratursociologiska uppsatser., s. 116-147. 
75 Furuland (1991), s. 64-83. 
76 Johansson, Thomas, Sernhede, Ove och Trondman, Mats (1999). Inledning. Kultur och identitet i 
förändring, s. 7ff. 
77 Johansson, Thomas & Miegel, Fredrik (1996). Kultursociologi, s. 252-263. 
78 Sernhede, Ove (2001). Förortens krigare. Hip hop och utanförskap i Det Nya Sverige, s. 213-233. 
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utbredd ovilja att låta sig införlivas i det etablerade samhället och man både ger uttryck 
för och laddar en stigmatiserad position. Det lokala och globala vävs samman när man 
identifierar sig med andra ungdomar i samma ghettoliknande tillvaro världen över, 
istället för det land man bor i eller respektive föräldrakultur. Från att ursprungligen haft 
starka rötter i den afroamerikanska erfarenheten har hip-hopen utvecklats genom 
korsbefruktningar över världsdelarna. Man kan kalla den en öppen kategori vilket 
innebär att den är öppen för ständiga möten med omvärlden och i ständig rörelse. Själva 
musiken präglas kännetecknande av ett ständigt hoplappande av olika influenser med 
”sampling” och ”mixning” som redskap. Sernhede vidgar perspektivet och pekar på 
globaliseringen som orsak till de nya klasskillnader som är grogrunden för 
ghettoiseringen, med tillhörande motståndsidentiteter. Cultural studies har ofta dessa 
inslag av civilisationskritik, där marginaliserade gruppers livsvillkor och olika uttryck 
hamnar i blickpunkten.79 
 
Inom både cultural studies och litteratursociologin använder man sig av 
gruppkategorier. Min uppsats syftar istället till att nå förutsättningar för självidentiteten 
som äger tillämplighet för människan av idag, oavsett kön, klass eller nation. Cultural 
studies handlar om hur människor skapar mening av kulturella uttryck i en mångtydig 
och heterogen värld. Här återfinns oftast en uppsjö av olika influenser. Min studie har 
mer inriktningen på hur identitetsskapande processer ser ut när livsstilar och kulturella 
ramar är avskalade och inte kan ge stöd åt individen.  
 
Både Svanberg och i viss mån Furuland har efterlyst en litteratur som konkret 
analyserar och brett målar upp en bild av samhället.80 Dessa tankegångar äger visst 
släktskap med en lång tradition inom litteratur forskningen som ibland benämns 
spegelteorin.81 Denna har marxistiskt ursprung och i sin mest förgrovade form fanns det 
krav på att litteraturen skulle tjäna kollektivet, med en spegling av verkligheten på ett 
bestämt sätt. Ofta ses realismen som ett ideal i sådana sammanhang. Begreppet realism 
är mycket svårfångat, men i marxistisk forskning handlar det i allmänhet om en bred 
social skildring av en igenkännbar verklighet i enlighet med vissa berömda 1800-
talsförfattare som Balzac och Tolstoj. Texterna jag använder mig av, har en närmast 
motsatt beskaffenhet. De präglas istället av en stor självupptagenhet och introspektion, 
där den omgivande kontexten med ett undantag, inte ägnas någon vidare 
uppmärksamhet. Min poäng är att detta likväl pekar på ett kännetecknade fenomen för 
just vår tid – reflexiviteten. Denna sätts i samband med en mer individualistisk syn på 
jaget än mycket av tidigare relaterad forskning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
79 Johansson (1996), s. 244. 
80 Svanberg (1968), s. 136ff. 
81 Furuland (1997), s. 28ff. 
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4 Resultat och analys 
 
För att underlätta för läsaren ändrar jag i analysen notsystem. Här används istället 
Harvardsystemet med direkt hänvisning i parentesform. Detta eftersom varje roman 
behandlas för sig och följaktligen upptar många noter i obruten följd. Läsaren vet 
därmed omedelbart vilket verk det rör sig om, och kan enklare följa sidhänvisningarna 
för att se om mina resonemang äger rimlighet. 
 
4.1 Den bristfälliga självbiografin: Damen utan ansikte 
 
Bilder av Malin handlar om Malin som flyttar från landsbygden till sin moster i 
Stockholm för att börja gymnasiet (Wolff, 2002, Bilder av Malin). I vartannat kapitel 
får läsaren ta del av ögonblicksbilder från Malins barndom där fadern utgör en 
dominerande gestalt. Malin skaffar sig ett sommarjobb på ett varv, där hon snabbt 
inleder ett förhållande med den betydligt äldre arbetsledaren Mats Carlsson. Malin är 
påfallande passiv genom hela romanen, både i relationen till klasskamrater och släkt, 
men i synnerhet i förhållandet med Mats Carlsson. Hon har överhuvudtaget svårt att 
relatera till jämnåriga vilket bland annat yttrar sig i hennes tvetydiga reaktion på 
uppvaktningen från en arbetskamrat i hennes egen ålder. Romanen kretsar mycket kring 
sexualitet, både på barndomsplanet och i hennes vuxna liv. 

 
Boken inleds med en mycket talande ögonblicksbild. Huvudpersonen är tillsammans 
med sin far i en seglarjolle på ett öppet vatten någon gång i barndomen (s. 7). 

Det är fadern som styr med sin ena stadiga arm på rorkulten och den andra över den 
lilla flickan. Han låter henne ta över, och med viss oro är det nu flickan som styr.  
 
Därmed startar romanen där det är upp till flickan/kvinnan att hitta rätt kurs. Dessvärre 
finns det knappt någon riktning eller egna initiativ i hennes liv. Istället märks en 
påtaglig frånvaro av reflektion och det som sker uppfattas som oundvikligt. I strikt 
mening är bilder av Malin faktiskt inte en jagroman då huvudpersonen distanserat sig 
från sitt agerande själv och istället betecknar sig som ett ”du”. Det är påtagligt hur 
diktjagets förflutna är en passiviserande faktor. Hennes hela jag finns uttryckligen 
samlat i bilderboken med fotografier från barndomen (s. 13f). Hon har i mycket också 
ett barns perspektiv i receptionen av omvärlden. Människor ses som legogubbar och 
fartyg som blåvalar.   

 
Avsnitten från barndomen korresponderar hela tiden med det vuxna tillståndet, och 
illustrerar den konstant frånvarande eller svaga jagidentiteten: 
 

Modern har ett riktigt parasoll. Det är urblekt med trasig spets och den lilla flickan hittar det i en 
låda bland några dammiga möbler på vinden. Där ligger spetshandskar, sjala r och en hatt med 
tunt flor. Allt är gammalt och skört och aningen för stort när hon sätter på sig det och smyger 
nerför vindstrappan. Hon låser dörren till badrummet och står och vrider sig en stund framför 
den stora spegeln.  
Hattfloret hänger framför hennes ansikte och skymmer det. Ögonen syns knappt ens när hon står 
mycket nära spegeln. Och ändå kan hon se sig själv så tydligt. Hon är damen utan ansikte (s. 66) 

 
Dessa trevande och valhänta försök att klä sig i moderns kläder är inte endast barnets 
obligatoriska lek med en framtida vuxenroll. Istället för att utvecklas genom att kreativt 
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prova sig fram med olika alternativ och förhållningssätt, konserveras barnet in i 
vuxenvärlden. Ovanstående bild är alltså representativ för Malin oavsett ålder. 
 
Det finns en stor tomhet i Bilder av Malin vad gäller hur diktjaget ska leva sitt liv. Hon 
hittar aldrig någon egentlig samhörighet att ingå i. Istället driver Malin runt på egen 
hand, med barndomen som barlast. I själva verket passar hon utmärkt in i Giddens 
resonemang om en ontologiskt otrygg person som upplever en personlig meningslöshet.  
Det finns ingen reflektion om hur hon blivit den hon är eller vad hon kan tänkas bli.  
 
