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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to examine if the realistic 

youth novels of today can provide support and inspiration for 
its readers with the purpose of dealing with own difficulties. I 
have examined four Swedish novels from 2006 and studied in 
what way and from whom the young fictive women get advice 
and support.  

 
In the background section of the essay I have made studies of 
how it is to be a young woman in modern society. It also 
covers a historical perspective of the modern youth novel and 
presents studies based upon reading and reader-response 
theory of young people. 

 
I apply the theory of the psychiatrist Jan Ramström who uses a 
psychoanalytical and a culture theoretical perspective on 
young people’s development in modern society. 
Methodologically I use a qualitative text analysis. 
 
I have found that foremost it’s the mothers who provide 
support and advice to their daughters but support from other 
grown-ups and from institutions of society also occur. To sum 
up, the support consists of comfort, conversation, practical, 
economical and medical help, advice for the future, and also 
encouragement and praise. The support from friends can be 
practical advice and help but also someone to talk to. The 
descriptions of the relations between youths and supporting 
adults are positive. The novels show that it’s easier to get 
through difficulties in life when you have someone to turn to. 
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litteratursociologi, textanalys, litteraturreception 



 

 3 

Innehållsförteckning 

 
1 Inledning och problemformulering................................................................................ 5 

1.1 Inledning................................................................................................................. 5 
1.2 Problemformulering ............................................................................................... 6 

1.2.1 Syfte och frågeställningar................................................................................ 6 
1.2.2 Avgränsningar ................................................................................................. 6 

1.3 Uppsatsens biblioteks- och informationsvetenskapliga kontext............................. 6 
1.4 Begrepp................................................................................................................... 8 

1.4.1 Ungdomsbok.................................................................................................... 8 
1.4.2 Unga kvinnor ................................................................................................... 8 
1.4.3 Vuxen .............................................................................................................. 9 

1.5 Disposition.............................................................................................................. 9 
2 Bakgrund ..................................................................................................................... 10 

2.1 Att vara ung kvinna .............................................................................................. 10 
2.1.1 Det förändrade samhället............................................................................... 10 
2.1.2 Adolescens..................................................................................................... 11 
2.1.3 Utseende och identitet ................................................................................... 12 
2.1.4 Mediepåverkan .............................................................................................. 13 
2.1.5 Levnadsnivåundersökning Barns och ungdomars välfärd (SOU 2001:55). .. 14 
2.1.6 Attityd- och värderingsundersökningen De kallar oss unga.......................... 15 
2.1.7 Folkhälsoinstitutets studie av skolelever 2006 .............................................. 15 

2.2 Den moderna ungdomsbokens framväxt. ............................................................. 16 
2.2.1 Flickboken och pojkboken............................................................................. 16 
2.2.2 Ungdomsbokens barndom 1950-65............................................................... 17 
2.2.3 Problemorienterad samtidsrealism 1965-75 .................................................. 17 
2.2.4 Förnyelse 1975-80 ......................................................................................... 18 
2.2.5 Vidgade gränser 1980-90 och 2000-tal ......................................................... 18 

2.3 Åsikter och debatt kring den moderna ungdomsromanen .................................... 19 
3 Tidigare forskning ....................................................................................................... 22 

3.1 För att bli kvinna - och av lust. En studie i tonårsflickors läsning ....................... 22 
3.2 Läraren, litteraturen, eleven.................................................................................. 23 
3.3 Magisteruppsatser................................................................................................. 24 

4. Teori ........................................................................................................................... 26 
4.1 Jan Ramströms teori om tonåringen i välfärdssamhället...................................... 26 

5. Metod.......................................................................................................................... 28 
5.1 Urval ..................................................................................................................... 29 
5.2 Textanalys............................................................................................................. 30 
5.3 Analysredskap utifrån Jan Ramströms teori......................................................... 30 
5.4 Redogörelse för mitt tolkningsarbete ................................................................... 31 

6. Resultatredovisning .................................................................................................... 32 
6.1 Det fattas en tärning av Johanna Thydell............................................................. 32 
6.2 Tusen gånger starkare av Christina Herrström .................................................... 34 
6.3 Räcker det om jag älskar dig? av Katarina von Bredow...................................... 38 
6.4 Kanske ett liv av Sofia Hedman............................................................................ 42 
6.5 Resultatsammanfattning ....................................................................................... 47 



 

 4 

6.5.1 Stöd från föräldrar ......................................................................................... 47 
6.5.2 Stöd från övriga familjemedlemmar.............................................................. 48 
6.5.3 Stöd från andra vuxna.................................................................................... 48 
6.5.4 Stöd från samhällets institutioner .................................................................. 48 
6.5.5 Stöd från kamrater ......................................................................................... 49 
6.5.6 Stöd från pojkvän .......................................................................................... 49 
6.5.7 Annat ............................................................................................................. 50 
6.5.8 Hur skildras de fiktiva vuxna i flickornas närhet?......................................... 50 

7 Analys och diskussion ................................................................................................. 51 
8 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning................................................................. 55 
9 Sammanfattning........................................................................................................... 56 
Litteraturförteckning....................................................................................................... 58 
Bilaga 1........................................................................................................................... 62 



 

 5 

 1 Inledning och problemformulering  
 
I detta kapitel kommer jag att ge en bakgrund till mitt val av uppsatsämne samt 
redogöra för syftet med uppsatsen och de frågeställningar som jag önskar få besvarade. 
För att sätta in uppsatsen i sitt biblioteks- och informationsvetenskapliga sammanhang 
beskriver jag ämnesområdet litteratursociologi där denna typ av uppsats hör hemma. Jag 
redogör för några begrepp som används i texten samt presenterar uppsatsens 
disposition. 
 
 

1.1 Inledning 
 
Mitt val av uppsatsämne kommer sig av ett stort intresse för litteratur. Biblioteksbesök 
och läsning har följt mig genom livet med olika intensitet beroende på vilken fas i livet 
jag har befunnit mig i. När man får egna barn har man lyckan att på nytt få börja om 
med barnboksläsandet, men när barnen når ungdomsromanerna får man inte längre vara 
med, för nu kan de läsa själva. Under en 5-poängskurs i ungdomslitteratur fick jag en 
inblick i dagens ungdomsromaner, genrer och författare som gav mersmak. När valet av 
uppsatsämne skulle göras kände jag att jag gärna ville studera dagens ungdomsromaner. 
Frågan var bara ur vilken synvinkel. 
 
Jag har arbetet som idrottslärare i drygt tjugofem år på skolans alla stadier, men har hela 
tiden undervisat högstadieungdomar i åldern 13-15 år. Tonåren är roliga år, men också 
jobbiga då en ung människa ska hitta sig själv och sin väg i livet. Under dessa 25 år i 
skolan har samhället förändrats och därigenom livsvillkoren för ungdomarna. Vi har 
genom media kunnat följa debatten om allt fler ungdomar som mår dåligt, som är vilsna 
och stressade och vi har också idag en vuxenvärld som inte utövar samma påverkan på 
ungdomar som tidigare. 
 
Att läsning av skönlitteratur väcker tankar och påverkar oss på olika sätt kan nog alla 
läsare av skönlitteratur vittna om. Mitt val av ämne blir därför att studera moderna 
ungdomsromaner från 2000-talet för att söka finna vad dessa texter kan erbjuda 
ungdomar som befinner sig i tonåren. Många studier visar att läsande inte bara är ett 
fritidsnöje för ungdomar utan att man också finner kunskap och stöd i litteraturen under 
tonårstiden (Ulfgard 2002, s.139f.; Molloy 2006). Jag vill därför studera hur 
ungdomarna i romanerna får vägledning i livet. Jag tänker mig att man som läsare 
inspireras eller påverkas av det man läser och att litteraturen därigenom kan ge idéer och 
infallsvinklar som gör att jag som läsare kan finna lösningar på egna problem. Jag 
kommer även att undersöka hur vuxenvärlden runt de fiktiva huvudpersonerna skildras. 
Mitt intresse kommer dels från den litteraturvetenskapliga debatten om den moderna 
ungdomsboken och dels från teorier om dagens samhälle med kulturell friställning från 
traditioner och tonårstidens avskildhet från vuxenvärlden. Jag hoppas dessutom få 
värdefull kunskap om ungdomsromanen som genre för att kunna vara en bra rådgivare 
till både ungdomar och lärare i det litteraturförmedlande arbetet. 
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1.2 Problemformulering 
 

1.2.1 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med min uppsats är att undersöka om dagens realistiska ungdomsromaner kan 
vara ett stöd för sina läsare och ge inspiration och idéer till hur man själv kan ta itu med 
egna problem och svårigheter. För att finna vad läsarna skulle kunna inspireras av 
kommer jag att studera om de fiktiva unga kvinnorna i romanerna får råd och stöd från 
sin omgivning och om så sker, på vilket sätt. 
 
Min övergripande frågeställning är alltså följande: 
 
Får de fiktiva unga kvinnorna i den moderna ungdomsromanen råd och stöd i sitt liv och 
i så fall på vilket/vilka sätt? 
 
Jag bryter ner frågeställningen till följande tre frågor:  

• Från vilka håll i samhället får de råd och stöd? 
• Vad består råden och stödet av?  
• Hur skildras de fiktiva vuxna i flickornas närhet?  

 
 

1.2.2 Avgränsningar 
 
Jag har valt att studera den fiktiva tonårsflickans situation i ungdomsromanerna. Min 
avgränsning till flickor som huvudpersoner i romanerna grundar sig på att många 
undersökningar om tonåringars livssituation visar att unga kvinnor på många sätt har en 
ännu tuffare ungdomstid och mår sämre än pojkar i samma ålder. Då mitt empiriska 
material består av ett fåtal romaner kan det vara lättare att se eventuella tendenser om 
huvudpersonerna har samma kön och böckerna kan beröra specifika problem som rör 
tonårsflickor. Läsarundersökningar har visat att fler flickor än pojkar gärna läser denna 
typ av ungdomsroman som jag har för avsikt att studera vilket gör att undersökningen 
känns mer meningsfull med en fiktiv ung kvinna i huvudrollen.  
 
 

1.3 Uppsatsens biblioteks- och 
informationsvetenskapliga kontext 
 
I min uppsats gör jag en litteraturstudie av ett antal samtidsrealistiska ungdomsromaner. 
Denna typ av undersökning hör hemma inom det litteratursociologiska fältet som 
studeras inom ämnesperspektivet bibliotek och samhälle vid Bibliotekshögskolan i 
Borås. Litteratursociologins forskningsområde är brett och innefattar växelverkan 
mellan litteratur och samhälle. Inriktningen är studier av hur litteraturen påverkas av 
olika slags yttre villkor. Litteratursociologin är interdisciplinär i den meningen att den 
hämtar modeller och inspiration från andra vetenskaper. Forskningsinriktningen bör ha 
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en strävan att systematiskt analysera relationerna mellan skönlitteratur och samhället. 
Denna strävan kan delas upp i tre underområden. I Samhället i litteraturen ligger fokus 
främst på hur skönlitteraturen skildrar samhället, hur den avbildar en igenkännlig 
verklighet, omtolkar eller omskapar en yttre verklighet. Ofta sker analysen efter 
gruppkategorier som klass, genus eller etnicitet. I Litteraturen i samhället ligger 
tonvikten på hur skönlitteraturen fungerar som opinionsbildare, politisk kraft och 
förmedlare av idéer. I Litteratursamhället studeras litteraturens yttre villkor som 
exempelvis bokmarknad och förlags- och bibliotekshistoria (Svedjedal 1997, s. 72ff.). 
 
Min uppsats hör främst hemma under rubriken samhället i litteraturen då mitt empiriska 
material för uppsatsen är moderna ungdomsromaner som skildrar ungdomars vardag i 
Sverige på 2000-talet. Avsikten med litteraturanalysen är att studera hur den fiktiva 
tonåringen i böckerna får råd och stöd i sitt liv och av vem. Min uppsats kommer även 
att beröra underområdet litteraturen i samhället då min tanke är att söka finna om den 
moderna ungdomsromanen kan ses som ett stöd för den läsande tonåringen. Om så är 
fallet kan man tänka sig att litteraturen kan ha en sorts terapeutisk roll för den unga 
läsaren.  
 
Inom litteratursociologin finns en uppsättning grundantaganden, en samling av 
föreställningar och metodiska utgångspunkter som skapar det litteratursociologiska 
synsättet. Ett av dessa begrepp är sociopoetik vilket samlar en rad föreställningar om 
litteraturens förhållande till samhället. En är speglingsteorin, dvs. föreställningen att 
litteraturen på olika sätt reflekterar samhället. En annan modell fokuserar frågan om för 
vilka syften litteraturen skrivs, dvs. målgrupp och marknad. Vid analysen fokuserar man 
på vilka grepp författaren använder för att underhålla, övertyga eller upplysa läsaren. 
Formanalysen har då ofta inflytande från reader-response criticism där man tar sikte på 
exempelvis läsartilltal, narrativa strukturer och symbolmönster (ibid., s. 79f.). 
 
När man ser på uppsatsen utifrån begreppet litteraturen i samhället har kännedom om 
receptionsanalys en viktig plats. Reader-response criticism, receptionsanalys eller läsar-
responsmetoden är läsarorienterade riktningar som kom under 1970-talet. Det som 
framhävdes var läsarens roll som skapare av mening i den litterära texten. Med detta 
menas att en texts mening inte är bunden till författaravsikten utan att den påverkas av 
vem som läser och i vilka sammanhang läsningen äger rum (Woolf 2002, s. 19). Detta 
synsätt är av betydelse då man funderar över vilka upplevelser och tankar som 
ungdomsromanerna kan ge sina läsare. 
 
Forskaren Louise Rosenblatt menar att läsaren möter texten med sina erfarenheter av 
såväl litteraturen som livet. Rosenblatt använder begreppet transaktion för att betona 
den centrala roll som både läsaren och texten har (ibid., s. 22f.). En annan forskare, 
Wolfgang Iser, använder begreppet interaktion i sin beskrivning av läsprocessen. Iser 
ser texten som en räcka bilder som läggs fram bit för bit och som saknar förmedlande 
övergångar. Mellan dessa ställen möter läsaren luckor och delar av obestämdhet då en 
bild avlöses av en annan. Iser menar att tomrummen appellerar till läsaren och skapar 
intresse. Läsaren fyller ut dessa tomrum och blir medagerande i en meningsskapande 
process i vilken textens betydelse bestäms (ibid., s.23f.). Stanley Fish har å sin sida valt 
att förneka textens auktoritet. Det är läsarna som skapar; konstruerar texterna. Fish 
menar att vad läsaren skapar som mening är ett resultat av de strategier som läsaren 
medför till texten. De tre forskarna är ense om att tolkningen är ett resultat av en 
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konstruktiv process som äger rum i läsarens sinne. De lägger däremot olika vikt vid 
textens betydelse (ibid., s. 26).  
 
De romaner jag studerar i uppsatsen lånas och läses av våra ungdomar på skolbibliotek 
och folkbibliotek. Som blivande bibliotekarie och litteraturförmedlare till tonåringar 
anser jag att kunskap om tonåringars livsvillkor och identitetsskapande processer samt 
kännedom om vad som kan ske i mötet mellan läsaren och texten kan vara till stor nytta 
i yrkesrollen för att på bästa sätt kunna möta denna användargrupp. De ämnesområden 
som bildar bakgrund till min empiriska litteraturstudie samt de slutsatser jag kan dra 
från studien anser jag vara relevanta för en uppsats inom det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga området. 
 
 

1.4 Begrepp 
 

1.4.1 Ungdomsbok 
 
Begreppet ungdomsbok används ofta för de problemorienterade böckerna för ungdomar 
som utvecklats sedan mitten på 1960-talet. Väljer man däremot att använda begreppet i 
vidare mening inbegriper det en rad olika genrer för ungdomar som exempelvis 
flickböcker, pojkböcker, hästböcker, historiska och dokumentära skildringar, 
äventyrsberättelser, idrottsböcker, science fiction och fantasy. 
 
För begreppet samtidsrealistisk ungdomsbok väljer jag att använda litteraturvetaren 
Sonja Svenssons definition. En samtidsrealistisk ungdomsbok är en prosabok som har 
en tonåring som huvudperson och realistiskt skildrar samtida för denna åldersgrupp 
speciella problem, som vänder sig till ungdomar av båda könen, på ett eller annat sätt är 
anpassad till unga läsares intellektuella och kunskapsmässiga nivå och förlags och 
distributionsmässigt (bokhandel och bibliotek) handhas så att den uppenbarligen i första 
hand är avsedd för ungdomar (Svensson 1977, s. 294f.). 

 
I uppsatsen kommer jag använda uttrycken ungdomsbok, ungdomslitteratur, 
ungdomsroman parallellt då jag resonerar mer allmänt om litteratur för ungdomar. Jag 
använder begreppen samtidsrealistisk ungdomsroman, realistisk ungdomsroman och 
den moderna ungdomsromanen då jag särskilt vill peka på den genre som uppsatsen 
kommer att behandla. 
 
 

1.4.2 Unga kvinnor 
 
I uppsatsen använder jag uttrycken unga kvinnor, tonåringar, tonårsflickor, flickor och 
tjejer omväxlande. Jag lägger samma betydelse i de olika orden. I denna uppsats talar 
jag då om flickor som befinner sig i adolescensens olika stadier, och då främst i 
högadolescens (14-16 år) och senadolescens (16- ca. 20 år), en ålder som både 
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böckernas huvudpersoner samt även de flesta presumtiva läsarna befinner sig i. Jag 
redogör närmare för adolescensen under 2.1.2. 
 
 

1.4.3 Vuxen 
 
I uppsatsen återkommer jag vid ett flertal tillfällen till begreppen stödjande vuxna, 
vuxenvärlden och generativa vuxna. I juridisk mening räknas man som myndig och 
därmed vuxen vid 18 års ålder. Utvecklingsmässigt befinner man sig då i 
senadolescensen. I Nationalencyklopedin förklaras ordet vuxen som någon som vuxit 
och blivit fullt utvecklad fysiskt, mentalt, känslomässigt m.m. (NE). Enligt Jan 
Ramström förklaras generativitet som ett förhållningssätt där individens bästa krafter 
oavsett om man har egna barn eller ej inriktas på omsorgen om den nya generationen 
(1991, s. 217). I mitt resonemang i denna uppsats utgår jag inte från myndighetsåldern 
när jag definierar begreppet vuxen. För mig står begreppet vuxen för en människa som 
nått längre i sin mognad och som mentalt och känslomässigt har förmågan att ta ansvar 
för och visa omsorg om nästa generation. 
 
 

1.5 Disposition 
 
Kapitel 1 startar med en inledning. Under rubriken problemformulering presenteras 
syftet med uppsatsen, min frågeställning samt avgränsningar. Därefter följer uppsatsens 
biblioteks- och informationsvetenskapliga kontext, följt av en begreppsförklaring.  
 
I kapitel 2 Bakgrund vill jag ge en bild av ungdomars, och då särskilt unga kvinnors 
livssituation genom att beskriva adolescensen, redovisa några attityd- och 
värderingsundersökningar från 2000-talet samt diskutera ideal och påverkan från 
kamrater och media. Jag redogör även för den moderna ungdomsromanens utveckling 
och den debatt som funnits kring den.  
 
I kapitel 3 Tidigare forskning presenterar jag två studier kring tonåringars läsning samt 
redogör för några litteratursociologiska magisteruppsatser. 
 
I kapitel 4 redogör jag för Jan Ramströms teori om tonåringen i välfärdssamhället där 
han kombinerar ett psykoanalytiskt och kulturteoretiskt perspektiv på ungdomars 
utveckling i ett samhälle med nya kulturmönster. 
 
I kapitel 5 Metod beskriver jag mitt empiriska urvalsförfarande. Jag redogör för 
metoden textanalys, redovisar mitt analysredskap som utgår från en sammanfattning av 
Jan Ramströms teori samt hur mitt tolkningsarbete har gått till med hjälp av detta 
analysredskap. 
 
I kapitel 6 ger jag en resumé av ungdomsromanernas handling samt redovisar resultatet 
av respektive roman. Jag sammanfattar slutligen resultaten från de fyra romanerna. 
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I kapitel 7 Analys och diskussion för jag en diskussion utifrån resultatet kopplat till 
bakgrund, tidigare forskning och teori.  
 
Kapitel 8 innehåller slutsatser och förslag till fortsatt forskning. 
 
I kapitel 9 sammanfattar jag hela uppsatsen. 
 
 

2 Bakgrund  
 
Eftersom jag kommer att studera moderna ungdomsromaner ur ett litteratursociologiskt 
perspektiv med både samhället i litteraturen och litteraturen i samhället i fokus anser 
jag att det är viktigt att titta på ungdomars, och då speciellt tonårsflickors situation i 
dagens samhälle. Jag kommer därför att kort redogöra för tonåringens psykiska inre 
utveckling, adolescensen, för att visa på i vilket utvecklingsskede i livet de fiktiva 
flickorna samt de förmodade läsarna befinner sig i. Jag kommer även att redogöra för 
olika åsikter från ungdoms- och medieforskare om den påverkan som samhälle, media 
och kamrater har på ungdomar och de krav det för med sig. Slutligen presenterar jag 
nyligen gjorda attityd- och livsstilsundersökningar rörande ungdomars liv, hälsa och 
åsikter från 2000-talet.  
 
Som bakgrund till min litteraturstudie kommer jag att redogöra för ungdomsromanens 
framväxt med betoningen på 1960-talet och framåt, och då särskilt den moderna 
realistiska ungdomsromanen. Jag kommer också att visa lite av den debatt som förts 
genom åren kring den realistiska ungdomsromanen från olika litteraturvetare, kritiker 
och författare. Jag utvecklar detta resonemang mer under 2.2 Den moderna 
ungdomsbokens framväxt 
 
 

2.1 Att vara ung kvinna 
 

2.1.1 Det förändrade samhället 
 
Den tyska sociologen Thomas Ziehe beskriver vår tid som en epok där gamla traditioner 
och normer nöts ner i allt snabbare takt vilket betyder att traditionerna för arbete, 
familjebildning och identitet ifrågasätts eller förlorar sin giltighet. Denna ”kulturella 
friställning” är en dubbelbottnad process som skapar osäkerhet för individen men 
samtidigt öppnar för förändring. Ziehe menar att det finns en ökad reflexivitet i det att 
samhället ger oss allt fler möjligheter att uttrycka och fundera över oss själva och vår 
identitet och samtidigt skapa distans till oss själva. Han menar att allt upplevs som 
möjligt att skapa vilket också ger oss ansvar då inte allt är nedärvt eller naturgivet 
(Fornäs 1993, s. 8f.). Ungdomar kan idag iaktta och uppleva många olika eller rent av 
uteslutande livsstilar. Genom bland annat medias påverkan framtvingar de val som kan 
leda till osäkerhet och ambivalens (Ziehe 1993, s. 35f.). Denna förändrade livssituation 
måste på något sätt bearbetas. Ziehe menar att man kan se en ökande längtan efter 
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subjektivering hos ungdomarna. Med detta menar han en tilltagande längtan eller 
strävan efter intensiva känslor och förtätade relationer. Känselspröten är då även 
känsliga för avsaknaden av ”emotionell täthet”. Hur man umgås med andra, hur 
relationer upplevs, allt sådant har fått en större psykisk betydelse. Detta kan även 
komma till uttryck i en mycket sårbar självuppfattning och självkänsla som gör att man 
är mycket uppmärksam på andras förväntningar och tankar vilket skapar en rädsla för 
att bli avvisad och sårad. Ziehe menar att för många ungdomar leder detta till 
återhållsamhet i uttryck och beteende. Han menar att det även kan ha påverkat 
sexualiteten där man eftersträvar en sexuell täthet mer för att underbygga en starkare 
självkänsla och mindre av driftsmässiga skäl (ibid., s. 39ff.). 
 
