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Abstract: The society of suburbs is frequently discussed in media, which 

often focus on the problems related to these areas. The purpose of 

this Master’s thesis is to examine how Swedish contemporary 

youth literature may contribute to create, strengthen and articulate 

social representations of the society of suburbs. The analysis is 

based upon six youth novels published during 2003 to 2007.  

 

The theoretical framework consists of two parts and is based on 

Anthony Giddens’ theories about late modern society in which the 

youth novels in our study take place, and those living conditions 

that this society creates. The other part is the theory of social 

representations. Shortly this theory deals with how people in 

society together form a collective idea of the world that surrounds 

them. They develop this idea together and in that way make it into 

a form of common sense.  

 

The method is based upon textual analysis. A model of analysis is 

constructed with its basis in the theories of Giddens. The themes of 

the model of analysis are derived from concepts central to Giddens 

except for the last theme, and these are life styles, limitations, 

expressions of emancipation and the suburb as place. 

 

The conclusion suggests that the literary description of the society 

of suburbs may contribute to strengthen and articulate negative 

social representations that are often build on prejudice, but it may 

also contribute to create and spread other representations and by 

that give a more nuanced and profound description. 

 

Nyckelord: förorter, ungdomslitteratur, sociala representationer, Giddens, 

senmodernitet, litteratursociologi, kvalitativ textanalys, 
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1. Inledning  

Nutida samhällsskildringar i ungdomslitteraturen utspelar sig ofta i förorters 

betongbebyggelse, en miljö som har sina rötter i det moderna samhället (SBI 2007). Just 

denna typ av förortssamhälle utgör inte sällan ämne för samhällsdebatten och likställs ofta 

med problem när den omtalas i exempelvis massmedia, vilket är något som vi båda har 

reagerat på och haft funderingar kring. Den mörka och problemtyngda bilden av förorten 

refererar i stort sett uteslutande till ”betongförorten” eller ”miljonprogrammen”, som vi 

uppfattar det. Därför vill vi skapa oss en uppfattning om vilka bilder och berättelser som är 

framträdande i gestaltningen av fiktiva ungdomar och deras livsvillkor i just denna specifika 

samhällskontext, d v s i den fiktiva förorten.  

 

Arbetet med denna magisteruppsats är för oss en efterlängtad möjlighet att få fördjupa oss i 

något som vi anser vara av stort intresse och betydelse för biblioteks- och 

informationsvetenskapsområdet, men också i en mer praktiskt förankrad bibliotekskontext där 

skönlitteratur och läsfrämjande ofta utgör viktiga aspekter. I denna kontext sägs ofta barn och 

ungdomar vara en prioriterad grupp, men vår upplevelse är att betoningen då främst ligger på 

yngre barn och att alldeles för lite uppmärksamhet riktas mot ungdomar och 

ungdomslitteratur. Det är dessutom få folkbibliotekarier som arbetar läsfrämjande mot 

ungdomar (Rydsjö & Elf 2007, s 149). Att fokusera just ungdomslitteratur, i vårt fall 

skönlitteratur om och för tonåringar, anser vi därmed vara både angeläget och meningsfullt. I 

våra ögon är biblioteken professionella litteraturförmedlare. Vi ser det som en viktig roll för 

bibliotekarier att skapa fruktbara möten mellan litteraturen och unga människor, vilket kan 

utmynna i berikande läsupplevelser. Att kritiskt granska de skildringar av det samhälle som 

tonåringen är en del av och som de lyfter fram i mötet med tonåringarna, tror vi kan leda till 

ett mer medvetet och fördjupat litteraturarbete. Det handlar om att skapa en medvetenhet hos 

dessa litteraturförmedlare om de bilder av unga människor och samhället som tonåringen 

möter i läsandet av den litteratur som förmedlas via biblioteken. 

 

Det visade sig när vi började sondera terrängen, att några litteratursociologiska studier med 

särskilt intresse för förortskontexten inte gick att återfinna bland den forskning som gjorts på 

BHS. Vi menar därför att det finns anledning att med ett litteratursociologiskt perspektiv 

undersöka hur denna specifika samhällskontext, som ofta får utgöra bakgrund i 

ungdomslitteraturen, gestaltas och hur ungdomars livsvillkor i förortssamhället kommer till 

uttryck i just dessa berättelser.  

 

I det moderna samhället, det samhälle som en av vår samtids främsta samhällsteoretiker, 

Anthony Giddens, benämner det senmoderna samhället, spelar mediernas förmedling av 

erfarenheter stor roll för hur människors uppfattning om världen skapas, underbyggs och 

utvecklas, liksom för hur såväl självidentiteten som våra sociala relationer påverkas. Detta 

finns väl dokumenterat i forskning och utredningar inom olika områden. Sådana värderingar, 

som framförallt massmedia bidrar till att etablera och sprida kring bilden av förorten, 

förminskar och laddar således också förortsbegreppet med negativa konnotationer. Därigenom 

får och behåller vi i våra medvetanden en bild av verkligheten, där allt det där ”negativa” är 

sanningar. Vi är, med utgångspunkt i detta, intresserade av att se på hur värderingar kring 

förorten kommer till uttryck i de skönlitterära texter som förmedlas genom biblioteket och om 

dessa berättelser (och därmed också biblioteket) bidrar till att bevara samma representationer 

eller till att förändra dem och, i sådana fall, på vilket sätt?  
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2. Bakgrund  

Bilden av förorten i massmedierna och i den allmänna debatten bygger, enligt en mängd 

studier inom t ex etnologi, sociologi och psykologi, på stereotyper och negativt laddade 

värderingar. Några av dessa studier presenteras i korthet i detta kapitel. För att få en 

uppfattning om vilka sociala representationer och värderingar som dominerar vår kultur och 

våra gemensamma värderingar, är det nödvändigt att undersöka hur dessa bilder skapas och 

grundläggs (Chaib & Orfali 1996, s 15ff). Vi vill med vår studie undersöka om 

förortsskildringar liknande de som förmedlas via massmedia återfinns i svensk skönlitteratur 

för unga, eller om det förortssamhälle som gestaltas där skiljer sig på något sätt. För att 

tydliggöra med vilken förförståelse vi angriper vårt skönlitterära empiriska material, menar vi 

att det är nödvändigt att beskriva de bilder av verklighetens förortssamhällen och de 

ungdomar som lever där, som kommer till uttryck på olika sätt. Vi menar att dessa bilder bör 

spela stor roll för hur vi tolkar de skönlitterära texterna, liksom hur läsarna av vår 

magisteruppsats kan förstå våra tolkningar och de slutsatser vi drar utifrån vår analys. Vi 

avser därför i detta kapitel redogöra för de bilder och berättelser om förorten som dels utgör 

en betydande del av vår förförståelse, men som också, med Giddens terminologi, kan sägas 

utgöra en del av det senmoderna samhällets kollektiva medvetande. Då vår studie intresserar 

sig för vilken bild av förorten som gestaltas i ungdomslitteraturen, och således har en 

litteratursociologisk ansats, anser vi det vara av betydelse att även belysa vilken samhällsbild 

som kan skönjas överlag inom den svenska samtida ungdomslitteraturen under senare år.  

2.1 Bilden av förorten 

Det som en gång i tiden åsyftades med förortsbegreppet var ”villasamhällen för en i huvudsak 

välbärgad borgarklass som flydde stenstaden”, d v s från de slitna innerstadskvarteren till 

villaförorten där naturen låg runt knuten. De yttre stadsdelarna, t ex Rosengård, benämndes då 

bara ”bostadsområden” (Berglund 2005, s 13f). Den positiva bild som dominerade skildringen 

av det s k miljonprogrammet, när det ännu var under planering, handlade om framsteg, 

utveckling och drömmen om moderniteten och den nya människan. Men bilden skulle 

förändras. Från 1960-talet och framåt blev bilden av miljonprogramsförorten alltmer negativ 

och började istället domineras av föreställningar om smutsiga och skräpiga problemområden 

med hög kriminalitet, sociala problem och socialt utslagna invånare i betongdominerade 

bostadsmiljöer. Förortsbegreppet blev alltmer synonymt med ”betongförorten”, och dessa 

yttre stadsdelar kom att exkluderas från själva staden (ibid, s 13). I denna process skapades ett 

nytt utanförskap. De sociala problemen ökade och de invånare som hade ekonomisk möjlighet 

flyttade snabbt, de flesta till nya villaområden. De som blev kvar hamnade i en nedåtgående 

spiral av sociala problem. Under de första åren delade människor ur den lägre medelklassen 

boendemiljö med människor ur arbetarklassen, men efter ett tag kom dessa gruppers 

boendekarriärer åter att säras (Ristilammi 1994, s 69ff). Under 1980-talet förändrades bilden 

än mer, då invandraren fick en central roll i representationen av förorterna. Från att ha varit en 

del av det svenska landskapet började förorter nu framställas som annorlunda, exotiska, 

farliga och problematiska platser, men också som utsatta, invandrartäta och ickesvenska 

platser där våld och kriminella ungdomsgäng, färger och musik, religiositet och hedersmord 

utgör en del av inslagen i berättelserna (Ericsson et al 2000, 17ff; Hammarén 2008, s 115).  

 

Massmedia står i centrum för skapandet och spridandet av dessa sociala representationer. Det 

är i nyhetsrapporteringen, i debatten i tv, radio och tidningar och i de dokumentära 
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samhällsreportagen som denna tolkning och beskrivning av förortsverkligheten kommer till 

uttryck. Det är en fixerad negativ bild som dominerar, där förorten och dess invånare nästan 

uteslutande uppmärksammas som problem (Ericsson et al 2000, s 10). Detta sätt att beskriva 

och representera förorten bidrar till att stereotyper skapas och bibehålls. När medierna 

framställer människor och miljöer genom att använda sociala representationer i form av 

stereotyper och schablonbilder, skapar de samtidigt berättelser som antas vara mer 

representativa än andra. Upprepningen av samma stereotypa avbildning får effekter på 

omgivningens syn på förorten (ibid, s 32f). När representationen väl är etablerad, fixerad och 

igenkännbar behövs endast en antydan för att vi åter ska ledas in i det paket av bekanta 

konnotationer som omger förorten. Vi antar sedan att de upprepade berättelserna är mer 

representativa än andra. Bilden av förorten normaliseras och befästs och blir svårare att 

ifrågasätta (Hammarén 2008, s 41). I mediernas rapportering finns element av hot som skapar 

en underliggande känsla av kuslighet och obehag inför det som framstår som främmande och 

annorlunda. De stereotypa föreställningar om t ex förortens unga som reproduceras i 

medierna, har införlivats i verklighetsuppfattningen hos stora delar av den svenska 

befolkningen (Brune enl Sernhede 2007, s 57).  

  

Etnologen Per-Markku Ristilammi undersöker frågan varför Rosengård i Malmö har så dåligt 

rykte i sin avhandling Rosengård och den svarta poesin. En studie av modern annorlundahet 

(1994). I likhet med andra svenska storstadsförorter har Rosengård blivit till en symbol för ett 

samhälleligt misslyckande, och det är tillblivelsen och konsekvenserna av denna föreställning 

som intresserar Ristilammi (s 12f). Begreppet Rosengård har genom medierna blivit rikskänt, 

vilket innebär att det är användbart för att symbolisera modernitetens negativa sida. Det kan 

dock samtidigt bidra till att beslöja verkligheten. Då diskursen uppkommer ur riktiga problem, 

bidrar den även till att återskapa dem (ibid, s 134f). Hårdheten, steriliteten och det vindpinade 

på Rosengård förs ständigt fram, menar Ristilammi (ibid, s 29). Han belyser även dubbelheten 

i utsagorna om Rosengård. Dess ”annorlundahet” innehåller såväl en mörk som en ljus sida då 

våldet och de sociala problemen kan ställas mot solidaritet, gemenskap och kampvilja (ibid, s 

125). Ristilammi framhåller att de karaktäristiska sätten att beskriva förorter som Rosengård, 

Tensta, Rinkeby, Skärholmen och Hammarkullen, återkommer i bilder av liknande 

bostadsområden i hela Sverige. Speciellt är det storstadsförorter som i Sverige har kommit att 

bli synonymer för begreppet förort och de problem som finns där (ibid, s 38f).  

 

Medias schablonisering av förorten kan också relateras till att sådana stereotyper som 

vanligen representerar förortsbilden ofta bygger på en stor mängd statistisk information om 

storstädernas förortsområden, medan andra eller kompletterande gestaltningar i källor som 

skönlitteratur eller film är ovanligare (Sernhede 2007, s 17). Med detta i åtanke och med 

utgångspunkt i att skönlitterära skildringar, ur ett litteratursociologiskt perspektiv, återspeglar 

den samhällsbild de är en del av, vill vi undersöka om den skönlitteratur som riktar sig till 

unga människor i Sverige ger en liknande bild som den vi får genom media, eller om den på 

något sätt skiljer sig. Vi vill här för tydlighets skull nämna att vi, när vi i det följande skriver 

återspegla, avspegla o dyl, inte använder något specifikt speglingsteoretiskt angreppssätt som 

kan knytas till någon särskild teoretiker.  

2.2 ”Förortsungar” 

När samhälls- och kulturforskaren Ove Sernhede har studerat ungdomar i förortsmiljöer har 

han kunnat skönja tendenser där den ”egna” förorten symboliskt laddas med betydelser och 

myter. Detta ser han som ett svar på situationen av marginalisering och stigmatisering. Den 
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egna stadsdelen och den egna kamratgruppen hamnar då i fokus för de unga. Det är en strategi 

som främst gäller pojkar och unga män. När de inte uppfattar sig som hemma i det svenska 

samhället kan platsen där de växt upp, där de bor och har sin vardag och sina kamrater, få en 

avgörande identitets- och trygghetsskapande faktor. En gemenskap frodas som är grundad i 

behovet att ha ett existentiellt andningshål, en plats där man inte hela tiden tvingas möta det 

Sverige som ser ner på en och där man betraktas som en andra klassens medborgare (2006, s 

181f). Att inte vara ”erkänd” och bemött med respekt leder på detta sätt ofta till att olika 

former av motidentiteter utvecklas (Sernhede 2007, s 88). En central aspekt av identiteten 

konstitueras således genom identifikationen med den egna stadsdelen (ibid, s 190).  

 

Mediernas bilder av förorten har enligt Sernhede i hög grad präglats av ungdomarna. Under 

1970, 80- och 90-talen fanns en medial dubbelhet mellan eländesbeskrivningar och bilden av 

den organiserade och målmedvetna förortsrebellen. Han menar vidare att det finns en 

uppenbar kontinuitet i utvecklingen från punkens till hiphopens politiserade förorts- och 

utanförskapsromantik (ibid, s 83).  

 

Det finns, hävdar Sernhede, många bilder av förortsungdomen som problem. En framträdande 

sådan är de ”utagerande” och ”svårhanterliga” unga männen, dock inte bara i relation till 

”invandrarförorter”. Det har i dessa diskussioner antytts att dessa unga män, som ofta vistas i 

grupper i offentliga miljöer, brottas med ”dålig impulskontroll” och ”asocialt beteende” 

(Sandström enligt Sernhede 2007, s 186). Problemen härleds till fadersfrånvaro och ”brist på 

manliga förebilder”. I debatten förekommer ofta en från den psykiatriska diagnostiken hämtat 

vokabulär, de unga anses vara i ”avsaknad av empatisk förmåga” (Sernhede 2007, s 186).  

 

Ett förhållande som framträder i intervjuer med unga män i förorten är att modern ofta 

uppvärderas, medan det finns en ambivalens och ett ifrågasättande av fadern. Det finns en stor 

besvikelse på och ibland också ett förnekande av de faktiska fäderna. Sernhede ser dock också 

en tendens att den egna fadern idealiseras och framställs som en, i sitt hemland, betydelsefull 

och framstående person (ibid, s 196f).  

2.3 Samhällsbilder i ungdomslitteraturen 

Litteratursociologin intresserar sig bl a för hur samhället skildras i litteraturen. Då vår uppsats 

skrivs inom en litteratursociologisk ram med ungdomslitteratur i fokus, vill vi här ta upp 

något om vilken samhällsbild som kan skönjas i den svenska ungdomsboken under senare år.  

 

Att barns och ungdomars många gånger socialt utsatta tillvaro engagerat senare års författare, 

blir tydligt i Svenska Barnboksinstitutets (SBI) statistik och analys av senare års barn- och 

ungdomsboksutgivning. Gemensamt för många av ungdomsböckerna är att de är fyllda av 

mörka inslag. Föräldrarna framställs som vilsna i sin vuxenroll och i sin föräldraroll. Det är 

vuxnas oförmåga eller ovilja att ta hand om sina barn som står i fokus. Sjuka, döende eller 

icke-fungerande föräldrar skildras i många texter. Döda eller dysfunktionella mödrar finns det 

gott om i utgivningen och även vilsna eller farliga fäder som är alkoholiserade, som stjäl, 

misshandlar och sviker. SBI konstaterar att böckerna uttalar tydlig kritik mot vuxnas och 

samhällets bristande ansvar och engagemang. Svårt utsatta barn tvingas vara kompetenta och 

får ta hand om både sig själva och sina föräldrar. Dessa barn och ungdomar blir småväxta 

vuxna med de egenskaper och förmågor som tidigare förväntades att vuxna skulle ha. De unga 

skildras som kompetenta överlevnadskonstnärer med varierande grad av bristande vuxenstöd. 