 
4.2 Det rena förhållandet: Att drunkna i den andres blick 
 
Malins relation till sin fader är det i allt överskuggande förhållandet i boken. Detta även 
i partierna från det vuxna livet, trots att han där inte finns fysiskt närvarande. Titeln 
Bilder av Malin syftar på faderns bild och föreställning av diktjaget. Detta även på ett 
konkret sätt med den allestädes närvarande kameran som oupphörligen dokumenterar 
hennes barndom: 
 

Gräset är oklippt och står högt och vajande under äppelträden i trädgårdens bortersta hörn. Den 
lilla flickan har en filt och ligger på mage med ett grässtrå mellan tänderna och läser när fadern 
kommer förbi. Han har kameran med sig, och utan att säga något lägger han sig på mage 
framför henne så att kameran kommer i höjd med hennes ansikte. Några grässtrån kommer 
ivägen, men han låter dem vara där, han ändrar ingenting, och så tittar hon in i objektivet, vickar 
kanske lite på strået mellan tänderna tills hon hör det sugande klickandet, ett långsamt, nästan 
tvekande ljud, två, tre, kanske fyra gånger. 
Han sänker kameran och ler. Den lilla flickan ler tillbaka och böjer huvudet över boken igen (s. 
149f.) 

 
Vid ett tillfälle tar en riktig fotograf en fotosvit av Malin (s. 31f.). Fadern ser på dessa 
med stor avundsjuka eftersom de symboliserar någon annans blick på hans ”lilla 
prinsessa”. Flickan uppskattar dock bilderna. När en ny busschaufför kommer till orten 
uppskattar hon också hans sätt att se på henne som en söt flicka (s. 104ff.). 
 

Hennes få ansatser till en mer aktiv inställning trycks hela tiden ned av fadern. När hon 
skaffar sig ett sommarjobb finns han som en anklagande inre röst (s. 27, 39). Fadern har 
mycket svårt att acceptera dotterns ingång i puberteten, och försöker att tiga bort eller 
ignorera Malins kroppsliga utveckling (s. 144f.). Ibland tar han dock till verbalt våld 
som när hon sminkat sig en aning: ”Hon ser ju för i helvete ut som ett luder! (s. 162). 

  

Även om Malin lever helt under faderns blick, är deras band till varandra som vuxna 
ganska svagt. Det är som om flickan genom sin fysiska utveckling blivit en främling för 
sin far (s. 114). Malins sociala interagering präglas dock helt av faderns bild av henne 
som hans lilla flicka. Detta märks tydligt i förhållandet till Mats Carlsson. Han gör 
sexuella närmanden som hon är tvetydig inför. Hon vill inte egentligen, men har lite 
svårt att stå emot den store starke mannen (s. 49ff.). Malin blir föremål för Carlssons 
sugande, ofrånkomliga blick som drar ned henne i en strömvirvel. Man märker tydliga 
drag från förhållandet till fadern, där kameran liksom sög in och fångade flickan, och 
där Malin inte tilläts vara en egen hel person. När förutsättningarna i hennes liv ändras 
finns alltså ingen egen styrka att korrigera självidentiteten för att hantera dessa nya 
omständigheter. Det blir en påtaglig diskrepans mellan den lilla flicka hon ser sig som, 
och den unga kvinna hennes kropp och sociala utveckling kräver att hon ska vara. 
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Malins sociala liv är mycket torftigt och hon kan inte relatera till människor i hennes 
egen ålder. När klasskompisarna talar om killar och smink är hon passiv (s. 69f.). 
Jämnåriga killar uppfattas som omogna, och när arbetskamraten Jon i liknande ålder 
uppvaktar henne, vet hon inte riktigt hur hon ska förhålla sig. Malin är attraherad och 
ligger med honom, men skäms för att ha involverat sig med en ”… En gänglig, vinglig, 
spattig…” ung kille när Mats Carlsson erbjuder en helt annan fasthet och trygghet (s. 
153). Denne vill dock endast ha ett sexuellt förhållande till henne, och blir upprörd när 
hon tror att de är ett par. Han skulle skämmas över att vara ihop med en sjuttonåring. 
Den självsäkre Mats Carlsson erbjuder ontologisk trygghet för Malin, där hon helt kan 
underordna sig någon annans vilja, och konservera sin roll som ett omhändertaget barn. 
Hela tiden uttrycks vad han ”kommer att” göra som något oundvikligt. Avsnitt med den 
trygge fadern som har svar på alla frågor interfolieras hela tiden med Mats Carlssons 
starka och kompromisslösa agerande. Hon kan likna sin partner med en nallebjörn: 
”Dammig och urblekt sitter den i ett hörn på vinden, och när man hittar den efter alla år 
ser den ut precis som vanligt” (s. 180). Återigen märks den ofrånkomliga anknytningen 
till barndomsvärlden, och oförmågan att frigöra sig.  

 
Så fort fadersgestalten försvinner (antingen den biologiske fadern eller Mats Carlsson) 
blir Malin ängslig och förvirrad (s. 82ff.). En tvångsmässig rädsla för möjliga faror 
präglar hennes liv. Det förekommer upprepade partier där Malin uttrycker stor rädsla 
för att döden ska drabba både henne själv eller den mäktiga fadersgestalten som utgör 
hela hennes värld (s. 73, 93, 110). Tillvaron skulle då förlora sin mening: 

 
Om Fadern skulle dö. Om han skulle komma åkande på vägen och det plötsligt kom en annan 
bil. De skulle krocka mot varandra och Fadern skulle fara framåt och krossa vindrutan med sitt 
huvud. Han skulle hamna på motorhuven och ligga där med sprucket huvud och blodet rinnande 
i en svart pöl. Och den lilla flickan skulle sitta bako m hundgallret och inte komma ut (s. 38) 

 
”Hundgallret” syftar på att fadern är veterinär och att hon skulle bli instängd som en 
hjälplös valp i bur utan faderns starka omhändertagande händer. Det är alltså tydligt att 
Malin inte förmår att kolonisera framtiden, utan istället är en fånge under det förflutna. 
Eftersom det inte längre finns någon inramning till livet med tydliga sätt att vara, 
hänger diktjaget upp tillvaron på den enda roll hon blivit tilldelad – som faderns lilla 
dotter. Här finns inget experimenterande med olika livsstilar för att pröva olika 
förhållningssätt. Malin hamnar istället i en fälla av statiskhet där det rena förhållandet 
och den plastiska sexualiteten skapar destruktiva beroenden.  
 
 
4.3 Den plastiska sexualiteten: Att vara främling i sin egen boning 
 
Malin känner hela uppväxten ett accelererande oförstående inför kroppslig utveckling 
och sexualitet – både hennes egen och andras. Den ryms inte inom hennes 
självuppfattning som faderns avgudade lilla flicka. Hon ser med rädsla och viss 
avundsjuka när föräldrarna uttrycker ömma känslor mot varandra. När modern berättar 
om hur hon träffade fadern reagerar Malin starkt:  
 

Han såg henne djupt i ögonen där i paviljongen, strök försiktigt med handen över hennes kind, 
men när Modern kommit så långt i berättelsen håller den lilla flickan för öronen så hårt hon kan, 
och ibland springer hon upp på sitt rum för att slippa höra resten. Om hur de pussades och 
kramades och förmodligen hade stoppat in sina tungor djupt in i varandras blöta munnar och 
hållit kvar (s. 60). 
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Ofta märks ett stort äckel inför kroppens åldrande och sexualitet. Vid något tillfälle 
smeker fadern moderns bröst vilket ter sig motbjudande (s. 52). Tillsammans med 
grannpojken Torgny iakttar hon de vuxnas sexuella beteende och de egna kropparnas 
utveckling. Där pojken uppvisar en experimentell nyfikenhet, väljer Malin att blunda 
eller reagera med avsmak. De smygtittar på en situation där en kvinnlig bekant till 
modern och en man idkar offentlig sex. Kvinnan blir härefter betecknad som 
”knulltanten” (s. 71). 
 