 

2.1.2 Adolescens 
 
Ordet pubertet används i regel för att beteckna den kroppsliga, biologiska utveckling 
som sker under tonåren medan termen adolescens betecknar den psykiska inre 
utvecklingen som yttrar sig i barnets gradvisa övergång från föräldraberoende till att bli 
en fristående individ. Inom psykoanalytisk teori säger man att barndomens kriser 
återkommer under adolescensen men nu som ett hjälpmedel för att frigöra sig från 
föräldrarna och bli vuxen. Närheten till föräldrarna måste ersättas av en viss distans. 
Adolescensen kan ha karaktären av ett sorgearbete över den förlorade kärleken till de 
perfekta föräldrarna, dvs. den idealiserade bilden av föräldrarna som ett barn har. 
Adolescensen är också en period av identitetsbyggande, - att hitta sig själv. För att hitta 
fram till sitt jag experimenterar ofta tonåringen under den här tiden med att exempelvis 
likna sin idol eller att tillhöra en subkultur. Genom att pröva sig fram i tillvaron kan 
man hitta sitt eget förhållningssätt till exempelvis könsidentitet, ras, klass, moral och 
droger. Man finner att det finns andra sätt att leva på än det sätt som har förmedlats i 
den egna familjen (Ganetz 1991, s. 8ff.). 
 
Adolescensen brukar delas in i olika faser: preadolescens (10-11 år), tidig adolescens 
(12-14 år), högadolescens (14-16 år), senadolescens (16- ca. 20 år) samt postadolescens 
(19 år - ). Den adolescenta frigörelseprocessen har av psykoanalytikern Peter Blos 
kallats för människans ”andra individuationsprocess”. Den första innebär att det lilla 
barnet går igenom en process där det från att ha upplevt sig som ett med modern 
successivt utvecklar en bild av sig själv och modern som separata individer. Den andra 
individuationsprocessen innebär ett känslomässigt frigörande från bilderna av en själv 
som barn i förhållande till de vuxna, som både är beskyddande och auktoriteter (Fitger 
1991, s. 22f.). 
 
Adolescensens utvecklingsprocess är inte på något sätt linjär. Det sker ett ständigt 
pendlande fram och tillbaka mellan olika positioner, från tillstånd präglade av att vara i 
starkt behov av föräldrarna för att uppleva trygghet till tillstånd där individen vänder sig 
utåt för att tillfredställa sina behov av bekräftelse och samhörighet. Under 
högadolescensen tar flickan det avgörande steget bort från föräldrarna som föremål för 
sin sexuella längtan och börjar istället rikta dessa känslor mot personer utanför familjen 
vilket gör att perioden präglas av både sorg och förälskelse. Dessa starka emotionella 
upplevelser gör att perioden präglas av stor labilitet och kriser. Denna pendling fram 
och tillbaka mellan personer inom och utanför familjen är mycket central i tonåringens 
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frigörelseprocess. Under den här fasen blir fadern betydligt viktigare för den unga 
flickan. Genom de mognande sexuella känslorna blir det svårt för flickan att hålla fast 
vid barndomens förälskelse i fadern. Återuppväckandet av de oidipala känslorna leder 
till en ökad rivalitet i förhållandet mellan flickan och modern (Fitger 1991, s. 34). Under 
denna period sker oftast en ökad feminisering av flickan då kläder, make-up och frisyrer 
blir viktiga och tonåringen kan upplevas som trotsig och utagerande då hon i strävan att 
frigöra sig gärna tar avstånd från regler och värderingar som är förknippade med 
föräldrarna. Det första samlaget sker numera oftast under högadolescensen till skillnad 
mot tidigare generationer då detta oftast inträffade under senadolescensen. 
 
Senadolescensen brukar innebära ett mer målinriktat beteende och ett stabilare 
självförtroende. Ofta utkristalliseras nu de områden i livet som är viktiga och värdefulla 
för hennes fortsatta liv. Under denna fas handlar det om att få de olika delarna av sin 
personlighet att samsas med varandra och få en realistisk bild av sig själv. Den identitet 
flickan utvecklar i denna period har sin grund i både individuella psykologiska behov 
och kulturella möjligheter. De intensiva konflikterna med föräldrarna minskar nu oftast 
och de värden och normer som den unga kvinnan finner vara viktiga kommer att 
fungera styrande för henne (Fitger 1991, s. 35f.). 
 
 

2.1.3 Utseende och identitet 
 
Åsa Crona-Leandoer menar i sin bok Bakom spegeln - om utseende och kvinnokamp 
(1991) att kännetecknande för ungdomar är att de ser sig själva utifrån. Tidigare växte 
en människas identitet fram ur hennes bakgrund och livssammanhang. Mycket var givet 
och valmöjligheterna små. Idag kommer många av idealen från rockstjärnor, 
fotomodeller och framgångsrika författare. Crona-Leandoer menar att för många 
betyder att inte vara känd detsamma som att nästan inte finnas. Genom att våra 
referensramar har vidgats är det svårt att se sig själv som en unik personlighet när man 
kan jämföra sig med sex miljarder andra. Massamhällets många snabba möten och 
ytliga kontakter tvingar oss att lära oss läsa av yttre signaler och att själv kunna sända 
rätt signaler och markera med sin yttre framtoning vem man är och vad man står för. 
Man blir själv en produkt som är möjlig att omforma (Crona-Leandoer 1991, s. 105ff.). 
 
I samband med det statsfinansierade projektet ”Flicka”, som startades av socialminister 
Berit Andnor 2003 på grund av den ökade sexualiseringen i medierna och som 
avslutades sommaren 2005, gjordes en undersökning på ungdomssajten Lunarstorm 
bland 1742 ungdomar i åldern 11-16 år. Frågorna handlade bland annat om självbild, 
utseende och mediepåverkan. Var fjärde flicka sade att hon kände sig pressad av de 
skönhetsideal som finns i tv, tidningar och reklam. Mindre än hälften av flickorna sa att 
de inte kände sig pressade. Övriga svarade ”vet ej”. 87 procent av ungdomarna ansåg att 
det är ganska eller mycket viktigt att känna sig snygg. Endast 12 procent av flickorna 
var helt nöjda med sitt utseende (Projekt Flicka 2004). 
 
I Maria Ulfgards undersökning För att bli kvinna - och av lust (2002) kom temat om 
utseendets vikt upp ett flertal gånger på två av de tre skolorna under den tid 
undersökningen pågick. Flickorna framför att de mår psykiskt dåligt till följd av både 
pojkars och flickors mönstring och för att deras kroppar inte stämmer med de ideal som 
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de bedömer som vara det dominerande. Flera flickor menar att utseendet är en vanlig 
orsak till att flickor har dålig självkänsla och menar att reklamen påverkar deras liv. Vid 
den tredje skolan utanför en större stad där flertalet av ungdomarna kom från muslimska 
hem fördes dock inte detta ämne på tal (Ulfgard 2002, s. 165). 
 
 

2.1.4 Mediepåverkan 
 
Idag blir unga tidigt ”vuxna” genom de insikter de får inte minst genom massmedia. 
Samtidigt hålls de kvar längre i omyndighet och lever ett allt längre liv i skolor och 
fritidskultur utan fast familjebildning eller fast arbete menar Johan Fornäs, professor vid 
avdelningen för kulturella studier vid Linköpings universitet (1989, s. 9). I det moderna 
samhället rör sig ungdomarna i en rik flora av individuellt och kollektivt självvalda 
stilar. Dessa stilar fungerar som utåtvända identitetsmarkörer, som ett språk med 
betydelser som kan dechiffreras och tolkas. ”Språket” kan exempelvis bestå av 
utseende, uppträdande, verbal jargong och musikstilar (ibid., s. 11). En stor del av det 
råmaterial som olika ungdomsgrupper och kulturer använder sig av i stilskapandet 
förmedlas av medierna och varumarknaden. Varje stil ger uttryck åt en identitet, men är 
inte liktydig med den då även faktorer som inte är direkt synliga, av psykiskt och socialt 
slag ingår. De flesta ungdomar sätter samman en personlig stil som hämtar element från 
olika håll. Ungdomliga delkulturer är som regel labila, dynamiska och kortlivade. 
Fornäs menar att gemensamt för samtliga delkulturer är att de både uttrycker och 
bearbetar motsättningar, konflikter och problem i samhället (ibid., s. 12f.). 
 
Ungdomar har fler möjligheter idag att forma sitt liv än tidigare generationer hade men 
med detta följer också en större osäkerhet. Det är fler val som ska göras och chansen att 
göra fel ökar och detta skapar en stor osäkerhet. Media har en mycket stor makt vad det 
gäller att forma och sätta regler menar journalisten Karin Ekman i sin bok Var så god – 
makt, kön och media (1998). För en flicka står det helt klart vad som är viktigt; - 
framgång, skönhet och personlig lycka, något vi matas med från reklam, TV och press: 
Hon menar att tjejtidningar och dess budskap som ofta viftas bort som ytlig 
underhållning påverkar och formar unga kvinnor långt in i vuxenlivet, långt efter att de 
slutat läsa dessa tidningar (ibid., s. 39). Dessa tidningar erbjuder att avslöja kärleken, 
erotiken, sexualiteten och andra mysterier som en ung kvinna längtar efter att behärska 
och förstå (ibid., s. 40). Ekman menar att de dubbla budskap som förs fram av 
tidningarna skapar stor osäkerhet hos flickorna. Det gäller både hur man ska vara och 
hur man ska se ut. Sjukdomarna anorexi och bulimi diskuteras ena veckan i tidningarna 
i seriösa reportage för att veckan därpå följas av bantningsbilagor (ibid., s. 63). 
 
Eva Lundgren som tillsammans med Renita Sörensdotter forskat om unga tjejers 
förhållande till bland annat tjejtidningar menar att forskning visar att medier, 
tillsammans med kamrater, har störst betydelse för ungdomars föreställning om kärlek 
och sex och att medierna är delaktiga i att forma flickors och pojkars skilda ramar kring 
sexualitet, kärlek och kroppsideal. Deras studie har visat att media fungerar som en 
kunskapskälla och referensram mot vilken ungdomarna ofta prövar och jämför sina 
erfarenheter. Lundgren menar att media utgör ett av de största områdena där idéer om 
kön och sexualitet produceras och reproduceras (Lundgren 2002). 
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I den tidigare nämnda undersökning på Lunarstorm uttryckte 30 procent av flickorna att 
media (modetidningar och film/tv) och reklam är det som påverkar dem mest när det 
gäller utseende. Bland pojkarna angav 17 procent detsamma. Nästan 50 procent bland 
både pojkar och flickor angav att den största påverkan kommer från kompisar (Projekt 
Flicka 2004). 
 
 

2.1.5 Levnadsnivåundersökning Barns och ungdomars välfärd 
(SOU 2001:55). 
 
För att ytterligare vidga synen på ungdomars livssituation idag har jag har tagit del av 
några undersökningar om ungdomars liv gjorda på 2000-talet. I betänkandet Barns och 
ungdomars välfärd (SOU 2001: 55) presenteras vad som framkommit i undersökningen 
Barn-LNU som är knuten till Levnadsnivåundersökningen 2000. 1304 barn och 
ungdomar i åldern 10-18 år har fått svara på frågor om deras levnadsförhållanden inom 
en mängd olika områden. 
 
Majoriteten av svenska barn och ungdomar har goda levnadsförhållanden i början av 
2000-talet. Mycket få saknar kontakt med sina föräldrar och nästan alla har och umgås 
med vänner. Men detta gäller inte alla. Cirka 4 procent är utsatta för flera olika typer av 
kränkningar varje vecka i skolan. Dessa barn känner sig i högre grad otrygga, har ett 
lägre psykiskt välbefinnande, oftare psykosomatiska besvär och en mörkare bild av 
framtiden. De har låg status i skolklassen och även sämre kamratrelationer på fritiden 
(Jonsson et al. 2001, s. 23). 
 
En viktig motkraft till barns och ungdomars otrygghet är att de i allmänhet har goda 
relationer till föräldrar, lärare och vänner. Barn till separerade föräldrar har mindre ofta 
goda relationer till sina biologiska föräldrar, både den förälder de bor med och den 
frånvarande föräldern. En separation mellan föräldrarna tycks totalt sett leda till 
försvagade sociala resurser i den mening att goda relationer inte alltid kan upprätthållas 
till båda föräldrarna, men någon av dem finns till hands för barnet i lika hög grad som 
för de barn som bor med båda sina föräldrar (ibid., s. 22). 
 
Förekomsten av psykosomatiska besvär är relativt vanligt bland barn och ungdomar. 
Var tredje 10-18-åring har flera gånger i veckan huvudvärk, magont eller 
sömnsvårigheter. Att känna sig ledsen eller nere och att känna sig stressad är också 
vanligt (ibid., s. 23f.). Stress och huvudvärk är vanligare bland äldre barn medan 
sömnproblem är vanligare hos de yngre. Flickor har oftare psykosomatiska besvär än 
pojkar. Dessa resultat överensstämmer med WHO: s undersökningar från ett antal 
europeiska länder samt Skolverkets undersökning om stress 2001 (ibid., s. 245). De 
barn som säger sig känna stress i högre grad än andra har också oftare psykosomatiska 
besvär. 
 
De flesta barn tycker att de kommer bra överens med sina föräldrar och pratar också 
med dem vid problem. De flesta pratar med modern, följt av kompisar, fadern och 
syskon (ibid., s. 22). Cirka 14 % av barnen anser dock att de inte kommer bra överens 
och 20 % säger att de inte brukar prata med sina föräldrar trots att de har behov av stöd 
(ibid., s. 257). Relationer till föräldrarna verkar vara av större betydelse än 
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kamratrelationer. Barn som kommer bra överens med föräldrarna och som använder 
dem som stöd har mer sällan psykosomatiska besvär (Östberg 2001, s. 260). Det är 
rimligt att tro att andra faktorer som är kopplade till kamrater och skola kan ha stort 
inflytande på hälsan i denna åldersgrupp (Jonsson et. al. s. 247). Även familjens 
ekonomi spelar roll för ungdomars hälsa. En ekonomiskt pressad situation i familjen 
kan påverka relationerna inom familjen vilka i sin tur kan påverka barnets 
välbefinnande (Östberg 2001, s. 253). 
 
 

2.1.6 Attityd- och värderingsundersökningen De kallar oss unga 
 
De kallar oss unga (2003) är en attityd- och värderingsundersökning som genomförts av 
SCB (Statistiska centralbyrån) på uppdrag av regeringen. Drygt 2 800 unga i åldern 16-
29 år har svarat på frågor rörande meningen med livet, utbildning, arbete, familj, fritid, 
politik, hälsa och framtid (Zander 2003, s. 7). 
 
Åtta av tio unga ser optimistiskt på framtiden och 25 procent är mycket optimistiska 
(ibid., s. 275). Andelen som svarat att deras liv motsvarar förväntningarna har ökat 
bland både unga och vuxna sedan 1997. En större oro för den internationella situationen 
kan ses bland de unga idag jämfört med 1993, medan en minskad andel oroar sig för 
miljöförstöring, hiv/aids och arbetslöshet (ibid., s. 15). De som ser ljusast på framtiden 
är inte oväntat unga med längre utbildning, som arbetar och som bor i större städer 
(ibid., s. 284). Under det senaste decenniet har andelen som satsar på och planerar en 
högre utbildning ökat. Andelen studerande har dock minskat sedan 1997 som effekt av 
den förbättrade arbetsmarknaden. 
 
Vår livssituation påverkar vår hälsa. Unga arbetslösa och unga med dålig ekonomi 
uppger att de är mindre nöjda med sin hälsa. Andelen som är nöjd med sin hälsa har 
sjunkit i alla åldersgrupper utom hos de yngsta 16-19 år. En större andel anger idag än 
för nio år sedan att de är oroliga för sin hälsa. Ökningen är störst i åldersgruppen 20-24 
år. För var femte ung motsvarar inte livet förväntningarna och var tionde är missnöjd 
med livet i sin helhet. Andelen unga med låg livskvalitet har dock minskat sedan 1997, 
men istället uppges en ökad ohälsa. 10 procent av de unga i undersökningen har ofta 
eller flera gånger i veckan ont i magen, ont i huvudet eller svårt att somna. De som i 
högst grad anger stress är kvinnor, unga födda utomlands, unga som bor i storstäder och 
gymnasister. Stress verkar vara kopplat till höga prestationskrav och gymnasietiden. 
Alla mår inte dåligt. 75 procent unga mår bra, 80 procent är nöjda med sig själv, orkar 
göra mycket och är nästan alltid på gott humör (ibid., s. 13). 
 
 

2.1.7 Folkhälsoinstitutets studie av skolelever 2006 
 
Många resultat från SCB: s undersökning bekräftas även av Folkhälsoinstitutets studie 
av 4500 skolelever från 2006. Man kan konstatera att unga tjejer mår allt sämre. 
Huvudvärk, magont, ryggont och yrsel ökar i alla åldrar bland flickorna och sämst mår 
15-åringarna. Enligt Ulla Marklund, vetenskaplig ledare för undersökningen, syns en 
kraftig ökning av stressade flickor i den åldersgruppen. Även bland pojkarna ökar 
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besvären, men inte lika kraftigt. Många flickor bekymrar sig för sin vikt. I studien 
framgår att pojkar upplever sig för smala medan flickorna tycker att de är för tjocka. 15 
procent av de 15-åriga tjejerna försöker gå ner i vikt (Bondesson 2006, s. 23). 
 
 

2.2 Den moderna ungdomsbokens framväxt. 
 
När man diskuterar den moderna ungdomsromanen kan det vara intressant att följa dess 
framväxt och se vad som har präglat den under olika perioder. Jag ger en kort 
tillbakablick på de viktigaste skeendena och dragen för de olika årtiondena. Eftersom 
mina litteraturstudier kommer att bestå av böcker med kvinnliga huvudpersoner berör 
jag främst ungdomsböcker som vänt sig till flickor och unga kvinnor och berör endast 
pojkboken och dess utveckling som en jämförelse. Av särskilt intresse för min uppsats 
är att ta del av ungdomsromanens utveckling under 1990- och 2000-talet. Genom åren 
har ungdomsromanen debatterats av författare, litteraturvetare, forskare och andra 
intresserade angående dess form och innehåll. Jag redogör för några av de åsikter som 
framförts genom åren. Jag kommer särskilt att uppehålla mig vid Sonja Svenssons 
debattartikel från 1995 om den realistiska ungdomsromanen där hon myntade begreppet 
”idyllfobi” då jag tycker att hennes åsikter fortfarande är intressanta drygt tio år senare. 
 
 

2.2.1 Flickboken och pojkboken 
 
Litteraturvetaren Lena Kjersén-Edman menar att den moderna ungdomsromanen främst 
har vuxit fram ur den relationsinriktade flickbokstraditionen. Flickboken, berättelser om 
flickor för flickor är en skapelse från 1800-talets mitt men redan under medeltiden 
ansågs att flickor borde ha litteratur som förmedlade en särskild moral (2002, s. 175). 
Den äldre ungdomsboken var länge fastlåst i mönster och konventioner och 
könsbarriärer betonades starkt. Flickböckernas motivkretsar var främst hem, skola, 
förälskelse och giftermål medan pojkarnas motivkrets var bredare med äventyr, 
indianer, krig, sjöberättelser och vardagsskildringar (Furuland & Ørvig 1986, s. 281). 
Litteraturvetarna Furuland, Ørvig och Svensson menar att i pojkböckerna fanns sällan 
någon mer djupgående människoskildring vilket kunde förekomma i de bästa 
flickböckerna. Dessa hade också värme och humor och en omsorgsfull 
miljöbeskrivning. Pojkboken däremot har oftast avvisat en vardaglig verklighet 
(Furuland et al. 1994, s. 45).  
 
Mellankrigstidens flickbok har av samtida och senare kritiker beskyllts för att 
konservera gamla könsrollsmönster. Mary Ørvig menar att flickboken med några få 
undantag inte blev någon grogrund för upplysning och protest beträffande kvinnors 
situation. Orsakerna till det har ofta ignorerats. Hon menar att flickböckerna är starka 
vittnesmål om det kvinnliga underläget (Ørvig 1986, s.239). Litteraturforskaren Birgitta 
Theander har i sin avhandling Älskad och förnekad (2006) studerat flickböcker från 
perioden 1945 -1965. Theander menar, i motsats till vad som påståtts om genren, att 
flickböckerna från den här tiden visst tar upp allvarliga ämnen som sjukdomar, död och 
skilsmässor, i likhet med modernare ungdomslitteratur. Det handlar heller inte bara om 
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kärlek som ofta påståtts, utan hon bedömer att 70 procent av böckerna handlar om 
kärlek men enbart cirka 8 procent har det som huvudämne. Flickorna i böckerna har ofta 
yrkesdrömmar och siktar inte bara på att bli gifta (Gren 2007, s. 2). 
 
 

2.2.2 Ungdomsbokens barndom 1950-65 
 
Den moderna ungdomsboken uppstår i slutet på 1940-talet och början av 1950-talet när 
flickbokens psykologiskt medvetna vardagsrealism börjar röra sig ut över pojkbokens 
vidare fält samtidigt som pojkböckerna börjar överge sin mer endimensionella 
äventyrlighet (Furuland et al. 1994, s.284). Förståelsen för den unga människan blir nu 
en drivkraft för författarna menar Vivi Edström, professor i litteraturvetenskap. 
Psykologin fördjupas men ännu berör man inte de svåra problemen i tillvaron. Under 
1950-talet slår man i stort sett vakt om idyllen och tryggheten. Familj och könsroller 
framstår som oproblematiska och typisk är också uppdelningen av goda och dåliga 
karaktärer (Edström 1983, s. 30). När Harry Kullmans bok Den svarta fläcken (1949) 
kom skildrade den ungdomskriminalitet och klassmotsättningar utan att moralisera 
vilket skapade debatt och upprörde många recensenter (Kjersén-Edman 2002, s. 116).  
 
Den amerikanske författaren J.D. Salingers roman för vuxna, The Catcher in the Rye 
(1951) blev språkligt och innehållsmässigt en inspirationskälla för den moderna 
ungdomsromanen. Huvudpersonens livshistoria berättas med hans egen tonårsjargong 
späckat av slanguttryck vilket senare kom att benämnas ”jeansprosa” (ibid., s. 175). Den 
tonårskultur som slår igenom under 1950-talet visar sig även i litteraturen. Klyftan till 
vuxenvärlden blir ett alltmer påfallande motiv. 
 