Huvudpersonerna är där självständiga aktörer, ofta utan påtagligt inflytande från vuxna. 
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Vidare är det politiska intresset och samhällsskillnader i samtidsskildringarna närvarande i 

ungdomslitteraturen. Man finner i stor utsträckning skildringar av tydliga sociala skillnader 

och SBI pekar till och med ut det som en av de tydligaste trenderna bland ungdomsböckerna 

2006. Författarna gestaltar konflikter som orsakas av klasskillnader och klassmotsättningar 

mer än av etnicitet och kön. Ungdomsboksförfattarna uppvisar således ett stort 

samhällsintresse och låter inte sällan förorternas betongbebyggelse utgöra fond för 

allmänmänsklig dramatik (SBI 2004, 2007, 2008). 

 

Sonja Svensson, docent i litteraturvetenskap och f d chef för Svenska Barnboksinstitutet, 

skapade debatt inom barn- och ungdomslitteraturkretsar när hon i mitten av 1990-talet 

myntade begreppet ”idyllfobi”, syftandes på innehållet i den samtida ungdomslitteraturen. 

Trots att det är dryga decenniet sedan hennes kritik, så känns det lika aktuellt att ta upp idag 

och relatera till dagens ungdomsböcker, om man ser till SBI:s analys av de senaste årens 

utgivning och dess trender och tendenser. Svensson menade att ungdomslitteraturen skyr 

paradiset och istället uppsöker helvetet. Det indirekta budskapet i de mer extrema fallen är 

enligt henne: ”Världen är ond, vanlig medmänsklighet oftast förfelad, föräldrar och andra 

vuxna är bokstavligt eller åtminstone bildligt frånvarande och ständiga svikare, ungdomstiden 

rymmer nästan ingen glädje i det vardagliga växandet och framtiden är ett svart hål.” (1996, s 

275) Svensson menade vidare att dagens ungdomsbok har en dragning till det våldsamma, 

tragiska och mörka. Hon kunde samtidigt se att författarna till dessa skildringar hänvisade till 

verkligheten när de skildrade våld, lidande och förstörande av unga liv i en samtid som inte 

förmår skydda dem bättre (ibid, s 272). Det som Svensson därutöver ställde sig kritisk till var 

att författarna till viss del lämnar ungdomarna med problemen därhän och inte försöker hitta 

förklaringar eller lösningar. Hon påpekar att tidigare perioders problemlösningar har 

försvunnit i takt med att tragiken ökat och menar på att det inte är speciellt uppmuntrande för 

läsaren (ibid, s 270). Mats Berggren, författare, bemötte Svenssons kritik och menade att 

litteraturen har ett ansvar att beskriva de sidor av samhället som många inte vill se. Han 

snarare välkomnar skildringar av socialt utsatta ungdomars förortstillvaro, en tillvaro som inte 

är någon idyll och som kan vara både våldsam och rå (Kjersén-Edman 2002, s 186).  

 

Det är således en många gånger mörk och problemfylld samhällsbild som samtida 

ungdomslitteratur skildrar. Den bilden begränsar sig sannolikt inte till att gälla enbart 

förortsskildringar utan tycks vara en mer utbredd tendens, sett till SBI:s analyser över de 

senaste årens barn- och ungdomsboksutgivning, vari vårt urval av ungdomsromaner ingår. De 

sex ungdomsromanerna i vår uppsats är alla en del av den samtidsrealistiska ungdomsboken, 

varför ovanstående bakgrundsbild har betydelse. Det är den bild vi har att förhålla oss till och 

som utgör en del av vår referensram när vi tar oss an de ungdomsromaner som utgör vårt 

empiriska material.  

 

Att skönlitteratur kan säga oss något om det samhälle vi lever i är något som betonas inom 

litteratursociologin. Ungdomslitteratur bör, som vi ser det, kunna berätta något om den samtid 

vi befinner oss i. Litteratur är på många sätt en avspegling av det som diskuteras i det 

samhälle den skapas i (Kjersén-Edman 2002, s 186). Svensson menar att litteratur inte 

uppkommer i tomma rum. Den hårda samtidsverkligheten avspeglas påträngande överallt och 

så även i ungdomslitteraturen (1996, s 273). Lena Kåreland, professor i svenska med 

inriktning mot litteraturvetenskaplig ämnesteori och didaktik vid Uppsala universitet, menar 

att en analys av en fiktiv romangestalt kan säga åtskilligt om livsvillkoren för ungdomar och 

om hur kulturella och sociala omständigheter påverkar deras identitetsutveckling (2005, s 

311).  
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3. Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Sett ur ett litteratursociologiskt perspektiv skildrar skönlitteraturen det samhälle som den är en 

del av. Den samhällsbild som förmedlas kan utgöra såväl en avbildning av en igenkännlig 

verklighet, som en omtolkning av en yttre verklighet. Bilder och berättelser som kommer till 

uttryck genom sådana samhällsskildringar, kan på olika sätt bidra till att skapa, bibehålla och 

förändra det sätt på vilket människor upplever sin omgivning och sig själva. Sådana bilder och 

berättelser kan refereras till som sociala representationer, vilka utgör kollektiva föreställningar 

om olika fenomen i vårt samhälle. Dessa kan ge upphov till olika versioner av verkligheten 

och består inte sällan av stereotyper som ofta bidrar till fördomar om de olika fenomenen. Satt 

i en bibliotekskontext innebär detta att biblioteken genom urval och förmedling medverkar till 

att sprida föreställningar av samhället. Professionell litteraturförmedling som syftar till att 

skapa fruktbara möten mellan litteraturen och ungdomar, torde också ställa krav på 

bibliotekariers kunskap om skildringarna. Litteratursociologiska analyser som avser att skapa 

förståelse för de samhällsbilder som förmedlas i skönlitteratur, kan ge viktig kunskap såväl i 

en biblioteks- och informationsvetenskaplig kontext som specifikt ur förmedlingsperspektivet. 

En viktig målgrupp för biblioteken i vårt senmoderna samhälle, utgörs idag av unga 

människor, rättare sagt barn och ungdomar. Samtidigt är det få folkbibliotekarier som arbetar 

läsfrämjande mot ungdomar. Oftast är det de yngre barnen som fokuseras, medan tonåringar 

tycks få mindre uppmärksamhet.  Vi vill gärna belysa den samhällsbild som förmedlas i 

samtida skönlitteratur för ungdomar. Vi vill genom att studera sociala representationer 

undersöka och beskriva hur detta samhälle framställs och vilka värderingar den bidrar med. 

Vi är särskilt intresserade av hur det samhälle som ofta benämns förort representeras i 

populära ungdomsböcker, vilka berättelser som gestaltas i dessa och vad de uttrycker.  

 

Förorten som samhällstyp har vuxit fram parallellt med och har sina rötter i det Giddens 

betecknar som senmoderniteten. Förorten, som således kan ses som en del av det senmoderna 

samhället, har ofta omdiskuterats och problematiserats i egenskap av såväl stads- som 

livsmiljö. Ett exempel på detta finner vi i DN Debatt, 20 mars 2009, där formuleringar som 

”kulturellt fattiga bostadsmiljöer med samma sorts sociala kännetecken hos invånarna” och 

”fortliknande områden, isolerade med få in- och utvägar” får beskriva förorten, då 

integrationsminister Nyamko Sabuni presenterar sitt förslag att riva i miljonprogrammen för 

att komma till rätta med utanförskap och sociala strukturer. Vad säger då de bilder och 

berättelser som framträder i ungdomslitteraturen om detta senmoderna samhälle? Vilka 

sociala representationer blir synliga? Bidrar ungdomslitteraturen endast till att föra vidare de 

bilder och berättelser vi redan känner till om förorten? Eller bidrar den till att gestalta förorten 

på något annat sätt än det sätt vi är vana vid, d v s så att nya representationer - eller nya 

nyanser - bildas och kommer till uttryck? Vi tror att vi med Giddens begrepp livsstil, 

livsmöjligheter, begränsningar och frigörelse kan få en förståelse för de villkor för 

individerna och den komplexitet som det senmoderna samhället kan sägas innebära. Det är 

således denna komplexitet som utgör bakgrund och som bestämmer förutsättningarna för 

livsvillkoren i de skönlitterära skildringar som vi analyserar.  

 

Vårt syfte är, utifrån ovan beskrivna bakgrund, att undersöka hur samtida svensk 

ungdomslitteratur eventuellt bidrar till att bilda, förstärka och artikulera sociala 

representationer av förorten. Vi vill således skapa oss en uppfattning om den litterära 

gestaltningen av ungdomars livsvillkor i samtida förortsskildringar, genom att undersöka vilka 

bilder och berättelser som representerar den fiktiva förortsmiljön och de fiktiva unga som 

lever i denna specifika samhällskontext.  
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Utifrån syftet har vi formulerat följande övergripande frågeställning: 

 Hur skildras förorten i samtida ungdomslitteratur utifrån de bilder och berättelser, 

däribland sociala representationer, som framträder i de gestaltade verken? 

 

För att göra det empiriska materialet analyserbart och på så vis skapa förutsättningar för att 

kunna besvara ovanstående frågeställning har vi försökt att bryta ner den och utifrån den 

formulerat fyra delfrågor:  

 Hur skildras förorten utifrån de livsstilar som framträder i de gestaltade verken? 

 Hur skildras förorten utifrån de begränsningar som framträder i de gestaltade verken? 

 Hur skildras förorten utifrån de uttryck för frigörelse som framträder i de gestaltade 

verken? 

 Hur skildras förorten som plats? 

 

De tre första frågorna är direkt kopplade till sociologen Anthony Giddens, vars teorier om 

individens livsvillkor i det senmoderna samhället utgör en väsentlig del av vårt teoretiska 

ramverk. Dessa frågor fungerar senare i uppsatsen som verktyg genom vilka vi angriper vårt 

empiriska material.  Hans begrepp livsstilar menar vi kan hjälpa oss att analysera hur de 

fiktiva ungdomarna och förortsmiljöerna beskrivs. Begränsningar respektive frigörelse är i 

sin tur starkt sammanlänkade med det centrala begreppet livsmöjligheter och utgör 

förutsättningarna för i vilken grad individen i senmoderniteten kan välja samt skapa sina 

livsstilar. Med hjälp av Giddens begrepp, vilka vi presenterar närmare i teoriavsnittet, avser vi 

att analysera och sedan uttala oss om de livsvillkor som de fiktiva ungdomarna lever under. 

Med hjälp av den fjärde frågeställningen avser vi att studera hur förorten som plats skildras. 

Detta för att också få en bild av den miljö som inte på ett uppenbart sätt kan sammankopplas 

med våra Giddensbaserade frågor, men som beskriver den fysiska förortsmiljö som omger de 

fiktiva ungdomarna, exempelvis sådant som bebyggelse, befolkning, omgivning, 

samhällsinrättningar och näringsliv. Dessa frågor och begrepp menar vi sammantaget ger oss 

möjlighet att genom analys urskilja och uttala oss om vilka berättelser och bilder, tillika 

sociala representationer, som framträder i skildringarna.   

3.1 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa problemet för undersökningen till att omfatta hur det samhälle som 

benämns förorten (samt de tonåringar som lever där) skildras i samtida svenska 

ungdomsromaner. Studien begränsar sig till att omfatta ungdomslitteratur skriven på svenska 

(uHc), då det är svenska förhållanden som är föremålet för vår studie. Verken ska vara 

samtidsrealistiska och huvudpersonen ska vara/uppfattas vara i tonåren. Detta för att 

tonåringen och den senmoderna samhällskontext hon/han befinner sig i utgör fokus i studien. 

Studien är av litteratursociologisk art och vår utgångspunkt är att verkligheten kan avspeglas i 

litteraturen. De verk vi analyserar ska därför vara av realistiskt slag och utspela sig i sin 

samtid, i så nära vår tid som möjligt. Verken är utgivna 2003-2007. Eftersom vi genom vår 

analys avser undersöka en specifik samhällskontext, närmare bestämt förortssamhället, skall 

de utvalda verken antingen ha tilldelats ämnesordet förorter eller ha beskrivits med hjälp av 

förortsbegreppet i bibliotekskatalogen.  
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3.2 Begreppet förort – definition och reflektioner 

Begreppet förort är långt ifrån oproblematiskt, vilket vi blivit varse i arbetet med denna 

uppsats. Vi finner det därför angeläget att belysa några aspekter av förortsbegreppet, bl a 

vilken typ av förort som främst utgör scenen för skildringarna i våra valda ungdomsromaner 

och som således utgör grunden får vår analys och diskussion samt hur begreppet ska förstås i 

just vår studie. Först vill vi dock ta upp den definition av begreppet som 

Nationalencyklopedin ger:  

 
[En förort är ett] avgränsat samhälle eller bostadsområde inom en större stadsregion. Förorterna 

tillkom som motvikt till den täta stadsbebyggelsen och uppfördes i regel på billigare mark och på 

pendlingsavstånd från stadscentrum. Som regel har förorterna ett eget centrum, men är starkt 

beroende av den större stadens utbud av arbetstillfällen och service. (http://www.ne.se/lang/förort 

[2009-10-14]).  

 

I vår uppsats använder vi begreppet förort i en bredare betydelse. Förortsbegreppet avser för 

oss inte enbart en plats i rumslig betydelse. Vi intresserar oss för förorten som samhälle, 

varför också en definition av samhällsbegreppet kan vara på sin plats: 

 
[Ett samhälle är] en benämning på en grupp individer förenade av ett nätverk av sociala relationer 

med viss varaktighet och kontinuitet över tid. Till övriga kännetecken hör att individerna har en 

gemensam kultur och tradition, att samhället överlever sina invånare, att det till största delen 

reproducerar sig självt och att det är territoriellt avgränsat. (http://www.ne.se/lang/samhälle[2009-

10-14]).  

 

När vi använder förortsbegreppet avser vi således främst förortssamhället. I de fall vi talar om 

förorten som plats är det specifikt förorten i rumslig betydelse vi avser.  

 

De sex romaner vi analyserar har alla tilldelats ämnesordet förorter. Romanerna visar sig 

sedan till stor del handla om eller utspela sig i just miljonprogramsområden, ett faktum som 

inte på något vis styrt oss i vårt urval. Vad vi dock anser vara viktigt att understryka och som 

vi ser som intressant i sammanhanget, är att förortsbegreppet i en bibliotekskontext tycks 

utesluta, eller åtminstone inte inkludera i någon större mängd, förortssamhällen som utgörs av 

andra boendeformer än höghus och flerfamiljshus i betongskrud. Då vi uppmärksammat detta, 

att förortsbegreppet tycks stå för miljonprogramsområde, har vi också sett en koppling till den 

massmediala framställningen av vad en förort är. Nämligen att förortsbegreppet i media också 

som regel tycks handla om miljonprogram. Att dessa "förorter" sedan framställs i media som 

de gör, ger oss också anledning att se på hur de fiktiva förorter som förekommer i 

ungdomsromaner, d v s ungdomsromaner som försetts med etiketten förorter, framställs. 

Vilka är de förorter som avses där och hur skildras de? Vår huvudsakliga tanke beträffande 

hur vi använder begreppet, är att vi inte medvetet valt att studera hur just 

miljonprogramsområden beskrivs, utan att det som benämns förort i katalogposterna helt 

enkelt oftast visar sig handla om dessa typer av förortssamhällen. Vi har likaledes inte 

medvetet valt att bortse från andra typer av förorter, exempelvis den välbeställda villaförorten 

eller förortsområden utanför små och mellanstora städer. Inte heller har vi bestämt att det är 

Stockholmsförorter som vi ska fokusera på i vår studie, men vi kan se i vårt empiriska 

material att det uteslutande handlar om just sådana.   
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4. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

I detta kapitel redogör vi för sådan litteratur som vi finner relevant för vår uppsats, där syftet 

är att undersöka hur sociala representationer bildas, förstärks och artikuleras i de utvalda 

verken och vad detta säger om det samhälle också skönlitteraturen är en del av. Vi tar först 

upp forskning kring bilder eller föreställningar specifikt i relation till förort, där det bl a 

framkommer att massmediala skildringar av utvalda förorter får stå som symboler för eller 

representera bilden av förorten och ungdomarna där. Denna forskning, som alltså främst rör 

verklighetens förorter, har hjälpt oss att i termer av sociala representationer kunna ta ställning 

till den fiktiva förortsbild som framträder i vårt material. Med hjälp av Thomas Ziehes 

forskning kring ungdomar, identitet och modernitet, kan vi förstå och diskutera hur den 

kulturella moderniseringen påverkar ungdomars uppväxtvillkor, d v s i relation till hur de 

fiktiva ungdomarna framställs i en senmodern samhällskontext. Vi presenterar därefter sådan 

litteratursociologisk forskning som på olika sätt tangerar det område vi valt att undersöka, d v 

s som fokuserar fiktiva ungdomar, berör fiktiva förortsrelaterade kontexter eller på annat sätt 

undersöker bilder och föreställningar avseende det samtida samhället i barn- och 

ungdomslitteratur. Avslutningsvis sammanfattar vi en liten del av den forskning som anknyter 

till biblioteket som litteraturförmedlare.  