När Malin börjar komma in i puberteten uppvisar hon nästan mardrömslika tankar och 
känslor kring kroppens utveckling: 
 

BRÖSTEN. DEN LILLA flickan ligger mellan sina småblommiga lakan om kvällen och låter 
fingrarna gå i cirklar runt dem, och för varje kväll är det som om de växer ytterligare något. Hon 
har drömmar där hennes kropp svällt upp till en mjuk svampighet, inte helt olik Moderns bulliga 
bröst och mage. Så är modern överallt omkring henne, kramar henne, pussar henne, så att hon 
trycks in mot den lena huden, det mjuka köttet, kvävs av den ljumma degen (s. 138).  

 
Hon kan inte relatera till klasskompisarnas begynnande uppvaktning och tillgjordhet 
inför det andra könet (s. 97). Istället för att ingå i ett sådant sammanhang söker hon sig 
till faderns trygga famn, som dock börjar bli avvisande i och med hennes kroppsliga 
mognande.  

 
När Malin blivit kvinna återfinns samma passiva roll som tidigare. Mats Carlsson råkar 
mest vara den som tar ett första sexuellt initiativ med henne, och det är den starka viljan 
som inte går att stå emot, snarare än de sexuella känslorna (s. 56ff.). Hon säger att hon 
inte vill, men han säger att han inte tror henne. Återigen ser hon på skeendet med ett 
barns ögon, och liknar honom vid en gigantisk valross som man inte kommer undan. 
Malin uppvisar ett starkt självförakt i samband med samlaget:  

 
Som om han såg att du är smutsig. Att du är lumpen och förtappad som en skrevande horflicka 
som åmar sig på ett skrynkligt lakan med ändan i vädret på en plansch i någon äcklig gubbes 
garage. Och gubben som går fram till henne där på planschen, petar, fingrar, och Du är väldigt 
söt, Malin, väldigt söt när du ler sådär (s. 57). 

 
I återkommande sexuella scener är det sedan som om hon, likt ett barn, blir 
omhändertagen av den starke mannen. Diktjaget upplever alltså en moralisk tomhet 
med avsaknad av självintegritet. Istället återfinns ett stort självförakt och hon upplever 
ständigt skamkänslor och relaterar till sitt själv på ett anklagande sätt. Detta blir särskilt 
tydligt i hennes förhållande till sin kropp och sexualitet. 
 
I de sista avsnitten av romanen försvinner partierna från Malins uppväxt, och det byggs 
upp en liten strävan att finna en riktning för diktjaget (s. 167-184). Hon involverar sig 
sexuellt med den uppvaktande Jon som är så gott som jämnårig. Här fungerar hennes 
sexualitet mer som ett redskap för njutning istället för det tafatta omhändertagandet. 
Hon kan dock ändå inte stå emot när Mats Carlsson återigen tar initiativet. De tar en tur 
på hans motorcykel och hon sitter tryggt bakom hans stadiga rygg. När de besöker en 
bekant till Carlsson, blir Malin misstagen för Mats Carlssons dotter, som skäms för 
mycket för att säga hur det verkligen ligger till. Denna händelse utlöser äntligen en 
reaktion hos Malin, och på de sista sidorna reflekterar hon för första gången lite över 
alternativa handlingssätt. Hon går ifrån sin ursäktande partner och boken avslutas på 
följande vis: 
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Du börjar gå ner mot korsningen. Det är varmt under lädret, hett faktiskt. Du borde knäppa upp 
lite, det bästa vore att ta av sig skinnstället förstås. Du är nästan framme vid korsningen nu. 
Tänk om han inte kommer efter (s. 184). 

 
Hon står här inför ett ödesdigert ögonblick. Kommer hon frigöra sig från den lilla 
flickan, eller fortsätta leva icke-autentiskt i den trygga barndomskokongen med 
tillhörande beroenden? Romanen lämnar frågan öppen om huruvida diktjaget kan få 
igång en reflexiv process. 
 
 
4.4 Skapandet av en självbiografi: Att reflexivt återerövra det 
förflutna  
 
I Vattenhjärta får läsaren på ett intimt sätt följa en aldrig namngiven kvinna som 
berättar sin levnadshistoria i en icke kronologisk form (Naumann, 1995). Hon föds i 
Sverige och bor tillsammans med sin far och mor fram till nio års ålder då familjen 
flyttar till ett Latinamerikanskt land på grund av att faderns yrkeskarriär kräver det. I 
det nya landet anlitas de två hembiträdena Carmen och Lucia som på olika sätt blir en 
del av familjen. Romanens centrala händelse är att fadern försvinner spårlöst några år 
efter flytten. Genom diktjaget förstår man att han gjort Lucia gravid och sedermera 
lever ihop med henne. Mor och dotter bor kvar ytterligare några år, innan modern 
flyttar tillbaka till den gamla lägenheten i Sverige, medan dottern påbörjar en 
konstnärsutbildning och ett liv i isolering och ensamhet. När modern dör efter 
ytterligare åtta år, reser diktjaget till Sverige för att försöka förstå sin egen och sin 
familjs historia. Det är här romanen har sin nutid, men det förflutna flyter ihop med 
nuet i huvudpersonens process att få ihop pusslet om sitt liv.  
 
Romanen handlar på ett påtagligt sätt om ett sökande. Diktjaget vrider och vänder på 
sin levnadshistoria för att finna mening och förståelse av centrala händelser och varför 
hon blivit den hon är. Det finns inga yttre referenser eller inramningar till hur hon ska 
leva sitt liv. Istället präglar förhållandet till föräldrarna det mesta av tillvaron: 
 

Jag hade återvänt för att ta reda på allt det som var möjligt att ta reda på. Jag var utled på alla hål 
i min egen historia, utled på obesvarade frågor om vad som egentligen hände i min familj. Jag 
ville sluta upp att undra och istället gå vidare i mitt liv. Jag tänkte att det skulle vara lättare om 
jag gick grundligt tillväga. Om jag gjorde allt jag kunde för att få svar (s. 22).  

 
På nutidsplanet bedriver hon en kamp med sig själv som utspelas i moderns lägenhet, 
där det förflutna ständigt rekapituleras och bearbetas. Lägenheten är: ”Skrämmande, 
stor och omöjlig att omfatta” (s. 9). Den är en symbol för det outgrundliga förflutna, 
men också en fysisk plats där hon letar efter dokument och saker som kan erbjuda 
efterlängtade svar. Dörrarna till de olika rummen blir passager till större insikt. Hon 
genomgår en process för att etablera en sammanhängande historia om sitt jag. Hela 
romanen utgörs egentligen av ett reflexivt projekt. 
 
Diktjaget återkommer ofta till flytten från Sverige som en avgörande händelse (s. 13ff.). 
Förhållandet till mormodern var mycket starkt och de ljusa delarna av barndomen har 
ofta anknytning till henne. Denna tidiga barndom går inte riktigt att relatera till utan 
upplevs tillhöra en annan person. Mormodern dog strax innan flytten och föräldrarna 
ordnade snabbt med alla praktiska detaljer utan att behandla sorgen (s. 28f.). Detta 
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effektiva och okänsliga förfarande kännetecknar överhuvudtaget familjen, vars 
emotionella tillstånd symboliseras av det kalla stenhus de flyttar till. Flickan börjar 
måla för att behandla den traumatiska flytten, men möter ingen förståelse från modern 
(s. 37ff.). Istället är det de två hembiträdena som kan erbjuda känslomässig kontakt (s. 
53, 63). Genom dessa bägge får den uppväxande flickan viss inblick i det inhemska 
livet i landet dit hon kommit (s. 67). Utanför stenhusets kyliga murar finns ett mycket 
varmare och mer pulserande liv.  
 