 

2.2.3 Problemorienterad samtidsrealism 1965-75 
 
På 1960-talet börjar man se på ungdomsboken som en litteraturart med ett egenvärde 
(Furuland & Ørvig 1986, s. 282). Viljan till solidaritet med den unga läsaren präglar 
barn - och ungdomslitteraturen. Det finns en strävan efter ett jämlikt tilltal och att ta upp 
tonårsfrågor och problem menar Boel Westin, professor i litteraturvetenskap (1997 s. 
241). Först under 1970-talet blir dock språket i ungdomsböckerna mer vardagsnära. 
Romanen Väg mot i morgon (1961) raserade några tabun rörande sexualiteten och 
döden. Den pekar fram mot den problemorienterade romanen för ungdomar som sedan 
kom att dominera (ibid., s. 242). Efter hand kom teman som sökande efter identitet att 
alltmer relateras till en politiskt orienterad problemsfär. Som exempel kan nämnas 
Kerstin Thorvalls böcker Flicka i april (1961), Flicka i Paris (1963) och Flickan i 
verkligheten (1964) som skildrar en tidig könsrollsdebatt med mannens reaktioner då 
kvinnan i familjen axlar den traditionella rollen av familjeförsörjare (Kjersén-Edman 
2002, s. 116f.). 
 
I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet kom den nya svenska ungdomsromanen 
starkt. Huvudperson var oftast en ung människa i kris. Skildringen av de vuxna i boken 
var sällan positiv. Ämnen som förekommer i romanerna är droger, lidande, död, krig, 
politik, könsroller och sexuell frigörelse. Tidens politiska synsätt avspeglas också i 
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romanerna med en stark tilltro till kollektivet. Ungdomsrevolten 1968 visar sig också i 
litteraturen med en ny sorts böcker som vill göra unga människor kritiska och 
medvetna. Exempelvis utkommer två böcker under året med revolt i titeln (Edström 
1983, s.34). Kjersén-Edman menar att vänsterrörelsen var stark i barnkulturvärlden 
(2002, s. 117). 1969 kom två viktiga romaner; Max Lundgrens Ole kallar mej Lise, en 
idé- och utvecklingsroman om en ung flicka ur arbetarklassen och Gunnel Beckmans 
roman Tillträde till festen som är den första ungdomsromanen som speglar en ung 
människas dödsångest. Ett annat vanligt tema var komplicerade mor - 
dotterförhållanden som under 1970-talet kan ses som en revolt mot den kvinnoroll som 
modern representerar (Westin 1997, s. 241). Under 1970-talet berörde författarna flera 
ämnen som det inte tidigare hade skrivits om och många av dessa böcker blev 
omdiskuterade, exempelvis abortfrågan i Tre veckor över tiden (1975) och Hans-Eric 
Hellbergs sexuellt frispråkiga böcker. Homosexualitet ansågs länge vara för känsligt för 
att skriva om i ungdomsromaner. Första gången homosexualitet är det centrala ämnet i 
en svensk ungdomsbok är i Bengt Martins självbiografiska femtiotalsskildring Pojkar 
ska inte gråta (1977). Även Inger Edelfeldt tar upp detta ämne i romanen Duktig pojke! 
samma år (Kjersén-Edman 2002, s.117). 
 
 

2.2.4 Förnyelse 1975-80 
 
Efter en lång period av problemorienterade samtidsrealistiska romaner hävdade kritiker 
och forskare att ungdomsförfattarna var på väg att nöta ut sina mönster och att genren 
behövde förnyas både till form och till innehåll. Samtidsrealismen fick vika något för 
historiska ungdomsböcker och fantasy som kom stort från engelskspråkiga länder. 
Böcker som skildrade mer individualiserade porträtt av undantagsmänniskor samt 
existentiella diskussioner producerades. Även romaner som skildrade författarnas egen 
ungdomstid några decennier bakåt skrevs (Furuland et al. 1994, s. 286f.). 
 
 

2.2.5 Vidgade gränser 1980-90 och 2000-tal 
 
Den realistiska ungdomsromanen förlorar mycket av sin samhällsgranskande funktion 
den här perioden. Mer psykologiskt nyanserade porträtt av individer ersätter tidigare 
skildringar av ungdomskollektivet. Genom formexperiment och kompromisslös 
behandling av svåra ämnen har ungdomsboken närmat sig vuxenlitteraturen. Omkring 
1980 kommer böcker där man kan se att dogmen på det lyckliga slutet håller på att 
överges. Ett nytt tema man kan se är de ungas övergivenhet. Det kan dels vara barnet 
som avvisas av sina föräldrar men även barnet som avvisar omvärlden (Edström 1983, 
s. 47). I takt med tonårskulturens spridning neråt i åldrarna har man även kunnat se en 
föryngring av huvudpersonerna i ungdomsromanen (Furuland et al. 1994, s. 297). I 
Sverige har könsrollsdebatten tynat av i början på 80-talet och ersatts av 
allmänpsykologiska diskussioner om känslor och samlevnad (Edström 1983, s. 38).  
 
I slutet av 1990-talet och under 2000-talet har ett flertal romaner kommit som behandlar 
ämnen som främlingsfientlighet och rasism. Andra centrala ämnen i de senaste årens 
ungdomsromaner är anorexi, homosexualitet och sexuella övergrepp. Kjersén-Edman 
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menar att det är en spegling av samhället och vad som diskuteras i media (2002, s. 186). 
Furuland et al. menar att teman som är sparsamt förekommande inom den moderna 
ungdomsromanen är den vanliga vardagen med skolan, det organiserade föreningslivet 
samt arbetslivsskildringar (1994, s. 314). 
 
I Svenska barnboksinstitutets presentation av 2003 års barn- och ungdomsboksutgivning 
kan man konstatera att för första gången är kvinnliga huvudpersoner i majoritet i de 
svenska ungdomsböckerna. Problemen i böckerna har inte blivit mindre men har ändrat 
karaktär något. Fortfarande är ämnena mörka. Sjukdom, död, alkoholproblem, icke-
fungerande föräldrar och rattfylleri är några exempel (Svenska barnboksinstitutet 2004). 
Ett år senare konstaterar man att det verkar som en ny genre smugit sig in mellan den 
traditionella ungdomsboken och vuxenlitteraturen - unga vuxna. Böckerna innehåller 
svåra ämnen, äldre huvudpersoner och vuxet tilltal (Svenska barnboksinstitutet 2005). I 
ungdomsboken av årgång 2005 tycks pojkarnas utagerande våldsamheter försvunnit. 
Huvudpersonerna är jämt fördelade mellan könen och beskrivs ofta som sökare av sin 
identitet, sina livsbetingelser och sin sexualitet. Vuxenvärlden beskrivs inte längre lika 
kategoriskt oförstående som i flera av 1990-talets ungdomsböcker (Svenska 
barnboksinstitutet 2006). I 2006-års utgivning kan man se att mediesamhället är 
påtagligt närvarande. Det finns ett stort intresse för modeindustri, scenkonst och 
kändisskap. Man konstaterar ett politiskt intresse och att samhällsskillnader skildras i 
böcker för alla åldrar. Det är oftare konflikter som orsakas av klasskillnader och 
klassmotsättningar än av etnicitet och kön även om det också finns böcker med tydlig 
feministisk inriktning (Svenska barnboksinstitutet 2007). 
 
 

2.3 Åsikter och debatt kring den moderna 
ungdomsromanen 
 
Från 1960-talet och framåt har det då och då förts en debatt om ungdomsboken, - dess 
roll, uppgift och innehåll. I början av 1960-talet debatterades synen på 
ungdomsromanen där vissa kritiker menade att ungdomsromanens enda berättigande var 
som en övergångsläsning innan man gick över till att läsa vuxenlitteratur. 1967 fick 
författaren Inger Brattström Nils Holgersson-plaketten. Det var första gången priset 
delades ut för en författargärning i en ny genre; tonårsboken, och inte för ett enskilt 
verk. Intresset för tonårsboken eller ungdomsromanen hade ökat i den svenska 
kulturvärlden. Genren diskuterades ur pedagogisk och ideologisk synvinkel. 1968 gav 
journalisten Gunilla Ambjörnsson ut en debattbok med namnet Skräpkultur åt barnen 
och höll en föreläsning med titeln ”Är barnboksförfattaren i första hand ideolog, 
pedagog eller -författare?” (Kjersén-Edman 2002, s. 176). 
 
Redan några år tidigare när debatten fördes om ungdomsromanen var ”riktig” litteratur 
skrev författaren Harry Kullman Brev till en vuxenförfattare i Ord och bild. Kullman 
menar att det finns en avgörande livsviktig skillnad mellan vuxenlitteratur och 
ungdomslitteratur. Han kallar det ”auktoritativ trygghet”. Med detta menar han ett 
uttryck för en grundinställning hos ungdomsboksförfattaren som är besläktad med  
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… den äkta naivitet, den djupa förståelse och rena förtröstan som finns hos de bästa av 
ungdomsklassikerna. … Tvärsigenom de nya ordsammanställningarna, den annorlunda 
handlingen och det givna budskapet skall den unge läsaren förnimma denna självklara 
trygghet som gör att han inte endast orkar acceptera det nya utan häpen ser världen och 
människorna skifta färg och form mitt framför ögonen. Just emedan denna 
auktoritativa trygghet är så naturlig och självklar för oss betraktar vi inte den som en 
konstnärlig inskränkning utan som en absolut nödvändig tillgång. (Edström & 
Hallberg 1983, s. 208f.) 
 

Författaren Per Nilsson har sagt att han vill förmedla en optimism i allt han skriver för 
ungdomar. Han menar att det finns hopp och mirakel. Det finns vändpunkter. ”Jag kan 
bli en annan eller bli mig själv. Bli mig själv mer.” (Kjersén-Edman 2002, s. 198). I en 
debattartikel om barn- och ungdomskulturens ställning 1999 skriver Per Nilsson 
följande: 
 

Jag skriver för unga människor. Det må vara att kategoriseringen kan kännas 
konstlad och fånig, men det betyder något för mig att jag också blir läst av unga 
människor. Mina böcker är brev. Jag vill föra ett samtal. Om livet och döden, 
om hopp och framtidstro, om rollerna vi spelar, om världen vi lever i och om 
kärleken. Helst vill jag samtala med någon som är sexton år. Eller tretton eller 
tjugo. (s. 44). 
 

Mest diskuterat genom åren är den realistiska ungdomsromanens innehåll. Vivi Edström 
menar att även om ungdomsromanen skildrar problem och ångest och kan verka dyster 
är det en viktig genre eftersom ungdomar kan få sina problem behandlade och belysta i 
litteraturen. Hon upplever inte genren som pessimistisk då flertalet böcker slutar 
optimistiskt med att den unga människan når fram till frigörelse eller början till en 
identitet, vilket i och för sig inte kan ses som helt realistiskt då verkligheten kanske inte 
ser ut på det sättet heller (Edström 1986, s. 244). 
 
I slutet på 1970-talet och början på 1980-talet började man ropa efter en förnyelse av 
ungdomsboken då man tyckte att den inte utvecklades. Furuland et al. menar att den 
moderna ungdomsromanens intressenter (förlag och förmedlare) genom sin fokusering 
på lättlästa ”användbara” texter ibland har bidragit till att hämma förnyelse och litterär 
experimentlusta och detta har främst gällt den samtidsrealistiska framställningen. Denna 
har med viss rätt anklagats för receptskriveri och trendkänslighet menar författarna. 
Genom en stark legitimering av ungdomars naturliga misstro mot vuxensamhället i stort 
och genom tendensen att hänföra de flesta ungdomsproblemen till de vuxnas 
förstockelse och inte till mycket påtagliga sociala orsaker resulterar detta i 
ungdomsskildringar med stark identitetsfaktor för läsaren men om det är litteratur som 
bidrar till mänsklig, social och estetisk utveckling är väl en annan fråga menar Furuland 
et al. (1994, s. 315). 
 
Sonja Svensson, litteraturvetare och tidigare chef för Svenska barnboksinstitutet är inne 
på liknande tankar och menar att den tydliga viljan att ge ungdomarna böcker om deras 
egna problem sedda ur deras egen synvinkel kan leda till att läsarna avskärs från andras 
livserfarenheter och även en stark avskärmning från vuxentillvaron, vilket i slutändan 
blir en förstärkning av generationsklyftan. Svensson menar att om man har synen att en 
människa under större delen av sitt liv påverkas av den miljö och av det samhälle hon 
lever i bör man ju se på barn- och ungdomslitteraturen som en påverkande faktor. 
Därför anser hon det vara väsentligt att ungdomsboken inte bara beskriver ungdomarnas 
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egna problem utan också ger dem möjlighet genom identifikation med litterära 
vuxengestalter utvecklas in i egen vuxen roll (Svensson 1977, s 293).  
 
Även Vivi Edström menar att frånvaron av goda auktoriteter är påfallande i 
ungdomslitteraturen under 1980-talet. Föräldrarna har ofta fråntagits rollen som 
vägledare in i vuxenvärlden. De blir exponenter för samhällets hopplöshet och ibland 
dess demoralisering och förtryck. Vid sidan av föräldrarna kan finnas andra vuxna som 
barnen träffar själva som blir som en sorts terapeuter för ungdomarna. Dessa terapeuter 
är tydligt könsrollsbestämda menar Edström. Pojkar möter män som ofta har stor 
livserfarenhet men som står vid sidan av samhället medan kvinnorna, som flickorna kan 
anförtro sig åt, är väl anpassade till samhället. Den äldre generationen skildras oftast 
som kloka, sympatiska och förstående (Edström 1984, s. 42f.). 
 
I en debattartikel 1995 myntar Sonja Svensson begreppet ”idyllfobi” om 1990-talets 
realistiska och skrämmande romaner. Hon anser att författarna i första hand har 
fokuserat de mörka sidorna i livet. Med ”idyllfobi” menar hon vår samtida 
ungdomslitteraturs starka benägenhet att uppsöka det mörka, våldsamma, det extrema 
och tragiska, - att sky det idylliska och vardagliga (Svensson 1995, s. 20). Många av de 
nya författarna är män och flertalet titlar är samtidsrealistiska skildringar med starka 
inslag av manliga jag-berättelser. Svensson menar att i de realistiska ungdomsromaner 
som gavs ut under 1970-talet av exempelvis Kullman, Beckman, Thorvall och 
Wernström ställde sig dessa författare som allvetande berättare mellan läsare och de 
mörka sidor som inte heller dessa författare värjde sig från att skildra, men med ett 
lugnande budskap: ”här finns åtminstone en vuxen som vet hur det är, som ser eländet”. 
Hon anser att i dagens litteratur saknas den stötdämparen. Vad hon däremot ser som 
litterär fördel är att det idag uttrycks förståelse för de vuxnas egen problematik något 
som var ovanligt tidigare i den realistiska ungdomsromanen. Svensson menar att 
skildringen av våldet i romanerna ofta tenderar att framställas i filmiska och estetiskt 
medvetna sekvenser vilket inte är anmärkningsvärt med tanke på den påverkan som 
exempelvis MTV och musikvideor har. Kriminalitet, våld och rasism är vanliga teman i 
böckerna. Ofta förekommande är dödande eller att se någon dödas (ibid., s. 22). 
Svensson frågar sig om mängden av tragiska och våldsamma inslag i dagens 
ungdomsbok är konstnärligt motiverade eller bara utslag av en vilja att höras bättre. 
Hon påpekar att dagens verklighet givetvis avspeglar sig i ungdomslitteraturen med 
bland annat inspiration från populärkulturens skräck från film och video och framförallt 
fantasygenren. Skillnaden är att man ofta har missat fantasyberättelsens uppbyggliga 
del, kampen för det goda och humana. Svensson menar att ungdomsförfattarna idag helt 
har gett upp sitt litteraturterapeutiska ansvar (ibid., s. 24). Genom författarnas brist på 
vuxensignaler godtas hårdkokta värderingar och det avvikande normaliseras istället för 
att ”försvara livet som det bör levas” (ibid., s. 25). 
 
Författaren Mats Wahl har en annan syn på saken. I en artikel i Göteborgs-Posten 
menar han att  
 

[f]lera av dem som håller på med ungdomslitteratur mer professionellt brukar 
uttrycka en önskan om att böcker skall vara positiva och ge hopp åt läsaren. Ofta 
körs det i par med ordet kunskap. Böcker skall inge framtidstro och så skall man 
lära sig någonting. Numera blir jag rätt aggressiv när jag möter sådana 
påståenden. För mig låter det som ett recept på antilitteratur. (Haglund 2006, s. 
48). 
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3 Tidigare forskning 
 
Då syftet med min uppsats är att undersöka om dagens realistiska ungdomsromaner kan 
vara ett stöd för sina läsare och ge inspiration och idéer har jag valt att studera forskning 
kring ungdomars läsning och litteraturreception då jag anser det vara av vikt att förstå 
på vilket sätt ungdomarna/läsarna närmar sig en text och vilka förväntningar de har på 
läsandet. Kunskap om detta område är viktigt både sett utifrån bibliotekariens 
litteraturförmedlande funktion och för mitt analysarbete i denna uppsats. Jag presenterar 
därför två svenska avhandlingar från 2002 om tonåringars läsande.  
 
Vid Bibliotekshögskolan i Borås har under åren ett antal magisteruppsatser publicerats 
inom litteratursociologins område. Med min uppsats ansluter jag mig till tidigare 
forskning med inriktningen mot ungdomslitteratur. Jag kommer att kort redogöra för 
några uppsatser som med sitt ämnesval tangerar mitt uppsatsämne. I en uppsats har 
författaren studerat hur läsarna förhåller sig till den problemorienterade 
ungdomsromanen, en annan uppsats berör unga kvinnors skönlitterära läsande i 
förhållande till deras självbild och självkänsla. Därutöver presenterar jag några olika 
studier av ungdomsböcker som liksom min studie fokuserat på kvinnliga huvudpersoner 
som har studerats utifrån skilda perspektiv.  
 
 

3.1 För att bli kvinna - och av lust. En studie i 
tonårsflickors läsning 
 
Maria Ulfgard, filosofie doktor i svenska med didaktisk inriktning och universitetslektor 
vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, har i sin avhandling För 
att bli kvinna - och av lust. En studie i tonårsflickors läsning (2002) studerat 15-16 åriga 
flickors läsning. I sin undersökning har hon lagt perspektivet på frågor som gäller vilken 
litteratur unga flickor läser på sin fritid och hur de ser på sin läsning. Hon har även 
undersökt olika tolkningsfenomen som exempelvis hur genus konstrueras vid läsning, 
hur skilda karaktärer uppfattas och sambandet mellan enskilda flickors kulturella och 
sociala bakgrund och deras tolkningar. 
 
Ulfgard menar att läsning har med idealbildning och identifikation att göra. Den kan 
fungera bekräftande men även som avstamp för en utveckling från fiktionens förebilder 
eller från läsarens egen vardag och normer. Läsaren kan vid mötet med de fiktiva 
gestalterna antingen identifiera sig med denna eller utveckla en motbild. Ulfgard 
använder begreppen regressiv eller progressiv läsning, som är hämtade hos den tyske 
sociologen Thomas Ziehe. Om läsningen är regressiv fungerar den bekräftande. Läsaren 
gör en tolkning som passar tidigare erfarenheter och repeterar redan kända företeelser. 
Läsningen sätter upp en skyddsmur mot det okända och farliga. Progressiv läsning 
innebär däremot att våga öppna sig för det som är obekant. Denna läsning utmanar, 
utvecklar och tillför nya upplevelser och ny kunskap menar Ulfgard (2002, s.29; 2003). 
Andra sätt att se på läsningen är distansering och motståndsläsning. Med distansering 
menar Ulfgard att läsaren ifrågasätter de fiktiva karaktärerna och det skeende som 
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skildras. Läsaren flyttar ut ur fiktionen och reflekterar över författarens sätt att berätta 
historien på. Motståndsläsning innebär att läsaren i protest mot sin omgivning bryter de 
rådande normerna, exempelvis läser romaner istället för läxorna, eller läser sådant som 
föräldrar eller skola är negativa till. Dessa två sätt att läsa står dock inte i någon 
motsättning till varandra. 
 
Det dominerande motivet till fritidsläsningen är lusten. Ett underordnat motiv är att 
flickorna anser att de lär sig saker genom att läsa. Detta har även framkommit i andra 
undersökningar som Ulfgard refererar till. Båda inriktningarna lust och nytta är 
kopplade till den egna personen och båda kan betraktas som stärkande och utvecklande 
för den enskilda individen och är kopplade till identitetsutvecklingen (ibid., s. 139f.). De 
genrer flickorna läser är ungdomsböcker, flickböcker och vuxenböcker. Spökhistorier, 
romantiska berättelser och kvinnoromaner blandas. Både prisbelönta författare likväl 
som populärfiktion läses. Kvinnliga huvudkaraktärer överväger vid valet av litteratur. 
 
Ulfgard har funnit att individens livserfarenheter spelar en avgörande roll för hur 
mottagandet av en roman utvecklas. Den kan fängsla en läsare då ett till läsaren relaterat 
problem tas upp eller då en erfarenhet som läsaren delar med någon av romanens 
karaktärer skildras. Det blir då ett positivt möte mellan roman och läsare, en 
igenkänning och stundtals även identifikation som tillför läsupplevelsen affirmativa 
värden. Motsatsen är då läsaren blir nedstämd, känner sig främmande för romanens 
miljö och problematik och tar avstånd från karaktärernas handlingar som läsaren finner 
frånstötande. Läsningen upplevs negativ och romanen avvisas. Här visade det sig i 
Ulfgards undersökning att flickornas kulturella och religiösa bakgrund spelar in (ibid., s. 
268). Flickornas reception av de romaner de läst präglas givetvis av att de är unga 
människor. Stark empati och tydligt avståndstagande är yttringar som är vanliga hos 
ungdomar, något man kan se tydligt hos de läsande tonårsflickorna i undersökningen. 
Receptionen påverkas också av flickornas intressesfär. Väninneskap, förälskelse, 
romantik och erotik är uppskattade teman (ibid., s. 333). 
 
 

3.2 Läraren, litteraturen, eleven 
 
Gunilla Molloy, vetenskaplig ledare vid avdelningen för språk och litteratur vid 
Lärarhögskolan i Stockholm disputerade 2002 med avhandling Läraren, litteraturen, 
eleven. Molloy har under tre år följt fyra högstadieklasser och deras svensklärare från 
sjunde till nionde klass. Studien har dels bestått av observationer på svensklektioner och 
dels av intervjuer med lärare och elever. Syftet med avhandlingen har varit att 
undersöka vad som händer i mötet mellan läraren, litteraturen och eleven inom skolans 
ram. Intervjuerna har även berört elevernas fritidsläsning (Molloy 2002, s. 12). 
 