4.1 Bilder av förorten 

På uppdrag av Integrationsverket och Riksantikvarieämbetet och inom ramen för den s k 

storstadssatsningen (mellan 1998 och 2005), fick tre forskare uppdraget att analysera och 

reflektera över hur massmedia förmedlar bilder av miljonprogramsområden. Avsikten med 

denna studie var att, genom en presentation av utsagorna kring förorterna på Järvafältet sedan 

1960-talet och framåt, analysera hur den negativa föreställningen om förorten och dess 

invånare upprepas och förs vidare. Med rapporten Miljonprogram och media: Föreställningar 

om människor och förorter vill författarna skapa utrymme för kontrasterande bilder av 

förorten och alternativa berättelser samt bidra till förståelsen för samhällsutvecklingen. I 

rapporten framkommer hur ett fåtal Stockholmsförorter får symbolisera och representera 

bilden av förorten. Dessa tjänar som tecken på olika samhällstillstånd. De massmediala 

skildringarna är stereotypa till såväl form som innehåll och den metaforik som framträder 

handlar om eller anspelar på avvikelser. I förortskontexten är de avvikelser som skildras 

negativa avvikelser från normen. Normen kan härledas till svenskhet, den måttstock utifrån 

vilken den Andre bedöms, för att sedan kategoriseras som avvikande och placeras utanför det 

normala. Genom denna klassificering av förortsområden som varande utanför eller utsatta 

representeras också avvikelsen genom platsen. Denna förortsgeografi berättar om en avvikelse 

som blivit synonym med det primitiva, och i relation till denna avvikelse kan föreställningen 

om det nationella ”hämta sin näring kring begrepp som utveckling, tillväxt och dynamik” 

(Ericsson et al 2000, s 8f, 13, 102f).  

 

Nils Hammarén, filosofie magister i sociologi och lärare vid Institutionen för socialt arbete 

samt Centrum för kulturstudier vid Göteborgs universitet, har byggt sin doktorsavhandling 

Förorten i huvudet: Unga män om kön och sexualitet i det nya Sverige (2008), på en analys av 

grupp- och individuella intervjuer med ett fyrtiotal unga män boende i några förorter i 

Göteborg. Syftet med studien var att studera hur unga män i en ”mångkulturell” kontext 

konstruerar kön och sexualitet. Hammaréns avsikt var att se efter likheter och skillnader som 

motsägelser och sprickor inom och mellan skilda subjekt, inte att jämföra ”invandrarkillar” 
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med ”svenska killar” och hans ambition var att kontextualisera de unga männens utsagor, d v 

s läsa dem i relation till de sammanhang de befinner sig i (s 45ff). Genom dessa samtal har 

Hammarén kunnat urskilja en bild av killar som dels upprätthåller, dels utmanar bilden av hur 

det är att vara en ung man i Sverige idag. Han blottlägger också hur andras föreställningar, 

framförallt mediebilden, om förorten och de som bor i förorten påverkar hur de unga männen 

talar om tjejer, sex, och hur de ser på sig själva. De bilder om plats (läs förorten) som 

konnoterar problem, ”getto” och ”värstingar” samt den sociala mening som de genererar, 

menar Hammarén utgör en tematik som de unga männen använder i sitt identitetsarbete. Han 

ser alltså en koppling mellan representationer av den ”mångkulturella” förorten och de unga 

männens positioneringar. Maskulinitet, klass och etnicitet vävs samman, interagerar och blir 

till en skillnadsskapande markör. De gränsdragningar som representationen av den 

”mångkulturella” förorten upprätthåller spelar roll i identitetskonstruktioner (ibid, s 114f, 122, 

129). Denna växelverkan mellan den rumsliga förståelsen och den individuella uttrycker 

Hammarén som ”förorten i huvudet”. Han ser vidare metaforen som en utgångspunkt utifrån 

vilken former för motstånd etableras, d v s motstånd i form av sådana strategier, 

förhållningssätt och identiteter som utvecklas som svar på den tillskrivna positionen som en 

problematisk förortskille och/eller invandrarkille. Att kategorisera någon är att språkligt 

”skada” individen och att begränsa dennes handlingsutrymme till de föreställningar som 

förknippas med denna kategorisering. Samtidigt innebär kategoriseringen att individen ”blir 

till” och att motbilder kan konstrueras med stereotypen som fond. På detta sätt kan således 

bilder och stereotyper användas för att iscensätta identiteter (ibid, s 149f, 152f, 313).  

 

Hur omgivningens föreställningar påverkar individens syn på sig själv, tar även etnologen 

Per-Markku Ristilammi upp i sin avhandling om Rosengård (se ovan, 2.1). Han beskriver hur 

medias eländesbeskrivningar av Rosengård påverkar invånarna negativt och menar att den 

påtvingade konstruktionen av annorlundahet framstår som problematisk. Invånarna är kritiska 

mot den bild som media ger och mot hur media väljer att belysa förorten. Den bilden stämmer 

inte alltid mot den bild som de själva har. Människors självbild bestäms i stor utsträckning av 

ens omgivning och om omgivningen hela tiden förhåller sig negativ blir det svårt att 

upprätthålla en positiv självbild. Denna process i vilken man hela tiden tvingas att försvara sin 

bostadsort kan upplevas som betungande (1994, s 130f). 

4.2 Ungdomar i det senmoderna samhället 

Thomas Ziehe, professor i pedagogik och en central kultur- och samhällsanalytiker, fokuserar 

till stor del på ungdomar, identitet och modernitet. Han intresserar sig speciellt för hur den 

kulturella moderniseringen påverkar ungdomars uppväxtvillkor. Då vår uppsats berör 

skildringen av ungdomars livsvillkor i en samtidsrealistisk samhällskontext, den s k 

moderniteten, menar vi att Ziehes tankar kan vara av betydelse för diskussionen kring vårt 

empiriska material.  

 

En viktig del av att vara ung, menar Ziehe, är att vinna erkännande från jämnåriga och vuxna. 

Det är viktigt att tillhöra en grupp och genom att vara en del av denna får individen 

erkännande och en grupptillhörighet. Det går också att få detta erkännande genom att vara 

självständig, men det är få unga som är starka nog att göra sig fria från det sociala trycket 

(1989, s 18). Kamratgruppen utgör en väsentlig del av den unges sociala värld. Ove Sernhede, 

som presenteras närmare under 2.2 ”Förortsungar”, menar att gemensamt för alla unga är att 

de i ”arbetet” med att gå från barndom till vuxenhet är tvingade att utforma och ompröva 

identitet och att de i detta arbete med att lämna familjen är beroende av varandra (2006, s 33).  
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Något som Ziehe speciellt uppmärksammar är de många olika livsstilar som ungdomar i 

dagens samhälle kan iaktta och uppleva, något som han menar är utmärkande för dagens 

sociokulturella situation. De olika stilarna är nästintill omöjliga att undfly då de är 

påträngande i offentligheten, i massmedia samt i våra huvuden. Dessa framkallar val, val som 

dock inte alltid kan förverkligas. Alla dessa olikartade livsstilar som står till buds och alla 

valmöjligheter leder till en besvärande känsla av ambivalens, en känsla av att inte ha ”valt 

rätt” (1989, s 36). Sernhede pekar, angående denna senmoderna verklighet som aldrig lämnar 

oss i fred, på den genomslagskraft hos det oupphörliga mediala flödet av information och 

bilder som tvingar sig på individen. De bilder av verkligheten som medierna skapar tenderar 

att bli verkligare än den verklighet som den enskilde individen skapar genom egna primära 

erfarenheter (2006, s 27). Ziehe menar att det som funktionellt sett är viktigast, t ex skolan för 

eleven, inte nödvändigtvis är det som han eller hon själv uppfattar som viktigast. I det 

senmoderna samhället finns i ungdomars vardagsliv så många fler möjligheter utanför skolan. 

Skolan har, liksom arbetsplatsen, mer än någonsin blivit en av flera tillgängliga världar. Den 

mångfald som står till buds gör det svårare för individen att välja (1989, s 66f). Kulturens 

avtraditionalisering, som moderniseringen innebär, medför förändringar av vetandet när nya 

möjlighetshorisonter öppnas. Det kan handla om förändring av en själv och planering av 

livsstilen och sociala krav på att individualisera sig, vilket medför att medvetet planera den 

egna livsvägen. Det spektrum av vetande- och erfarenhetsvärldar som ska bearbetas och som 

är självklart för dagens ungdom, har utvidgats avsevärt i förhållande till tidigare generationer 

(ibid, s 67, 134f). Ungdomar idag har å ena sidan den nära relationen till egna familje- och 

kulturmönster som de grundar sina ställningstaganden och omdömen på och å andra sidan 

öppenhet och nyfikenhet på det som finns utanför föräldrarnas livsvärldar. Vardagen utgör ett 

ständigt brottande med dessa skillnader, vilket leder till en utvecklad förmåga att se och tänka 

från olika håll och utgångspunkter (Sernhede 2007, s 89f). 

 

Ziehe menar att det i senmoderniteten är svårare för ungdomar att se sig själva ”med egna 

ögon” och att det i stället är medialt förmedlade synsätt, bilder och tolkningar som de speglas 

genom, vilket skymmer den egna blicken. Vart ungdomarna än kommer, vad de än vill och 

planerar, så är ”orten” redan ockuperad av de ständigt närvarande samhälleliga tolkningarna 

och värderingarna (1989, s 39). Idag måste varje individ utveckla och omforma sin identitet 

mot bakgrund av de konkurrerande, glittrande personlighetsutkast som förmedlas via 

massmedierna, kultur- och medvetandeindustrin. Detta leder, enligt Ziehe, till en ständigt 

närvarande social och psykisk konkurrens, där utseendet, umgängesstilen, det sexuella 

beteendet och valet av vänner har dragits in i ”skeendet på marknaden”. Det handlar om att 

kunna framställa, representera sig själv socialt och psykiskt, att vinna poäng och ”sälja sig” 

(ibid, s 37). 

 

Mats Lieberg, fil dr i byggnadsfunktionslära, har i en studie följt några olika gäng och 

kamratgrupper i ett bostadsområde i en förort i Lund, för att se hur de använde stadens och 

bostadsområdets offentliga miljöer och vad stadslivet överhuvudtaget betyder för dem. En 

viktig utgångspunkt för honom är att betrakta ungdomar som aktörer och skapare av sin egen 

kultur. Han reagerade under studien på med vilken fantasi och kreativitet ungdomarna tog en 

till synes torftig förortsmiljö i anspråk för att organisera sitt eget liv (1995, s 128).  

 

Rummen mellan husen och de trapphusnära platserna på gården eller gatan utgör viktiga 

alternativ till det egna tonårsrummet. Det är här de informella och spontana mötena äger rum. 

Lieberg tar i samband med detta även upp andra typer av platser och menar att tonåringarna 

använder olika platser i den offentliga miljön huvudsakligen på två sätt: 
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Reträttplatser är undanskymda platser där de kan komma bort från vuxnas och andra 

ungdomars insyn och kontroll och där de kan uppleva någonting meningsfullt och intressant 

tillsammans med likasinnade, enskilt eller i grupp. Dessa platser används för någon form av 

subjektivt identitetsarbete. Typiska reträttplatser kan vara trappuppgångar, källare och vindar. 

Dessa kan antingen fungera som gömställen dit man drar sig undan eller mer bestående 

platser för socialt umgänge. 

 

Interaktionsplatser består av den s k gatuoffentligheten och är livliga och folktäta platser där 

interaktion och kommunikation mellan människor är det viktiga. Här handlar det om att visa 

upp sig och konfronteras med såväl andra ungdomar som vuxna. De används huvudsakligen 

för olika typer av relationsarbete, såväl inom den egna gruppen som gentemot omgivningen 

(ibid, s 129, 151). 

 

Lieberg har kategoriserat ungdomarna i studien utifrån på vilka platser de främst tillbringar 

sin fritid. Han är dock noga med att påpeka att ungdomarna givetvis kan tillhöra flera olika 

kategorier samtidigt:  

 

Hemorienterade ungdomar tillbringar mycket tid hemma och nästan aldrig ute i 

bostadsområdet eller i stan. Kännetecknande för dessa ungdomar är deras starka betoning av 

familjesamvaron samt hemmets och bostadens betydelse i deras vardagsliv. I hög grad är det 

fråga om en livsstil där föräldrarnas sätt att organisera sin egen vardag har inflytande på 

ungdomarna. Pojkarna i denna kategori ägnar sig mycket åt datorer och olika typer av 

sällskapsspel. De vistas naturligtvis även ute på offentliga platser, men har ett mer försiktigt 

sätt att förhålla sig till dessa miljöer och ofta då tillsammans med någon i familjen eller med 

en kamrat. Samtidigt som föräldrasamvaron och hemmet utgör en trygghet för dessa 

ungdomar, har föräldrarna en stark kontroll och insyn i deras liv (ibid, s 136, 138). 

 

Kamratorienterade ungdomar tillbringar mycket av sin fritid med kamrater ute i 

bostadsområdet. För dessa ungdomar blir kamratgruppen en trygg oas och får ungefär samma 

funktion som familjen och bostaden har för de hemorienterade. En viktig och framträdande 

aspekt i deras vardagsliv är det nära och bekväma avståndet till varandra. För dem är det 

viktigt att dagligen kunna röra sig fritt inom de närmaste omgivningarna, eftersom det är av 

betydelse för deras självkänsla och gruppsammanhållning (ibid, s 137, 141). 

 

Bestämda platser används oavbrutet för att inge en känsla av att man funnit ställen där man 

kan råda över sig själv, utan insyn och kontroll från vuxenvärlden. Genom att ta sig in i, 

utforska och slå sig ner i förrådslokaler, källare, trapphus och garage m m, visar man att man 

bl a besitter stor lokalkännedom. Dessa ungdomar uttrycker ett behov av omedelbara och ej 

förutbestämda aktiviteter som kan pågå ostört utan insyn och kontroll från vuxna och andra 

kamrater. Lieberg pratar i sammanhanget om en egen offentlighet, där andra regler råder än 

inom t ex föreningslivet. Det handlar om en informell, icke-organiserad rationalitet, som är en 

viktig del av den lokala ungdomskulturen (ibid, s 142). 

 

För den kamratorienterade gruppen är den lokala miljön (förorten) den miljö som ungdomarna 

behärskar till fullo och känner sig trygga i. Innerstaden representerar däremot en otrygg miljö 

för förortsgängen, de känner sig där hotade av andra grupper. Förortsgängets vistelser i 

innerstaden präglas av spontant kringflackande på gator och torg (ibid, s 150). 
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Ungdomarna i den kamratorienterade gruppen har en mer distanserad relation till 

vuxenvärlden än de hemorienterade och föreningsorienterade. Föräldrarna är inte lika 

indragna och engagerade i deras vardagsliv. Andra vuxna, som t ex fritidsledare, kan ha en 

viktig roll som förbindelselänk och förhandlingspartner mellan den lokala ungdomsgruppen 

och samhället utanför (ibid, s 145). 

 

Föreningsorienterade ungdomar tillbringar större delen av sin lediga tid i olika typer av 

organiserad verksamhet. Ungdomarna i denna grupp har en ganska disciplinerad och inrutad 

tillvaro. Den sociala samvaron sker i hög grad i samband med föreningsaktiviteten ”utanför 

planen” och även på vägen till och från aktiviteten. Dessa ungdomar har en ganska 

regelbunden och nära kontakt med sina föräldrar och andra vuxna, t ex ledare. De vuxna 

fungerar här som positiva förebilder (ibid, s 137, 147f). 

4.3 Litteratursociologiska studier 

Vår ambition med detta avsnitt är att presentera sådan litteratursociologisk forskning inom det 

biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet som vi menar kan relateras till vår egen 

uppsats. Vi inleder med att sammanfatta två magisteruppsatser som intresserat sig för just 

ungdomar och ungdomslitteratur utifrån ett litteratursociologiskt perspektiv. Därefter 

presenterar vi ytterligare ett par magisteruppsatser som vi upplever särskilt intressanta i 

förhållande till vårt ämne. Dessa båda uppsatser undersöker skönlitteratur för vuxna och har 

fokus på klass. Vi ser här en stark koppling till såväl förortssamhället som vår 

problemställning. Till sist följer två s k motivstudier, en vanligt förekommande form av studie 

inom barnlitteraturforskningen. Motiv som undersöks i sådana studier är t ex brottslingen, 

barnet, läraren, religioner och invandraren. Vi refererar här till ett litet urval motivstudier som 

med sitt litteratursociologiska perspektiv tangerar det område vi själva valt att undersöka.  

 

När det gäller biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning med litteratursociologisk 

ansats där just barn- och ungdomslitteratur legat under luppen, har vi funnit att problem 

rörande genus och identitetsskapande i ungdomsromaner rönt stort intresse, speciellt bland 

magisteruppsatser. Vi vill här inledningsvis sammanfatta ett par av dessa, dels för att ge en 

bild av vilka typer av problem denna forskning intresserat sig för, men också för att visa på att 

vår egen studie, där framställningen av en specifik senmodern samhällskontext analyseras, 

kan bidra med ytterligare kunskap om den samhällsbild dagens ungdomslitteratur förmedlar.      

 

Magisteruppsatsen ”Som om min kropp inte är min…” Bilden av unga kvinnors sexualitet i 

svensk ungdomslitteratur (2006) av Jenny Samuelsson, som i mångt och mycket fokuserar 

genus, tar upp hur unga kvinnors sexualitet skildras i svensk ungdomslitteratur utgiven under 

perioderna 1970-1975 och 2000-2005. Det teoretiska ramverket för undersökningen har en 

genusteoretisk utgångspunkt och författaren utgår från en uppfattning om att samhället och 

dess individer genomsyras av ett genussystem. Sammanlagt har åtta verk analyserats genom 

textanalys, fyra från vardera tidsperioden. Samuelsson kommer fram till att det går att se en 

skillnad i hur flickornas inställning till kärlek och sexualitet skildras i de två perioderna. I den 

litteratur som gavs ut under 1970-talet skildras sexualiteten tydligare sammankopplad med 

kärlek, medan det i 2000-talets litteratur skildras en syn på sex som en självklar del av ett 

förhållande redan på ett tidigt stadium och där kärlek inte nödvändigtvis är ett krav.  