Huvudpersonen har egentligen aldrig lärt känna sin far (s. 75ff.). Han utgjorde mer en 
frånvarande, ouppnåelig auktoritet som satte villkoren för deras liv. När diktjaget 
konfronterar sitt förflutna, blir det snart uppenbart att det var fadern som gjorde 
hembiträdet Lucia med barn något år före sitt försvinnande (s. 99). Något som innebar 
ett trauma då Lucia fyllde motsvarande roll som mormodern gjorde i den tidiga 
barndomen. Under förlossningen gömde sig huvudpersonen i ett febertillstånd för att 
undertrycka sanningen (s. 128ff.). Hon kommer också fram till att alla inblandade visste 
hur det låg till, men valde att förtiga det hela. Diktjaget konstaterar att hon 
överhuvudtaget aldrig riktigt varit delaktig i föräldrarnas gemensamma liv. Istället har 
hon varit den ständige betraktaren till deras förhållande.  
 
Genom att titta på fotografier och andra spår från familjen försöker huvudpersonen 
desperat att på något sätt lära känna de nu försvunna föräldrarna och knyta an till de på 
ett känslomässigt plan (s. 132ff.). Fadern hade till exempel en samling med stenfigurer 
som han ständigt byggde ut och var mycket förtjust i. Diktjaget sparar dessa för att ha 
någon sorts knutpunkt till fadern – som om en del av honom fanns förvarad i 
föremålen.   
 
Faderns försvinnande är ett stort mysterium som inleder ett utdraget tillstånd av 
passivitet hos främst modern, som vägrar acceptera händelsen (s. 24ff.). När modern 
flyttar tillbaks till Sverige försöker diktjaget att forma sig ett liv på egen hand (s. 
149ff.). Hon kommer in på en konstskola, där hon arbetar mycket hårt eftersom konsten 
erbjuder något att fly in i. Detta innebär ett liv med fasta rutiner och full kontroll, utan 
att behöva komma någon annan människa nära:  
 

Jag vinnlade mig om att leva ett inrutat, lugnt liv för att inte överfallas av den stora skräcken. 
Jag var livrädd för att tappa fotfästet, plötsligt inse att jag var ensam, att jag kunde göra vad som 
helst. Så länge jag bara rörde mig i välkända områden och gjorde det som förväntades av mig, 
var det ingen fara. Men jag visste inte vad som skulle hända om jag förändrade min tillvaro (s. 
155). 

 
Hon är rädd för att inte kunna ge sig i kast med omvärlden och den nyvunna friheten (s. 
163ff.). Enda sortens närhet till andra människor är enstaka besök av det forna 
hembiträdet Carmen. I detta skede av livet är huvudpersonen fånge under en passiv 
skyddshinna som gör att hon inte kan hantera eller konfrontera sin omvärld. Inom 
familjens ramar har hon ju inte blivit sedd som en individ, utan mer som en dekoration 
för att hålla uppe familjefasaden – betraktaren. Skyddshinnan är dock tunn och ibland 
infinner sig till och med känslan av att jaget ska elimineras:  
 

Längtan efter att försvinna vaknade alltid på samma sätt. Plötsligt blev jag varse svagheten i 
kroppen, lockelsen för det mörka djupet, längtan efter fallet. Suget nedåt, inåt, först den häftiga 
rörelsen i att falla och sedan tystnaden som väntade (s. 171). 
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Mor och dotter är starkt sammanbundna med varandra trots att de inte haft mycket 
emotionell förbindelse. Under åren av separation har de endast haft en sporadisk, 
opersonlig brevkontakt (s. 9f.). I själva verket har huvudpersonen förträngt alla 
fantasier eller föreställningar om hur modern kan tänkas haft det. I efterhand 
konstaterar diktjaget att hon haft ett och annat gemensamt med sin moder, vad gäller att 
fly omvärlden och leva i en trygg bubbla: ”Jag var befläckad av ett tyst tungsinne som 
mina föräldrar hade lämpat över på mig” (s. 183). När modern sedan dör infinner sig ett 
ödesdigert ögonblick för huvudpersonen. Ska hon ta itu med sitt förflutna eller fortsätta 
att leva i ett passivt och inåtvänt tillstånd?  
 
I slutet av boken har diktjaget förlikat sig med det förflutna (s. 199-208.). Hon har då 
vridit och vänt på familjens alla tänkbara mysterier och kan förstå sin historia bättre. 
Omvärlden blir alltmer levande nä r hon går ur barndomslägenheten där hon har fört en 
kamp med sig själv. Diktjaget omfamnar till slut sitt liv i Latinamerika, där hon kan 
spela en mer aktiv roll i framtiden, frigjord från det förflutnas bojor i form av 
föräldrarnas destruktiva inflytande. Till skillnad från modern konfronterade hon alla 
smärtsamma händelser och tillstånd. Det finns på de sista sidorna ett visst förakt för den 
passiva och kyliga modern som aldrig förmådde gå igenom liknande process.   
 
 
4.5 Det rena förhållandet: Rutiniseringens tyranni  
 
Modersgestalten i Vattenhjärta kommer aldrig till tals själv, men genom dotterns 
observationer får läsaren ta del av ett tragiskt livsöde. Det visar sig att modern 
minutiöst återskapat lägenheten från åren före flytten till Latinamerika: 
 

Rummet var ekande tomt när vi for. Och på det sättet skulle rummet vila i tretton år.  
Tystnaden bröts inte förrän mamma ensam återvände och inledde denna egendomliga, exakta 
rekonstruktion. Då drogs varje detalj från det förgångna fram ur glömskans skugga och 
återfördes med noggrannhet till sin ursprungliga plats. Helt utan hans hjälp.  
Nu låg till och med skrivbordsunderlägget med almanackan och den tummade världskartan 
tillrätta, lite på snedden, precis som han tyckte om, så att han kunde luta sig över bordet. I 
almanackan låg dagen för försvinnandet uppslagen. Fotografiet på mamma och mig som 
tvååring stod på plats bredvid. Mamma, så vacker med håret uppsatt i en perfekt svinrygg och 
de jämna tänderna glänsande i leendet (s. 20f.). 

 
Det är uppenbart att modern aldrig accepterat sin mans försvinnande. Hon fortsätter 
med alla vardagliga rutiner (s. 36ff.). I själva verket flyttar hon tillbaka till Sverige för 
att kunna gå in djupare i illusionen att familjen är densamma som förr. En destruktiv 
strategi att förstärka kontrollen över sitt liv, genom att upprätta en fantasins 
skyddshinna. När diktjaget upptäcker att hennes gamla flickrum är exakt återskapat av 
modern blir hon upprörd: ”Hur kunde hon parasitera så på andras förflutna?” (s. 50).  
 
Det fanns egentligen aldrig någon anpassning till det nya livet i Latinamerika (s. 62). 
Modern lärde sig aldrig spanska och hade obefintlig kontakt med människor utanför 
familjen vilka betraktades som opålitliga. De båda hembiträdena sågs som tjänarinnor, 
vilket passade modern utmärkt eftersom hon då hade full kontroll över situationen, och 
inte behövde vara beroende (s. 54ff.). När det sedan visade sig att Lucia födde partnerns 
barn måste det ha varit extra påfrestande för modern. Hon visste om otroheten, men 
valde att tiga, liksom hon alltid gjorde.  
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Det förekom heller aldrig några egentliga gräl eller kontroverser mellan modern och 
fadern (s. 111ff.). I lägenheten finns inte ett spår efter något som tydde på ett eget 
självständigt liv utanför familjen. Hennes personlighet förblir lite av en gåta boken 
igenom. Hon verkar helt ha gått in i rollen som den vackra hustrun som lever helt i 
skuggan av sin framgångsrika man (s. 130ff.). Ingenting kan förmå henne att komma ur 
denna roll: inte en upprivande flytt till ett helt annat land, inte en förnedrande otrohet 
från mannens sida, inte ens när han försvinner ur hennes liv mäktar hon med en 
omvärdering eller omorientering för att hitta en ny riktning i livet. Istället fortsätter hon 
leva som om mannen ska komma tillbaka och allting ska bli som förut: 
 

Jag tror att hon så småningom verkligen lyckades bli övertygad om att han skulle komma hem 
till middagen just den dagen som var. Och hon förlade hans återkomst till middagen eftersom 
det passade henne bäst, rent praktiskt. Hon som alltid sjavade omkring hemma på dagarna, och 
såg ut som om hon just klivit ur sängen. Då kunde han ju inte komma. Inte när hon såg ut på det 
sättet. Inte efter en så lång tid. Naturligtvis skulle han komma när hon var vacker och iordning. 
Då skulle han kliva in genom dörren, stor och bred, och ta henne om nacken och kyssa henne. 
Annars passade inte hennes fantasier in (s.139). 