Det primära i forskningen var att se hur eleverna i skolan kunde ”läsa sina liv” i de 
skönlitterära texterna som skolan erbjöd. Molloy studerade det sociala rum som 
påverkar tonåringens läsning och hans eller hennes vilja att tala om sina tankar och 
upplevelser av texten. Detta ”rum”, skolans miljö, som eleven befinner sig i med 
konflikter och spänningar utövar stark påverkan på ungdomarna (ibid., s. 16). 
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Molloy menar att ungdomar använder litterära texter både som informationskälla och 
som stöd i ett identitetsskapande. Många unga flickor väljer böcker där den kvinnliga 
huvudpersonen gör uppror mot förutbestämda könsroller. Hon anser att läsning är en 
viktig del av ungdomars socialisationsprocess. Böckerna ger inblickar i andra världar 
och i andra människors tankar där identifieringen med huvudpersonen utgör 
dragningskraften. Molloy menar att tonåringar gärna läser böcker där huvudpersonen är 
äldre. Hon hänvisar till den engelska litteraturforskaren Charles Sarland som menar att 
läsarna vill se hur huvudpersonerna handskas med tema som makt och sexualitet. 
Sarland menar att ungdomar ofta läser litteratur i informationssyfte för att få veta inom 
vilka kulturella gränser man kan skapa sin identitet (Molloy, 2006). 
 
Molloy refererar till Sarland som i Young People Reading: Culture and Response 
(1991) menar att den vanligaste orsaken till att elever avvisar av lärarna föreslagna 
böcker är inte för att de inte förstår dem utan att de vill läsa texter där de kan finna sig 
själva. De vill lära sig om livet, om samhället de lever i och om framtiden när de läser 
skönlitteratur, en uppfattning som även stöds av andra forskare (Molloy 2002, s. 65f.). 
Molloy menar att det är uppenbart i hennes undersökning att elever av båda könen 
föredrar böcker som de beskriver som ”verklighet” och där de flesta böckerna också har 
en dokumentär förankring. Möjligheten till igenkänning av egna erfarenheter eller en 
koppling till en känd verklighet är en förutsättning för att någon form av subjektiv 
förankring skall uppstå (ibid., s. 75). Molloy menar att om textens betydelse skapas i 
transaktionen mellan läsare och text så bär inte en text på en enda förutbestämd mening. 
Den innehåller inte heller vissa frågor eller värderingar som ständigt kan aktualiseras på 
samma sätt för varje läsare i en grupp. Slutsatsen av detta är att skolan bör sträva efter 
ett bredare och mer varierat textval och undvika att läsa samma bok år efter år (ibid., s. 
315). 
 
 

3.3 Magisteruppsatser 
 
I Åsa Bååths magisteruppsats Är problemen ett problem för ungdomsboken? Hur 
uppfattar gymnasieungdomar beskrivningarna av problem i samtidsrealistisk 
ungdomslitteratur utgiven 2001? har syftet varit att undersöka hur ungdomar uppfattar 
berättelserna och de problem som beskrivs i romanerna. Hon har dels undersökt vilka 
problem som beskrivs och i vilken omfattning de förekommer samt hur ungdomarna 
uppfattar berättelserna och vad de tycker om att läsa dessa böcker. Majoriteten av 
ungdomsböckerna utgivna 2001 som presenterades i sambindningshäftena innehöll 
temat problem. Frånvarande föräldrar är det oftast förekommande temat. Det kan även 
vara föräldrar som är upptagna med sitt eget liv, föräldrar som är förövare, och föräldrar 
som inte orkar ta hand om sina barn (Bååth 2003, s. 58). Därutöver förekom droger och 
alkohol, depression, utomparlamentariska aktiviteter samt sexuella identitetsproblem. 
Sexton gymnasieungdomar fick välja att läsa en bok från ett urval av fyra och 
intervjuades sedan. Det visade sig att de flesta ungdomarna är positivt inställda till 
boken de läst. Många känner igen sig i berättelsen även om det varierar i grad när de 
gäller de olika problem som beskrivs. De äldre ungdomarna önskar mer beskrivningar 
av miljö och person. De tycker att berättelserna inte tillåts ta tillräckligt stor plats. 
Annan kritik som framkom var att några ansåg att boken var extrem i sitt sätt att 
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beskriva problemen, samt att en författare försökte vara ung på ett sätt som inte 
upplevdes som positivt (ibid., s. 67). 
 
Några uppsatser berör ungdomars identitetsskapande. I uppsatsen Identitet och 
påverkan. Om unga kvinnor och skönlitteratur (2004) av Zara Bärebring har hon 
undersökt unga kvinnors skönlitterära läsande i förhållande till deras självbild och 
självkänsla och tagit reda på vilka böcker som de intervjuade unga kvinnorna anser har 
haft betydelse för dem. Resultaten visar att samtliga informanter anser att det finns 
böcker som har och har haft betydelse för dem. De böcker som varit av betydelse för 
informanternas identitet är litteratur som erbjuder en koppling till deras liv och 
intressen. Böckerna har bland annat påverkat deras yrkesval, självkänsla samt hur de ser 
på sin omgivning och sina egna möjligheter. Bärebring menar att studien bekräftar att 
böcker och läsupplevelser kan ha en identitetsstärkande funktion (2004, s. 63). 
 
I uppsatsen ”Nån måste väl veta vem man är”. En studie av hur ungdomar skapar 
identitet i sju svenska ungdomsromaner (2005) har Marit Hammarland och Anna 
Hasselblad undersökt ny svensk ungdomslitteratur och tittat på hur ungdomars 
identitetsskapande ser ut i relation till yttre förutsättningar i dagens avtraditionaliserade 
samhälle. De har studerat hur de vuxna utanför familjen som huvudpersonen har 
tillgång till är integrerade i samhället, vilka bilder huvudpersonen ges av att vara vuxen, 
hur huvudpersonens livsstilssökande kommer till uttryck och vilken känsla av 
ontologisk trygghet som huvudpersonen ger uttryck för (Hammarland & Hasselblad 
2005, s. 16). I sin analys har de funnit att i stor utsträckning saknas vuxna utanför 
familjen som huvudpersonen har tillgång till. De vuxna som trots allt skildras är positivt 
integrerade i samhället och kan fungera som goda förebilder. Huvudpersonen har i de 
flesta fall någon vuxen som förmedlar en positiv bild av att vara vuxen, men motsatsen 
finns också i några böcker. Personerna i böckerna funderar mycket över vilka de är och 
vill vara (ibid., s. 68). De flesta huvudpersonerna ger uttryck för en stark 
tillit/ontologisk trygghet trots svårigheter. I de fall där föräldrarna sviker ungdomarnas 
tillit får det konsekvenser för den ontologiska tryggheten. Hammarland och Hasselblad 
har funnit att det för alla huvudpersonerna är av största vikt för deras välbefinnande att 
skapa berättelsen om sig själv i samspel med andra människor. De anser att de böcker 
de läst är av sådan karaktär att de kan bidra till sina läsares egna identitetsskapande 
processer (ibid., s. 69).  
 
Två uppsatser berör samma ämnesval som min uppsats, nämligen unga kvinnor i 
romanerna. Jenny Samuelsson har i sin uppsats valt att studera bilden av unga kvinnors 
sexualitet i Som om min kropp inte är min. Bilden av unga kvinnors sexualitet i svensk 
ungdomslitteratur (2006). Emma-Ida Andersson och Emma Sundström har analyserat 
Bilden av tjejen i svensk ungdomslitteratur. En litteraturanalys av nio ungdomsböcker 
ur ett genusperspektiv (2004). Syftet var att undersöka hur bilden av unga kvinnor och 
deras närmiljö har förändrats under årtiondena 1980, 1990 och 2000 i tre 
ungdomsromaner från varje årtionde. De har valt att analysera böckerna från ett 
genusperspektiv och som teoretisk bakgrund har de använt Hirdmans teori om 
isärhållandets lag och Elvin-Nowaks och Thomssons tankar om att flickor uppmuntras 
och uppmanas att bli som flickor ”bör” vara. Deras analys visar att bilden av tjejen i 
1980-talets böcker är upprorisk främst när det gäller hur hon ska förhålla sig mot den 
traditionella kvinnorollen. I två av böckerna bryter karaktärer mot isärhållandets lag. I 
1990-talets böcker är tjejerna inte upproriska och har heller inga krav på sig att vara 
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som en tjej ”ska” vara. De håller sig inom könsgränsen. I 2000-talets böcker gör tjejerna 
på nytt uppror mot de krav som ställs på dem att göra kön på ”rätt” sätt. Två karaktärer 
bryter enligt deras familjers kultur mot isärhållandets lag (ibid., s. 68). 
 
 

4. Teori  
 
För att uppfylla mitt syfte med uppsatsen har jag valt att stödja mig på teorier från den 
svenske psykiatern Jan Ramström. Hans teorier rör det förändrade samhället med dess 
stora flexibilitet och mångfald och hur dessa sociala strukturer påverkar tonåringens inre 
utveckling. En demontering av traditionella orienteringsmönster i förhållandet mellan 
generationerna och även i förhållandet till auktoriteter har skett och det tidigare så 
naturliga stödet av föräldrar och vuxenvärlden under tonårstidens identitetsutveckling 
har idag till stor del ersatts av påverkan från bland annat media, kamrater och 
ungdomskultur. Jag redogör för ett flertal faktorer som Ramström ser som 
betydelsefulla för att stödja den unga människan i hans eller hennes utveckling.  
 
 

4.1 Jan Ramströms teori om tonåringen i 
välfärdssamhället 
 
Överläkare Jan Ramström, med erfarenhet från psykiatri och narkomanvård, kombinerar 
ett psykoanalytiskt och kulturteoretiskt perspektiv på ungdomars utveckling i dagens 
samhälle i sin bok Tonåringen i välfärdsamhället - om svårigheter att bli vuxen i dagens 
västerländska kultur (1991). För att uppfylla mitt syfte med uppsatsen kommer 
Ramströms beskrivningar av tonåringarnas reella verklighet bli den teoretiska bakgrund 
som jag ställer romanernas fiktiva verklighet mot för att därigenom ha möjlighet att se 
om romanerna skildrar en verklighet som är igenkännbar för läsaren. I sin bok för 
Ramström ett resonemang kring vilka yttre sociala strukturer som stöder den inre 
utvecklingen under ungdomstiden, vilket jag tar fasta på för att använda mig av i mitt 
analysarbete.  
 
Ramström menar att det finns två övergripande viktiga faktorer, och det är 
Vuxenblivandet som tonårstidens huvudtema och Vuxenvärldens attraktivitet. Han 
citerar Sven Mörch, dansk socialpsykolog och ungdomsforskare som menar att 
ungdomstiden domineras av två teman: frigörelse från familjen samt kvalificering till 
vuxenrollen i produktion och övrigt samhällsliv. Ramström menar dock att man måste 
tillägga ett tredje tema: integration i vuxenvärlden (1991, s. 43f.). 
 
Dagens samhälle har nya kulturmönster. Ramström menar att framförallt har det 
klassiska generationsförhållandet försvunnit. Ungdomarna är allt mindre beroende av 
sina föräldrar och lärare och därtill kommer ett kulturellt grundat förnekande av de 
emotionella banden mellan föräldrar och barn. Att ungdomstiden ska användas till att 
förbereda sig att bli vuxen är något som inte har behövt understrykas tidigare. 
Ungdomars vägledare och förebilder har alltid dominerats av generativa vuxna och 
ungdomstiden har genomlevts i nära kontakt med denna vuxenvärld. Vuxenvärldens 



 

 27 

avmystifierande har gjort att den drivkraft som tidigare fanns mot vuxenheten där man 
skulle få ta del av vuxenvärldens mystik och hemligheter nu saknas. Allt är redan 
uppdagat via media. Alla ”gåtor” är avslöjade. Idag har vi dessutom en idealisering av 
ungdomen och ungdomstiden som dessutom får näring från vuxenvärlden genom de 
vuxnas idealisering av det ungdomliga (ibid., s. 217). Ramström menar att i en tid 
präglad av mångfald är en tydlighet från vuxenvärlden mycket viktig och särskilt om 
förutsättningarna för vuxenblivande och identitetsbildning sviktar på andra punkter 
(ibid., s. 210. 
 
Vuxenvärldens attraktivitet handlar om ungdomens syn på de vuxna. Idag är 
attraktiviteten till stor del beroende av balansen mellan hot och hopp. Genom media 
överöses vi av nationella och globala överlevnadshot. Om den unga ska uppleva hoppet 
som större än hoten är det viktigt att vuxenvärlden kan ge hopp om att katastrofhoten 
kan bemästras, dvs. att den unga inte upplever vuxenvärlden som resignerad, 
panikslagen eller kraftigt förnekande (ibid., s. 210f.). 
 
Ramström redogör för ett flertal skilda faktorer av vikt för att stödja den unga 
människan i hans eller hennes utveckling. Av stor vikt för tonåringen är 
förutsättningarna för identifikation med föräldrarna och då särskilt med föräldern av 
eget kön. Förutsättningen är då att föräldern är tillgänglig, dvs. har kontakt med 
tonåringen. Även identifikation med vuxna utanför familjen som ungdomar kan etablera 
positiva relationer till är viktigt särskilt om separationen från föräldern är konfliktladdad 
eller de olika identifikationerna är motsägelsefulla eller negativa. Vid avsaknad av 
närstående ”fungerande” vuxna ökar kravet på andra vuxna, som exempelvis 
undervisande lärare. De ska gärna vara vuxna rådgivare, ha tydlig ideologisk framtoning 
och kunna etablera en kontakt med eleven så identifikation blir möjlig. Stor betydelse 
har också andra vuxna inom den offentliga servicen som skolsköterska, fritidsledare 
samt idrottsledare (ibid., s. 219). 
 
Tillgång till vuxenroller eller vuxenförberedande roller, dvs. roller inom utbildning, 
arbete och föreningsliv samt studiernas möjlighet att leda fram till roller i arbetslivet är 
viktigt. Dessa faktorer kan ses som signaler från vuxenvälden om huruvida tonåringen 
är välkommen in i vuxenvärlden, om de unga ”behövs”. Detta är av betydelse för 
tonåringens självkänsla och självbild (ibid., s. 214). 
 
En annan faktor är möjlighet till utveckling av social kompetens som sker i olika 
grupperingar som skolan, kamratgruppen, föreningsliv, familjen samt genom olika 
aspekter förmedlade av media (ibid., s. 214f.). Kamratgruppen har stor betydelse i den 
enskildes utveckling. Under tonårstiden då den unga befinner sig i stor förändring och 
banden till föräldrarna kompliceras av frigörelseprocessen kan olika subkulturer ha en 
stödjande funktion under en övergångstid. De utpräglade subgrupperna kan ses som 
lokala förtätningar av tendenser som finns i mer utspädd form i stora delar av 
ungdomsgenerationen. Det är rimligt att tro att ungdomsrörelser och subkulturers 
existens har betydelse för ungdomars utveckling (ibid., s. 67).  
 
Ramström menar att i målsättningen för vuxenblivandet måste också ingå erövrandet av 
en känsla av sammanhang och mening med livet, ett existentiellt tema (ibid., s. 215). 
Därför är tillgång till ideologiska budskap och arenor för ideologisk dialog av vikt. 
Engagemang i religiösa eller ideologiska trossystem kan ge den enskilde svar på 
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existentiella frågor och verka sammanhållande och integrerande mellan människor med 
gemensam tro eller ideologi. Ramström påpekar att få vuxna verkar förstå att varje 
generation måste få höra de ideologiska utmaningar som finns i tiden. Vuxna måste 
förklara och leva sin tro för att tonåringar ska kunna ta ställning i dessa viktiga frågor 
(ibid., s. 220). 
 
Vuxenvärldens syn på tonårstiden är viktig. Om vuxenvärlden demonstrerar en oklarhet 
i förväntningarna på tonårstiden blir det lättare att för den unge att ”släppa taget och 
falla tillbaka i regressiva tendenser (ibid., s. 222). Samhällets svårigheter och oförmåga 
att stödja tonårsutvecklingen har Ramström valt att kalla ”tonårsfällan”. Med detta 
menar han ett samspelsmönster av negativa faktorer som motverkar tonåringens 
vuxenblivande. Tonårsfällan är en tillspetsning och förenkling, för i processen ingår 
flera faktorer, framförallt den enskildes unika livssituation. Med generativitet avses ett 
förhållningssätt där individens bästa krafter, oavsett om man har egna barn eller ej, 
inriktas på omsorgen om den nya generationen (ibid., s. 217). I dagens samhälle blir 
tonårstiden allt mer avskild från vuxentillvaron. Dessutom får ickegenerativa vuxna ett 
allt större inflytande på ungdomars tillvaro. Som exempel kan vi se de fria 
marknadskrafterna som styr ungdomskulturen och där det ligger i deras intresse att 
ungdomstiden varar så länge som möjligt.  
 
Ungdomstiden kompliceras av motsättningar som påverkar dels den enskildes 
livssituation och dels hela vuxensamhällets förhållande till ungdomarna som grupp. 
Ramström framhåller att å ena sidan ska den unga frigöra sig från sina föräldrar och 
därmed i viss mån från vuxenvärlden, vilket ska leda fram till personlig och social 
autonomi. Å andra sidan ska tonåringen bli en del av vuxenvärlden, dvs. socialiseras in i 
samhället. Motsättningen står mellan separation/ autonomi och integrering. Ett annat 
problem är att å ena sidan förväntas unga införliva det etablerade samhällets normer och 
värderingar och göra dem till sina samtidigt som det är ungdomens uppgift som unga 
vuxna ifrågasätta rådande ideal och omformulera samhällets målsättningar för 
samhällets utveckling. Ramström menar att det krävs en medvetenhet om hur 
vuxensamhället byggt in motsättningar i sina förväntningar på ungdomen för förståelsen 
av den komplicerade dynamiken mellan vuxensamhället och tonåringarna (ibid., s. 
25f.). 
 
Motsättning mellan separationen från föräldrarna, som ska leda fram till 
självständighet, och integreringen i samhället, som kräver vuxenvärldens hjälp, är en 
avgörande faktor som jag ser det, som gör att ungdomar behöver stöttning från familj, 
vänner och övriga närstående för att under tonårstiden kunna hitta rätt på sin 
livsvandring. Ramström beskriver ett flertal faktorer som är viktiga för den unga 
människans utveckling. Dessa faktorer; personer eller sammanhang, kommer att bli min 
teoretiska bas att jämföra mitt empiriska material mot. 
 
 

5. Metod 
 
Min studie innefattar fyra svenska realistiska ungdomsromaner från 2006 vars 
huvudpersoner är unga kvinnor. Min studie kommer att bestå av en kvalitativ 
innehållsanalys där mitt mål är att genom närläsning försöka finna om de fiktiva unga 
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kvinnorna får råd och stöd i sitt liv och i så fall varifrån och på vilket sätt, utifrån hur 
det skildras i romanerna. Genom att studera vad som skildras i romanerna och vad detta 
kan tänkas säga läsarna kan jag se på min undersökning utifrån de två 
litteratursociologiska perspektiven samhället i litteraturen och litteraturen i samhället. 
 
 

5.1 Urval 
 
De böcker jag har valt som mitt empiriska material är klassificerade som 
ungdomsromaner och har en ung kvinna som huvudperson. De fyra romaner som jag 
har valt hamnade på ”Tio i topp listan” för Bokjuryn 2006 i gruppen böcker för 14-19 
år. De är valda från toppen av listan och i fallande skala utifrån mina uppställda 
kriterier. I Bokjuryn får barn och ungdomar mellan 0-19 år rösta fram de populäraste 
böckerna bland alla nya barn- och ungdomsromaner som utgivits under året. Böckerna 
är indelade i fyra åldersgrupper. År 2006 röstade sammanlagt 48 000 barn och 
ungdomar (Barnens Bibliotek). 
 
De fyra romaner jag valt att studera är följande: 

• Johanna Thydell: Det fattas en tärning (2:a plats) 
• Christina Herrström: Tusen gånger starkare (4:e plats) 
• Katarina von Bredow: Räcker det om jag älskar dig? (6:e plats) 
• Sofia Hedman: Kanske ett liv (8:e plats) 

 
Jag kommer här att redogöra för några problem jag stött på vid mitt urvalsförfarande. 
Min första tanke vid valet av ungdomsromanerna var att utgå från böckernas 
baksidestext och på det sättet söka mig fram till ett antal romaner som motsvarade mina 
uppställda kriterier. Mitt val kom sig av att undersökningar visar att ett av de vanligaste 
sätten att välja en bok är att läsa baksidestexten för att därigenom bedöma om boken är 
läsvärd. För att komma ifrån att det skulle bli en vuxen person som skulle göra urvalet 
bestämde jag mig istället för att låta skolelever i åk 9 (tre klasser) vid högstadiet på min 
hemort få ge förslag på romaner. Min ambition var från början att studera fem romaner, 
vilket jag senare omprövade då jag fann att materialet skulle bli för stort för uppsatsens 
omfång. Jag författade ett brev som svensklärarna läste upp i klasserna där jag berättade 
om uppsatsens innehåll och vilka kriterier som gällde för boken. De kriterier jag ställde 
upp var följande: 

• Romanen ska vara svensk 
• Romanen ska ha utkommit under 2005, 2006 eller 2007. 
• Boken ska tillhöra genren realistisk ungdomsroman. Den ska alltså utspela sig i 

verkligheten i nutid. 
• Bokens huvudperson ska vara en flicka. Se bilaga 1. 

 
Jag fick endast ett fåtal förslag där de flesta föll på att den föreslagna boken var för 
gammal eller att det var en utländsk bok. Jag utvidgade då min förfrågan till åk 8 (fyra 
klasser), men lyckades inte få fram fem romaner som motsvarade mina kriterier. Istället 
valde jag då att använda mig av ungdomsromanerna från Bokjuryns topplista då denna 
är framröstad av ungdomar i Sverige och visar vilka böcker som är populära. De böcker 
som finns med som mitt empiriska material hamnade på andra, fjärde, sjätte och åttonde 
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plats i omröstningen. Böckerna på första, tredje och sjunde plats är översättningar av 
utländska ungdomsböcker (C. Paolini, R. Swindells och J. Wilson) och boken på femte 
plats är en svensk rysare/thriller (M. Nordin) vilket gjorde att de föll bort som möjligt 
empiriskt material. Det finns givetvis många andra tänkbara sätt att göra det empiriska 
urvalet på, som att exempelvis prata med barn- och ungdomsbibliotekarier för att få råd 
om populära böcker, se på utlåningsstatistik, gå efter olika topplistor eller se på 
nomineringar till olika litteraturpris, men detta blev mitt val.  
 
 

5.2 Textanalys. 
 
Den metod jag kommer att använda mig av i mitt arbete är textanalys. Att analysera 
något är i en allmän betydelse att identifiera och undersöka dess komponenter 
(Bergström & Boréus 2000, s. 19). Begreppet innehållsanalys står främst för analyser 
där tillvägagångssättet är att kvantifiera, dvs. räkna förekomsten av eller mäta vissa 
företeelser i texter, men innehållsanalys kan även användas på ett vidare sätt och 
inkludera varje analys som syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva textinnehåll. 
Den metod jag kommer att använda mig av är kvalitativ innehållsanalys som är en 
textanalys då ingenting räknas eller mäts (ibid., s. 44f.). 
 