 

I magisteruppsatsen ”Nån måste väl veta vem man är” En studie av hur ungdomar skapar 

identitet i sju svenska ungdomsromaner (2005) av Marit Hammarland och Anna Hasselblad är 
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det identitetsskapande som står i centrum. Syftet med studien är att undersöka hur 

identitetsskapande skildras i några svenska ungdomsböcker från 2000-talet. Denna studie har 

som teoretisk utgångspunkt bl a Giddens teori om självidentitet i det senmoderna samhället, 

vilket stärker kopplingen till vår egen studie. Författarna kommer fram till att de unga 

huvudpersonerna i böckerna i stor utsträckning saknar vuxna att prata med. De finner även att 

det för alla huvudpersonerna är av största vikt för deras välbefinnande att få skapa berättelsen 

om sig själv i samspel med andra människor. Då de inte har tillgång till några vuxna som kan 

vara del i detta samspel, blir det ofta jämnåriga personer som hjälper till att skapa berättelsen 

om självet. När det gäller livsstil och självidentitet, centrala begrepp hos Giddens och som en 

av frågeställningarna i uppsatsen utgår ifrån, kan Hammarland & Hasselblad se att de unga 

personerna i böckerna funderar mycket kring vilka de är och vill vara, vilket de menar speglar 

Giddens tankar om hur individen i det senmoderna samhället tvingas konfronteras med ett 

stort antal valmöjligheter.   

 

Två magisteruppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap med litteratursociologisk 

inriktning som vi menar kan tillföra särskilt intressanta perspektiv till vår uppsats, har fokus 

på skönlitteratur för vuxna, närmare bestämt samtida arbetarlitteratur där det visar sig att 

förorten spelar en väsentlig roll. Även om dessa studier inte i huvudsak studerar 

framställningar av förorten i sig, är förorten mycket närvarande i uppsatserna genom hur den 

lyfts fram i den skönlitteratur, s k arbetarlitteratur, som har analyserats. Kopplingen mellan 

arbetarlitteratur och förort som en central markör bidrar till att göra dessa uppsatser högst 

relevanta för vår studie. Förorten är enligt dessa studier en plats som arbetarlitteraturen 

utspelar sig på då människor boende i förorten tillhör arbetarklass i dessa skildringar.  

 

I Arbetarlitteraturens återkomst. En diskursinriktad analys kring föreställningar om den 

samtida arbetarlitteraturen i Sverige 1999-2007 av Ann-Christine Johansson Rissén (2008) 

studeras hur den samtida arbetarlitteraturen framställs i dagens samhälle genom en 

diskursinriktad textanalys. Uppsatsförfattaren har som material för analysen använt sig av 

framförallt recensioner och intervjuer i Sveriges ledande dagspress, kring fem valda samtida 

arbetarförfattare och på så vis försökt rekonstruera en bild av hur fenomenet samtida 

arbetarlitteratur framställs i dagens samhälle. 

 

Johansson Rissén kommer fram till att en del av de mest framträdande förändringarna i den 

samtida arbetarlitteraturen är att det har skett en förskjutning från arbetet och arbetsplatsen 

som viktiga markörer för arbetarlitteratur, till den miljö där arbetar-/underklass lever och bor 

– i första hand i förorten. Uppsatsförfattaren talar om hur förortsskildringar nästan har kommit 

att betraktas som en egen genre och att vissa talar om den samtida arbetarlitteraturen som 

framförallt en förortslitteratur. I det analyserade materialet nämns i hög grad förortsmiljön 

som en viktig ingrediens och markör för böckernas klasstema och det uttrycks en tydlig 

koppling mellan förorten och arbetarlitteratur (ibid, s 41ff). 

 

Den rumsliga miljö som helt dominerar i de fem romaner som ligger till grund för studien är 

således förorten och närmare bestämt förorternas miljonprogram. Dessa miljöer beskrivs mer 

eller mindre uttalat som dåliga för människor och det förekommer rikligt med markörer för 

den misär som präglar förorten. Miljonprogrammen befolkas idag, i högre grad än någonsin 

tidigare, av samhällets lägst beställda, enligt uppsatsförfattaren, och fungerar därmed som en 

tydlig symbol för underläge och utanförskap. Hon hävdar att då den samtida 

arbetarlitteraturen i hög grad behandlar just de människor som befinner sig längst ned på 

samhällsstegen och ofta inte ens har något arbete, faller det sig naturligt att skildra de miljöer 
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där dessa människor lever. Hon nämner i och med detta även annan samtida arbetarlitteratur 

som också har förorter som centrala markörer (ibid, s 40, 42, 61).  

 

De flesta skribenter, vars texter uppsatsförfattaren har granskat, verkar vara överens om att 

förorten, särskilt miljonprogrammen, är en viktig markör för den samtida arbetarlitteraturen. 

Däremot går det att urskilja en tveksamhet hos vissa beträffande den ständigt närvarande 

misären i de gestaltade verken. Några menar att författarnas betoning av misären riskerar att 

skymma bokens egentliga tema och normalitet som ju också finns i förorten (ibid, s 58). 

 

I Magisteruppsatsen Klasskildringar i samtida arbetarlitteratur. En idéanalytisk studie av 

Elina Eriksson & Sofia Nordin (2008) studeras hur klasskildringar framträder i fyra svenska 

samtida romaner. Uppsatsförfattarna konstaterar att det finns ett tydligt ”vi och de”-perspektiv 

beträffande förort – innerstad i romanerna och att detta har starka kopplingar till 

klasstillhörighet. Förortens invånare utgörs av arbetare eller arbetslösa medan medelklassen 

bor och lever i innerstaden och klyftorna mellan dessa båda världar är mycket stora. I två av 

de analyserade romanerna, Still av Hassan Loo Sattarvandi och Var det bra så? av Lena 

Andersson, framkommer särskilt tydligt hur den slitna förortsmiljön kontrasteras mot 

innerstaden. Uppsatsförfattarna menar att dessa motsatsförhållanden i romanerna blir en 

symbol för den ojämlikhet grundad i klasskillnader som finns i samhället (ibid, s 52, 59). 

Vidare pekas på hur båda romanerna kommenterar och kritiserar att det är medelklassen som 

förmedlar bilden av förorten och att det är medelklassen som har tolkningsföreträde 

beträffande romankaraktärernas erfarenheter. Detta uttrycks som en stor frustration hos de 

fiktiva invånarna i förorten, en frustration över att inte få komma till tals (ibid, s 49, 52). I Still 

ges, enligt Eriksson & Nordin, uttryck för stark kritik mot den exotisering av förorten som 

förekommer i media, samt mot de fördomar om förorten som förmedlas av massmedia (ibid, s 

49). 

 

Eriksson & Nordin visar på upplevelsen av maktlöshet och uppgivenhet som präglar flera av 

romankaraktärerna som lever i förorten. De har gett upp hoppet om att samhället ska 

förändras och att de ska få det bättre. Det speglar känslan av att ha en röst som inte räknas, att 

inte kunna påverka sin situation (ibid, s 56). Det är en mörk samhällsbild som målas upp, 

präglad av arbetslöshet, segregation och ojämlikhet (ibid, s 49).  

   

I doktorsavhandlingen Brottslingen – villebråd eller människa. Bilden av brottslingen i svensk 

barn- och ungdomslitteratur mellan åren 1945 och 1975 (1986), en litteratursociologisk 

studie i litteraturvetenskap, utreder bibliotekarien och barn- och ungdomslitteraturkritikern 

Anne-Marie Alfvén-Eriksson huruvida seriösa barn- och ungdomsromaner erbjuder unga 

människor möjligheten att ta del av mer nyanserade brottslingsporträtt än de som framträder i 

tv-filmer och långserieböcker. Bland annat undersöker hon om ungdomsbokens brottsling 

lever sitt eget liv fjärran från den omgivande verkligheten, eller om idéströmningar och 

tendenser i samhället påverkar skildringarna, d v s om brottslingen är blott och bart ond eller 

om han framställs som en medmänniska. Denna studie anser vi framförallt vara av betydelse 

för vår uppsats då Alfvén-Eriksson, liksom vi, undersöker hur ett specifikt samhällsfenomen 

som ofta uttrycks genom schabloner och stereotyper framträder i skönlitteratur för (barn och) 

ungdomar. Vi menar också att syftet med studien, att undersöka om de skönlitterära 

skildringarna kan ge en mer nyanserad bild än den gängse, ligger mycket nära vårt och att den 

därför kan tillföra intressanta aspekter i vår egen diskussion.  
 

Alfvén-Eriksson menar att barns attityder till förbrytaren präglas såväl av den närmaste 

omgivningens inställning som av litteratur, film och andra massmedier. Hon hävdar vidare att 
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i massmediers brottslingsframställningar speglas och bearbetas den bakomliggande 

verkligheten, att ett samspel mellan dem och befintliga attityder äger rum och att de övar 

inflytande på mottagarna (ibid, s 15).  

 

Det porträtt av en förbrytare som en skönlitterär skildring kan ge blir ofta mer inträngande och 

kommer läsaren närmare än den bild man får i dokumentära framställningar. Alfvén-Eriksson 

avser söka bidra till tolkningen av skönlitterära brottslingsbilder, genom att skärskåda 

sjuttioåtta svenska kvalitetsromaner för barn och ungdom mellan åren 1945 och 1976 (ibid, s 

15f). Hon tar stor hänsyn till idéströmningar och debatter som haft betydelse i det svenska 

samhället under den tidsperiod hon valt att begränsa sig till och vilka hon tror kan ha lämnat 

spår i hur brottslingen tecknats. Hon vill därigenom se om markanta förändringar i synen på 

förbrytaren har ägt rum och hur pass förankrade böckernas skildringar är i den rådande 

tidsmiljön och dess vardagsproblem. Lever den gamla schablonbilden av den helt onde 

skurken fortfarande kvar och hur pass vanlig är den (ibid, s 17f)? Alfvén-Eriksson väljer, 

liksom vi, att i analys och diskussion kring skönlitterära gestalter och värderingar ta hänsyn 

till den bild som framträder utanför skönlitteraturen, d v s i det som på olika sätt kan sägas 

representera verkligheten. Detta motiverar oss att i vår studie, där syftet är att undersöka de 

sociala representationer av ett samhälle som kommer till uttryck i ungdomslitteratur, också ta 

hänsyn till sådana förortsrepresentationer som återfinns utanför skönlitteraturen. 

 

Boven spelar en viktig roll i litteraturen som spänningsskapande berättarteknisk faktor. Han 

kan visserligen ha mänskliga drag och vara kapabel att omvända sig och börja ett bättre liv. 

Men intrycket av skurken som ond dominerar. Fram till 1960-talet framstår boven nästan 

uteslutande som en utanförstående, farlig och avvikande person. Därefter och i takt med 

kriminalvårdsdebatten börjar synen på brottslingen förändras, han blir nu successivt en 

”medmänniska” (ibid, s 157f).  

 

I samhällsskildringar kan en sympatisk brottsling fylla en viktig funktion, genom att vidga 

läsarens perspektiv och öka förståelsen för människor som misslyckats i samhället. Han kan 

visa hur den som fastnat i brottslighetens onda cirkel har svårt att ta sig loss och åter bli 

accepterad av välanpassade medmänniskor. Alfvén-Eriksson frågar sig om samhällsskildrarna 

använt sig av sin frihet att skapa mångsidiga förbrytarporträtt. Det visar sig att en ny 

brottslingsbild har tagit sig in i ungdomsböckerna och dröjer sig kvar. Alfvén-Eriksson menar 

att detta, det som händer i litteraturen – särskilt i litteratur riktad till människor i deras mest 

mottagliga ålder – måste ses som något mycket betydelsefullt. Böckerna både vill söka visa 

upp verkligheten, förklara den och gestalta väsentliga frågor, varför de spelar en viktig roll i 

opinionsbildningen och i det offentliga samtalet. Det som gör den seriösa ungdomslitteraturen 

särskilt intressant, påpekar hon, är att man här på ett ovanligt renodlat sätt kan studera den 

vuxna generationens övergripande ideal och den livs- och världssyn som den vill överföra till 

en kommande generation. Hon menar att människors agg och hämndkänslor tar sig uttryck 

genom och hålls vid liv av detektivromanernas helt onda förbrytarbilder. Hennes förhoppning 

är dock att detta synsätt försvagas och att den medmänskliga inställning till brottslingen som 

hon funnit dominera i ungdomslitteraturens realistiska och psykologiska romaner och som 

hon menar återspeglar synen hos betydande grupper i samhället, så småningom blir 

allenarådande (ibid, s 69, 164).  

 

Gudrun Fagerström, universitetslektor i litteraturvetenskap och lärarutbildare vid Linköpings 

universitet, undersöker i studien Förebild eller nidbild? Läraren i svensk barn- och 

ungdomslitteratur (2005) vilka bilder litteraturen förmedlar till barn och tonåringar om den 

kategori vuxna människor som de kanske möter flest timmar om dagen – lärarna. Vilka bilder 
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av lärare förmedlar barn- och ungdomslitteraturen? Framstår de som förebilder värda att 

respektera eller tecknas snarare nidbilder av dem? Studien är en motivstudie med 

litteratursociologisk inriktning där den samtida litteraturen utgör undersökningens kärna. Hon 

gör dock ett par nedslag och kortare tillbakablickar till litteratur utgiven år 1900 respektive 

1970 som en jämförelse.  

 

Fagerström konstaterar att de yngre barnläsarna inte förskonas från att möta elaka lärare som 

inger eleverna skräck och det är vanligt med lärare som inte ser sina elever eller vad som 

pågår i klassen (ibid, s 86).  I mellanstadieskildringarna finns det, enligt Fagerström, ett fåtal 

positiva exempel. Annars dominerar negativa presentationer av lärare. Den samlade bilden är 

att läraren både företräder meningslös kunskap och gör det på ett oinspirerande sätt. 

Nyanserade och sammansatta lärarporträtt förekommer, men mycket sparsamt (ibid, s 90, 98). 

I jämförelse med mellanstadieskildringarna tonar en betydligt mer nyanserad bild av läraren 

fram i berättelser förlagda till högstadiet eller gymnasiet. Fagerström konstaterar dock att det 

även här finns böcker där skolan mest utgör en negativ och hindrande kuliss där lärarna 

avfärdas med svepande generaliseringar. Vanligare är dock, menar hon, att de negativa 

lärarporträtten samsas med de positiva inom samma bok och därigenom visar något av den 

spännvidd som finns inom lärarkåren (ibid, s 136f). 

 

En annan viktig påverkansfaktor för vilken bild av läraren som framträder i litteraturen, och 

som Fagerström lyfter fram, är medias roll. Fagerström menar att det är de negativa bilderna 

av skolan som dominerar i pressen och lärarna får inte sällan klä skott för misslyckanden av 

olika slag (ibid, s 188). Den del av allmänheten som inte har direktinsyn i skolverksamheten 

får oftast sin kunskap genom media, och i mediebevakningen är de spektakulära nyheterna av 

störst intresse. Denna tydliga dragning till det spektakulära, motsvaras i ungdomslitteraturen 

av den så kallade idyllfobin, som gärna offrar nyanserna för det slående (ibid, s 204f). 

Fagerström relaterar således i likhet med oss till Sonja Svensson och begreppet idyllfobi och 

konstaterar att de tendenser som Svensson registrerar angående ungdomsromanens utveckling 

på det hela taget förefaller fortleva i början av 2000-talet (ibid, s 203).  

 

Fagerström gör, liksom Alfvén-Eriksson och vi själva, bruk av såväl mediabilden som 

”verkligheten”, i detta fall den verkliga skolans vision och utveckling enligt olika 

styrdokument, för att kunna diskutera de skönlitterära skildringarna av skolan (ibid, s 139).  

 

Slutligen menar Fagerström att hennes studie har visat att det inte finns ett enkelt svar på den 

fråga hon ställer i rubriken till studien. Där rubriken vill provocera genom att polarisera, ger 

den samlade bilden ett mer nyanserat resultat. Direkta nidbilder är visserligen sällsynta, men 

lärare som beter sig elakt förekommer. Oftare handlar det dock om oengagerade och 

oengagerande lärare. Å andra sidan tecknas positiva lärarporträtt, men knappast idealiserade 

(ibid, s 204). Den sammantagna bilden av läraren visar olika tiders syn på vad skolan och dess 

lärare är och borde vara. Resultatet visar att det finns barn- och ungdomsböcker som bidrar till 

nya infallsvinklar, vilket Fagerström uttrycker glädje över. Hon konstaterar dock samtidigt att 

de lätt kan drunkna bland de schablonartade alstren, vilket måste ses som nedslående (ibid, s 

206).  