 
Det naturliga steget blev sedan att fullborda fantasin genom att flytta tillbaka till platsen 
där hon mest framgångsrikt spelat den vackra hustrun (s. 139). I sin egen värld hade 
hon full kontroll över händelserna. Dottern accepteras inte som en vuxen person, 
eftersom detta skulle störa fantasin. Den enda kontakten gäller praktiska detaljer eller 
yttre tilldragelser (s. 9).  
 
Det finns ingen kronologi eller utveckling i moderns liv. Hon lever istället helt i ett 
statiskt tillstånd och en situation som tillhör det förgångna. Självet har alltså ingen 
egentlig egen historia eller framtid. Hennes hela person är beroende av den försvunne 
mannen, och deras gemensamma liv. Självidentiteten dränks alltså både i den andre 
parten och i fixerade rutiner. Hon är fast i det förflutna och lyckas aldrig kolonisera 
framtiden. Istället går hon in i ett oändligt tigande i förträngandet av uppstående 
problem och ändrade förutsättningar.   
 
 
4.6 Den stängda självbiografin: Tigandets tyranni  
 
Det var ur munnarna orden kom handlar om flickan Minna som bor med sina föräldrar 
och storasyster på landet någonstans i norra Sverige (Unge, 1998). Läsaren träder in i 
Minnas medvetande, och allting som sker är skildrat ur barnets perspektiv. Familjen har 
stora problem som fadern är upphov till. Här finns inte någon tolkande instans för 
läsaren då Minna är för ung för att riktigt förstå vad som försiggår. Det finns en stor 
fokus på den fysiska kroppen och kvinnlig sexualitet i romanen. Övergrepp och 
utsatthet både inom familjen och bland klasskamrater är också återkommande inslag. 
Istället för att ha någon direkt handling, utgör boken ett hopande av Minnas 
erfarenheter under cirka ett års tid. 
 
I romanen finns ingen egentlig utveckling, utan den byggs istället upp av Minnas olika 
mentala tillstånd. Den som utgör den mest aktiva karaktären är fadern, Johannes. Han 
är en konstnär med ständiga problem att ekonomiskt försörja familjen. Hans ilska och 
frustration ger återverkningar på omgivningen, och sprids i en hierarkisk ordning. Det 
är främst den äldsta dottern Maja och hustrun Kristin som blir utsatta för hans häftiga 
utfall. Maja trakasseras ständigt på ett mycket grovt sätt för sin begynnande pubertet (s. 
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31, 71, 81). Det finns något outtalat genom hela romanen och läsaren anar att det rör sig 
om incest med Johannes som förövare (s. 133, 134). Det verkar finnas lite av en 
överenskommelse att tiga om övergreppen (s. 26ff., 137). Vid ett tillfälle kan inte Maja 
hålla igen all förträngd smärta som byggts upp och aldrig fått utlopp. Inte ens detta 
ödesdigra ögonblick kan bryta familjens molande tystnad: 
 

Det var mitt i becknatten Minna vaknade av att Maja stod vid det vidöppna fönstret. Skrek 
gjorde hon, rakt ut i skogen och nattlinnet syntes vitt där hon böjde sig ut. 
”Mamma, ropade hon och håret var en enda ljus skugga ner över rygg och axlar. ”Mamma”, 
skrek hon och Minna satt stel i sängen och rös av rösten och mörkret. 
”Mamma”, skrek hon med all röst hon hade och Kristin kom från sovrummet och tog tag om 
axlarna, haspade och stängde. Ledde till sängen gjorde hon, bäddade ner och strök över huvudet.  
”Det var i sömnen som hon skrek”, sa Kristin till Minna. Hon satt lite på sängkanten med sömn 
och sötdoft i handen och håret. ”Det var bara i sömnen som hon skrek”, sa Kristin (s. 51). 

 
Eftersom fadern plågar Maja för hennes kroppsliga utveckling, påverkas Minna av detta 
och försöker instinktivt undvika allt som handlar om vuxenblivande. Hon är därför mer 
flickaktig än sina klasskamrater (s. 60, 120f.). Det finns en stor rädsla för Minna att  
växa upp och hamna i storasysterns situation: 
 

Det Minna åt skulle komma att sätta sig och bli större och hon visste det att hon måste vara liten 
så att hon inte syntes för mycket. Liten måste hon vara så han inte skulle se det att hon blev 
större. Maja ritade streck på dörrlisten vid huvudet hennes  och Maja hade fått större där under 
tröjan hon lade byxor som var för små i Minnas låda och Minna skulle aldrig bli så stor att hon 
kunde ha dem (s. 18). 

 
Minna har ingen reflexiv kapacitet, och det beror naturligtvis delvis på hennes låga 
ålder. Förträngandet av problem i den slutna familjen bidrar dock också till att hon inte 
kan skapa mening av händelser och att hon uppvisar tendenser på att inte vilja 
utvecklas.  
 
För läsaren blir boken ett extremt exempel på en total avsaknad av reflexivitet och man 
går in i ett medvetande som inte kan upprätta någon som helst självhistoria. Ingen 
förändring sker i det statiska tillstånd familjen upprättat. Det rena förhållandets 
destruktiva beroenden blir tydliga, när mor och dotter blir mer som tysta offer än 
självagerande personer.  
 
 
4.7 Den påtvingade självbiografin: Livsstil istället för reflexivitet 
 
I Grattis Gud är huvudpersonen en sextonårig yngling vid namn Lenny (Skantze, 
1993). Han går sista året på gymnasiet och bor med sin ensamstående mamma. Lenny 
är något av en värsting, som ofta driver runt och tar till våld tillsammans med sina 
kompisar. Läsaren följer hans liv via dagboksanteckningar. De olika kapitlen har som 
titel och utgångspunkt ett flertal medialt välkända karaktärer. Dessa personifierar olika 
saker i Lennys eget liv. Romanen är överhuvudtaget späckad av hänvisningar till 
aktuella företeelser och personligheter i samhället.  
 
Boken har en mycket stark jagröst och aktiv huvudperson. Han verkar knappt ha någon 
historia, utan lever helt i nuet. Det enda man egentligen får veta om huvudpersonens 
bakgrund är att hans far försvann innan födseln (s. 7). Vad gäller tankar om framtiden 
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dominerar pessimistiska scenarion som i denna fantasi om en arbetsintervju med en 
personalchef: 
 

Han tittar upp från sina papper, ser på mig med tomma ögon, ler brett och skakar hand med ett 
lite slappt grepp. Jag ber så artigt jag kan om ett arbete. Han knappar lite på sin dator, och får 
upp mina polisanmälningar med svarta prickar i hörnet. Han tittar upp igen, ler ännu bredare och 
hans ögon är tommare. 
– Tyvärr har Vi nog ingen plats för Dig just nu, Leonard. Beklagar. Tack för att Du tittade in (s. 
68). 