Att tolka text kan ha två betydelser. Dels innebörden att text måste tolkas dvs. den 
måste avvinnas mening, betydelse. Dels kan termen användas för att beteckna det steg i 
en forskningsprocess som tar vid efter själva textanalysen när resultaten ska tolkas 
(ibid., s. 24). I forskarrollen läses och tolkas en text på ett annat sätt än vad som görs av 
det slags läsare som texten ursprungligen är riktad till (ibid., s. 25). Det som främst 
skiljer mig och min tolkning av texten från de ungdomar som läser romanerna är ålder 
och livserfarenhet. Jag har dessutom en kunskap om ungdomsromanen som genre som 
gör att jag förmodligen ser på den med andra ögon än den unga läsaren. Inom mig finns 
delar kvar av den tonårsläsare jag en gång var, men nu som vuxen förhoppningsvis mer 
reflekterande och analyserande i min läsning. I min roll som forskare är min avsikt att se 
på texten med så neutrala ögon som möjligt utan känslomässiga aspekter. Våra 
upplevelser och uppfattningar om omvärlden, vår utbildning och kunskap, det sociala 
sammanhang vi rör oss i, allt detta påverkar dock vår förståelse och tolkning av texten. 
De förutsättningar vi har när vi närmar oss en text bestämmer vad som är förståeligt 
eller oförståeligt (ibid., s. 26). 
 
 

5.3 Analysredskap utifrån Jan Ramströms teori 
 
I mitt analysarbete kommer jag att använda mig av Jan Ramströms teori på så sätt att 
jag kommer att jämföra romanernas fiktiva verklighet mot hans teorier från den 
”riktiga” verkligheten. Utifrån Ramströms teoretiska resonemang väljer jag därför att 
sammanfatta och bryta ut valda delar som blir mitt analysredskap vid analysen av det 
empiriska materialet.  
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Ramström menar att i en tid präglad av mångfald är en tydlighet från vuxenvärlden 
mycket viktig. Av stor vikt för tonåringen är även förutsättningarna för identifikation 
med föräldrarna och då särskilt med föräldern av eget kön. Vid avsaknad av närstående 
”fungerande” vuxna ökar kravet på andra vuxna utanför familjen. Kamratgruppen har 
stor betydelse i den enskildes utveckling. Andra viktiga grupperingar för utvecklande av 
social kompetens eller för vuxenförberedande roller är familj, skola, föreningsliv och 
arbete. Andra aspekter kan förmedlas av media.  
 
Dessa personer, grupperingar, sammanhang eller institutioner spelar en viktig roll för 
ungdomarna och deras utveckling under tonårstiden. Jag väljer därför att söka i det 
empiriska materialet efter sammanhang där dessa olika kategorier fungerar stödjande 
eller rådgivande till de fiktiva unga kvinnorna. För att göra mitt arbete analyserbart 
väljer jag att sammanfatta dessa kategorier under nedanstående rubriker. Av detta följer 
att jag i mitt analysarbete kommer att studera från vilka håll i samhället som den fiktiva 
tonårsflickan i ungdomsromanerna får råd och stöd och sammanfatta mina svar under 
rubrikerna: 
Föräldrar 
Övriga familjemedlemmar 
Andra vuxna 
Samhällets institutioner 
Kamrater 
Pojkvän 
Annat 
 
Utöver de fem första rubrikerna som kommer från Ramströms resonemang väljer jag att 
själv lägga till pojkvän som jag bryter ut från kategorin kamrater då jag menar att en 
pojkvän med stor sannolikhet påverkar tonårsflickan mer eller på annat sätt än 
kamraterna gör. Till rubriken annat för jag de olika faktorer som faller utanför de 
tidigare nämnda rubrikerna. För varje kategori kommer jag också att besvara frågan: 
Vad består råden och stödet av? 
 
Ramström poängterar vikten av att föräldrarna är tillgängliga för tonåringen samt att 
vuxenvärldens tydlighet är viktig i ett samhälle präglat av mångfald. Av detta följer min 
fråga:  
Hur skildras de fiktiva vuxna i flickornas närhet?  
 
 

5.4 Redogörelse för mitt tolkningsarbete  
 
I mitt analysarbete började jag med att läsa igenom de fyra romanerna förutsättningslöst 
för att bilda mig en uppfattning om handlingen och huvudpersonerna. Vid nästa 
genomläsning arbetade jag aktivt med att finna de händelser i boken där den unga 
kvinnan får råd och stöd från sin omgivning och beskriva vad detta består av och 
systematisera detta till de olika kategorier jag brutit ut ur Ramströms teori. Den sista 
genomläsningen bestod av att också läsa ”mellan raderna” för att främst kunna besvara 
frågan: Hur skildras de fiktiva vuxna i flickornas närhet? Efter att ha analyserat de 
enskilda romanerna valde jag att göra en sammanställning av de fyra 
ungdomsromanerna under respektive rubrik för att därigenom försöka finna likheter 
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eller skillnader mellan romanerna. Därefter kommer jag att föra en diskussion kring mitt 
resultat med hjälp av bakgrund och teori. 

6. Resultatredovisning 
 

6.1 Det fattas en tärning av Johanna Thydell 
 
Boken handlar om Puck, 16 år, som bor med sin mamma. Hennes bästa vän är Emanuel. 
Bokens tema är Pucks saknad efter sin pappa som hon inte har haft någon kontakt med 
sedan hon var elva år. Boken utspelar sig både i nutid och i tillbakablickar till Pucks 
barndom med skildringar av familjens trassliga hemliv, pappans alkoholproblem och 
osäkerheten för Puck och mamma när han kommer och går. Puck är en tjej med låg 
självkänsla och låga tankar om sig själv. Hon känner sig ofta osäker och har en rädsla 
att bli lämnad och övergiven. Jag studerar enbart de delar av boken som skildrar Puck 
som tonåring i nutid. 
 
Pucks pappa har en rådgivningsspalt i en nättidning och Emanuel uppmanar Puck att ta 
kontakt med honom då han ser att hon mår dåligt av att ständigt sakna honom. Puck 
tvekar mycket om hon ska våga skicka iväg ett mejl. Emanuel och Puck går på en 
spelning där de efteråt blir inbjudna på efterfest hos bandet Last Gasp. Puck och 
sångaren Micke i bandet möts och börjar umgås på fester. Efter ett tag deklarerar Micke 
dock att han inte menar något med deras förhållande. Puck som är kär blir besviken. De 
bestämmer sig för att fortsätta umgås som kompisar men dras fortfarande till varandra.  
 
Puck mejlar anonymt till pappa och låtsas att hon frågar för en kompis räkning om 
denna ska ta kontakt med sin pappa eller ej. Svaret gör henne besviken då hon önskat att 
det skulle stå att pappan säkert saknar henne och ångrar sig. 
 
Under en fest får Puck reda på att Micke har en flickvän och blir mycket ledsen då han 
inte berättat något. Puck känner sig övergiven och när hon dessutom hittar Emanuel 
hånglandes med en tjej avslöjar hon i sin besvikelse att Emanuel är bög. Deras 
kompisförhållande sätts på hårda prov då Emanuel blir djupt sårad efter Pucks svek. 
Puck vill inte längre ha något med Micke att göra trots att han gjort slut med sin tidigare 
flickvän eftersom han är kär i Puck. Puck och mamma far en helg till en lånad stuga för 
att koppla av. Där finner mamma henne gråtande på stranden och hon berättar då om sin 
saknad efter pappa och sitt anonyma mejl till honom. Mamma som inte har förstått att 
hon saknat honom så mycket säger att hon givetvis ska hjälpa henne och hon uppmanar 
henne att ta kontakt med pappa. Efter en lång tids osämja blir Puck och Emanuel 
slutligen vänner på nytt. I slutet av boken bestämmer sig Puck för att skriva till pappa 
igen. Man förstår även att Puck och Micke har tagit upp kontakten och umgås på nytt. 
 
 
Stöd från föräldrar 
 
Mamma upplever att Puck är så tyst och grubblande och föreslår att de ska låna en stuga 
vid havet för att komma bort lite och koppla av tillsammans (Thydell 2006, s. 129f.). 
Där hittar hon Puck gråtandes på stranden. När hon undrar vad som har hänt berättar 
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Puck om sitt mejl till pappa. Mamma blir bestört över att hon inte förstått hur mycket 
hon saknat honom och menar att de måste ta itu med det (ibid., s. 160). På kvällen sitter 
mamma och Puck och pratar om pappa. Mamma förklarar att hon valde att bryta 
förhållandet och börja om för Pucks skull då han sårade dem båda och Puck ofta mådde 
dåligt (ibid., s. 162). Mamma erbjuder sig att hjälpa Puck och tycker att hon ska göra ett 
nytt mejlförsök då hon tror att det kommer att hjälpa henne väldigt mycket (ibid., s. 
170).  
 
 
Stöd från övriga familjemedlemmar 
 
Puck har inga syskon och några andra familjemedlemmar utöver mamma och pappa 
skildras inte. 
 
 
Stöd från andra vuxna 
 
I boken skildras inga andra närstående vuxna till Puck. 
 
 
Stöd från samhällets institutioner 
 
Det finns inga sådana skildringar i boken. 
 
 
Stöd från kamrater 
 
Emanuel är Pucks stora stöd. De är lika varandra men Pucks coola stil beror mest av allt 
på osäkerhet. Emanuel får oftast gå före och hon upplever att han ”tar alla smällar i 
världen för hennes skull” (Ibid., s. 41). Emanuel vet hur ledsen Puck är över att inte ha 
någon kontakt med pappa så till födelsedagen får hon mejladressen till pappas frågespalt 
i en nättidning. Han motiverar sin present med att han inte längre pallar att se henne 
ledsen mer. På det här sättet vill han ge henne en möjlighet att ta kontakt med sin pappa 
om hon vill (ibid., s. 7). När Puck tvekar om mejlet försöker Emanuel ge henne råd om 
hur hon kan göra (ibid., s. 8). När Puck har mejlat pappa och fått ett svar som hon inte 
är nöjd med tycker Emanuel att hon måste ta tag i det här med pappan, på riktigt, 
eftersom han tycker att hon verkar må dåligt. Han erbjuder sin hjälp att de kanske kan 
fixa en psykolog eller något liknande till Puck, något hon dock avböjer (ibid., s. 125). 
När Puck slutligen har bestämt sig för att skriva till pappa på riktigt peppar Emanuel 
henne via msn där han önskar henne lycka till (ibid., s. 204). 
 
Pucks dåliga självkänsla gör att hon upplever att hon inte är någon att bli kär i. Hon har 
aldrig tidigare haft en pojkvän. Emanuel har försökt hjälpa henne genom att säga att det 
är hennes eget fel, att hon måste ändra på sig och visa sig mer tillgänglig (ibid., s.77). 
När Puck har träffat Micke försöker Emanuel övertyga henne om att även Micke är 
intresserad av henne genom att berätta hur han har tolkar alla tecken, gester och miner 
(ibid., s. 42). Trots att Puck och Emanuel har varit lite osams på festen kvällen före 
kommenterar inte Emanuel det utan önskar henne en massa ”fetlycka till” istället när 
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hon ska hälsa på Micke första gången och säger att hon måste ringa så fort hon kommit 
hem (ibid., s. 86). 
 
 
Stöd från pojkvän 
 
Puck har ett behov att berätta om sin pappa. När hon berättar för Micke ber han henne 
att berätta mer och Puck tycker att han är en bra lyssnare. Även han säger att det är klart 
att hon ska mejla och inte bara gå runt i livet och vänta (ibid., s. 89). Puck känner att det 
var skönt att få berätta. ”Och jag sket i att jag inte kände honom så jävla väl. Skitskönt 
var det! För han tyckte inte jag var jobbig. Eller okul. Han lyssnade. Och sa saker.” 
(ibid., s. 96) 
 
 
Annat 
 
Det finns inget att föra till den rubriken. 
 
 
Hur skildras de fiktiva vuxna i flickornas närhet? 
 
Pucks pappa har inte tagit aktiv del av hennes liv på något sätt de senaste fem åren. 
Pucks mamma finns i hennes dagliga liv och bryr sig nog, men skildras inte som så 
särskilt engagerad. När mamma frukostfikar med Puck morgonen efter att Puck har varit 
ute med Emanuel undrar hon oroligt hur det är med alkohol och frågar: ”Du … drack 
väl inte för mycket eller så, va?” Som svar på Pucks - ”Vad tror du? … Att jag är 
orutinerad eller?” svarar mamma att hon hoppas att hon är det på den fronten men 
fördjupar inte diskussionen (ibid., s. 80). Mamma och Puck har inte ett riktigt nära 
förhållande. Att ha kroppskontakt och lägga armen om Puck är inte något hon gör 
speciellt ofta då en gräns uppstod för några år sedan då det inte var okej att var mammig 
längre eller att komma för nära, utan för Puck var styrka att klara sig själv (ibid., s. 
155).  
 
Mamma anser att det inte bara är pappa som har svikit Puck utan även hon själv. Om 
hon vetat och förstått kunde hon i alla fall ha stöttat Puck menar hon (ibid., s.160). Hon 
klandrar sig själv för att hon inte lyssnat bättre på Pucks tystnad och känner att även hon 
svikit då hon haft fullt upp med sina egna tankar och känslor istället för att vara ett stöd 
för Puck (ibid., s. 164). Mamma är glad att de har pratat ut i stugan vid havet och 
upplever att det känns som en massa knutar har retts upp (ibid., s. 170). 
 
 

6.2 Tusen gånger starkare av Christina Herrström 
 
15-åriga Signe är en ensam tyst tjej som är duktig i skolan. Hon räknar sig själv till 
töntarna i klassen. Hela sin skoltid har hon befunnit sig vid sidan om och tittat på istället 
för att vara med. Hon tycker det är jobbigt att tala i klassrummet och pratar sällan med 
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klasskamraterna på rasterna. Boken skildrar Signes syn på roller och relationer mellan 
killar och tjejer, olika grupper i skolan samt lärare och elever.  
 
På höstterminen i nian kommer en ny flicka, Saga, till klassen. Hon har rest omkring i 
världen med sin pappa sedan mamman dog när hon var en baby. De har seglat i 
Karibien och även bott i Afrika och Sydamerika. Saga är en frimodig och klok tjej som 
inte låter sig fångas in i de givna roller och grupperingar som finns i klassen. Hon ser 
orättvisor och törs också ifrågasätta rådande normer. Genom Sagas agerande i skolan 
ser Signe orättvisorna och de osynliga regler som finns. I Saga ser Signe en 
bundsförvant som törs säga det som hon själv tänker och känner. Sagas närvaro i 
klassen påverkar elever och lärare. Hon berättar mycket om det hon upplevt på sina 
resor. Klassen får så mycket att fundera på och diskutera att de blir öppnare och 
vänligare mot varandra och börjar umgås på ett helt annat sätt än tidigare.  
 
Lärarna vill att tjejerna ska ta för sig mer. De ser gärna att Saga peppar de övriga 
tjejerna i klassen till att bli tuffare. När Saga ifrågasätter en del lärares agerande och 
sättet de behandlar pojkar och flickor på är det inte längre lika populärt att ge flickorna 
mer plats eftersom det leder till hetsiga diskussioner vilket gör att lektionerna blir 
mycket oroligare nu jämfört med tidigare. 
 
Skolans nya musiklärare får även Signe att börja sjunga i kören. Sångövningarna gör att 
Signe törs höras mer vilket känns viktigt då hon känner att det är så mycket hon skulle 
vilja säga nuförtiden. Stämningen i klassen har förändrats och kan liknas vid ett krig 
mellan pojkar och flickor. Pojkarnas enda sätt att komma åt Saga är att börja använda 
sexistiska tillmälen verbalt och fysiskt vilket får Saga ur balans då hon inte upplevt 
något sådant tidigare. Även de andra flickorna drabbas på liknande sätt vilket gör dem 
osäkra. Deras gruppsammanhållning börjar luckras upp. 
 
Under en lektion ifrågasätter Saga läraren som inte tystar ner de som stör. Hon får till 
svar att hon ska ägna sig åt sig själv istället för att bry sig i allt. Saga svarar läraren att 
han är en hycklare som säger en sak men agerar annorlunda. Till svar får hon att hon 
blir befriad från det som hon anser vara sitt uppdrag och att hon kan sluta. Saga går. För 
första gången törs Signe resa sig upp och stödja Saga och säga det hon tänker innan hon 
också går iväg. Hemma får hon stöd för sitt agerande. Signe stannar hemma från skolan 
några dagar. När hon kommer tillbaka visar det sig att Saga inte har kommit tillbaka. Av 
sin lärare får hon beskedet att Saga ska läsa på distans. 
 
Signe strosar ofta nere i hamnen i hopp om att möta Saga. En dag när hon går in på 
hamnfiket för att värma sig stöter hon på Saga och hennes pappa som berättar att de ska 
åka till Afrika nästa dag. Signe känner sig både ledsen och glad efter deras möte då 
Saga sagt att hon tror på henne. På kvällen när hon ska sova skickar Saga henne sin 
mejladress och innan Signe somnar tänker hon ”Jag kan bli vad jag vill. Jag kan gå hur 
långt jag vill. Jag kan bli tusen gånger starkare” (Herrström 2006, s. 218). 
 
 
Stöd från föräldrar 
 
När Signe har rest sig upp och försvarat Saga i klassrummet rusar hon sedan ut ur 
klassrummet och går så småningom hem. När hon kommer hem berättar hon allt för 
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mamma som lyssnar aktivt och säger: ”Jättebra. Det var jättebra gjort av dig. Du var 
mycket modig.” Mamma anmäler henne som förkyld och Signe stannar hemma från 
skolan några dagar efter händelsen och de samtalar mycket om nuet och framtiden 
(ibid., s. 205). 
 
 
Stöd från övriga familjemedlemmar 
 
Signes bror nämns bara i boken. 
 
 
Stöd från andra vuxna 
 
En dag när Signe vandrar fram och tillbaka längs kajen nere i hamnen och söker efter 
Saga blir en man orolig för henne och undrar om hon mår dåligt och kanske har tänkt 
hoppa i och ta livet av sig. Han pratar med henne och ger henne femtio kronor så hon 
kan gå in och värma sig och fika på hamncaféet (ibid., s. 212f.). 
 
 
Stöd från samhällets institutioner 
 
Den nya musikläraren på Signes skola är annorlunda. Hon tycker jättemycket om 
honom eftersom han ser eleverna. Till och med hon känner sig sedd (ibid., s. 122). Hon 
upplever att han är på elevernas sida och att man kan lita på honom. De peppas av 
honom så hon känner att även hon vågar låta sin röst höras i kören (ibid., s.122, 145). 
Efter julavslutningen då de har gjort succé med sin sång känner sig Signe glad. De 
andra lärarna ser på henne på ett annat sätt än tidigare och hon får beröm (ibid., s. 178). 
 
 
Stöd från kamrater 
 
Leo är den enda i klassen som Saga upplever att hon har en gemenskap med fast de inte 
pratar så mycket. De drar sig båda undan till biblioteket på rasterna. De sätter sig ganska 
nära varandra och läser och småpratar ibland (ibid., s. 36).  
 
När Saga kommer till klassen förändras mycket. Utan att själv vara medveten om vad 
hon har betytt har Saga gett Signe mod och gjort henne tuffare (ibid., s. 23, 209f.). 
Genom Saga har Signe kommit på vad som är viktigt i sitt liv. Hon vill skapa sitt liv och 
inte slösa bort energi på funderingar över andra människors liv och val (ibid., s. 40). 
Signe blir synliggjord lika mycket som alla de andra i klassen vilket ger henne kraft 
(ibid., s. 60). Genom allt som Saga berättar för klassen börjar klasskamraterna prata 
med varandra. Detta leder till att Signe kommer med i gemenskapen (ibid., s. 65ff.). 
Efter Sagas markering mot läraren Olle upplever Signe att flickorna blir en grupp på ett 
sätt som de aldrig varit förut. Det skapar energi mellan dem. Hon upplever att hon andas 
bättre istället för att gå omkring och nästan hålla andan under dagarna (ibid., s. 126f.). 
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Annat  
 
Det finns inget att föra till den rubriken. 
 
 
Hur skildras de fiktiva vuxna i flickornas närhet? 
 
Signes mamma står nära sin dotter. De dagar mamma är tidigt hemma dricker Signe och 
mamma eftermiddagste tillsammans och sitter och pratar. Hon känner tryggheten och 
värmen från mammas kram när hon går in på sitt rum för att sätta sig och jobba med 
skolarbetet (ibid., s. 32). Mamma talar med Signe om vikten att skapa sitt eget liv och 
att det är viktigt att få ett bra jobb med ordentlig lön som gör att hon blir oberoende. 
Kärleken kommer och går, men Signe ska kunna klara sig själv och sina eventuella barn 
i framtiden och kunna leva ett bra liv oavsett vad som händer menar hon (ibid., s. 31). 
Julkonserten är viktig för Signe. I motsats till mamma som har tagit ledigt för att lyssna 
har inte pappa tid att komma på konserten som så många gånger förr. Signe blir ledsen 
då pappa uteblir. Hon hoppades att han skulle ha sett och hört henne och fått bli stolt 
över henne. När han kommer hem och mamma berättar hur bra konserten var visar han 
inget större intresse utan vill hellre prata om saker som han tycker är viktigare, vilket 
gör Signe besviken (ibid., s. 181). 
 
De flesta av Signes lärare skildras som hycklare. De säger en sak men orkar sedan i 
praktiken inte leva upp till sina ideal. Signe anser att de säger sånt som gör att de 
framstår som medvetna politiskt korrekta vuxna människor men att det inte finns något 
innehåll, bara yta (ibid., s. 21f.). Signe anser att de vuxna på skolan sviker tjejerna då de 
flesta lärare låtsas om som de inte hör när tjejerna i klassen får stå ut med sexistiska 
tillmälen från killarna där de kommenterar deras utseende och kroppar. Signe anser att 
lärarna inte tar tag i det utan bara kommenterar det som hastigast (ibid., s. 166). 
Bildläraren Pia, som Signe alltid upplevt som en bra lärare, genomskådas och hon inser 
att även Pia vikt sig för dem som hon inte rår på i klassen och istället har det blivit så att 
”töntarna”, däribland Signe, tar hand om städning och annat tråkigt jobb när de andra 
smiter därifrån. Men för att dölja det uppför Pia sig som om allt vore under kontroll 
(ibid., s. 35, 76ff.). Signes mentor Olle vill att tjejerna ska ta mer plats i klassrummet. 
Det är bara att sätta igång menar han. Signe inser att verkligheten är annorlunda då hon 
sällan eller aldrig får en fråga i klassrummet trots att hon räcker upp handen hela tiden 
(ibid., s. 47). När Saga agerar på samma sätt som killarna brukar göra på lektionerna 
och skriker ut svaren reagerar Olle mycket starkt och hotar med kvarsittning, något som 
inte brukar drabba killarna vid samma beteende (ibid., s. 99f.). 
 