4.4 Litteraturförmedling  

I Jens Thorhauges artikel ”Luk op for skønlitteraturen” i Litteratursociologi: en antologi 

redigerad av Erland Munch-Petersen (1995), diskuteras skönlitterär förmedling på 
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folkbibliotek. Thorhauge menar att biblioteket spelar två roller i det litterära systemet: det ska 

förvalta den litterära produktionen och förmedla den. Han talar om bibliotekarien som en 

mellanhand mellan läsaren och boken med den klassiska uppgiften att leda rätt bok till rätt 

låntagare. För en lyckad förmedling krävs såväl kunskaper om användarna som 

materialkännedom. Med förmedling menas de ansträngningar som biblioteket gör för att 

främja användningen av materialet. Användningen är nämligen det som, enligt Thorhauge, 

ger samlingen mening (ibid, s 174f). Thorhauge skiljer mellan ’indirekt’ förmedling, som står 

för sådant som litteraturlistor, klassificering och hylluppställning m m, och ’direkt’ 

förmedling, som avser aktiviteter där bibliotekarie och användare möts i samtal om litteratur, 

exempelvis boksamtal, litteraturvägledning och bokprat (ibid, s 179f). Bibliotekarien som 

kulturförmedlare ska vara både kritiker, litterat, socialantropolog, pedagog och 

marknadsförare (Karner Smidt enligt Thorhauge, s 185). Om litteraturförmedlaren ska kunna 

förmedla litteraturen, behövs således också materialkunskaper (Thorhauge, 1995, s 186). Det 

är likaså viktigt att som bibliotekarie/litteraturförmedlare förhålla sig aktiv och kritisk till 

materialens innehåll. Ska biblioteket lyckas bevara sin position som kulturinstitution, krävs 

engagemang och ställningstagande (ibid, s 189). Att kritiskt läsa och granska det som 

förmedlas torde därmed ses som nödvändiga inslag i såväl utbildning som yrkesliv. 

 

Åse Kristine Tveits bok Innganger: Om lesing og litteraturformidling (2004) handlar 

huvudsakligen om ’den egentlige formidling’ och rör ’ikke-instrumentell’ läsning av 

skönlitteratur, lyrik, biografier m m (ibid, s 9), d v s förmedling av litteratur som läses för 

nöjes skull. Tveit utgår ifrån ett litteraturteoretiskt och litteratursociologiskt perspektiv och 

vill med sin bok uppmuntra till reflektion kring litteraturförmedlarens arbete samt bidra till 

professionaliseringen av detsamma. Trots att utlåningen av skönlitteratur utgör en mycket stor 

del av folkbibliotekens verksamhet, hamnar ofta litteraturförmedlingen i skymundan. Detta 

vill Tveit gärna råda bot på (ibid, s 10). Hon beskriver vidare hur förmedlarens roll existerar 

parallellt med produktions- och distributionsleden. Tveit liknar förmedlaren vid ett 

”trøffelsvin” som nosar upp de finaste tryfflarna, så att uppdragsgivaren kan plocka dem. Det 

handlar alltså om att vara en mellanhand mellan läsaren och litteraturen, att bidra till att 

litteraturen når läsaren genom produktion, distribution, kritik, tillgängliggörande, 

visualisering och vägledning. Hon menar vidare att litteraturförmedling aldrig kan vara 

neutral. Det som i förmedlingssituationen får läsaren att välja en viss bok, påverkar nämligen 

också hur läsaren sedan upplever och tolkar boken. Tveit påpekar att detta är något 

förmedlaren måste vara medveten om (ibid, s 24ff). Med de mängder av litteratur som ges ut i 

informationssamhället, fyller förmedlarens vägledning en viktig funktion för läsaren, och för 

att denna vägledning ska bli lyckad, menar Tveit att det krävs såväl fackkunskaper och 

kännedom om beståndet, som förmåga att kommunicera och lyssna in läsarens behov och 

önskemål (ibid, s 78ff).  
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5. Teori 

Vår studie kan sorteras in under det litteratursociologiska underområdet Samhället i 

litteraturen
1
, då vi avser att se på och analysera hur förortssamhället skildras i 

ungdomslitteraturen. Ett litteratursociologiskt perspektiv präglas av tanken att människan 

måste förstås som samhällsvarelse (Svedjedal 1997, s 77). Vi tolkar det som att människan, i 

verkligheten såväl som i litteraturen, bör studeras och förstås utifrån sitt samspel med andra 

människor, institutioner och övriga fenomen, alltså delar som alla tillsammans utgör 

samhället. Det samhälle som de sex utvalda romanerna i denna studie skildrar är det nutida, 

moderna samhället som brukar kallas för det senmoderna. Förorten utgör en aktuell del av det 

moderna samhället och för att förstå de fiktiva ungdomarnas livsvillkor i denna senmoderna 

förortskontext, ser vi det som angeläget att ta stöd i Giddens teorier kring detta. Giddens 

teorier om det senmoderna samhället och de livsvillkor som senmoderniteten skapar för 

människorna utgör därför en betydande del av det teoretiska ramverket för denna uppsats. 

Senmodernitetens förutsättningar är en väsentlig utgångspunkt för vår analys och mer 

specifikt är det främst Giddens begrepp livsstil, livsmöjligheter, begränsningar samt 

frigörelse som är av huvudsakligt intresse för vår studie och som våra frågeställningar samt 

analysverktyg utgår ifrån.  

 

Gestaltningen av ungdomarnas förortstillvaro ska således förstås mot den fond som det 

senmoderna samhällets villkor utgör. Giddens teori hjälper oss i vår tolkning och analys kring 

detta. Ur detta tolknings- och analysarbete framträder berättelser och bilder – ibland i form av 

sociala representationer – vilka vi avser att försöka synliggöra. För att kunna identifiera vilka 

berättelser och bilder som framträder i vårt analyserade material ser vi sociala 

representationer som ett arbetsinstrument. Genom att studera vilka sociala representationer 

och stereotyper som framställs i de sex titlarna, avser vi att få en uppfattning om vilken 

samhällsbild och vilka värderingar om förorten (och de ungdomar som lever där) som 

förmedlas i skönlitteratur för ungdomar. Vi vill därutöver se om de skönlitterära skildringarna 

synliggör fler nyanser kring bilden av förorten. Vi ser skönlitteraturen som en form av 

kommunikation och den kan säkerligen bidra till att forma attityder och skapa stereotyper, 

eller åtminstone kommunicera och bibehålla attityder och stereotyper alternativt förändra 

bilden av förorten. Kanske kan skönlitteraturen kommunicera andra bilder (än massmedia) 

och därmed ge en mer sammansatt bild än att begränsa sig till schabloner? Vi tar således även 

stöd i teorin om sociala representationer för att i enlighet med vårt syfte undersöka hur 

samtida svensk ungdomslitteratur eventuellt bidrar till att bilda, förstärka och artikulera 

sociala representationer av förorten.  

                                                 
1
 Litteratursociologins uppgift är främst att studera växelverkan mellan samhälle och dikt och att sätta in 

diktverken i deras receptionssammanhang, men även att analysera själva diktverken med särskild hänsyn till hur 

samhällsstrukturerna framträder (Furuland 1997, s 18). Utgångspunkten är en strävan att systematiskt analysera 

relationerna mellan skönlitteratur och samhälle. Denna strävan kan delas in i tre underområden: 

1) Samhället i litteraturen fokuserar hur skönlitteraturen skildrar samhället. Det handlar om hur skönlitteraturen 

avbildar en igenkännlig verklighet, omtolkar eller omskapar en yttre verklighet, hur den skapar bilden av ett 

samhälle. Viktiga bidrag på området har i Sverige kommit från forskare som har undersökt den sociala 

konstruktionen av identiteter.  

2) Litteraturen i samhället har tonvikten på hur skönlitteraturen fungerar som opinionsbildare, som politisk kraft 

och förmedlare av idéer. Studierna koncentreras ofta på berättartekniska analyser – hur bär författarna sig åt för 

att fängsla och övertyga? 

3) Litteratursamhället handlar om litteraturens yttre villkor, såsom bokmarknadens utveckling, författarnas 

försörjning och förlags- och bibliotekshistoria (Svedjedal 1997, s 72f).  
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Här följer en presentation av de teorier vi knyter an till i vår studie samt hur vi tillämpar 

dessa.  

5.1 Giddens och det senmoderna samhället 

Sociologen Anthony Giddens är en av samtidens främsta samhällsteoretiker. Han uppehåller 

sig främst vid förhållandet mellan moderniteten och det individuella jaget. Giddens betecknar 

det nutida samhället som det senmoderna eller högmoderna och pekar på hur detta samhälle 

och den värld vi lever i idag, skiljer sig på vissa fundamentala punkter från den värld som 

befolkades av människor under tidigare historiska epoker i och med utvecklingen av 

masskommunikation, framförallt den elektroniska (1999, s 13). Inom denna senmodernitet 

blir det allt vanligare att avlägsna händelser påverkar nära händelser och medierna spelar en 

viktig roll. Förmedlade erfarenheter har alltsedan skriftspråkets begynnelse påverkat både 

självidentiteten och den grundläggande organiseringen av sociala relationer (ibid). Giddens 

hävdar att den enorma uttänjning av tidrummet som senmoderniteten skapar, gör att individen 

och samhället är ömsesidigt förbundna på en global nivå och det för första gången i 

mänsklighetens historia (ibid, s 44). 

 

Det som vidare kännetecknar senmoderniteten och som blir följden av den snabba 

utvecklingen inom framförallt informationsteknologin, är alla valmöjligheter som står till 

buds för individen. Uppgiften att skapa sig en identitet måste lösas mitt i en förvirrande 

mängd av möjligheter och alternativ (ibid, s 11). Just valet är en av de fundamentala 

komponenterna i vardagslivet för självet i senmoderniteten. De val som är möjliga till vardags 

är många och påverkas av grupptryck, synliga förebilder och socioekonomiska förhållanden. 

Denna komplexa mångfald av val får en rad konsekvenser för individen i detta samhälle, 

exempelvis i form av livsstilens dominans och dess betydelse för den enskilde (ibid, s 101, 

103).  

 

Hos Giddens är begreppet livsstil något fundamentalt och i hans definition handlar livsstil om 

en mer eller mindre integrerad uppsättning praktiker som en individ följer och det inkluderar 

val mellan en mängd olika möjligheter. Dessa praktiker är rutiniserade där rutinerna uttrycks i 

klädvanor, matvanor, handlingssätt och umgängesmiljöer. Varje litet beslut som en individ 

fattar varje dag bidrar till sådana rutiner. Alla dessa val, liksom sådana av större och djupare 

karaktär, är inte enbart beslut om hur individen ska handla utan också om vem individen vill 

vara. Giddens betonar också att livsstil är något man snarare ”lägger sig till med” än som ”går 

i arv” (ibid, s 101f). I det moderna sociala livet får begreppet livsstil en speciell betydelse, 

enligt Giddens. Ju mer traditionen mister sitt grepp desto mer tvingas individerna att komma 

fram till en livsstil bland många olika alternativ. Det sociala livets ”öppenhet” i det 

senmoderna samhället, liksom mångfalden av handlingskontexter och ”auktoriteter”, medför 

att livsstilsval blir allt viktigare vid skapandet av självidentiteten och i den dagliga aktiviteten 

(ibid, s 13f). Under högmodernitetens villkor handlar det om att som individ kunna agera och 

engagera sig i en värld bestående av en rad val. Giddens illustrerar med ett exempel hur en 

person kan välja att ignorera de forskningsresultat som visar att en viss typ av kost är 

hälsosam, för att i stället välja sådan fet och sockerrik mat som tidigare generationer 

konsumerat. Med tanke på de tillgängliga alternativen och medvetenheten om olika matvanor, 

utgör detta beteende en del av en specifik livsstil (ibid, s 103). En orsak till mångfalden 

valmöjligheter går att finna i dominansen av förmedlade erfarenheter. Den ökade 

globaliseringen och media bidrar till att en mängd miljöer blir synliga. Massmedias inflytande 
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förstärker inte bara differentieringen och fragmenteringen utan ger dessutom individen 

tillgång till miljöer som denne kanske aldrig kommer i kontakt med annars, vilket bidrar till 

att sudda ut gränser mellan miljöer som tidigare varit åtskiljda. De förmedlade sociala 

situationerna skapar nya gemenskaper, men även skillnader (ibid, s 105). 

 

Livsmöjligheter är ett begrepp hos Giddens som är nära förbundet med livsstilar och skall 

sättas i relation till vilka potentiella livsstilar som finns tillgängliga. Att det finns en mängd 

valmöjligheter betyder inte att alla val är öppna för alla individer, eller att vi fattar alla våra 

beslut i full insikt om utbudet av tänkbara alternativ. Det existerar icke desto mindre en 

mängd livsstilsval, såväl vad gäller arbete som konsumtion (ibid, s 102). För alla individer 

och grupper gäller att deras livsmöjligheter bestämmer livsstilsvalen. Många mindre 

priviligierade i det högmoderna samhället, människor som lever under socialt utsatta villkor, 

lever inom mycket snäva gränser. Giddens menar att dessa människor inte har några 

möjligheter att välja en annan livsstil då deras liv domineras av yttre begränsningar.  Att 

frigöra sig från förtryckande situationer, menar han vidare, är nödvändigt för att utvidga 

livsstilsmöjligheterna (ibid, s 107). Giddens hävdar dock att även de mest underpriviligierade 

idag lever i situationer som genomsyras av modernitetens institutionella komponenter. De 

möjligheter som är utestängda p g a ekonomisk fattigdom är annorlunda och upplevs 

annorlunda än de möjligheter som förr utestängdes p g a traditionens ramar. Att kreativt skapa 

en livsstil kan således bli ett särskilt karaktäristiskt drag i sådana situationer. Dessa 

livsstilsvanor skapas ur motståndet mot det Giddens kallar gettotillvaron liksom genom ett 

medvetet utarbetande av en speciell kulturell stil och handlingssätt. Även de socialt mest 

utsatta och fattiga grupperna i samhället känner till faktorer som förändrar deras ställning rent 

generellt. Deras egna handlingar påverkas av denna kunskap och detta gäller oavsett hur svåra 

och begränsade livsvillkoren är i övrigt (ibid). Det går inte att komma ifrån det faktum, som 

Giddens pekar på, att moderniteten skapar skillnader, uteslutning och marginalisering. 

Klasskillnader och andra grundläggande former av ojämlikhet, såsom kön och etnisk 

tillhörighet, kan delvis definieras utifrån olika möjligheter till självförverkligande och 

tillägnelse. Livsstil refererar inte bara till människor som lever under priviligierade materiella 

villkor, utan även till beslut och handlingar i omständigheter präglade av stora materiella 

begränsningar. Sådana livsstilsmönster kan ibland också innebära ett avvisande av utbredda 

beteende- och konsumtionsformer (ibid, s 14). 

 

I vår analys av de sex ungdomsromanerna tar vi stöd i Giddens teori om livsstilar och 

livsmöjligheter genom att se på vilka vanor, handlingssätt och umgängesmiljöer som skildras 

och vilka begränsningar som förekommer i de miljöer/livsstilar som skildras samt vilka 

uttryck för frigörelse (från förtryckande situationer) vi kan skönja i de aktuella titlarna. På så 

sätt avser vi att uppnå vårt syfte och att synliggöra och säga något betydelsefullt om hur 

förorten och ungdomars livsvillkor i förorten framställs i samtida ungdomslitteratur.  

5.2 Teorin om sociala representationer 

Teorin om sociala representationer formulerades, enligt pedagogikprofessor Mohamed Chaib, 

första gången i den franske socialpsykologen Serge Moscovicis avhandling från 1961 och är 

en vidareutveckling av Durkheims teori om kollektiv idébildning. Enligt denna är tänkandet 

kollektivt och resultat av samhälleliga representationer. Kunskap har ett samhälleligt ursprung 

och tillägnas individer i en socialisationsprocess (Chaib 1991, s 4, 11). För att anpassa sig till 

omvärlden måste människan skapa representationer. Människan lever emellertid inte isolerad 

i sin omvärld och långt ifrån i ett socialt tomrum. Individens erfarenheter av omvärlden delas 
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med andra och representationerna är således sociala (ibid, s 5). Moscovici betraktar, enligt 

Chaib, tänkandet som miljöberoende. Vi är alla omgivna av ord, idéer och bilder, såväl 

individuella som kollektiva. Representationer behandlar ting, händelser och individer vi stöter 

på och hjälper till att ge dessa en definitiv form och placerar dem i en given kategori. 

Individer och grupper skapar representationer under kommunikation och samarbete, vilka 

sedan utvecklas till ett eget liv (ibid). Den sociala representationen ”symboliserar” objektet, 

den ersätter det och ”tolkar” det, d v s ger det betydelser (Chaib & Orfali 1996, s 39). 

 

I korthet handlar teorin om hur olika människor sinsemellan bildar en kollektiv föreställning 

om världen runtomkring. Denna föreställning, eller representation, utvecklar de tillsammans 

till en form av vardagskunskap (”common sense”) (ibid, s 15f). Vårt sätt att tänka är en 

produkt av våra sociala representationer, vilka är produkter av en långvarig kulturell 

utvecklingsprocess som leder fram till bildandet av konkreta föreställningar om tingens 

ordning i vår sociala omvärld. Sociala representationer vidrör många element såsom 

information, kognition, värderingar, ideologier, tro, värdesystem, attityder och opinioner och 

teorin fungerar som försök till analys av människors föreställningar om den sociala 

verkligheten (ibid, s 11). Denise Jodelet, professor i socialpsykologi, pekar på en preliminär 

men allmänt vedertagen definition av sociala representationer: ”De utgör en socialt utvecklad 

och delad kunskapsform som har ett praktiskt syfte och som påverkar den verklighetsbild en 

viss social grupp konstruerar.” (1996, s 32) Enligt henne är sociala representationer inte svårt 

att observera och hon påpekar att de förekommer i olika sammanhang, att de således 

cirkulerar i samtal, förmedlas i budskap och bilder i massmedia samt tar form i beteenden och 

materiella eller rumsliga arrangemang (ibid, s 27).  