 
Lenny behandlar alltså aldrig någon självhistoria. Han lever inte heller i någon sorts 
förpliktelse eller beroende av någon annan människa. Istället lever han helt i nuet och 
hänger upp sitt liv på kulturella fenomen och karaktärer. Den enda han verkar ha riktigt 
förtroende för är den döda punkikonen Sid Vicious som han bitvis relaterar starkt till (s. 
93-104). Det finns ingen gemenskap för Lenny, utan han odlar ett konstant och massivt 
motstånd till människor i allmänhet och sin klass och skola i synnerhet: 
 

… det är ju inte min stil att blint följa kommandon uppifrån som en jävla Mänskomaskin. DET 
ÄR JU DE ANDRA SOM ÄR SÅNA. Det är DE som förbereder sig på att tillbringa hela livet 
som systemkuggar. Jag menar, allt snack om att folk i diktaturerna lyder order för att de är rädda 
är rena skitpratet. De gör det eftersom de njuter av att en jättepappa står och befriar dem från allt 
ansvar och berättar för dem hur de ska leva sina liv (s. 63). 
 
Eftersom vi har flyttat runt som några andra jävla zigenare har jag bara gått i min nya klass i tre 
år. Det är absolut inget som gör mig sorgsen, tvärtom. Jag hatar det där böggänget lika mycket 
som om vi känt varandra sen lekis. De fattar INGENTING. Inte ett jävla DUGG! (s. 8f.). 

 
I upprepade scener går han in i olika rollgestalter från filmens värld. I en fantasi 
föreställer sig Lenny att han är en actionhjälte som på ett brutalt sätt skjuter ihjäl alla 
sina lärare (s. 27f). Vid ett annat tillfälle jagar och misshandlar han några småkillar 
tillsammans med sitt gäng (s. 15ff.). Även denna scen uppfattas som ett filmiskt 
förlopp.  
 
Lenny ägnar ett kapitel i sin dagbok åt kvinnor (s. 36ff.). Här relaterar han till 
popstjärnan Madonna som personifierar hur motbjudande och lösaktiga alla av det 
motsatta könet ter sig. Första samlaget blir inte alls som han tänkt sig, eftersom det inte 
motsvarar bilden som han fått förmedlad via filmens värld. Han får senare till ett 
kortvarigt förhållande med den jämnåriga Maria som uppvisar vissa likheter vad det 
gäller populärkulturella preferenser och utanförskap (s. 100ff.). Lenny identifierar sig 
med Sid Vicious även vad det gäller flickvänner. Denne dödade sin partner, och således 
gör sig även Lenny föreställningar om hur han tar Maria av daga enligt en känd 
dödsscen i ännu en actionfilm.  
 
Huvudpersonen stöter förr eller senare bort alla i sin närhet. Under ett kort ögonblick 
längtar han tillbaka till barndomen, och känner för första gången i boken någon sorts 
ömhet till sin moder (s. 115f.). Detta är det enda tillfället när Lenny verkar uppvisa en 
viss svaghet och självrannsakelse, utan att gömma sig bakom sitt orubbliga utanförskap. 
Istället för att uttrycka detta stöter han dock bort även modern. Lenny når en 
återvändsgränd med sin livsstil. När sedan den mediala fantasivärlden skalas bort, blir 
det inte mycket kvar: 
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Det här brevet skriver jag till mig själv. Inte till Schwarzenegger, inte till Madonna, inte till Sid 
eller nån av mina polare och inte till farsan. Utan till mig själv. Till John Leonard Strömberg 
skriver jag, utan att veta vem han egentligen är (s. 120). 

 
Romanen slutar med att huvudpersonen allvarligt knivskär två forna kamrater (s. 127 
ff.). Titeln Grattis Gud syftar på att Lenny ser det som förutbestämt att hans liv skulle 
urarta och att gud till slut få sin ondsinta vilja igenom. 
 
Lenny kan inte nå någon gemenskap med sin livsstil, utan strukturerar istället tillvaron 
utifrån ett totalt utanförskap och motstånd. Livsstilen blir inte endast en inramning till 
självet, utan istället helt styrande för identiteten. Lenny tycker sig ha mer gemensamt 
med en sedan länge död engelsk punkrockare än någon i sin närhet. Trots att romanen 
är en enda lång självobservation, återfinns inte någon reflexiv process om att förändras 
när den omgivande situationen kräver det. Det som sker uppfattas istället som 
oundvikligt. 
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5 Avslutning  
 
5.1 Slutsats  
 
Jag ska här knyta samman analysmaterialet och utröna likheter samt övergripande 
mönster med en återkoppling till syftet och frågeställningarna som slutsatsen avser att 
besvara.  
 
Uppsatsens syfte är att, med sociologen Anthony Giddens som utgångspunkt, 
undersöka fyra svenska debutantromaner publicerade under mellan 1993 och 2003 för 
att illustrera vilka förutsättningar och hinder det kan finnas för individens 
identitetssträvanden i samtiden. Giddens styrande begrepp reflexiviteten genomsyrar 
och relateras till frågeställningarna som lyder: 
1. Hur ser skapandet av det självbiografiska tänkandet ut, och vilka hot finns mot detta? 
2. Hur präglar den sociala världen med det rena förhållandet och den plastiska 
sexualiteten självets identitet?  
 
De tre romanerna med kvinnliga huvudpersoner uppvisar en hel del överensstämmelser.  
Det finns en frånvaro av yttre ramar för hur karaktärerna ska leva sina liv. Bitvis verkar 
de leva i ett vakuum, utan något omkringliggande samhälle. Istället fungerar familjen 
nästan som en värld i sig själv som helt präglar individernas identitet. Alla diktjag har 
stora problem att upprätta en levnadshistoria. Istället för en utveckling konserveras 
tillstånd som grundlagts i barndomen. Detta sker på lite olika sätt och i olika grad.  
 
I Det var ur munnarna orden kom är huvudpersonen visserligen fortfarande en flicka, 
men hon har verkligen ingen uppfattning alls om någon framtid. Istället finns en 
instinktiv, känslomässig motvilja att utvecklas som grundlagts i faderns misshandel av 
den äldre systern. Reflexiviteten är helt frånvarande då familjens uttalade eller 
outtalade regler istället helt präglar Minna. I Bilder av Malin skulle diktjaget kunna 
vara en äldre version av Minna. Malin har inte utvecklats mentalt från den söta lilla 
flicka hon var som liten. Huvudpersonen kan inte upprätta någon aktiv roll eller några 
tankar om framtiden. Hela hennes perception av omvärlden präglas av ett sedan länge 
passerat stadie i livet. Det förflutna är mycket levande men inte som en kronologisk 
berättelse med en utveckling, utan istället som ett konserverat tillstånd, vilket Malin 
inte förmår behandla reflexivt. Hon kan därför inte hantera livets övergångar. Allting 
som sker och hur hon blir behandlad uppfattas som oundvikligt. Det rena förhållandet 
och den plastiska sexualiteten underbygger statiskheten och bidrar till känslor av äckel 
och självförakt. Huvudpersonens självidentitet dränks i andras föreställning om henne. 
Till skillnad från Det var ur munnarna kom finns en viss ansats att få igång en reflexiv 
process.  
 
I Vattenhjärta återfinns liknande tendenser för diktjaget att konservera ett tillstånd och 
fastna i andras föreställningar om hur hon bör vara. Hon har svårt att hitta ett liv utanför 
familjen, och uppvisar rädsla för friheten som vuxen. Ibland återfinns känslan av jagets 
eliminering. Efter ett ödesdigert ögonblick som väcker upp henne kan hon få igång en 
reflexiv process där levnadshistorien bättre förstås. Först då börjar man ana en mer 
aktiv roll i livet och en möjlig kolonisering av framtiden. Detta är egentligen den enda 
av romanerna där diktjaget genomgår någon sorts utveckling.  
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Den andre huvudgestalten i Vattenhjärta är modern som utgör det mest extrema 
exemplet på att konservera ett tillstånd och konstruera en skyddshinna. Hon förtränger 
livets oundvikliga förändringar och upprättar en komplett fantasivärld som bygger på 
den sedan länge upplösta familjens lyckligaste år. Det rena förhållandets beroenden gör 
att hennes hela referenspunkt utgörs av mannen. Hennes identitet är helt knuten till 
honom, och därför fortsätter hon sitt liv som om ingenting hänt när han försvinner.  
 