När Saga föreslår att Signe ska läsa sin samhällsuppsats inför klassen agerar läraren 
Olle så att han får Signe att känna sig svag och tveksam istället för att känna sig stöttad 
då hans förväntningar är att hon inte kommer att klara det. Hans ansiktsuttryck sänker 
henne (ibid., s. 191).  
 
Rektorn på skolan, som kallas in i klassen när det blir stökigt, har inte heller någon 
förmåga att se vad problemen i klassen egentligen beror på. På grund av detta agerar 
han inte på ett sätt som skulle kunna leda till ett bättre klimat i klassrummet (ibid., 
s.130, 159ff.). 
 



 

 38 

6.3 Räcker det om jag älskar dig? av Katarina von 
Bredow 
 
Fanny är 19 år och går sista året på gymnasiet. Hon lever med sin mamma som har 
alkoholproblem. Hennes pappa är död. Han lämnade dem för en annan kvinna när 
Fanny var liten. Mycket av Fannys liv kretsar kring pojkvännen Johan som är 21 år. 
Han har en egen lägenhet där Fanny tillbringar mycket tid. Fanny drömmer om att flytta 
ihop men Johan är inte lika intresserad. Alexandra, Sanna och Eleonor är hennes vänner. 
Fanny känner ofta en stor oro för mamma. Hon vet att hon gömmer sprit i bokhyllan 
bakom böckerna och att hon dricker mer än hon borde men hon har inte konfronterat 
mamma med detta. Fanny far ofta hem på natten från Johan för att kontrollera hur det är 
med henne.  
 
Johan ska tillbringa kvällen med en kompis men Fanny misstänker att något inte 
stämmer. Hon ringer och kontrollerar och det visar sig att Johan inte är där. Senare 
kommer det fram att han har varit otrogen med Sanna. Otroheten leder till en spricka i 
Fannys och Johans förhållande. Johan anser att det måste räcka med att han berättat vad 
som hänt och bett om förlåtelse men Fanny grubblar mycket över det som har hänt. 
 
En morgon när Fanny kommer hem ligger mamma medvetslös i vardagsrummet. Hon 
har drabbats av akut alkoholförgiftning och Fanny ringer efter ambulans. Mamma 
hamnar på intensiven och Fanny vakar hos henne. När Fanny återvänder till skolan 
slinker hon in i ett förråd och gråter hejdlöst av trötthet. Hennes samhällslärare Finn 
hittar henne där. Hon berättar om Johans otrohet och mammas alkoholmissbruk. Finn 
leder Fanny till ett samtalsrum och berättar om sin moster som också haft 
alkoholproblem men som nu är nykter. Finn håller om henne och låter henne gråta ut 
mot hans axel men inser att det kanske inte är helt passande eftersom det lätt kan 
misstolkas.  
 
Fannys känslor för Johan är inte som de har varit. Johans negativa sätt att prata om 
mammas alkoholproblem samt att Fanny vet att Sanna fortfarande ringer till honom får 
henne att kliva ur sängen en kväll när de har sex och gå hem. Hon ringer till Finn när 
hon kommer hem för att höra vad som händer med dem som har alkoholproblem. Han 
erbjuder sig att ordna en träff med hans moster Isabella nästa dag.  
 
Relationen till Finn förändras. Även Alexandra märker i skolan att det är något mellan 
dem. Fanny ringer Finn för att prata en stund. När hon hör att hans familj är bortrest 
frågar hon om hon får komma förbi. De pratar om allt möjligt men känner också att det 
finns en attraktion mellan dem. När Fanny ska fara hem kysser hon honom. Finn har fått 
två böcker av Isabella som han vill ge till Fanny men eftersom hon inte vill ta emot dem 
i skolan far hon dit på eftermiddagen. Det slutar med att de älskar med varandra innan 
Fanny beger sig hem.  
 
Fanny och Johan går på studentfest. Under kvällen hånglar Johan och Sanna med 
varandra och Fanny, som blir mycket arg, lämnar festen. På morgonen beger hon sig ut 
på en cykeltur och avslutar med att fara till Finn då hon vill vara med honom ännu en 
gång innan hans familj kommer hem. När hon kommer hem väntar Johan, men hon vill 
inte ge honom fler chanser utan gör slut. 
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Under sommaren får Fannys mamma ett återfall. De får stöd av Isabella och 
beroendeenheten. Alexandra far iväg till Spanien för ett år som aupair medan Fanny 
väljer att stanna hemma för att plugga. Hon träffar Sanna och de pratar ut om det som 
hänt och börjar umgås på nytt. Mammas ekonomi är dålig och de tvingas sälja 
lägenheten de bor i. I september hittar Fanny en egen lägenhet som hon flyttar till. Hon 
funderar även på att ringa Finn någon gång och bjuda hem honom. 
 
 
Stöd från föräldrar 
 
Fanny kan inte sova av oro då hon misstänker att Johan är otrogen. Hon går ut i köket 
mitt i natten och hittar mamma där. Hon tänker först att hon vill vara ensam med oron, 
men känner sedan att mamma gärna får vara där. Hon känner att hon hör mer hemma 
med mamma än i ”Mr Perfect´s” värld (Bredow 2006, s. 52). När Fanny och Johan har 
grälat och Fanny kommer hem undrar mamma hur det är, om någonting har hänt? När 
Fanny inte vill berätta säger mamma att hon får säga till själv om hon har behov av att 
prata om något (ibid., s. 87). När mamma rehabiliteras från sina alkoholproblem lovar 
hon att hjälpa Fanny genom att försöka prata med henne när hon har det jobbigt så att 
Fanny inte behöver gå omkring och känna sig rädd för att mamma ska få återfall på nytt 
(ibid., s. 260). 
 
 
Stöd från övriga familjemedlemmar 
 
Fanny har inga syskon eller andra nära släktingar. 
 
 
Stöd från andra vuxna 
 
När Fannys mamma drabbas av akut alkoholförgiftning och hamnar på sjukhus blir 
Fanny väldigt ensam med sina funderingar och sin oro då hon inte har några nära 
familjemedlemmar att stödja sig på. En viktig kontakt blir Isabella som är nykter 
alkoholist. När de möts första gången upplever Fanny att hon kan fråga henne om allt 
möjligt. Hon får Isabellas telefonnummer så att hon och mamma kan ringa henne när de 
vill (ibid., s.154f.). Finn förmedlar böcker från Isabella. Böckerna handlar om att leva 
nykter och Isabella tycker att de har varit nyttiga för henne så Fanny uppmuntras att ta 
hem dem till mamma (ibid., s. 203). När mamma har fått ett återfall känner Fanny att 
hon behöver prata med någon så hon ringer Isabella som lovar att komma på besök 
nästa dag (ibid., s. 252). Fanny upplever att Isabella är fantastisk som kan komma rakt 
in i hennes familj från ingenstans och trösta mamma som sällan eller aldrig blir förtrolig 
med någon. Hon klarar av att stå i centrum för alla smärtsamma sanningar och vara som 
en mormor, en självklar stöttepelare för dem (ibid., s.258). Isabella hör av sig då och då 
under sommaren och är ett stöd för både Fanny och mamma (ibid., s. 261f.). 
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Stöd från samhällets institutioner 
 
I samband med mammas akuta alkoholförgiftning och medvetslöshet och senare 
sjukhusvård blir det sjukvårdens olika instanser som stöttar Fanny. När Fanny hittar sin 
mamma medvetslös på golvet och ringer efter ambulansen blir det kvinnan på 
larmcentralen som är den första att stötta henne. Hon ber kvinnan på larmcentralen att 
inte lägga på luren. Larmoperatören säger att hon inte kommer att lägga på utan att 
Fanny bara ska ta det lugnt så kommer det att gå jättefint. Hon pratar med Fanny tills 
ambulansen kommer och de tar över ansvaret (ibid., s. 112).  
 
På kvällen när mamma har tagits in på sjukhus tar en sjuksköterska hand om Fanny och 
undrar om hon vill sova på en brits över natten. Hon säger att Fanny är chockad och 
skulle må bra av att sova. Hon undrar om Fanny har någon att ringa till. När hon inte 
har det sätter hon sig hos Fanny och pratar. Hon säger att det inte finns så mycket mer 
att göra just nu än att vänta och se. På natten smyger Fanny in till mamma. Sköterskan 
hittar henne där och kommer fram och kramar om henne. Hon säger att mamma nog 
kommer att vara borta ett tag till men att Fanny kan sitta där ändå om det känns lättare 
(ibid., s. 114ff.). När Fannys mamma har vaknat upp ur medvetslösheten säger en annan 
sköterska, vänligt men bestämt, att Fanny ska gå hem så mamma får vila. Hon menar att 
Fanny också behöver sova och att hon istället ska komma tillbaka nästa dag efter skolan 
(ibid., s. 120). 
 
På sjukhuset tar psykiatrisköterskan kontakt med Fanny för att höra hur hon mår och 
hur hon tänker. Hon utstrålar uppmärksamhet och lugn och inger trygghet tycker Fanny 
(ibid., s. 177). Hon informerar Fanny om mammas problem och hennes kommande 
behandling. Hon får veta att hon kan komma och prata med henne enskilt och får även 
hennes telefonnummer så att hon kan ringa när som helst om det är något hon behöver 
tala om (ibid., s. 179). 
 
När Fanny kommer tillbaka till skolan efter att mamma har hamnat på sjukhus känner 
hon sig trött och ledsen. Hon smiter in i ett förråd på skolan där hennes lärare Finn hittar 
henne gråtande. Han kramar om henne och Fanny berättar vad som har hänt. Han tar 
henne med sig till ett samtalsrum där de sätter sig och pratar. Han håller om henne och 
tröstar henne genom att berätta om sin moster Isabella som har varit alkoholist men som 
nu är nykter (ibid., s. 126f.). När Fanny går hem känner hon att den ”tunga paniksorgen 
som skavt som ett infruset lass grus” inuti henne är borta och hon känner sig mjuk och 
varmt urlakad inom bords (ibid., s. 130). Fanny känner att hon har många funderingar 
kring mammas alkoholproblem så hon ringer till Finn. Han säger att det kan vara bra för 
henne att få träffa Isabella och prata med henne så han ska ordna ett möte (ibid., s. 
141f.). De pratar om annat också, föräldrar, plikter och skyldigheter. Fanny tycker det 
känns bra, han får henne till och med att skratta (ibid., s. 143). Fanny ringer på nytt till 
Finn dagen innan mamma ska komma hem då hon känner sig orolig och han har sagt att 
hon kan ringa om hon behöver prata (ibid., s. 183). 
 
 
Stöd från kamrater 
 
Efter Johans otrohet är Fanny ledsen och fundersam. Alexandra upplever att Fanny går 
runt och ser ut som ett lik och försöker få Fanny att berätta vad som hänt. Fanny förmår 
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inte berätta om Johans svek då hon är orolig för att Alexandra är intresserad av att bli 
ihop med honom (ibid., s. 60). När Fanny träffat Finn berättar hon för Alexandra att de 
har träffats hemma hos honom och haft sex. När Alexandra frågar en massa ber Fanny. 
”Snälla Alex, … Kan du inte sluta fråga en massa och bara hålla om mig lite en stund?” 
Alexandra kramar henne hårt och länge (ibid., s. 217). När Fanny har lämnat 
studentfesten där Johan hånglar med Sanna på dansgolvet tar Alexandra Fannys parti 
och stänger av musiken och skäller ut honom inför alla andra (ibid., s. 245). Alexandra 
är ett stöd för Fanny under sommaren och de sista dagarna innan Alexandra ska fara till 
Spanien är de tillsammans varje dag, pratar mycket och löser de stora livsgåtorna (ibid., 
263). 
 
 
Stöd från pojkvän 
 
När Fanny ringer till Johan för att berätta vad som hänt mamma erbjuder han sig att 
komma till henne, vilket var de ord hon hade hoppats få höra, men hon är så trött så hon 
känner att hon vill vara ensam och försöka sova istället (ibid., s. 121). 
 
 
Annat 
 
Det finns inget att föra till den rubriken. 
 
 
Hur skildras de fiktiva vuxna i flickornas närhet? 
 
Fanny har inte kunnat lita på mamma så hon har farit hem på kvällarna och sett efter att 
allt är väl med henne och kontrollerat spritflaskan i bokhyllan för att se hur mycket som 
finns kvar i den. Mamma säger att hon trodde hon skulle kunna reda ut sina problem 
själv och att ingen skulle behöva bli lidande, allra minst Fanny (ibid., s. 132). En natt 
när de samtalar om Fannys pappa som lämnade dem för en annan kvinna säger mamma: 
”Det har varit viktigt, … Viktigt att vara hemma när du kommer, viktigt att finnas till 
för dig … Jag har kanske inte varit någon supermamma, men jag har velat finnas till.” 
(Ibid., s. 54). Mamma erkänner för Fanny att hon är rädd för hur hon ska klara det hela 
och rädd för att folk ska få veta sanningen. Fanny tänker att föräldrar inte ska vara 
rädda. De ska vara golvet under ens fötter, permanenta och orubbliga. De ska inte dö 
och inte vara hjälplösa. När pappa svek blev mamma hennes klippa, en klippa som nu 
har vittrat sönder under ytan (ibid., s. 200). Senare under sommaren när mamma har 
tillfrisknat umgås Fanny och mamma och gör saker ihop och hon känner att hon lär 
känna sin mamma, inte bara som mamma utan även som vän och förtrogen (ibid., s. 
261). 
 
De personer Fanny kommer i kontakt med vid mammas sjukhusvård skildras som 
mogna kloka människor som har förmåga att på bästa sätt stötta en nära anhörig med 
både kunskap, värme och trygghet. Isabella är en generös mogen och klok kvinna som 
genom att bjuda på sig själv skapar förtroende och kommer Fanny och mamma så nära 
så Fanny upplever det som att ha fått en mormor. 
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Fannys lärare Finn har jag valt att placera under samhällets institutioner eftersom det är 
i rollen som lärare han stöter på Fanny gråtandes och tar sig an henne för att trösta och 
hjälpa. Han visar vad en engagerad lärare kan betyda för en enskild elev som har behov 
av att få samtala med någon utomstående i en svår stund. I deras fortsatta möten och 
samtal och sedan sexuella relation förändras hans roll. 
 
 

6.4 Kanske ett liv av Sofia Hedman 
 
Katti är 17 år och går på gymnasiets IV-program. Hon bor i villa med sin mamma och 
lillebror Stefan. Hennes pappa bor på annan ort då föräldrarna skildes på grund av hans 
missbruksproblem. Katti har diagnosen AD/HD. Hennes liv har kantats av 
misslyckanden i skolan och ständiga bråk. Hon blir ofta provocerad av andra ungdomar 
som känner till hennes problem och upplever själv att hon lätt drabbas av okontrollerbar 
ilska. Tidigare har hon bott i ett HVB-hem (vård, behandling, boende). Två nära vänner 
är Lena och Sabina. 
 
På en fest provoceras Katti av Angelica och är nära att hamna i slagsmål. På vägen hem 
får hon en impuls att fara hem till Angelica och hämnas. Hon bryter sig in i deras hus 
där hon river ut och förstör. Nästa morgon kommer polisen hem till Kattis familj då 
Angelica pekat ut henne som misstänkt. Så småningom blir hon åtalad och dömd för 
inbrottet. Katti upplever att livet är tungt. En kväll på fritidsgården får hon syn på en 
kille som hon ögonblickligen blir kär i. Nästa kväll på en fest träffar hon honom igen. 
Han heter Johan och jobbar på en mack. De umgås hela kvällen och går sedan till 
Johans lägenhet. Johan röker hasch och bjuder även Katti. De börjar umgås men 
mamma vill inte att Katti ska sova borta så Johan flyttar in hemma hos dem. Hon 
upplever att hon har mött sin like. Efter 25 dygn förlovar de sig. 
 
Efter ett tag börjar det knaka i deras förhållande då Johan ofta far iväg med sina 
kompisar och blir borta i några dagar. På fester bjuds narkotika i olika former. Katti vill 
inte testa då hon är rädd för att bli som sin pappa, medan Johan använder mer och mer. 
Katti har hög frånvaro i skolan så rektorn föreslår att hon ska byta till ett annat 
gymnasium med friare arbetsformer som han tror ska passa henne bättre. Mamma 
konfronterar Katti med hennes haschrökning. Mammas utbrott gör att Katti väljer att 
avstå från hasch då hon rädd att mamma på nytt ska skicka iväg henne till ett HVB-hem. 
Hon inser nu att Johan har allvarliga drogproblem vilket han själv förnekar. På en fest 
blir de osams och Katti gör slut.  
 
Katti trivs inte i sin nya klass och börjar skolka på nytt. På kvällarna är hon ute med nya 
kompisar. Före jul får Katti en ingivelse att söka upp Johan. Hon får adressen till hans 
mamma som berättar om hans drogproblem och att han även har varit langare. Hon har 
sett till att han har blivit intagen på psyket för att sedan skickas på avgiftning och 
rehabilitering. Katti funderar över sin skuld i det hela och vad hon kunde ha gjort.  
 
Katti går ut allt fler kvällar i veckan och dricker mer och mer. I april bestämmer hon sig 
för att hoppa av gymnasiet. På en fest blir Katti återigen provocerad av en tjej vilket 
slutar med att hon slår till henne och blir polisanmäld på nytt. Hon mår allt sämre. 
Mamma vill att hon ska ta kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin men Katti är 
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livrädd för att bli bortskickad på nytt. Istället far hon till sin pappa som hon inte har 
träffat på nästan ett år. Han vill att hon ska söka jobb och ta kontakt med Johan för att 
komma vidare. Katti lyckas få jobb som telefonförsäljare. Hon bestämmer sig för att 
fara och hälsa på Johan som har en familjehemsplacering. Johan och Katti upplever på 
nytt att de hör ihop och två veckor senare meddelar hon mamma att hon ska flytta till 
Johan då hon anser att hon behöver honom för att må bra.  
 
En dag inser Katti att hon är gravid. Båda blir glada för barnet och det är självklart för 
Katti att behålla det. Mamma är orolig att amfetamindosen som finns i Kattis medicin 
kan skada fostret. Katti blir vansinnig när mamma börjar prata om abort. Det visar sig 
att det går bra att fortsätta medicinera men psykiatern ifrågasätter om hon ska behålla 
barnet med tanke på sitt humör. Johan får flytta hem till dem nu när Katti väntar barn 
och delta i ett frivårdsprogram. Katti mår mycket bättre och känner sig färdig med allt 
festande. Hon har förträngt kvällen då hon slog till Emma, men en dag kommer brev 
från tingsrätten. Hon får panik och tänker att de kanske kommer att ta barnet ifrån henne 
så hon packar för att fly till Danmark tillsammans med Johan. När Johan lugnat ner 
henne inser hon att det är bättre att fara hem istället för att fly. Katti får tolv månaders 
villkorlig dom för misshandel.  
 
När Johan och Katti lyckas få en egen lägenhet går de ut för att fira. De är på gott 
humör, men när Johan dricker för mycket svänger hans humör och han blir galen när en 
kille råkar stöta till honom. Katti lyckas dock lugna ner honom och få hem honom utan 
att något händer. Hon inser att det finns många problem att lösa men att de hör ihop. 
 
 
Stöd från föräldrar 
 
Efter Kattis inbrott och polisförhör sätter sig mamma hos henne för att prata. Hon är arg 
och ledsen över det som hänt. Hon pratar även om att hon inte ska dricka. ”Du är 
fortfarande bara sjutton, du bor hemma. Jag har ansvar för dig”, säger hon. Hon ber att 
Katti ska berätta vad som har hänt. Katti upplever att mamma förstår henne även om 
hon säger att hon har gjort fel (Hedman 2006 s. 11f.). När rättegången blir följer 
mamma med och stöttar Katti. När det hela är över säger hon: ”Det gjorde du bra, … 
Jag är stolt över dig.” (Ibid., s. 46). När Katti får sin dom visar det sig att hon ska betala 
skadestånd samt en summa till brottsofferfonden. När Katti blir hysterisk över att hon 
inte kommer att ha kvar något av sommarjobbslönen säger mamma: ”Det är du som har 
gjort det här, … Du måste lära dig att ta ansvar för dina handlingar. … Du vill ju själv 
vara stor, … Du vill vara vuxen.” Mamma erbjuder sig att betala böterna och Katti ska 
få betala av till henne under sommaren. Katti får betala till brottsofferfonden. Katti 
upplever det som ett hål att falla i, och en morsa som höll henne under armarna så att 
hon inte föll för djupt ned (ibid., s. 54). 
 
Mamma tar stort ansvar för Kattis medicinering. Hon håller koll på att Katti tar sina 
tabletter för sin AD/HD-diagnos. Hon anser att det är hennes ansvar att se till att hon 
medicinen ordentligt eftersom hon är minderårig. Hon vakar också över att hon inte ska 
ta för många piller eftersom de innehåller en liten dos amfetamin (ibid., s. 21, 27, 115). 
När Katti magrar och har svårt att äta tar hon henne till läkare så hon får en annan 
medicin utan biverkningar (ibid., s. 14). När Katti blir gravid kommer mamma på att 
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medicinen kanske kan påverka fostret och sätter genast igång att forska i hur det 
förhåller sig med det och tar kontakt med läkare och psykiater (ibid., s. 122ff.). 
 
Mamma tillåter att Johan flyttar in hos dem när Katti och han börjar ha stadigt sällskap. 
För henne är det tryggare och bättre att de bor hemma hos dem (ibid., s. 29). När Katti 
och Johan har förlovat sig uppmanar hon Katti att vara rädd om sig och använda 
kondom då hon ju inte ska ha barn nu (ibid., s. 31). När Katti har gjort slut med Johan 
hittar mamma henne sovande på toaletten. När hon gråtande berättar att hon har gjort 
slut säger mamma att det är okej. Ibland måste man det. Mamma förstår att Johans 
drogproblem finns bakom det hela och frågar om det inte är något mer också, om hon 
vill berätta. Men Katti vill inte och hon gråter av lättnad över att mamma inte skäller 
och tjatar (ibid., s. 71). När Katti väntar barn vill inte mamma släppa iväg henne utan 
ordnar så att Johan istället får flytta in hos dem i huset (ibid., s. 125). Mamma meddelar 
dem båda att de ska betala hyra. Katti blir upprörd och tycker inte mamma är riktigt 
klok. Som svar får hon att det är precis det hon är. Det är lika bra att de vänjer sig vid att 
det kostar pengar att bo, för förr eller senare vill de säkert flytta (ibid., s. 130). Det visar 
sig senare att mamma har sparat pengarna som Johan och Katti har betalat i hyra och när 
de ska flytta till egen lägenhet blir det ett välkommet startbidrag att köpa möbler och 
barnsaker för (ibid., s. 150). 
 
När Kattis psykiater ifrågasätter hennes förmåga att vara mamma på grund av sitt 
hetsiga humör och utåtagerande sätt försvarar mamma henne och säger att hon har 
förändrats och att hennes stresströskel är mycket högre nu (ibid., s. 125). Katti är orolig 
för att det sociala kommer att ta ifrån henne barnet men mamma tröstar och menar att 
hon har förändrats. ”Jag står på din sida, det vet du. Och om någon skulle börja 
diskutera det, så kommer inte jag att lägga fingrarna emellan”, säger hon (ibid., s. 146). 
 