 

Teorin om sociala representationer är vidare en teori om vardagsvetande och studier av 

sociala representationer gäller den s k ”common sense”-kunskapen eller vardagskunskapen, 

sådan kunskap som är sprungen ur den vardagliga sociala interaktionen. Det handlar om den 

form av ”stereotypisk” kunskap som är skild från den rationellt vetenskapliga kunskapen. De 

sociala representationerna bidrar till att underlätta kommunikation genom att utrusta grupper 

med språkliga koder för att beteckna och klassificera sociala fenomen i sin omvärld (Chaib & 

Orfali 1996, s 19). 

 

Jodelet refererar till Moscovici, som betonar kommunikationens inverkan på sociala 

representationer. Hans intresse riktar sig bl a mot hur kommunikationen påverkar de 

dimensioner av representationerna som bidrar till att utforma beteendet. Det rör sig om 

opinioner, attityder och stereotyper som delvis formas av massmedia. Dessa har olika struktur 

beroende på vilken effekt kommunikationen åsyftar. Nyhetsförmedling påverkar 

opinionsbildningen, informationsspridningen formar attityder och propagandan skapar 

stereotyper (1996, s 43).  

 

Chaib tar upp att typiskt för sociala representationer är att de ofta leder till fördomar, då fakta 

om olika fenomen i samhället förvrängs då de bildar dessa representationer. Forskningen 

utifrån representationernas perspektiv avser att strukturera om och rekonstruera hur dessa 

bilder skapas och grundläggs i människors medvetande för att bättre avslöja dem (1991, s 17). 

Att intressera sig för hur våra kollektiva representationer om sociala fenomen bildas, förstärks 

och artikuleras är ett sätt att komma underfund med de stereotypa attribut som konstituerar 

vår kultur och våra gemensamma värderingar (Chaib & Orfali 1996, s 17).  

 

Institutioner och informella eller massmediala kommunikationsnätverk medverkar vid 

uppkomsten av representationer, genom social påverkan och manipulation. Dessa 
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representationer ger i sin tur upphov till spontana ”teorier”, olika versioner av verkligheten 

som gestaltas i bilder och koncentreras i ord som är laddade med betydelser (Jodelet 1996, s 

31). Här ser vi en koppling till Giddens diskussion rörande den förmedlade erfarenheten som 

bl a åsyftar massmediala kommunikationskanaler och som kan ses som representerande olika 

versioner av verkligheten. Enligt Giddens är det bl a inträngandet av avlägsna händelser i 

vardagsmedvetandet som utmärker den förmedlade erfarenheten under moderniteten. Många 

av de händelser som skildras i nyheterna kan av individen upplevas som externa och avlägsna, 

men lika ofta rutinmässigt tränga in i de vardagliga aktiviteterna. Den förtrolighet som skapas 

av förmedlade erfarenheter kan ofta ge en känsla av det han kallar ”verklighetsinversion”. Det 

innebär att när individen möter det verkliga objektet och den verkliga händelsen, tycks de ha 

mindre konkret existens än sina representationer i media (1999, s 38).  

 

Massmedia förmedlar olika föreställningar om skeenden i samhället och är ett ofta 

förekommande ämne för analys av allmänhetens sociala representationer, vilket torde framgå 

ovan (ibid, s 8). Även skönlitteratur kan stå som underlag för analys av sociala 

representationer, vilket Chombart de Lauwe, forskningsledare vid Centre National de la 

recherche scientifique i Paris, visar på. Hon betecknar fiktionslitteraturen som en social 

domän och exempel på andra sådana kan vara reklam, film eller tidningar. I sin forskning 

(kring sociala representationer) har hon studerat bilden av barnet såsom det framträder i bl a 

skönlitterära verk riktade till barn. Framställningen av barnet antog här formen av ett 

varierande representationssystem. Hon finner att barngestalten i skildringarna framstår som 

symbol för ett annat sätt att leva. Hon tar upp att denna fantasibild av barndomen inte är 

isolerad och begränsad till konstnärliga genrer, utan menar att den är allmänt förekommande 

och genomsyrar vår verklighetsuppfattning och påverkar hur samhället byggs upp. Vidare 

säger hon att ju längre bort konstnären, politikern eller varje person som använder bilden av 

barnet är från barnets egen vardag, desto större spelrum får deras egna fantasier om barnet och 

de ger således uttryck för denna sociala fantasibild. Oftast är det författare och filmskapare 

som har bidragit till att skapa denna bild, när de har projicerat sina egna representationer och 

medvetandegjort sina egna fantasier, känt av och uppfattat dem i sin samtid och omtolkat dem 

för publiken (Chaib & Orfali 1996, s 136f).  
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6. Metod 

Vår metod är den kvalitativa textanalysen och vårt empiriska material utgörs av skönlitterära 

texter. Inom litteratursociologin anlägger man ett brett litteraturbegrepp. De litterära objekten 

väljs ofta efter deras representativitet eller betydelse för breda publikgrupper snarare än efter 

ett givet estetiskt värde (Svedjedal 1997, s 82). Detta kan kopplas till vårt urval av 

skönlitterära texter, då vi inte baserar dessa på några speciella estetiska eller litterära 

kvaliteter, utan utifrån deras representativitet för vårt syfte med uppsatsen.  

 

Textanalys av olika slag används för att studera samhällsvetenskapliga problem. Texterna 

speglar både medvetna och omedvetna föreställningar som människor i texternas 

tillkomstmiljöer hyser. Texterna speglar, reproducerar eller ifrågasätter exempelvis makt och 

de kan användas för att komma åt relationer mellan individer eller grupper utanför texterna. 

På så sätt är de samhällsvetenskapligt intressanta. I moderna samhällen är texter oerhört 

viktiga. De produceras i oändlig mängd och då de läses och refereras får de konsekvenser för 

vad människor tänker, känner och vad de gör (Bergström & Boréus 2008, s 12ff). I vår 

undersökning är detta synsätt centralt då vi betraktar de skönlitterära texterna i vårt urval som 

i stora delar avspeglingar av samhället. 

 

En kvalitativ textanalys syftar till att ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann 

läsning. Vi anser inte att hela texten i de utvalda ungdomsromanerna är lika viktiga för 

studiens problem. Vissa delar är viktigare än andra, vilket är ett vanligt skäl till att välja just 

en kvalitativ textanalys. Med hjälp av denna metod analyseras texten genom intensiv läsning 

och genom att frågor ställs till texten. Viktigt är att fokusera på studiens frågeställningar, så 

att analysfrågorna har validitet för studien, att de ger svar på det som avses undersökas 

(Esaiasson et al 2004, s 237ff). Frågans karaktär är en faktor som är avgörande för tolkningen 

vid en kvalitativ textanalys och huruvida man i sin studie är inriktad på att hitta textens 

manifesta eller dess latenta budskap. Det manifesta budskapet är det som direkt kan utläsas i 

en text och det latenta är det som ligger dolt under ytan och som kanske inte syns vid en första 

okritisk genomläsning (ibid, s 250). Vanligt inom litteraturforskningen är en kvalitativ 

innehållsanalys för att försöka uppvisa det latenta innehållet i texten, det dolda och ej direkt 

utsagda budskapet (Furuland 1997, s 32). Vi är i vår studie inriktade på att hitta böckernas 

dolda, latenta budskap utifrån våra frågeställningar, genom flera genomläsningar.     

 

Att studera texter kvalitativt kräver alltid en tolkning och en tolkning är, som vi ser det, alltid 

subjektiv i större eller mindre utsträckning. Bergström & Boréus uppehåller sig i Textens 

mening och makt vid tolkning i betydelsen att texter måste avvinnas mening, betydelse och 

hänvisar till hermeneutiken och Gadamer, som betonar förförståelsen som en förutsättning för 

tolkning. Våra individuella upplevelser, vår uppfattning av världen, människorna och 

samhället, den sociala kontext vi rör oss i, vår utbildning, våra kunskaper om textgenren och 

vårt språk påverkar vår förståelse av texten (2008, s 25). Det är viktigt att vara medveten om 

att man alltid närmar sig texter med en viss förförståelse och att man kan behöva reflektera 

över denna (ibid, s 33). De skönlitterära verk som vi har valt att analysera skildrar i någon 

mån delar av det svenska samtida samhället. Då vi har valt att studera hur förorten framställs i 

dessa skildringar, för att se vilka bilder och berättelser som framträder, bör vi här betona att vi 

som uttolkare sannolikt är påverkade av bilder och föreställningar som bl a media förmedlar 

om förorten. Dessa ingår som en del av vår förförståelse. Vi är en del av samhället och vår 

blick färgas i stor utsträckning av de förmedlade erfarenheter som vi som individer i det 

senmoderna samhället ständigt tar del av.  
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Bergström & Boréus belyser vidare olika tolkningssituationer, där en av dessa handlar om att 

vi som uttolkare av texterna inte tolkar dem på samma sätt som de avsedda mottagarna. Det är 

en tolkningsstrategi som i första hand relaterar texten till uttolkaren själv utan hänseende till 

avsändare eller tänkt mottagare (ibid, s 25f). Det är den tolkningsstrategi som vi kan sluta oss 

till i vår studie, då vi inte avser att ta hänsyn till avsändarens potentiella syften med texten. 

Däremot kan vi bara notera här att även författaren, som är en del av det samhälle som han 

eller hon gestaltar givetvis också påverkas av de föreställningar om förorten som ”florerar” 

och som media i stor utsträckning bidrar till att formulera. Våra egna erfarenheter av såväl 

olika typer av förortssamhällen som ungdomslitteratur och ungdomar torde rimligen också 

påverka oss i vår tolkning. Vi som uttolkare tolkar texten utifrån våra egna förförståelser och 

utifrån vår studies specifika syfte. Då en text, i synnerhet en skönlitterär text, är öppen för 

olika tolkningar beroende på kontext och vem uttolkaren är, kommer vårt resultat baseras på 

våra subjektiva tolkningar. Med tanke på att vårt empiriska material består av skönlitterära 

texter bör det här sägas något om den skönlitterära textens speciella förutsättningar, vilka kan 

kopplas till dess mångtydiga natur och är något som vi måste ta i beaktande när vi angriper 

materialet. Umberto Eco skriver om den skönlitterära textens öppenhet och menar att varje 

text innebär en variation och en mångfald av olika meningar och även en mångfald av 

läsningar. En skönlitterär text kan därmed inte sägas ha en definitiv mening, då den just kan 

läsas och tolkas på många olika sätt (Eco enligt Nielsen 1997a, s 172). Denna flertydighet 

som är karaktäristisk för skönlitteraturen och som möjliggör många olika läsningar, bottnar i 

dess natur. Det finns heller inga gränser för vad som kan skildras inom skönlitteraturen 

(Lancaster 1998, s 195). Skönlitterära texter refererar inte till något objektivt sakförhållande 

eller objektivt tillstånd i världen utanför texten. En skönlitterär texts betydelse uppstår först 

när den i ett sammanhang – under läsningen – ger anledning till realiseringen av en rad 

konnotativa betydelser, som refererar till läsarens eget universum. Skönlitteraturens 

betydelsepluralitet möjliggör just detta (Nielsen 1997b, s 13).  

 

Kunskapsanspråk motiverade med hjälp av objektivitet och reliabilitet är problematiska att 

förhålla sig till när det gäller vår typ av studie, med de kvalitativa ansatser vi har. Någon 

annan med andra erfarenheter och därmed en annan förförståelse än vår och som avser att 

göra om vår studie kan mycket väl tänkas få fram andra resultat baserade på dennes egna 

tolkningar, i synnerhet med tanke på att det är texternas latenta budskap som står i fokus, 

vilket kräver just mycket i form av tolkningar och därmed öppnar för en högre grad av 

subjektivitet. Bryman kan här bidra med att belysa delar av denna problematik då han 

diskuterar hur begrepp som reliabilitet och validitet kan förstås och användas i samband med 

just kvalitativ forskning. Han påpekar att många kvalitativt inriktade forskare diskuterar 

huruvida dessa begrepp är relevanta för kvalitativa undersökningar. Å ena sidan finns forskare 

som anser att dessa kan assimileras utan att i grunden ändra begreppens betydelse, men 

däremot lägga mindre vikt vid frågor som rör mätning. Å andra sidan finns forskare som är av 

uppfattningen att kvalitativa studier ska bedömas och värderas utifrån helt andra kriterier än 

dem som kvantitativa forskare använder sig av. Bryman hänvisar här till några av dem som 

menar att en huvudsaklig anledning till att det är problematiskt att direkt tillämpa reliabilitets- 

och validitetskriterier på kvalitativa undersökningar, handlar om att dessa kriterier förutsätter 

att det är möjligt att komma fram till en enda och absolut bild av den sociala verkligheten. De 

ställer sig därmed kritiska till uppfattningen att det finns en absolut sanning som det är 

samhällsforskarens uppgift att avslöja (2006, s 257ff). Vi sluter oss till uppfattningen att det 

finns många bilder av den sociala verkligheten och för att anknyta till vår studie finns det 

sannolikt flera olika tolkningar av det som vårt material berättar. I fråga om reliabilitet, 

studiens tillförlitlighet, menar Bergström & Boréus att begreppet kan utvidgas och därmed bli 
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relevant även för de undersökningar där man inte räknar eller mäter. För de flesta textanalyser 

är t ex tolkningsaspekten en reliabilitetsfråga och de betonar betydelsen av att tolkningen 

föregås av mycket noggrann läsning utifrån syftet med läsningen. Det bör framgå tydligt hur 

forskaren har nått fram till sina slutsatser och argumentationerna för tolkningen ska vara 

välgrundade. Tolkningarna bör dessutom underbyggas med citat från och referat av de 

analyserade texterna (2008, s 35). Reliabilitet kan även diskuteras utifrån intrasubjektivitet, 

huruvida samma forskare får samma resultat vid olika undersökningstillfällen. Forskaren 

måste således vara konsekvent i sin analys (ibid, s 36). För att uppnå god intrasubjektivitet i 

vår studie läses och analyseras texterna av oss båda vid upprepade tillfällen. Det faktum att vi 

är två personer som samarbetar väldigt nära och som är väl införstådda med varandras 

tolkningar av materialet tror vi dessutom kan stärka intersubjektiviteten samt även bidra till att 

kunna göra valida tolkningar. Det framgår här klart hur viktigt det är att vi fortlöpande 

reflekterar över och grundligt motiverar och redogör för vårt tillvägagångssätt, så att läsaren 

kan värdera undersökningen och dess kunskapsanspråk, vilket även Widerberg betonar (2002, 

s 18). Hon påpekar vidare angående de kvalitativa ansatserna och forskarens roll där, att när 

man tillåts att använda sig själv blir man kreativ (ibid, s 31).    

6.1 Material och urval 

Urvalet består av sex samtida ungdomsromaner, som vi föreställer oss kan säga något om det 

samhälle, i vilket dagens tonåringar lever och är en del. Dessa ungdomsromaner gavs ut i 

Sverige under åren 2003-2007 och har som gemensam nämnare att de utspelar sig i en 

specifik samhällskontext, nämligen en svensk förort. Titlarna ingår i den lista över böcker 

som en urvalsgrupp för ”Bokjuryn” särskilt har valt ut för att representera det mest intressanta 

som utgivits under respektive år inom kategorin barn- och ungdomsböcker. Bokjuryns 100-

lista delar in de utvalda böckerna i ålderskategorier och då vi har valt att studera 

ungdomslitteratur, sker vårt urval från kategorin 14-19 år. ”Bokjuryn” är ett nationellt 

läsfrämjande projekt, som är väl utbrett och förankrat i Sverige, där barn och ungdomar i hela 

landet kan vara med och läsa och rösta fram de bästa böckerna från årets utgivning. Detta sker 

i samarbete med och även i regi av folkbiblioteken och Svenska Barnboksinstitutet. 

Urvalsgruppen består till stor del av bibliotekarier, vilket vi menar stärker vår koppling till 

den biblioteks- och informationsvetenskapliga kontexten och vi har således grundat vårt urval 

på de böcker som bibliotekarier själva väljer att lyfta fram.  

 

Urvalet består alltså av samtida ungdomsromaner. För att finna dessa valde vi att begränsa oss 

till ungdomsböcker utgivna under 2000-talet. Att de valda ungdomsromanerna skulle skildra 

nutida/samtida liv i förorten ur någon aspekt var ett centralt urvalskriterium, med tanke på 

syftet med vår uppsats. För att försäkra oss om att hitta titlar som utspelar sig i denna kontext 

och samtidigt göra ett så objektivt urval som möjligt, tog vi hjälp av Stockholms 

stadsbiblioteks katalog. Med söksträngen förort ELLER förorten ELLER förorter OCH uHc, 

samt med avgränsning till tryckta böcker på svenska, fick vi 51 träffar [2009-02-26] i 

gränssnittet för Detaljerad sökning. Genom att matcha dessa titlar mot Bokjury-listorna för de 

senaste fem åren, nämligen 2003-2007, fick vi fram nio för ämnet relevanta titlar av sju olika 

författare. Med hjälp av Stockholms stadsbiblioteks och Mediotekets utlåningsstatistik, kunde 

vi sålla bort de titlar som lånats ut minst. Därigenom fick vi fram sex titlar av sex olika 

författare där förortsbegreppet används som ämnesord alternativt ingår i 

innehållsbeskrivningen i katalogposten.  
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Vid sökningar med samma avgränsningar i ett par andra bibliotekskataloger, fick vi långt 

färre träffar varav dessutom endast ett fåtal matchade Bokjuryns listor. En slutsats vi kan dra 

av detta är att Stockholms stadsbibliotek väljer att beskriva ungdomsromaner som utspelar sig 

i förortssamhällen med hjälp av förortsbegreppet i större utsträckning än många andra 

bibliotek. Detta faktum, att förortskontexten på så sätt betonas eller belyses, menar vi också 

utgör en intressant aspekt av begreppet och dess innebörd.   