Grattis Gud skiljer sig mycket från de övriga romanerna. Huvudpersonen Lenny är 
mycket aktiv och dessutom relaterar han hela sitt liv till externa populärkulturella 
referenser. Begreppet livsstil blir centralt för denna bok. Lenny bygger upp hela sitt liv 
på motstånd. Detta motstånd blir styrande för hela hans liv. Liksom i Vattenhjärta 
finner man en genomgående självobservation, men här finns ingen reflexiv process. 
Istället uppfattas det mesta som oundvikligt, liksom i Bilder av Malin. Diktjaget har 
ingen som helst förmåga att ändras när omständigheterna kräver det. 
  
Alla karaktärer har alltså problem att ta kontrollen över sina liv. Det finns uppenbara 
svårigheter att etablera ett självbiografiskt tänkande med ett aktivt jag och ett reflexivt 
förhållningssätt. Det största hindret utgörs av beroenden till andra människor och då i 
synnerhet föräldrar. Oftast rör det sig om en roll man blivit tilldelad i barndomen, 
vilken fortfarande präglar hela identiteten och leder till en statisk passivitet. Ibland ter 
sig det som sker oundvikligt för diktjagen, och det är en uppfattning som gör det svårt 
att finna en aktiv inställning med möjlighet för självet att forma sin framtid. Ett annat 
hinder mot en autentisk självidentitet kan utgöras av livsstilar som tvingar in jaget i ett 
bestämt sätt att vara, vilket inte ger något utrymme för utveckling eller hantering av nya 
situationer. Den enda karaktären som har ett självbiografiskt tänkande och en reflexiv 
förmåga, är också det enda diktjag som kan utvecklas och kolonisera framtiden. 
 
I romanerna är det rena förhållandet inte underkastat reflexiviteten, utan bidrar istället 
till att befästa beroenden. Självidentiteten kan drunkna i det totala beroendet av 
partnern, trots att denna är för alltid borta. Det rena förhållandet och den plastiska 
sexualiteten uppehåller eller befäster roller från barndomen. Individen kan etablera en 
sluten värld med en skyddshinna eller fixerade rutiner för att försöka få kontroll över 
tillvarons nyckfullhet. Detta blir dock ytterligare ett hinder mot självidentiteten, då man 
ignorerar ändrade förutsättningar, och istället konserverar olika tillstånd som hör 
hemma i tidigare faser av livet.  
 
 
5.2 Diskussion  
 
Eftersom jag valt att ha Anthony Giddens som plattform för hela uppsatsen, kan det 
vara lämpligt att diskutera några grundläggande drag i hans teori. Det finns naturligtvis 
mycket att ifrågasätta. Giddens sätt att använda begreppet samhälle är till exempel 
extremt generaliserande. Han behandlar i princip bara det ”traditionella” och det 
”senmoderna” samhället. Begreppet är mycket vitt och dess definition blir de globala 
förutsättningar som alla människor lever under, oavsett geografisk och kulturell 
hemvist. Naturligtvis finns det oerhörda skillnader världen över vad gäller traditionens 
grepp över människor. Posttraditionella miljöer återfinns i första hand i Europa och 
Nordamerika och är kanske begränsat till vissa sociokulturella grupper även där. Hittar 
man rätt grupper äger modellen dock stor relevans. Om man gör en studie om under 
vilka allmänna betingelser ungdomar i det individualistiska, samtida västerländska 
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samhället lever är Giddens modell mycket tillämplig, vilket förhoppningsvis framgått i 
uppsatsen.  
 
Man skulle kanske också kunna ifrågasätta hur tidstypisk identitetskonstruktionen 
enligt Giddens är. Har inte många av dessa drag funnits sedan länge? Självklart kan 
man återfinna vissa likheter i tidigare historiska situationer. Modernitetens mekanismer 
har ju funnits länge, men blivit alltmer radikala runt millennieskiftet. Det slumpmässigt 
utvalda analysmaterialet uppvisar otvivelaktigen inbördes likheter och 
överensstämmelser med Giddens tankar om den alltmer aktuella 
självidentitetsproblematiken. Sätter man alla dessa identitetsvåndor tillsammans och ser 
på tillämpbarheten, kan man med visst fog hävda att det träder fram historiskt unika 
drag i texterna. 
 
Det finns naturligtvis vissa spår av mer traditionella miljöer i romanerna, men det som 
är intressant är att diktjagen inte relaterar till några övergripande livshållningar. Här 
återfinns en märklig tomhet, med undantag av den motsatt beskaffade Grattis Gud, som 
är fullkomligt späckad med kulturella referenser. Även denna roman kan dock inordnas 
under Giddens teoretiska ram, men även ses som tidstypisk på ett annorlunda sätt än de 
övriga tre. 
 
I inledningen försökte jag visa på att det finns många sätt att se på identitet ur olika 
forskningsperspektiv. En ny sorts gruppgemenskap utgörs av olika livsstilar. Individen 
kan finna nya sätt att skapa mening i en kreativ process med ett hopplockande av olika 
identiteter och livsstilar. Romanen Grattis Gud skiljer sig ju från det övriga urvalet i 
och med att huvudpersonen relaterar till olika mediala personer. Denna bok skulle vara 
ett tacksamt analysmaterial för en mer renodlad cultural studies undersökning, med 
fokus på den nya ”lapptäckskulturen” av heterogena influenser och oväntade nya 
gemenskaper över tid och rum. Huvudpersonen odlar en stigmatiserad position på ett 
liknande sätt som hip-hop kulturen i Sernhedes studie. I Grattis Gud är livsstilen dock 
mest destruktiv och exkluderande eftersom den bygger på ett så kompakt motstånd. 
Man skulle även kunna knyta an Grattis Gud till Manuel Castells föreställning om ”den 
verkliga virtualitetens kultur”. 82 Denna innebär att förmedlade erfarenheter via 
televisionen och annan media integreras alltmer i människors liv, och blir lika verkliga 
som erfarenheter från den riktiga världen. I allt väsentligt relaterar ju diktjaget till 
personer och upplevelser från medievärlden, och ibland ter sig dessa styrande för hur 
hans eget liv fortlöper.  
 
Om man ser till den tidigare forskningen inom litteratursociologi, har den präglats av 
att individer förstås som en del av grupperingar på olika samhälleliga nivåer. Individen 
blir en del av till exempel en nation eller en klass. Eftersom samhället var mer 
homogent och individen mer inordnad under fixerade förhållanden, var detta 
analysförfarande helt rimligt. I nutiden blir det dock alltmer aktuellt att även studera 
hur självet kan skapa en identitet utan hjälp av dessa på förhand givna sociala 
förhållanden. Med det valda analysmaterialet hade man knappast nått något intressant 
resultat med utgångspunkter som klass eller nation. Dessa koncept är svårfunna i 
romanerna och finns knappt med i diktjagens föreställningsvärld. En mer tillämplig 
gruppkategori skulle då vara det mer tidstypiska begreppet livsstil, som dock endast 

                                                 
82 Castells, Manuel (1998). Informationsåldern, ekonomi, samhälle och kultur. Band 1: 
Nätverksamhällets framväxt, s. 421ff. 
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gäller för ett verk, och jus t denna livsstil handla r paradoxalt nog om totalt utanförskap 
istället för gemenskap. Klass, nation, och etnicitet är givetvis fortfarande helt aktuella 
begrepp i forskning kring identitet. Det handlar om vilket sammanhang och vilken 
sociokulturell grupp man är ute efter att studera. En öppnare värld innebär väldigt olika 
förutsättningar för självidentiteten, med en tillhörande pluralism vad gäller 
forskningsperspektiv.  
 