Mamma upplever att Katti inte mår bra och behöver få hjälp. Katti vill inte träffa någon 
psykolog utan vill åka till pappa som hon inte träffat på ett år. Mamma är tveksam men 
förstår att det är viktigt och vill att de ska ringa direkt och lovar att fixa biljett till bussen 
(ibid., s. 106). Katti åker till pappa. Hon känner sig välkommen och omhändertagen. 
Han frågar om livet är tungt och säger att han vet hur det är. Katti berättar hur hon har 
det och säger att hon är rädd för att bli en pundare. Pappa menar att Katti är stark som 
en oxe. Hon kan inte skylla ifrån sig i evighet på sin diagnos. Han menar att det är på 
henne själv det hänger, att hon har många erfarenheter som inga andra har i hennes 
ålder. Han uppmuntrar henne att gå runt till arbetsgivare och söka jobb personligen. Han 
ger henne rådet att ta kontakt med Johan för att få ett avslut och kunna gå vidare (ibid., 
s. 107f.).  
 
 
Stöd från övriga familjemedlemmar 
 
Lillebror Stefan är 10 år. När polisen har varit på besök efter Kattis inbrott och Katti 
sitter vid köksbordet kommer han och sätter sig hos henne och visar sitt stöd genom att 
klappa henne på armen som om hon är en kattunge (ibid., s. 12). Katti är mycket nervös 
på morgonen när hon ska iväg till tingsrätten. Det sista lillebror säger innan han går till 
skolan är: ta det lugnt, det ordnar sig (ibid., s. 43). 
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Stöd från övriga vuxna 
 
Lenas farbror Tommy som jobbar på ett bostadsbolag hjälper dem med att få en 
lägenhet snabbt då Lena har påtalat deras problem för honom (ibid., s.148). Indirekt 
stöttas Katti av Johans stödfamilj då den omsorg och det stöd som Johan får påverkar 
även Kattis liv till det bättre (ibid., s. 111, 122). 
 
 
Stöd från samhällets institutioner 
 
Kattis skolgång har kantats av misslyckanden. Hon har haft gymnasiets rektor Tomas 
Kant som lärare under högstadietiden. Hon upplever att han var den enda läraren som 
accepterade henne då. Eftersom skolan går trögt och Kattis frånvaro är hög har han 
andra planer för henne. Han tycker att hon har kapacitet och bör lämna IV för att 
fortsätta på en friskola där arbetsformerna skulle kunna passa henne bättre (ibid., s. 
49ff.). 
 
Kattis nya mentor Evy försöker stötta Katti i studierna på det nya gymnasiet där de 
jobbar mycket med projektarbeten. Katti har svårt att inordna sig i deras planeringar och 
valda teman men Evy försöker gå henne till mötes i hennes idéer för att få studierna att 
fungera (ibid., s. 73ff.). När studierna går dåligt på vårterminen försöker rektor och 
studievägledare att hjälpa Katti med olika lösningar då de anser att hon har kapacitet för 
att klara skolan. Hon erbjuds att flytta upp till årskurs två och läsa extra under 
sommaren men Katti väljer att hoppa av gymnasiet (ibid., s. 100f.). 
 
 
Stöd från kamrater 
 
Kattis vänner känner till hennes hetsiga humör och ser när Katti är på väg att gå över 
gränsen. Lena och Katti har varit vänner sedan högstadiet och hon känner Katti väl. På 
en fest räddar hon Katti från att börja slåss med Angelica då hon provoceras. Lena tar 
henne försiktigt i armen. Hon fattar att hon är nära gränsen och drar därför med Katti att 
dansa istället. ”Skit i henne” säger hon (ibid., s. 8). På en annan fest där Katti är berusad 
och hamnar i konflikt med Emma som provocerar henne dyker Sabina upp. Hon får ner 
henne från bordet hon står på och ut för att röka så hon lugnar ner sig. När Katti säger 
att man borde göra slut på allt säger Sabina att hon bara ska ta det lugnt (ibid., s. 102f.).  
 
Lena och Katti sitter på ett café och pratar. Katti tänker att det är skönt med vänner som 
Lena som vet hur hon ska få henne på bra humör. Hon vet när Katti behöver vara ifred 
och när hon behöver någon att prata med (ibid., s. 136). Lena fungerar även som 
mellanhand när Katti och Johan får en lägenhet genom att hon berättat om deras 
problem för sin farbror som jobbar på ett bostadsbolag (ibid., s. 148). 
 
 
Stöd från pojkvän 
 
När Katti får kallelsen till tingsrätten för att hon misshandlat Emma drabbas hon av 
panik. Hon tror att hennes ofödda barn ska tas ifrån henne. Hon bestämmer sig för att 
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fly till Danmark tillsammans med Johan. Eftersom hon är helt hysterisk följer Johan 
med henne i bilen. Han stannar på en parkering och försöker få Katti att inse att det blir 
mycket värre om man sticker. Han påminner henne att hon har en mamma som bryr sig 
om henne och som kommer att hjälpa henne med allt, hon har ett jobb och hon har 
honom. Johan säger att fly gör saker och ting bara ännu värre. Det är bättre att ta en sak 
i taget och konfrontera problemen (ibid., s. 137ff.). 
 
 
Annat 
 
Katti får jobb som telefonförsäljare för ett företag. Hon lyckas bra med sin försäljning 
och blir utnämnd till veckans säljare vid ett tillfälle och månadens säljare redan andra 
månaden på jobbet vilket skapar självförtroende (ibid., s. 109, 123). 
 
 
Hur skildras de fiktiva vuxna i flickornas närhet? 
 
Kattis mamma är en förälder som bryr sig och på alla sätt och vis stöttar och hjälper 
Katti. Hon törs ifrågasätta och ställa krav. Hon markerar när hon tycker att något är fel 
men lyssnar också och stöttar och peppar Katti när det behövs. När Katti kommer hem 
dagen efter att hon träffat Johan är mamma både arg och orolig när hon inte har 
meddelat var hon har hållit hus. Katti har lovat att hon ska komma hem på kvällen och 
mamma ifrågasätter hur hon ska kunna lita på henne om hon inte håller vad hon lovar. 
Mamma säger sedan att hon ska ta sin medicin och äta lite och sedan berätta vad som 
hänt (ibid., s. 27). Mamma vill inte att Katti ska sova hos Johan då hon inte känner 
honom. När Katti på nytt glömmer bort att komma hem blir mamma arg och säger att 
hon ska ta hem Johan nästa gång hon ska träffa honom för att hon ska få se vem han är 
(ibid., s. 28). 
 
Mamma har hittat en joint i Kattis jeans som ska tvättas. Hon konfronterar Katti som 
menar att marijuana inte är så farligt. Mamma blir mycket arg och menar att Katti ljuger 
för sig själv. Hon säger att marijuana är narkotika. Hon är rädd att det ska gå illa för 
Katti på samma sätt som för Kattis pappa som var drogberoende. Mamma säger att hon 
inte tänker släppa henne hur som helst. ”Jag är fortfarande din mamma. Du är 
fortfarande omyndig. Du bor hemma och du har faktiskt skyldigheter, både mot mig och 
mot Stefan.” (Ibid., s. 62f.). När Katti fyller arton år har hon tänkt stanna hemma från 
skolan och fira men mamma säger ifrån. ”Du går till skolan. Du vet att du måste”. När 
Katti protesterar och säger att hon är myndig och bestämmer själv svarar mamma: ”Inte 
så länge jag försörjer dig.” (Ibid., s. 80). På födelsedagen kommer Lena förbi med en 
piccoloflaska med champagne som flickorna dricker när mamma kommer från jobbet. 
Mamma reagerar direkt då hon ser det och säger att Katti har lovat att ta det lugnt med 
alkoholen och att hon inte har tillåtelse att handla på systemet (ibid., s. 83). 
 
Kattis pappa tar ingen del av hennes dagliga liv då han bor på annan ort. När Katti far 
till honom är det nästan ett år sedan de sågs. Genom att han själv har samma diagnos 
som hon har och har upplevt många av de svårigheter som Katti kämpar med har han 
förmågan att kunna stötta henne utifrån sina egna erfarenheter. De råd han ger henne när 
hon är på besök visar sig vara viktiga för henne (ibid., s. 107f.). När Katti vill flytta ihop 
med Johan hoppas hon få stöd hos pappa då inte mamma tycker det är en bra idé, men 
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även pappa påpekar att det tar tid att bli drogfri och att hon inte ska ha så bråttom (ibid., 
s. 115f.). 
 
Lärare och övrig personal i skolan försöker stötta Katti i hennes skolarbete men genom 
hennes tidigare dåliga erfarenheter av skolan har Katti många gånger svårt att se deras 
förslag som stöd då hon har alla taggar utåt kring det mesta som har med skolan att göra 
(ibid., s. 49, 73f., 100). Även i de kontakter hon har med barn- och ungdomspsykiatrin 
har hon svårt att känna stöd utan upplever mest att hon ifrågasätts (ibid., s. 124).  
 
Katti får del av den omsorg som Johans stödföräldrar Torsten och Mia visar dem båda 
och där Katti accepteras direkt. Deras väntade barn ses inte som ett problem utan som 
något man gratulerar till (ibid., s. 111, 122). 
 
 

6.5 Resultatsammanfattning 
 
I detta avsnitt sammanfattar jag resultaten från de fyra romanerna under de tidigare 
använda rubrikerna. Frågorna är alltså: 
 

• Från vilka håll i samhället får de unga kvinnorna råd och stöd? 
• Vad består råden och stödet av? 
• Hur skildras de fiktiva vuxna i flickornas närhet? 

 
 

6.5.1 Stöd från föräldrar 
 
I dessa fyra romaner är det främst mammorna som står för stödet till sina döttrar och ger 
dem råd eller hjälp. Det är endast Signe som lever med båda sina föräldrar. Fannys 
pappa är död och Pucks och Kattis föräldrar är skilda. Pucks mamma förstår slutligen att 
Puck har det jobbigt i sin saknad efter pappa och när hon väl förstår hur det ligger till 
vill hon hjälpa henne på alla sätt för att få kontakt med honom. Signe får stöd av sin 
mamma för sina handlingar och de samtalar mycket om nuet och framtiden. Fannys 
mamma väljer ett mer passivt förhållningssätt till Fanny och säger att hon kan komma 
och prata med henne om hon har behov av det men hon lägger sig inte i eller engagerar 
sig djupare. Kattis mamma stöttar henne på många olika sätt både i praktisk handling, 
samtal och med uppmuntran och beröm för att stärka henne. Hon tar stort ansvar för allt 
som har med Kattis medicinering att göra, i kontakter med samhället och ger ekonomisk 
hjälp.  
 
Den enda pappan som stödjer sitt barn är Kattis pappa som trots att de bor på skilda håll 
och sällan träffas kan ge henne råd och stöd genom att han själv har upplevt många av 
de problem som Katti har. 
 
Om man sammanfattar de råd och stöd som föräldrarna ger sina döttrar är det 
samtalsstöd eller möjlighet till samtalsstöd, praktisk hjälp av olika slag, ekonomisk 
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hjälp, medicinsk hjälp, råd inför framtiden samt uppmuntran och beröm när de gjort 
något bra. 
 
 

6.5.2 Stöd från övriga familjemedlemmar  
 
Få familjemedlemmar skildras i romanerna. Puck har en mormor som finns med i boken 
i de delar som skildrar hennes barndom, men inte i skildringen av Puck i nutid. Signe 
har en bror som bara nämns i texten. Fannys pappa är död och hon har inga nära 
släktingar. Katti har en lillebror. Han visar sitt stöd för henne med att klappa om henne 
när hon är ledsen och peppa henne när hon är nervös. 
 
 

6.5.3 Stöd från andra vuxna 
 
Direkt stöd till flickorna från andra vuxna runt dem förekommer inte så mycket. En 
okänd man visar omtanke när Signe vandrar på kajen. Fanny stöttas av Isabella, som är 
nykter alkoholist, med samtal, böcker samt samtalsstöd och praktiska råd till mamma 
för att därigenom minska Fannys oro och ansvar. Katti och Johan får hjälp med att få en 
lägenhet av Lenas farbror Tommy på ett bostadsbolag när Lena berättat om deras 
bostadsproblem. Indirekt blir Johans stödfamilj även ett stöd för Katti genom deras 
omedelbara accepterande av henne. Deras sätt att hjälpa Johan påverkar också Kattis liv 
till det bättre. 
 
 

6.5.4 Stöd från samhällets institutioner 
 
Det stöd från samhällets sida som skildras i böckerna är från skolan och sjukvården. 
Signes nya musiklärare betyder mycket för hennes självförtroende och självkänsla Hon 
känner sig sedd som människa. Även de andra lärarna ser henne på ett annat sätt efter 
julshowen vilket stärker henne. Katti får hjälp med att hitta en gymnasieskola och linje 
som kan passa henne av sin rektor. På den nya skolan försöker hennes mentor, rektor 
och studievägledare stötta henne på olika sätt för att få henne att fortsätta gymnasiet när 
det går tungt. En viktig person för Fanny i hennes oro för mamma är hennes 
samhällslärare Finn som blir den första hon öppnar sig för och berättar vad som har 
hänt. Han lyssnar, tröstar, berättar det han vet kring alkoholism samt förmedlar kontakt 
med sin moster Isabella. 
 
Fanny får ett gott stöd av sjukvårdens instanser, alltifrån larmcentralens personal som 
stöttar och leder henne igenom vad hon ska göra tills ambulansen kommer, till 
sjuksköterskorna på sjukhuset som även tar hand om Fanny och visar omsorg i hennes 
oro för mamma. Psykiatrisköterskan på behandlingsenheten tar kontakt med henne för 
att höra hur hon mår och om hon har några undringar och ger henne möjlighet att höra 
av sig vid behov.  
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Stödet från samhällets institutioner kan sammanfattas som förmågan att få elever att 
känna sig sedda, praktiska råd och samtal rörande studieproblem och studievägledning, 
att finnas till som medmänniska med tröst, lyssnande och samtalsstöd samt praktiska, 
handfasta råd och kunskapsförmedling kring alkoholfrågor. 
 
 

6.5.5 Stöd från kamrater 
 
Tre av flickorna har nära vänner att vända sig till vid behov. Alla vännerna ställer upp 
på olika sätt för att hjälpa till i vardagen när de upplever att deras vän behöver stöd på 
något sätt. Signe däremot, är en ensam tjej och har inte några nära vänner. Hon kan 
känna en viss gemenskap med Leo i klassen när de sitter i biblioteket och läser och 
småpratar. Sagas ankomst i klassen för alla elever närmare varandra vilket gör att Signe 
tillfälligt känner att hon blir en i gruppen och får uppleva en gemenskap i klassen. 
 
Pucks bästa vän och stora stöd är Emanuel som verkligen ställer upp för Puck och 
försöker hjälp henne både med hennes problem kring pappan och med kärleksråd när 
Puck har träffat Micke.  
 
Fannys nära vän Alexandra ser att Fanny mår dåligt och vill att hon ska berätta vad som 
hänt, något som Fanny inte kan förmå sig att göra. Alexandra får däremot ta del av 
Fannys kärleksproblem med Finn. På studentfesten skäller Alexandra ut Johan inför alla 
då hon upplever att han kränkt Fanny. Under sommaren är hon ett stöd för Fanny då de 
umgås och pratar mycket.  
 
Kattis vänner som känner till hennes hetsiga humör försöker rädda henne från 
situationer som kan leda till bråk eller andra problem genom att avleda hennes dåliga 
humör. Genom att Lena känner henne väl vet hon när Katti behöver få vara ifred och 
när hon behöver någon att prata med. Lena fungerar även som mellanhand i 
förmedlingen av den lägenhet som Katti och Johan får genom hennes farbror.  
 
Stödet från kamraterna kan sammanfattas i att ge praktiska råd, att vara en 
samtalspartner, vara någon som backar upp sin vän eller handgripligen rycker in i olika 
situationer för att hjälpa till.  
 
 

6.5.6 Stöd från pojkvän 
 
Jag kan konstatera att i tre av de fyra romanerna där huvudpersonen har en pojkvän är 
han inte den unga kvinnans främsta stöd utan ofta den person som skapar problem och 
osäkerhet. Detta är kanske inte så konstigt då kärleksrelationer är sköra och 
svårhanterliga i den ålder som romanfigurerna befinner sig i. Det är få skildringar i 
dessa tre böcker där den unga kvinnan får råd och stöd av sin pojkvän. Pucks pojkvän 
Micke är en god lyssnare och Puck känner att hon kan och vill berätta om sin pappa för 
honom. Fanny ringer sin pojkvän Johan när hon har kommit hem från sjukhuset efter att 
mamma har vaknat ur koman. Han förstår att hon har det jobbigt och erbjuder sig att 
komma hem till henne. När Katti får panik och vill fly till Danmark för att hon tror att 
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samhället ska ta ifrån henne barnet är det hennes pojkvän Johan som får henne att se det 
tokiga i sitt handlande och får Katti att inse att försöka fly löser inga problem. Man 
skulle kunna säga att pojkvännerna fungerar som lyssnare, allmänt stöd och rådgivare. 
 
 

6.5.7 Annat 
 
Endast i Kanske ett liv skildras någon annan variabel, utöver ovan nämnda, som 
fungerar som stöd för huvudpersonen. Katti lyckas skaffa sig ett jobb själv som 
telefonförsäljare och det går bra för henne. Genom att bli utnämnd till månadens säljare 
stärks hennes självkänsla. 
 
 

6.5.8 Hur skildras de fiktiva vuxna i flickornas närhet? 
 
De enda nära vuxna personerna i Pucks liv som skildras i boken är mamma och pappa. 
Pucks pappa har inte tagit någon som helst del av hennes liv de senaste fem åren trots 
att de stod varandra nära under hennes barndom. Puck tolkar pappas svarsmejl som att 
hon inte är viktig för sin far då han inte på något sätt relaterar till sitt eget liv och sina 
erfarenheter i det svar han ger. Mamma och Puck har inte haft ett nära förhållande under 
tonåren. Puck har markerat att hon har velat klara sig själv och mamma har haft fullt 
upp med egna problem vilket gjort att hon inte har haft förmågan att se Puck. 
 
Signe lever med sin mamma och pappa. Signe och hennes mamma står varandra nära 
och samtalar ofta om viktiga saker. Pappa skildras som att han är upptagen med sina 
egna aktiviteter eller jobb och inte så engagerad i Signes vardag. De flesta av Signes 
lärare skildras som hycklare. De orkar inte i praktiken leva upp till de ideal de 
förespråkar. Endast musikläraren Björn får godkänt i sitt förhållningssätt mot både 
flickor och pojkar. Även skolans rektor skildras som en vuxen som inte har förmågan att 
se skolans verkliga problem och stötta eleverna.  
 
Fanny och mamma har en daglig kontakt. Fannys mamma har haft ambitionen att finnas 
till men hennes egna bekymmer och alkoholmissbruk gör att hon inte kan fungera fullt 
ut som en bra förälder vilket gör att Fanny känner sig otrygg. De personer Fanny 
kommer i kontakt med under mammas sjukhusvård skildras som duktiga 
yrkesmänniskor med stort personligt engagemang. Även Isabella är en kvinna med stort 
engagemang som kommer Fanny och hennes mor så nära så Fanny upplever det som att 
ha fått en mormor. Läraren Finn visar även han medkänsla och intresse när han stöttar 
Fanny under den första jobbiga tiden. Hans roll förändras från att ha först representerat 
skolan och som lärare stöttat Fanny, till att bli en vuxen medmänniska som stödjer 
henne på olika sätt för att slutligen övergå i en passion med snabba möten och sexuellt 
umgänge under en kort tid.  
 
Kattis mamma tar en mycket aktiv del av Kattis liv då hon har behövt mycket stöttning 
hela sin uppväxt. Hon markerar sin ståndpunkt och argumenterar för vad hon tycker är 
rätt i frågor kring exempelvis alkohol, narkotika, att göra rätt för sig och att hålla löften. 
Hon försöker bromsa Kattis planer när de blir för vidlyftiga eller allt går för snabbt. Hon 
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grälar när det behövs och uppmuntrar och berömmer när hon upplever att Katti har gjort 
bra saker. Hon håller en ordentlig kontroll över allt som rör Kattis medicinering och 
reagerar på när Katti inte mår bra. Kattis pappa tar inte del av hennes dagliga liv då han 
bor på annan ort. Hon känner sig ändå omhändertagen när hon kommer på besök då han 
förstår hennes problem utifrån sina egna erfarenheter och kan ge kloka råd. Skolans och 
barn- och ungdomspsykiatrins personal har inte förmågan att stötta Katti så att hon 
verkligen känner sig förstådd och accepterad. Genom många tidigare dåliga erfarenheter 
från dessa två områden är hon mycket negativt inställd till dessa kontakter vilket 
försvårar deras möten.  
 
 

7 Analys och diskussion 
 
I detta kapitel kommer jag att föra en diskussion utifrån mina resultat belysta mot 
bakgrund, tidigare forskning och Jan Ramströms teori. Jag väljer att göra det utifrån de 
två litteratursociologiska perspektiven samhället i litteraturen och litteraturen i 
samhället. Jag vill börja min diskussion utifrån det litteratursociologiska perspektivet, 
samhället i litteraturen för att se om den bild av den unga kvinnan som 
ungdomsforskarna ger och de resultat som presenteras från ungdomsundersökningarna 
speglas i de realistiska ungdomsromanerna. Kan de unga läsarna känna igen sig på så 
sätt att den värld de lever i avspeglas i de fiktiva berättelserna och i de fiktiva 
personerna?  
 
Thomas Ziehe beskriver en tilltagande längtan efter intensiva känslor och förtätade 
relationer hos unga människor. Det kan uttryckas i hur man umgås och hur relationer 
upplevs och visa sig i en mycket sårbar självuppfattning och självkänsla som gör att 
man är mycket uppmärksam på andras förväntningar om sig själv, vilket kan skapa en 
rädsla för att bli avvisad och sårad. Detta är något som jag anser är särskilt tydligt i 
skildringarna av Puck och Katti men även av Fanny. I Det fattas en tärning är Pucks 
och Emanuels coola stil ett exempel på hur vi med vår yttre framtoning talar om vem 
man är och vad man står för, något som har blivit viktigt i massamhället med dess 
många snabba och ytliga möten. I de redovisade undersökningarna om barns och 
ungdomars hälsa skildras en ökande frekvens av olika psykosomatiska symptom hos 
ungdomarna, bland annat att känna sig ledsen eller nere. Detta framskymtar i alla 
romanerna men kanske främst i skildringen av Katti där hennes depressioner och känsla 
av utanförskap är ett återkommande tema. Den problematik som intimt hänger samman 
med utseende- och kroppsfixering och känslan av att inte duga visade sig inte ha någon 
framträdande plats i dessa fyra ungdomsromaner. Den förekommer i Tusen gånger 
starkare och i Det fattas en tärning men är inte det viktigaste temat i handlingen. Det 
under adolescensen beskrivna sorgearbetet över den förlorade kärleken till de perfekta 
föräldrarna och den idealiserade bild som ett barn har av sina föräldrar är något som 
skildras med all tydlighet hos Fanny och Puck. Även pendlandet mellan tillstånd av att 
vara i starkt behov av föräldrarna för att känna trygghet till tillstånd då den unga 
kvinnan vänder sig utåt för att få bekräftelse och känna samhörighet känns igen i 
romanerna. 
 