 

Vårt urval på sex titlar kan betraktas som litet, om man ser till den stora mängd 

ungdomsböcker som enligt SBI utspelar sig i moderna förortsmiljöer. Räckvidden av våra 

utsagor om den fiktiva förorten kan ur den aspekten främst sägas vara representativ för det 

urval vi gör. Vi håller dock för troligt att vårt resultat också kan gälla även annan samtida 

ungdomslitteratur där livet i förorten utgör ett tema.  

 

De valda titlarna är: 

Shoo Bre (2003) av Douglas Foley 

Min Ella (2005) av Kajsa Isakson 

En enda kväll (2006) av Mats Berggren 

Med himlen som tak (2006) av Cannie Möller 

Isdraken (2007) av Mikael Engström 

Årstamördaren (2007) av Magnus Nordin 

 

I Shoo bre är scenen en stockholmsförort och en högstadieskola där elever av olika 

nationalitet möts. Det är en roman som bland mycket annat behandlar identitetssökande, den 

första omskakande erotiken, kärleken och den svåra konsten att välja rätt här i livet.  

 

Oscar satsar på höga slutbetyg, är en mycket engagerad ordförande i elevrådet och redaktör 

för skoltidningen. Hans tillvaro förändras drastiskt när han blir förälskad och inleder ett 

förhållande med klassens nya svensklärare Kristina. Konsekvenserna blir nästintill 

katastrofala.  

 

Elias har bestämt sig för att satsa på skolan och betygen den sista terminen i nian. Han har ett 

kriminellt förflutet som han har bestämt sig för att lämna. Han är förälskad i Zeynep, en 

kärlek som är besvarad men som samtidigt är full av hinder då hon är muslim och han är 

kristen. Trots att Elias har gett ett löfte till sig själv om ett nytt bättre liv där han kan vara en 

förebild för sina yngre bröder och en god son åt sin mor, så kan han inte tacka nej när han får 

ett erbjudande om snabba och lättförtjänta pengar. 

 

Tillvaron för de bägge tonårspojkarna blir alltmer komplicerad och deras liv korsar varandra. 

Hela tiden finns deras vänner där och höghusen och radhusen, betongen och naturen är 

ständigt närvarande som en fond till berättelsen.  

 

I Min Ella har Ella flyttat från Stockholms innerstad till en förort då hennes mamma har fått 

ett nytt jobb och de inte har råd att bo kvar i lägenheten i innerstaden. Ella börjar i 7:an i den 

nya skolan och känner starkt motstånd mot detta. Hon känner utanförskap och passar inte alls 

in i den nya klassen, finner inga vänner. Dagarna präglas av ensamhet och vantrivsel i den nya 

skoltillvaron. Lina går i 9:an i samma skola och har utsetts till fadder åt Ella, enligt ett system 

som skolan har för att motverka mobbning, där de äldre eleverna stödjer de yngre. Deras 

vägar korsas dock inte förrän långt senare i berättelsen. Boken berättas utifrån Ellas 

respektive Linas perspektiv och deras tankar och det som händer runt omkring dessa 

tonåringar får läsaren ta del av genom de brev som de får i uppgift att skriva i skolan under 
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lektionstid. Till en början vet inte Ella vem Lina är och hon får aldrig några svar på sina brev. 

Hon tvivlar överhuvudtaget på att denna Lina existerar och glömmer i praktiken bort att hon 

skriver till en reell mottagare, utan ser breven mer som ett dagboksskrivande, där hon öppet 

och ocensurerat kan ventilera sina tankar och känslor kring livet. Läsaren får dock från början 

ta del av de icke skickade svaren på Ellas brev. Min Ella ger en inblick i två tonårsflickors 

skolvardag.  

 

En enda kväll börjar med att Martin och Esperanza blir vittnen till när en tjej glömmer sin 

dator på tunnelbanan. Martin hackar sig in i den och hittar en dagbok med en dikt som 

avslöjar att hon, Alexandra Morgonstierna från Lidingholm, planerar att ta sitt liv – denna 

kväll. Esperanza, som egentligen ska repa med bandet, åker med Martin hem till Alexandra. 

Det blir ett tumultartat möte, men han lyckas faktiskt rädda Alexandras liv. Tillsammans åker 

de tre vidare till Alsta, förorten där Martin och Esperanza bor. Det är två världar som möts, 

men kanske är det bara på ytan skillnaderna finns. Martin känner igen sig i Alexandras 

mörker. Dessutom förälskar han sig så sakteliga i henne. Esperanza exploderar av svartsjuka 

och gör slut efter att ha kommit på de två med att kyssas. Hon vill inte ha någon machokille 

som bara har ögon för smala, snygga överklassbrudar. Detta får också Alexandra att backa. 

Hon är trött på att behöva lida för att vara killarna till lags. En enda kväll handlar till stor del 

om självbilder, självförakt och självständighet, men också om den unga människans 

förutsättningar i och förväntningar på det liv just hon/han lever.   

 

I Med himlen som tak behandlas en rad ämnen som övergrepp/våldtäkter, utanförskap, heder, 

fadersfrånvaro, religion, kärlek och flyktingpolitik. Det är en komplex roman med många 

huvudpersoner och berättelser. Handlingen utspelar sig i och omkring Stockholm, och då 

främst i förorterna Sätra och Traneberg, där flera av ungdomarna bor och lever.  

 

Soya har råkat ut för en gruppvåldtäkt i en bil. Livrädd söker hon sig till den tuffa Mira och 

hennes våldsamma tjejgäng. Ett misslyckat hämndförsök på våldtäktsmännen resulterar i att 

hon ska placeras på behandlingshem och hennes pappa hotar med att skicka henne till 

farföräldrarna i Turkiet. Soya rymmer till Tyskland och pappan får fängelse för mordförsök 

och mordbrand.  

 

Isobel känner sig ansvarig för att hon låtit Soya åka med i bilen. Men hon ska på dansläger 

och måste avvisa kusinen när hon ber om hjälp. Dessutom har hon kärleksbekymmer. Jimmy 

har efter ett gräl varit otrogen och tillråga på allt har han en tjej inneboende. Det är för mycket 

för Isobel. Hon kan inte vara ihop med en kille som hon inte kan lita på. Men kärleken är 

stark, och de tu är snart ett igen.  

 

Daniel sitter på anstalt i Kalmar efter en bankboxsprängning. Han har just fått veta att han inte 

kommer att få flytta till den öppna anstalten. Tillsammans med Muhammed rymmer han till 

mellanöstern för att gå i koranskola. De lyckas ta sig till Istanbul, men där lämnas Daniel åt 

sitt öde. Då dyker plötsligt Daniels försvunna pappa upp. Och sekunden därpå står bäste 

kompisen Jimmy också där. Han har åkt hela vägen från Sverige för att hämta hem Daniel. 

Detta blir vändpunkten för Daniel, som börjar förstå att det finns människor som bryr sig om 

honom och att också han faktiskt kan ändra på sitt liv.  

 

I Isdraken får läsaren följa Mik som bor i Stockholmsförorten Solna där han lever ett socialt 

utsatt liv med sin gravt alkoholiserade pappa och sin storebror Tony. Utan sin storebror skulle 

han inte stå ut, denne ger en viss trygghet i Miks liv och tillsammans försöker de hålla ihop 

mot omvärlden. Mik skäms för sina svåra levnadsförhållanden och anstränger sig hårt för att 
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dölja hur han har det hemma inför sina kamrater och de vuxna i skolan. Till sist blir tillvaron 

dock ohållbar och de sociala myndigheterna ingriper och skickar Mik tillfälligt till fastern i 

den lilla norrländska byn Selet. Här får Mik helt nya möjligheter och han omges av människor 

som bryr sig om honom och som ger honom kärlek. På denna plats får Mik chansen till ett 

helt nytt liv utan de problem som präglade hans tidigare livssituation. Lyckan blir dock 

kortvarig då de sociala myndigheterna efter en tid ordnar ett fosterhem åt honom och han blir 

tvungen att mot sin vilja flytta från det hem som han kommit att betrakta som sitt och där han 

fått möjlighet att vara ett bekymmerslöst barn. Fosterhemstiden blir en tid präglad av hårt 

arbete under förnedrande förhållanden och Mik står inte ut. Mik är en överlevare som har lärt 

sig att hitta sina egna lösningar och han kämpar för att ta sig tillbaka till Selet och det liv som 

han fick chansen att påbörja där.  

 

Årstamördaren. En ritualmördare går lös i Stockholmsförorten Årsta. Han heter Stefan, 

arbetar i en videobutik i området och bor hos sina morföräldrar sedan fyraårsåldern, då hans 

heroinmissbrukande mamma tog sitt liv. Plågad av skuld, skam och rädslor, lever han 

instängd med sin enorma videosamling bakom neddragna persienner. På kvällen efter 

mormoderns begravning, får han från sitt bilfönster syn på en tjej som väcker minnet av 

barndomskompisen Amanda till liv. Den här gången ska hon inte få komma undan. Han har 

hittat sitt första offer. Hon heter Ebba och är på väg till fots hem mot Enskede efter en fest hos 

kompisen Mikaela, när Stefan stannar och tvingar in henne i bilen. Tre dagar senare hittas hon 

av några småpojkar, mördad, våldtagen och dumpad i en bergsskreva i Årstaskogen. 

 

Parallellt med mördarens berättelse, får vi följa ett ungdomsgäng i övre tonåren. Efter festen 

hemma hos Mikaela i Årsta, samma fest som Ebba varit på innan hon mötte sin mördare, 

kommer ingenting att bli som förr. Mikaela, som planerat en romantisk sexdebut med 

sångaren i rockbandet, hamnar i stället i säng med Hägern, bandets största fan och råddare. 

Full av självförakt och ångest, anmäler hon Hägern för våldtäkt. Men ord står emot ord och 

Hägern släpps av polisen. Henke, som är hemligt förälskad i Mikaela, misshandlar Hägern 

och förbjuder honom att visa sig i replokalen igen. Men detta får allvarligare konsekvenser än 

han kunnat ana, för Hägern hamnar i koma efter att ha försökt begå självmord.  

 

Frågan om vem som är skyldig och vem som är offer löper som en röd tråd genom berättelsen 

i denna spänningsroman. Kanske är de det allihop, både och. Som roten till det onda anar vi 

de i olika grad frånvarande föräldrarna, den dysfunktionella familjen.  

6.2 Analysmodell 

För att bringa ordning (i det icke uttalade) i materialet tar vi hjälp av Anthony Giddens teorier 

som våra frågeställningar således utgår ifrån. Vår analysmetod styrs i stor utsträckning av 

teoriavsnittet och några nyckelbegrepp som Giddens gett oss. Förankringen i Giddens teorier 

om individens livsvillkor i det senmoderna samhället utgör grunden för vår analysmodell 

bestående av kategorier. Dessa kategorier är skapade utifrån våra frågeställningar som i sin tur 

utgår från det teoretiska ramverket. Kategorierna är följande: 

 

Vanor och handlingssätt 

Umgängesmiljöer 

Begränsningar 

Uttryck för frigörelse 

Förorten som plats  



 

 

33 

 

De två första kategorierna, vanor och handlingssätt samt umgängesmiljöer ingår i Giddens 

begrepp livsstilar. Då begreppet är relativt brett och i stort sett innefattar individens hela 

handlingsmönster, har vi valt att dela upp begreppet i de ovan nämnda kategorierna. Vanor 

och handlingssätt kan omfatta de handlingar och beslut som tas av ungdomarna i de 

gestaltade verken. Dessa handlingar och beslut kan röra de val, stora som små, som 

ungdomarna gör och förhåller sig till samt hur de reflekterar kring dessa. Därutöver kan det 

omfatta sysselsättning, konsumtion, klädvanor, matvanor och umgängesvanor, bl a vilka man 

umgås med och hur dessa relationer ser ut. Det kan även röra sig om smakpreferenser och 

kulturella referenser. Umgängesmiljöer omfattar de platser som de fiktiva ungdomarna rör sig 

på och hur dessa miljöer skildras. Sammantaget menar vi att dessa kategorier kan ge en bild 

av vilka livsstilar som skildras i de analyserade ungdomsromanerna. Kategorin begränsningar 

anger vilka yttre faktorer eller omständigheter som begränsar tillgången till potentiella 

livsstilar och på så sätt förminskar livsmöjligheterna för de fiktiva ungdomarna. I vår analys 

utvidgar vi Giddens begrepp till att gälla även sådana faktorer som kan sägas vara av ”inre” 

eller mer symbolisk karaktär. Uttryck för frigörelse har att göra med vilka möjligheter att ta 

sig ur förtryckande eller begränsande situationer, vilka åsyftas i den föregående kategorin, 

som de gestaltade verken ger uttryck för. Som en anpassning till vår uppsats och de 

ungdomsromaner som utgör vårt empiriska material vill vi understryka att i vår tolkning och 

analys behöver inte alltid begreppet ”frigörelse” vara kopplat till en förtryckande situation. 

”Frigörelse” kan ibland stå för en viss handling eller situation som kan ses som främjande av 

den fiktiva ungdomens livsmöjligheter och som uttrycker någon form av förändring i den 

unges livssituation. Det kan i vårt sammanhang även röra sig om vilka tecken på motstånd 

som kan skönjas i romanerna. Dessa uttryck för frigörelse från förtryckande (och 

begränsande) situationer menar Giddens är nödvändiga för att utvidga livsmöjligheterna, vilka 

i sin tur bestämmer livsstilsvalen. I kategorin Förorten som plats ryms de beskrivningar som 

avser den fysiska förortsmiljö som omger de fiktiva ungdomarna, exempelvis sådant som 

bebyggelse, befolkning, omgivning, samhällsinrättningar och näringsliv.  

6.3 Tillvägagångssätt 

Vi finner det här angeläget att redogöra för hur vi gått tillväga under analysförfarandet, 

tolkningen och grunderna för vår diskussion, då detta rimligen har stor betydelse för de svar 

och slutsatser vi kommit fram till. För att kunna få en bild av hur förorten skildras utifrån de 

aspekter vi fokuserar i våra olika delfrågor, skapade vi en analysmodell bestående av fem 

kategorier som motsvarar dessa aspekter. Vi utgick då från Giddens teorier om individens 

villkor i det senmoderna samhället. Vårt syfte var att undersöka hur samtida svensk 

ungdomslitteratur eventuellt bidrar till att bilda, förstärka och artikulera sociala 

representationer av förorten. För att förstå hur sociala representationer uppstår och fungerar 

tog vi stöd i teorin om sociala representationer.  

 

Vi har analyserat sex samtida ungdomsromaner som i Stockholms stadsbiblioteks 

katalogposter beskrivs med hjälp av förortsbegreppet. Urvalsförfarandet beskrivs i avsnittet 

5.1 Material och urval. Vi har båda läst de sex romanerna flera gånger. För att göra analysen 

tidsmässigt hanterlig, delade vi dock upp själva insamlandet av analysstoff, så att vi tog 

huvudansvar för tre titlar var. Under läsningen och hela analysförfarandet förde vi regelbundet 

diskussioner utifrån iakttagelser och tankar kring gestaltningarna, för att så mycket som 

möjligt upptäcka och undvika att fastna i våra egna fördomar och föreställningar, men också 

för att så långt möjligt förvissa oss om att våra respektive tolkningar kunde anses valida. Vi är 
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givetvis medvetna om att detta inte är en garanti för en fullständigt fördomsfri tolkning. Det är 

ju till syvende och sist vår subjektiva tolkning av innehållet. När vi ansåg oss ha ett till 

omfånget rimligt resultat, delade vi upp analyskategorierna mellan oss för att på ett så 

konsekvent sätt som möjligt kunna sammanställa och beskriva de representationer vi funnit. 

Studiens art i förhållande till syftet medför att vi för att stärka reliabiliteten valt att 

underbygga våra tolkningar med citat och referat. När analysen var sammanställd granskade 

och diskuterade vi helheten och delarna i förhållande till varandra, för att först besvara våra 

delfrågeställningar. Utifrån dessa kunde vi slutligen besvara vår övergripande frågeställning 

och föra en diskussion kring hur de sex skönlitterära verken på olika sätt bidrar till att bilda, 

förstärka och artikulera sociala representationer av förorten, samt vilken betydelse vi tolkar att 

detta har.  
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7. Analys 

Vi har skapat en analysmodell med utgångspunkt i våra frågeställningar. Modellen består av 

fem kategorier som speglar de fyra frågornas fokus, d v s de fyra olika aspekter på förorten 

och de unga som lever där som vi är särskilt intresserade av (se 5.2). Genom analysen, som 

genomförs och presenteras bok för bok, får vi en bild av vilka livsstilar, begränsningar, 

frigörelseuttryck och miljöbeskrivningar som gestaltas i de sex romanerna. Sist i kapitlet 

sammanfattas analysen i en disposition som istället följer av analyskategorierna. Därigenom 

hoppas vi att på ett tydligt sätt kunna belysa de olika representationerna i förhållande till 

varandra och samtidigt ge en samlad bild av analysen som helhet.  

 

En svårighet som kan uppstå är att delar av materialet hör hemma under flera av 

analyskategorierna, och därför presenteras flera gånger i resultatredovisningen. Olika 

analyskategorier kan gå in i varandra, men då analyskategorierna representerar olika 

perspektiv kan upprepningar bli nödvändiga för att analysen ska bli så mångfasetterad som 

möjligt.  