Jag har behandlat urvalet som en grupp, utan att ta hänsyn till författarnas födelseår, 
ålder vid publiceringstillfälle eller kön. Det kan ändå avslutningsvis vara intressant att 
göra vissa fritt hållna observationer med beaktande av dessa skillnader. Vattenhjärtas 
författare är född ett drygt decennium tidigare än de övriga, och dessutom äldst vid 
publiceringstillfället. Vattenhjärta skiljer sig i det att den är den mest strukturerade 
boken med en påtaglig handling. Här finns också de mest tydliga avtrycken av ett mer 
traditionellt samhälle med inslag av tjänstefolk och patriarkala strukturer. Motivmässigt 
bryter absolut inte romanen av från de övriga, och den illustrerar väl Giddens 
grundtankar. Det som är lite anmärkningsvärt är att boken är den enda där diktjaget 
genomgår en tydlig utveckling och kanske kan man ana ett mer traditionellt 
uppbyggligt förhållningssätt till aktuella senmoderna identitetsmotiv. De andra 
huvudpersonerna uppvisar en för läsaren nästan frustrerande statiskhet som de aldrig 
förmår ta sig ur. Där finns ingen egentlig handling, vilket förstärker intrycket av 
vilsenhet. 
 
En annan kanske tydligare skillnad som märks i det inte helt homogena urvalet, är hur 
drastiskt den enda manliga författarens diktjag utmärker sig. Som framgått så är Grattis 
Gud den mest avvikande av romanerna med alla sina kulturella referenser. Trots att 
huvudpersonen Lenny inte utvecklas eftersom han är fast i en destruktiv livsstil, är han 
också i högsta grad en person som uttrycker sig. Detta sker genom frustration och våld. 
Han har en aktiv roll inom förutbestämda ramar. Könsmässigt finns det alltså skillnader 
i analysmaterialet. Det skulle med all säkerhet gå att kombinera Giddens med ett mer 
könsinriktat perspektiv, i en likartad studie som denna. 
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6 Sammanfattning 
 
I uppsatsens bakgrund redogörs uppfattningen att stora delar det samtida samhället 
präglas av en historiskt unik förändringstakt. Man kan ställa denna utveckling mot mera 
homogena traditione lla miljöer. Individen inordnades där under tydligare sociala 
förhållanden där bland annat politiska projekt och religion erbjöd mening och 
kontinuitet i tillvaron. Uppsatsens ämne består i att med hjälp av ett urval 
romandebuter, illustrera vilka förutsättningar och våndor som präglar skapandet av 
självidentiteten när individen inte längre insorteras under bestämda levnadssätt. Studien 
har en litteratursociologisk inriktning, med teoretiskt stöd från Anthony Giddens som 
kan sägas ligga inom det socialpsykologiska fältet.  
 
Litteratursociologin har ett horisontalt perspektiv, som bidrar till att skapa förståelse 
kring skönlitteratur på en nivå som ligger nära biblioteksbesökaren. Den fiktiva världen 
kan erbjuda en dramatiserad verklighet där centrala förhållanden i samtiden belyses på 
olika sätt. Uppsatsen utgör ett bidrag till en bibliotekarieroll där bildningsbegreppet är 
en hörnpelare.  
 
Det finns väldigt olika sätt att se på självidentitet. Uppsatsen har ett perspektiv som 
tilldelar individen en aktiv roll i sitt tillblivande. Giddens teoribildning bygger på att det 
samtida senmoderna samhället kräver att självidentiteten skapas under en ständigt 
pågående reflexiv process. I centrum för denna process måste jaget ha en känsla av att 
allting i ens liv på något sätt hänger ihop och bildar en sorts historia. När tillvaron i 
övrigt inte erbjuder någon tydlig mening, blir det av yttersta vikt att förstå hur man 
blivit den man är, och hur man tänker sig den framtida utvecklingen. Livsstilar kan 
spela en viss roll i detta sammanhang. Giddens pekar på att identiteten skapas i 
interaktion med andra människor. Han introducerar begreppen det rena förhållandet och 
den plastiska sexualiteten. Dessa föreställningar innebär att det sociala livet och 
sexualiteten är fritt flytande och reflexivt formbara, istället för att vara på förhand 
utformade. 
 
Uppsatsens syfte är att, med sociologen Anthony Giddens som utgångspunkt, 
undersöka fyra svenska debutantromaner publicerade mellan 1993 och 2002 för att 
illustrera vilka förutsättningar och hinder det kan finnas för individens 
identitetssträvanden i samtiden. Giddens styrande begrepp reflexiviteten genomsyrar 
och relateras till frågeställningarna som lyder: 
1. Hur ser skapandet av det självbiografiska tänkandet ut, och vilka hot finns mot detta? 
2. Hur präglar den sociala världen med det rena förhållandet och den plastiska 
sexualiteten självets identitet?  
 
Metodologiskt används textanalys med inriktning på idé- och ideologianalys. Texterna 
som studeras relateras till sin samhälleliga kontext som i detta fall definieras enligt 
Giddens uppfattning om senmoderniteten. Framställningen är ganska löst hållen 
eftersom uppsatsen är starkt tolkningsinriktad, utan en färdig mall att arbeta efter.  
 
En genomgång av tidigare forskning visar att studier inom litteratursociologin tillämpat 
olika gruppkategorier som klass, kön och nation för att visa hur skönlitteraturen 
fungerat som samhällsskildrare och under vilka sociala betingelser människor levt. 
Inom cultural studies fältet finns en samtidsorientering där identitetsbegreppet ofta står 
i centrum. Ett stort intresse finns kring hur människor skapar mening genom olika 
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livsstilar. Min studie berör också livsstilsfenomenet, men har mer fokus på 
identitetsskapande processer ser ut när de kulturella ramarna inte kan ge stöd åt 
individen.  
 
Eftersom mycket av den unga svenska skönlitteraturen ofta förefaller handla om 
identitetssökande på ett individualistiskt plan, utgörs urvalet av fyra romandebutanter 
som ligger nära i tiden. Dessa är: Grattis Gud av Alexander Skantze utgiven 1993, 
Vattenhjärta av Cilla Naumann utgiven 1995, Det var ur munnarna orden kom av 
Mirja Unge utgiven 1998 samt Bilder av Malin av Pauline Wolff utgiven 2002. Alla är 
pristagare till det så kallade katapultpriset som delas ut till föregående års bästa 
skönlitterära debutant. 

 
Efter analysen görs jämförelser av materialet för att nå övergripande mönster och 
slutsatser med återkoppling till frågeställningar och syfte. Det visar sig att alla diktjag 
har problem att ta kontrollen över sina liv. Det finns uppenbara svårigheter att etablera 
ett självbiografiskt tänkande med ett aktivt jag och ett reflexivt förhållningssätt. Det 
största hindret utgörs av beroenden till andra människor och då i synnerhet föräldrar. 
Ett annat hinder mot en autentisk självidentitet kan utgöras av livsstilar som tvingar in 
självet i ett bestämt sätt att vara, vilket inte ger något utrymme för utveckling eller 
hantering av nya situationer. I romanerna är det rena förhållandet och den plastiska 
sexualiteten oftast inte underkastat reflexiviteten, utan bidrar istället till att befästa 
beroenden. Självidentiteten kan drunkna i det totala beroendet av partnern, trots att 
denna är för alltid borta. Istället för att reflexivt hantera ändrade förutsättningar, 
konserverar diktjagen olika tillstånd som hör hemma i tidigare faser av livet. 
  
I uppsatsens avslutande diskussion vidgas perspektivet och slutsatsen relateras till övrig 
forskning. Det konstateras att romanen Grattis Gud även skulle lämpa sig för en mer 
renodlad livsstilsstudie som ofta bedrivs inom cultural studies. Anthony Giddens 
perspektiv är ett bland många och hans teori passar bäst på vissa sociokulturella 
grupper. I mer traditionella miljöer och sammanhang äger gruppkategorier som klass, 
etnicitet och nation fortfarande stor tillämplighet.  
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