Ramström påpekar vikten av kamratgruppen för den enskildes utveckling. Att starka 
vänskapsband är av allra största vikt för god psykisk hälsa visar de olika 
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undersökningarna samt även de unga kvinnornas vänskapsrelationer i romanerna. 
Skildringen av Signe visar vad brist på vänner innebär för en ung människa. 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att några av de faktorer eller förhållanden som 
redovisats i undersökningar och teori finns med i de fiktiva skildringarna av 
tonårsflickornas liv och miljö vilket betyder att en presumtiv läsare bör uppleva att 
skildringarna är igenkännbara. Jag hade däremot förväntat mig att den problematik som 
hänger ihop med utseende och kroppsfixering skulle ha en mer framträdande plats i 
romanerna, men det visade sig att så inte var fallet. 
 
De faktorer som Ramström lyfte fram som viktiga i sitt resonemang om tonåringens 
identitetsskapande var föräldrarna, familj, andra vuxna utanför familjen, 
kamratgruppen, skola, föreningsliv, arbete och media. Har då dessa människor eller 
sammanhang, som Ramström menar är betydelsefulla i den unga människans 
utveckling, visat sig vara de som skildras som stödjande faktorer runt de fiktiva unga 
kvinnorna i romanerna? 
 
Främst har det visat sig vara föräldrarna, och särskilt mammorna som står för stödet. 
Därefter har andra vuxna, kamrater samt samhällets institutioner, som i dessa romaner 
varit skolan och sjukvården, varit mest framträdande. Det studien har visat är att två av 
tonårsflickorna, Fanny och Katti har getts stöd från flera olika håll vilket bidragit 
positivt till att de kan gå stärkta ur sina svårigheter. För Puck och Signe har några 
viktiga personer funnits nära dem, men inte i samma omfattning som i de två andra 
romanerna, vilket visar sig i att de får bearbeta många funderingar själva istället för att 
reda ut problemen i samtal med andra. Ramström menar att i det samhälle vi lever i med 
den mängd olika val och möjligheter behöver den unga människan stöd och hjälp från 
generativa vuxna och från dem som naturligt ska stå närmast, det vill säga föräldrarna. 
Jag menar att av dessa fyra romaner är det bara Det fattas en tärning som skildrar en 
värld där vuxna och tonåringar går i parallella spår utan större inblandning i varandras 
liv, men där Puck och mamma slutligen kan närma sig varandra och börja samtala. 
Övriga tre romaner skildrar världar där ungdomar och vuxna tar del av varandras liv och 
där det sker ett utbyte av tankar och åsikter.  
 
I Kattis liv finns många ingredienser som försvårar tonårstiden. Det dagliga livet bjuder 
på många problem genom hennes AD/HD-diagnos och svårigheter med att klara av 
skolgången, kraftigt bruk av alkohol, sporadiskt missbruk av hasch, testande av andra 
droger och en tonårsgraviditet med pojkvännen som är före detta missbrukare. Det 
skulle vara lätt att säga att Kattis alla svårigheter är bevis på att hon saknar stöttning i 
sitt liv men när man läser boken är det just det motsatta man slås av. Här finns en 
mamma som stöttar sitt barn på alla upptänkliga sätt. Boken skildrar med stor 
övertygelse vikten av det nära stödet från föräldrar för att klara en så tuff tillvaro som 
Kattis.  
 
Genomgående lever de unga kvinnorna i små familjer. Detta gör att om och när 
föräldrarna sviktar gäller det att ha andra närstående som man kan vända sig till. I 
Fannys situation ser man behovet och vikten av att ha många olika människor och 
instanser att vända sig till när problemet är en förälders alkoholmissbruk. Jag anser att 
det är viktigt att visa unga människor att det är tillåtet och rätt att ta emot hjälp från 
olika håll för att inte gå under själv. Det är Fanny som fäller repliken som kan 
sammanfatta vad denna uppsats handlar om:  
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”Att inte vara ensam. Aldrig förut har jag förstått hur viktigt det är.” (Bredow 2006, s. 
252). 
 

 
Om man ser på de realistiska ungdomsromanerna utifrån det andra litteratursociologiska 
perspektivet litteraturen i samhället är frågan vad dessa böcker säger de unga läsarna? 
Kan den moderna ungdomsromanen av år 2006 vara ett stöd för den läsande 
tonåringen? Genom att studera hur ungdomarna i romanerna får vägledning i livet kan 
man tänka sig att man som läsare inspireras eller påverkas av det man läser och att detta 
kan ge idéer och infallsvinklar som gör att man kan finna lösningar på egna problem. 
Sonja Svensson menar att om man har synen att en människa under större delen av sitt 
liv påverkas av den miljö och av det samhälle hon lever i bör man ju se på barn- och 
ungdomslitteraturen som en påverkande faktor, ett påstående som jag håller med om i 
allra högsta grad. Vad skulle det då kunna vara i dessa romaner som inspirerar? 
 
Levnadsnivåundersökningen visar att en viktig motkraft till barns och ungdomars 
otrygghet är att de i allmänhet har goda relationer till föräldrar, lärare och vänner. Barn 
som kommer bra överens med föräldrarna och som använder dem som stöd har mer 
sällan psykosomatiska besvär. Signes mamma skildras som en samtalspartner för Signe. 
De sitter ofta efter skolan och dricker te tillsammans och pratar om livet. Puck och 
hennes mamma har slutat kommunicera, och tar inte del av varandras liv och tankar. 
När de slutligen talar om Pucks saknad efter pappa och det som varit ser man hur viktigt 
det är för Puck att få vara nära mamma, känna kroppskontakt och tala om viktiga saker. 
Katti och hennes mamma befinner sig ofta i konflikt samtidigt som Katti, när hon lugnat 
ner sig, kan se vad mamma gör och betyder för henne i många problematiska stunder. 
Katti, Fanny och Puck omges av vänner som vill stötta och hjälpa dem i form av samtal 
men också praktiskt när de visar att de har behov av stöd. Om man ser på påståendet om 
vikten av att ha fungerande relationer mellan vuxna och barn och att förmågan att söka 
stöd hos sina föräldrar leder till en tillvaro med färre psykosomatiska besvär anser jag 
att detta är något som måste uppmuntras. Jag tycker det är viktigt att den skönlitterära 
ungdomsboken skildrar det positiva som kommer ur en nära föräldrakontakt eller hur ett 
problem ofta kan kännas mindre när man får en chans att diskutera det med vänner eller 
andra vuxna. Dessa skildringar kan förhoppningsvis upplevas positiva av läsaren och 
fungera inspirerande.  
 
Enligt reader-responsteorin uppfattas en text olika beroende på vad läsaren möter texten 
med för egna erfarenheter. Gunilla Molloy menar att möjligheten till igenkännande av 
egna erfarenheter eller en koppling till en känd verklighet är en förutsättning för att 
någon form av subjektiv förankring skall uppstå. Individens livserfarenhet spelar alltså 
en avgörande roll för hur mottagandet av en roman utvecklas. Med detta resonemang i 
tankarna innebär det givetvis att man aldrig kan skriva en roman som kan förväntas 
uppfattas och tolkas lika av alla läsare. Tonåringarna som läser dessa böcker befinner 
sig åldersmässigt i ett spann på cirka fem år, i en intensiv utvecklingsfas under livet 
vilket med all tydlighet bäddar för olika mottaglighet och otaliga tolkningar av texten. 
Studier av hjärnan har visat att tonåringarnas känslomässigt styrda beteende kommer sig 
av att den delen av hjärnan mognar snabbare än delarna i pannloben som gör oss 
civiliserade. Tonåringens beslutsfattande är framförallt känsloladdat och fattas med 
andra delar av hjärnan än en vuxen gör. Sett i detta ljus måste förmodligen den tonåriga 
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läsaren främst beröras känslomässigt av en text om vi vill kunna nå ut med den till den 
unge. 
 
Sonja Svensson menade för trettio år sedan att om man inte vill förstärka 
generationsklyftan är det väsentligt att ungdomsboken inte bara beskriver ungdomarnas 
egna problem utan också ger dem möjlighet genom identifikation med litterära 
vuxengestalter att utvecklas in i en egen vuxenroll. I den senare ungdomslitteraturen 
från 1990-talet och framåt uttrycks större förståelse för de vuxnas egen problematik, 
vilket jag anser att även dessa analyserade ungdomsromaner gör. Detta 
uppmärksammades även av Svenska Barnboksinstitutet vid recensioner av 2005 års 
böcker där man menar att vuxenvärlden inte längre beskrivs lika kategoriskt oförstående 
som tidigare. För mig känns det självklart att man i ungdomsskildringarna bör teckna en 
vuxenvärld av kött och blod som både kan visa mänsklig svaghet men också skildra 
generativa vuxna kring de fiktiva tonåringarna. 
 
Lider då 2006-års realistiska ungdomsromaner av ”idyllfobin”, det begrepp som Sonja 
Svensson myntade för drygt tio år sedan? Både ja och nej. Ja, då det visar sig att fyra 
romaner kan visa upp tre föräldrar med missbruksproblem, tre skilsmässor, en död 
pappa och två pappor som mer eller mindre övergivit sina döttrar. Med andra ord är 
skildringar av ”trasiga” familjer fortfarande vanligt förekommande. Detta stöds av 
Svenska barnboksinstitutets redovisning av ungdomsböcker från 2003 där ämnen som 
döden, alkoholproblem och icke-fungerande föräldrar förekommer.  
 
Nej, då porträtten av tre av de fyra tonårsflickorna visar upp unga kvinnor som lever 
ganska vanliga tonårsliv. Signe är en skötsam och högpresterande familjeflicka där 
hennes osäkerhet och ensamhet är de faktorer som gör tillvaron tuff för henne. Fanny 
lever ett ganska ”moget” liv med skola, vänner och närapå samboliv med pojkvännen. 
Hennes livsproblematik är mammans alkoholmissbruk. Pucks smärta och osäkerhet 
stammar främst ur pappans svek. Hon lever ett ”normalt” tonårsliv med kamrater och 
uteliv men kämpar mot låg självkänsla och dåligt självförtroende. Katti, slutligen, har 
däremot en tuffare tillvaro med AD/HD-diagnos, utåtagerande, återkommande 
depressioner och ett frekvent inslag av alkohol och andra droger i sitt umgänge med 
kompisar och pojkvän vilket gör att just den romanen kan upplevas som ett typiskt 
exempel på de ”idyll-fobiska” ungdomsromanerna. 
 
Lars Furuland, Mary Ørvig och Sonja Svensson efterlyste realistiska ungdomsromaner 
som skildrar den vanliga vardagen med skola, arbete och föreningsliv. Jag tror att 
tonåringars vardagsliv innehåller så mycket känslor, upplevelser och drömmar så man 
även skulle kunna skriva bra realistiska ungdomsromaner utan tung problematik som 
våld, droger, sexuella övergrepp och dylikt. Ibland undrar jag om humor har blivit en 
bristvara. Jag tror att även tonåringar kan ha behov av att få läsa underhållande böcker 
där huvudpersonen kan se på världen och sig själv med en gnutta humor vilket kanske 
också skulle kunna avdramatisera vissa föreställningar och funderingar man har under 
tonårstiden. 
 
Vilket ansvar har författaren och vad är dennes roll kopplat till det resonemang jag fört 
om stödjande vuxna? Jag anser att barn- och ungdomsboksförfattarens viktigaste roll 
givetvis är att vara en inspirerande författare med förmåga att skildra ungdomstiden 
trovärdigt och igenkännande men hon/han ska också våga vara en vuxen medmänniska 
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som kan bidra till en tro på livet och framtiden. Jag tycker att författaren Per Nilsons 
förhållningssätt är lovvärt. Han vill framföra till de unga att det finns hopp och mirakel 
och vändpunkter. Per Nilsson säger sig vilja förmedla optimism. Jag anser också att det 
är vuxenvärldens skyldighet att visa på att livet har många stunder av lycka och glädje 
även om det ibland kan se nattsvart ut under tonårstiden. Som författare ska man 
givetvis kunna skildra livets baksida och svårigheter, men för den unga läsare som själv 
befinner sig där måste man också som vuxen visa på vägar ut och ge strimmor av hopp. 
Dessa fyra böcker som jag studerat slutar alla med en optimistisk känsla. Man upplever 
att flickorna står inför en nyorientering i sina liv. Framtiden känns hoppfull. 
 
 

8 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
 
Vilka slutsatser kan man då dra av materialet? Givetvis kan man inte generalisera och 
säga att det som framkommit i dessa fyra analyserade realistiska ungdomsromaner från 
2006 gäller för samtliga romaner inom genren eller under året. För att med säkerhet 
kunna bedöma hur stödet till fiktiva tonårsflickor i den moderna ungdomsromanen av 
idag ser ut och kunna uttala mig om eventuella tendenser skulle jag ha behövt använda 
ett större antal romaner. Något sådant låter sig dock inte göras inom ramen för denna 
uppsats. Det undersökningen visar är att skildringar med familjeproblematik som tema 
verkar vara vanligt förekommande men att andra ingredienser som har med den unga 
kvinnans utveckling, liv och identitetsskapande skiftar. I alla fyra romanerna är det 
relationer mellan människor som utgör huvudtemat. I tre av dessa fyra ungdomsromaner 
är skildringarna en värld med både ungdomar och vuxna som tar del av varandras liv. I 
alla fyra romaner kan man finna att de unga kvinnorna omges av stöd från olika håll i 
samhället. Vuxenvärlden skildras som människor som inte är fullkomliga utan också har 
sina problem i livet, men som ändå har viljan att finnas till för sitt barn eller för en ung 
människa som behöver stöd. Av de olika faktorer som Ramström framhöll som viktiga 
delar i den unga människans identitetsutveckling har flera funnits med som de faktorer 
som också varit viktiga i den unga fiktiva kvinnans liv. Dessa fyra romaner är böcker 
som jag gärna kan tänka mig att sätta i händerna på våra tonåringar. Det är trovärdiga 
realistiska berättelser om unga kvinnor med skildringar av förälskelse, kärlek, vänskap, 
utanförskap, skola, föräldrar och livsfrågor - teman som bör kännas angelägna. 
Skildringarna av relationerna mellan ungdomarna och de stödjande vuxna känns 
positiva och ger en bild av ett samhälle med vuxna som vill och kan stötta en ung 
människa. 
 
För att verkligen veta om skildringarna av de fiktiva flickornas stöttning i dessa 
moderna ungdomsromaner kan fungera inspirerande för tonårsläsaren och leda till 
förändringar skulle man givetvis behöva göra en läsarundersökning. Ett förslag till 
uppsatsämne jag härmed vidarebefordrar. Intressant vore också att se om skolkurator 
och skolbibliotekarie tillsammans skulle kunna ha läsecirkel med väl utvalda böcker för 
en grupp elever som i vanliga fall går hos skolkurator för samtalsstöd. Skulle dessa 
böcker och en tänkbar identifiering med de fiktiva unga kvinnorna kunna öppna upp för 
samtal som kan leda till förändring? 
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9 Sammanfattning 
 
Denna uppsats är en litteratursociologisk studie av fyra svenska realistiska 
ungdomsromaner. Syftet är att undersöka om dagens realistiska ungdomsromaner kan 
vara ett stöd för sina läsare och ge inspiration och idéer till hur man själv kan ta itu med 
egna problem och svårigheter. Uppsatsens övergripande frågeställning är:  
Får de fiktiva unga kvinnorna i den moderna ungdomsromanen råd och stöd i sitt liv och 
i så fall på vilket/vilka sätt? 

• Från vilka håll i samhället får de råd och stöd? 
• Vad består råden och stödet av?  
• Hur skildras de fiktiva vuxna i flickornas närhet? 

 
De romaner jag har valt att analysera har alla utkommit under 2006, är klassificerade 
som ungdomsromaner och har en ung kvinna som huvudperson. De är : 

• Johanna Thydell: Det fattas en tärning  
• Christina Herrström: Tusen gånger starkare  
• Katarina von Bredow: Räcker det om jag älskar dig?  
• Sofia Hedman: Kanske ett liv  

 
Som bakgrund till min studie har jag valt att studera hur det är att vara ung kvinna i 
dagens samhälle. Jag redogör för sociologen Thomas Ziehes tankar om dagens samhälle 
där gamla traditioner och normer nöts ner i allt snabbare takt vilket gör att traditionerna 
för arbete, familjebildning och identitet ifrågasätts eller förlorar sin giltighet. För att 
förstå var dessa unga kvinnor befinner sig utvecklingsmässigt beskriver jag den 
psykiska inre utvecklingen, adolescensen. Jag presenterar även ett antal undersökningar 
som diskuterar utseende och identitet och den press som media och kamrater utövar. Jag 
har även tagit del av tre undersökningar rörande hälsa, attityd och värderingar. I dessa 
framkommer att allt fler ungdomar mår dåligt vilket visar sig i olika psykosomatiska 
besvär. 
 
Jag tecknar även en bild av den moderna ungdomsromanens framväxt med betoning på 
den problemorienterade samtidsrealismen under 1960- och 1970-talet. Under 1980-talet 
fick samtidsrealismen vika något för historiska böcker, fantasy och romaner med mer 
individualiserade porträtt av undantagsmänniskor. I slutet av 1990-talet och under 2000-
talet har ett flertal romaner behandlat ämnen som främlingsfientlighet, rasism, anorexi, 
homosexualitet och sexuella övergrepp. Jag redogör även för den debatt som förts om 
ungdomsromanen genom åren. 
 
I en diskussion om den moderna realistiska ungdomsromanens eventuella ”terapeutiska” 
funktion har receptionsanalysen sin plats. Inom denna teori menar man att en texts 
mening inte är bunden till författaravsikten utan att läsarens roll är av vikt som skapare 
av mening i den litterära texten. Maria Ulfgard och Gunilla Molloy har båda studerat 
ungdomars läsning. Ulfgard har funnit att individens livserfarenheter spelar en 
avgörande roll för hur mottagandet av en roman utvecklas. Det dominerande motivet till 
fritidsläsning är lust men ett underordnat motiv är även att lära sig saker. Molloy menar 
att ungdomar använder litterära texter både som informationskälla och som stöd i ett 
identitetsskapande. Igenkännande av egna erfarenheter är en förutsättning för att en 
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subjektiv förankring skall uppstå. Utöver dessa två studier presenterar jag några 
litteratursociologiska magisteruppsatser om ungdomsromaner med kvinnliga 
protagonister. 
 
Den teori jag stöder mig på är Jan Ramströms resonemang om tonåringen i 
välfärdssamhället och svårigheten att bli vuxen i dagens västerländska kultur. Ramström 
kombinerar ett psykoanalytiskt och kulturteoretiskt perspektiv på ungdomars utveckling 
och resonerar kring vilka yttre sociala strukturer som stöder den inre utvecklingen. Jag 
redogör för ett flertal faktorer som Ramström menar är av stor vikt för att stödja den 
unga människan i dess utveckling.  
 
I min studie har jag använt mig av textanalys i form av kvalitativ innehållsanalys. 
Utifrån Ramströms teori har jag strukturerat resultatet under följande rubriker: råd och 
stöd från föräldrar, övriga familjemedlemmar, andra vuxna, samhällets institutioner, 
kamrater, pojkvän och annat. 
 
Resultatet från analysen av de fyra romanerna visar att det främst är mammorna som 
står för stöd och råd till sina döttrar. Endast en pappa skildras som stödjande. Stödet de 
får består av samtalsstöd, praktisk, ekonomisk och medicinsk hjälp, råd inför framtiden 
samt uppmuntran och beröm. Stöd från en övrig familjemedlem förekommer bara i en 
av romanerna. Stöd från andra vuxna förekommer i tre av romanerna men endast i en 
har den personen en viktig roll. Övriga vuxnas stöd består av praktisk hjälp eller visad 
omtanke. Det stöd som visas från samhällets institutioner är från skolan och sjukvården. 
Det kan sammanfattas som förmågan att få elever att känna sig sedda, att finnas till som 
en medmänniska med tröst, lyssnande och samtalsstöd samt praktiska, handfasta råd och 
kunskapsförmedling. 
 
I tre av de fyra romanerna förekommer en eller flera nära vänner. Stödet från 
kamraterna till de unga kvinnorna kan sammanfattas i att ge praktiska råd, vara en 
samtalspartner, vara någon som backar upp sin vän eller handgripligen rycker in i olika 
situationer. Tre av tonårsflickorna har pojkvän. Det är få skildringar där den unga 
kvinnan stöttas av sin pojkvän. Där det förekommer fungerar han som lyssnare, allmänt 
stöd och rådgivare.  
 
Alla de unga kvinnorna har vuxna runt omkring som kan stötta dem. I de fall där 
föräldrarna sviker eller av olika skäl inte fungerar tillfredställande i sin relation till sitt 
barn har de någon eller några andra vuxna att vända sig till. Vuxenvärlden skildras som 
människor som inte är fullkomliga men som ändå har viljan att finnas till för sitt barn 
eller för en ung människa som behöver stöd. Jag finner att de analyserade romanerna 
skulle kunna fungera stöttande och inspirerande för sina läsare. 
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Bilaga 1 
 

Hjälp mig att hitta bra ungdomsböcker! 
 
I min utbildning till bibliotekarie skriver jag nu en uppsats om 
ungdomslitteratur där jag ska analysera fem ungdomsböcker. Jag 
skulle vilja ha er hjälp med att välja ut dessa fem romaner. Det jag 
kommer att studera är hur huvudpersonen i romanen får 
vägledning, råd och stöd i sin vardag och i olika situationer, dels 
vilka som stöttar henne och dels på vilka olika sätt hon får hjälp. 
Har du förslag på en ungdomsroman som du tycker är bra, 
intressant, spännande, kul, sorglig, hemsk, gripande eller vad det 
kan vara som gör att du fastnade för den, - föreslå den för mig! 
 
Jag söker alltså fem ungdomsromaner som måste uppfylla 
följande kriterier: 
 

• Romanen ska vara svensk, dvs. ej översatt från något annat 
språk. 

 
• Romanen ska var ny, dvs. den ska ha utkommit under 2005, 

2006 eller 2007. 
 

• Boken ska tillhöra genren realistisk ungdomsroman. Den 
ska alltså utspela sig i verkligheten i nutid. Den ska alltså 
inte innehålla fantasy-inslag, eller vara historisk.  

 
• Bokens huvudperson ska vara en tonårsflicka. 

 
Om du har ett bra förslag åt mig, skriv ner det och ge det till din 
svensklärare som kan vidarebefordra titeln och författaren till 
mig. Om du inte vet författarens namn kan vi ta reda på det.  
 
Jag skulle vilja ha ditt förslag senast fredag v. 21, 25 maj. 
 

TACK på förhand! 
Inger Mäkimaa 