 

Vi ser oss tvungna att sålla ganska hårt i vår analys, vilket kan innebära att vi missar 

representationer som kan vara intressanta. Vår ambition är dock att få med det mest centrala. 

7.1 Shoo bre 

Vanor och handlingssätt 

Elias livsstil färgas delvis av hans familjesituation. Han bor med sina bröder och mamma i ett 

av höghusen i Alby. Hans yngre tvillingbröder missköter skolan och skolkar ständigt. Den 

äldre brodern sitter i ungdomsfängelse för misshandel och stöld. Elias vet inte var pappan 

finns sedan denne lämnat familjen och sin kemtvätt i stan för en annan kvinna. Ett flertal 

släktingar till familjen bor i området. En av dem är farbrodern, som äger en pizzarestaurang i 

området. Själv vill Elias absolut inte bli pizzabagare och inte heller jobba på kemtvätt.  

 
Han ville bli något stort, och helst snabbt. Han ville kunna skryta med att han var kungen i 

förorten. Han ville ha den vackraste svenska tjejen, den snyggaste bilen, det flottaste huset och det 

bäst betalda arbetet. /…/ Allt han gjorde var ett steg i riktningen som han hade stakat ut för sig 

själv samma dag som hans pappa försvann. Han skulle hämnas. Han skulle visa för sin far att både 

han och familjen inte bara klarade sig bättre utan honom, utan att familjen skulle uppleva 

framgångar som hade varit helt omöjliga om pappan hade stannat kvar. (s 20) 

 

Tankarna kring den egna framtiden och det Elias önskar få ut av livet förändras under bokens 

gång. Meningen med livet övergår istället till att handla om att ha ett vanligt jobb, en vanlig 

familj med fru och barn (s 297).   

 

Elias har ett kriminellt förflutet och begår fortfarande brott när tillfälle ges. Tillsammans med 

en kompis utnyttjar han en tjej i skolan sexuellt. Ibland röker han och hans kompisar 

marijuana (s 53). När Elias är på väg att begå ett brott, han ska en sista gång stjäla en lastbil 

på uppdrag av en bekant med löfte om snabba och lättförtjänta pengar, tänker han samtidigt 

på specialarbetet i NO (s 91). Han har hyfsat bra betyg i skolan, vill söka gymnasiet och bli 

något. Han vill bryta med sitt gamla liv, ta ansvar. 
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Han var less på att vara ett bekymmer för sin mamma, less på att hela tiden spela kaxig och tuff, 

less på att ha rykte om sig att vara hård och kall och less på att aldrig kunna koppla av ordentligt. 

(s 266) [Tvillingarna] uppförde sig dåligt i skolan /…/. Deras mamma var nära att ge upp. Hela 

familjen höll på att gå åt skogen, och varken han eller Dani hade varit någon bra förebild. Det var 

kanske dags att göra nåt åt saken. Han skulle börja intressera sig för deras skolgång, se till att de 

gjorde sina läxor, kontakta deras lärare, göra utflykter med dem på helgerna. (s 272)  

 

Elias tar ett flertal beslut som visar att han på allvar börjat bryta med den kriminella livsstil 

han hittills fört. T ex återlämnar han den stulna mobiltelefonen och digitalkameran och han 

avstår ifrån att avslöja nakenbilderna på svenskläraren Kristina som han förstår att Oscar 

måste ha tagit med kameran (s 265).  

 

Liksom Elias har flera av ungdomarna i Shoo bre hopp och framtidstro. De är engagerade och 

aktiva och de prioriterar studier och utbildning. Zeynep satsar på studierna, precis som hennes 

föräldrar vill att hon ska göra. Hon vill läsa Samhällsprogrammet, helst på en gymnasieskola i 

innerstaden. Hon drömmer om att läsa på högskolan och bli journalist (s 180). Oscar är 

elevrådsordförande, redaktör för skoltidningen, aktiv och engagerad i skolan. Han har mycket 

bra betyg och satsar seriöst på skolarbetet. Oscar är full av engagemang, han agerar och 

reagerar och de andra eleverna i klassen har stor respekt för honom för detta. Han driver 

kampanjer framgångsrikt i skolan. Dessutom säger han vettiga saker, har bra betyg och är 

alltid villig att hjälpa dem i klassen som behöver hjälp (s 46f).  

 

Flera av ungdomarna har dator på rummet/hemma. De chattar med sina vänner, Elias spelar 

dataspel och Oscar skriver för skoltidningen. Båda Elias och Oscar läser böcker (s 64, 71).  

 

Umgängesmiljöer 

Skolan är en naturlig umgängesplats, då en stor del av handlingen i Shoo bre utspelas där. Här 

finns flera olika träffpunkter. Skåphallen och skolmatsalen är platser där alla elever rör sig 

och umgås dagligen. För att få träffas mer ostört söker ungdomarna upp andra platser. 

Lastkajen utanför skolmatsalen utgör en sådan privat sfär för Elias, Mojo och Josef. Dit går de 

när de vill röka och prata ostört under skoltid. Skolbiblioteket fungerar som ett uppehållsrum 

där många elever träffas för att prata och spela kort. Oscar går dit för att plugga eller arbeta 

med skoltidningen. Elias träffar sina kompisar där på rasterna, men han och Zeynep använder 

också biblioteket för kortare träffar under skoltid utan att väcka alltför stor uppmärksamhet. 

Skoltidningsredaktionen har ett litet rum i skolan där de arbetar med tidningen. 

 

Friluftsområdet och Elias morbrors kolonistuga fungerar också som tillflyktsorter där de 

förälskade ungdomarna kan få den avskildhet de behöver. Stugan beskrivs som hemtrevlig, 

mysig och varm (s 178ff).  

 

Oscar spenderar mycket tid hemma i sitt rum. Han sitter framför datorn, gör läxor och arbetar 

med skoltidningen. Ibland träffas redaktionen hemma hos honom, men han spenderar också 

mycket tid ensam. Rummet är hans privata sfär, han vill inte att lillasystern är där när han inte 

här hemma (s 80). 

 

Elias och hans kompisar ”hänger” gärna i Skärholmens centrum och i Heron City, där de 

också går på bio. Det är i Skärholmen man träffar ”guzzar”, enligt Mojo (s 175). De andra 

besökarna är äldre män som röker, pratar och spelar backgammon. Farbroderns pizzeria är 

också flitigt besökt. Trots att Elias är minderårig brukar han vistas på Puben i centrum, där 

han känner ägaren (s 27). Värdshuset i centrum är den plats där Elias träffar Fadi för att göra 

upp om lastbilsstölden. Det finns också en ungdomsgård med gym. En fritidsledare låter 
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killarna sova över på gården i samband med bilstölden och med löfte om att inte larma (s 

128). 

 

Begränsningar 

I Shoo bre kan den kriminella livsstilen ses som en begränsning. I beskrivningen av Elias blir 

detta tydligt, då han ser denna livsstil som ett hinder att vara den han önskar och att uppnå det 

han vill med sitt liv. Han bestämmer sig för att bryta med sitt kriminella förflutna och istället 

satsa på att få en bra framtid:  

 
Men han ville inte hålla på med sådant längre. Inte för att han var rädd att det hela skulle gå snett. 

Han var helt enkelt less på att leva som en kriminell. Han var less på att vara ett bekymmer för sin 

mamma, less på att hela tiden spela kaxig och tuff, less på att ha rykte om sig att vara hård och kall 

och less på att aldrig kunna koppla av ordentligt. (s 266)  

 

Det visar sig dock inte vara helt enkelt för Elias att bryta med den kriminella livsstilen. Han 

får ett ”sista” uppdrag av Fadi, som han av olika anledningar har svårt att säga nej till trots att 

det är vad han helst vill: 

 
Elias kände sig fångad. Precis som sin bror ville han inte ha något att göra med sådant här längre. 

Han ville satsa på skolan, skaffa ett vanligt jobb och ta hand om sin mamma och bröder. Mest av 

allt ville han vara tillsammans med Zeynep. (s 297) 

 

De kriminella gärningarna hindrar Elias från att uppfylla de önskningar rörande den egna 

livssituationen som han har. Elias vill göra andra val i livet och han har insett att han har 

valmöjligheter, men han inser också att hans kriminella livsstil hindrar honom från att 

förverkliga dessa andra val.  

 

Ekonomiska begränsningar är även något som kan urskiljas i Shoo bre, dock inte alltid så 

uttalat och inte i någon större utsträckning. Ett exempel på en sådan begränsning är att Elias 

får dela rum med sin storebror när denne kommer hem från ungdomsfängelset, vilket tyder på 

viss trångboddhet och det är något som Elias inte uppskattar.  

 

Ungdomarna i Shoo bre upplever sig ha sämre förutsättningar att bli en del av det svenska 

samhället på grund av sin invandrarbakgrund. Mojo uttrycker att som ”svartskalle” är det 

svårare att lyckas få en bra framtid, att få ett stabilt och tryggt liv (s 94). Tillgången till det 

som det svenska samhället kan erbjuda ses som mer begränsat för de ungdomar som saknar en 

helsvensk bakgrund. 

 

Något som kan ses som en begränsning för de fiktiva ungdomarna i romanen är de förhinder 

som skildras beträffande (kärleks)relationer över religions- och kulturgränser. Zeynep, som är 

muslim, och Elias, som är kristen, har ett kärleksförhållande som inte accepteras av hennes 

familj. Detta medför att de måste smyga med sin kärlek och inte kan umgås fritt. När det ändå 

uppdagas får det till följd att Zeynep misshandlas av sin äldre bror och att hon av sina 

föräldrar skickas till släktingar i Turkiet, en åtgärd som är tänkt att förhindra henne att umgås 

med kristna pojkar. Detta kan ses som en begränsning då det hindrar Zeynep att själv välja 

umgänge, hennes livsval och hennes handlingsutrymme begränsas. I ett vidare perspektiv kan 

det även ses som uttryck för begränsande attityder som rör flickors/kvinnors möjligheter att 

leva, agera och röra sig fritt i samhället.  För att illustrera frågan kring hur svårigheter med 

kärlek över religions- och kulturgränser skildras i Shoo bre följer här en dialog mellan Elias 

och kompisen Josef: 

 
Elias såg på sin kompis. 
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”Skulle du kunna tänka dej att vara tillsammans med en kurd eller turk?” 

Josef funderade. 

”Vet inte. Tror inte det?” 

”Varför inte då?” 

”Men fan sluta Elias. Vi gifter oss inte med kurder eller turkar.” 

”Och varför inte?” 

”Men det fattar du väl. Bara problem bre. Okej, det finns undantag. Men härute, aldrig.” 

”Ja, och det är det jag säger. Det är chok svårt. Tänk om vi skulle vara ihop. Vad händish?” 

Josef tittade noga på Elias. 

”Värsta problem bre. För dej, för din mamma, för guzzen, för guzzens mamma, walla, för alla.” (s 

162f) 

 

Uttryck för frigörelse 

Ett tydligt uttryck för frigörelse i romanen är Elias förändringsvilja och hans beslutsamhet att 

bryta med sitt kriminella förflutna. För Elias har det blivit viktigt att skapa en bra framtid för 

sig själv och han inser att han, för att lyckas med det, måste välja bort den kriminella banan 

för att istället välja att satsa på studierna och på att ta mer ansvar hemma för sig och sina 

närmaste. Han föraktar sitt eget beteende och när han jämför den han är med Zeynep, hans 

stora kärlek och den som bl a bidragit till att få Elias att definitivt vilja bryta med sina tidigare 

dåliga vanor, inser han hur fel hans tidigare beteende är: ”Det fanns något så ärligt hos henne 

att det gjorde ont i bröstet, och hans beteende i jämförelse verkade så fattigt, så oärligt och 

falskt.” (s 336) Elias vill något mer med sitt liv och han inser att han har valmöjligheter, 

möjligheter som han istället vill utnyttja till att göra de rätta valen. Det är hans eget fattade 

beslut att lägga av med det kriminella, vilket kan ses som ett medvetet livsstilsval som 

samtidigt kan stå som uttryck för frigörelse och som därmed ökar hans livsmöjligheter.  

 

I Shoo bre uttrycks utbildning som ett sätt att öka de egna livsmöjligheterna och bryta sig loss 

från en mindre gynnsam livssitutation. Detta blir speciellt tydligt om vi återigen ser till 

karaktären Elias och hans vilja till förändring av den egna livsstilen och livssituationen. Han 

tänker att han ska ”…plugga, bli något”. (s 317) För honom är studierna och betygen något 

som hör ihop med att välja det rätta och som ger honom bättre förutsättningar att nå sina mål i 

livet och få den framtid han önskar. Han strävar efter en förändring av den livssituation han 

nu befinner sig i. Ett mycket talande exempel är när Elias är mitt uppe i att begå ett brott, och 

han samtidigt tänker på och planerar för de skolarbeten som han har tänkt satsa på: 

 
Elias/…/ lovade sig själv att han skulle ta itu med specialarbetet i NO. Han hade hittat ett par 

intressanta böcker om ufo:n på skolbiblioteket, men ännu intressantare var informationen han hade 

hittat på nätet../…/ Han lovade sig själv att också ta itu med SO-arbetet. (s 91)  

 

Att satsa på och lyckas bra med sina studier uttrycks upprepade gånger i romanen som något 

som är av betydelse för att få en bra framtid. Det är något som inte bara gäller för Elias i 

romanen utan blir även tydligt i gestaltningen av Oscar och Zeynep. Utbildning kan i Shoo 

bre tolkas som en potentiell väg till vidgade livsmöjligheter, ett sätt att höja livskvaliteten, en 

framgångsfaktor.  

 

Suzan räddar Oscar från att ta livet av sig uppe på ett av höghusens tak (s 342ff). Hon ger 

honom hoppet och tron på livet tillbaka genom att prata med honom, visa att hon bryr sig och 

att han har en riktig vän i henne. Oscar har varit nere i en mycket djup svacka efter det 

katastrofala förhållandet med svenskläraren Kristina, men i och med Suzans ingripande kan vi 

ana att han får livsgnistan tillbaka. Det tillstånd som han befunnit sig i under våren, då det 

mesta i hans tillvaro gått utför, och som kan sägas nå sin kulmen på höghustaket, kan ses som 

hämmande och begränsande för hans livsmöjligheter. Utifrån detta blir Suzans ingripande ett 

uttryck för frigörelse. 
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Förorten som plats 

I den förort som framträder i Shoo bre inkluderas några olika bostadsområden:  
 

Suzan bodde i hyreshusen på berget och det var långt till radhusområdet där Gabriella och Oscar 

bodde, men så fort hon kom ut ur husen började hon springa mot rulltrapporna som ledde ner till 

tunnelbanan. Hon sprang förbi ingången och följde den långa tunneln till centrum. Hon fortsatte, 

förbi de fem höghusen vid centrum och sedan förbi skolan. (s 338) Det var sällan [Elias] var nere i 

radhusområdet. Han kände folk som bodde här men de flesta av hans kompisar bodde nära honom, 

i höghusen, och för det mesta hängde de i och runt centrum. (s 313) 

 

När Oscar skriver den påhittade AA:s dagbok i skoltidningen, antyds att det är trevligare att 

bo i hyreshusen på berget än i radhusen. 

 
Vi har flyttat från radhusen tillbaka till berget. Morsan trivdes inte där. Inte jag heller för den 

delen. Det var skitlångt till centrum jao. /…/ Dom borde fixa värsta rulltrappa hela vägen från 

Albysjön upp mot centrum men fattiga kommunen kommer aldrig göra det. (s 85) 

 

Höghusen jämförs vid ett tillfälle med ”betongklossar” (s 8), dock i en beskrivning som i 

övrigt ger en stämningsfull, vacker och närapå naturlyrisk bild av området: 

 
Det var så vackert att det gjorde ont. Skymningen besjälade alla betongklossar, gjorde dem på en 

gång både levande och leende. /…/ Kvällen var vacker. Sjön i öster låg stilla och färgades röd av 

kvällssolen. Så många gånger han hade badat i den, med sin familj, med sina vänner, ensam tidigt 

på morgnarna eller sent på kvällarna. Bland det bästa han visste var att löpa runt hela sjön på 

sommarkvällarna, en sträcka på en mil, och bara hoppa i det svalkande vattnet efteråt. (s 8) Han 

lyfte på hakan och tittade ut över sjön. Det var vackert – solen sken, vattnet skvalpade, luften var 

varm och några svanar paddlade lojt omkring i närheten. (s 246)  

 

Berättelsen utspelar sig främst i skolan och den bild som framträder är i huvudsak negativ 

(passim). Här finns undanskymda platser som den bastu där sexuella övergrepp kan begås 

utan att någon märker (s 62ff). Skolmiljön framstår som otrygg, stökig och svårhanterlig för 

alla. Elevrådet och skoltidningen lyckas dock efter visst motstånd medverka till vissa 

förbättringar.  

 

Människor rör sig och möts såväl dagtid som kvällstid i området. I centrum ryms affärer, 

mataffär, videobutik, pizzeria, värdshus, café och pub. På gång- eller cykelavstånd finns ett 

friluftsområde och ett kolonistugeområde. Folket på den här platsen känner varandra. Elias 

har många släktingar i området och tycker att det är som att bo i en by. ”Det fanns inga 

hemligheter, alla visste allt om alla.” (s 53) Detta torde bädda för en viss trygghetskänsla, men 

det innebär också att man är sedd när man inte själv vill det (Elias undviker numera att röka 

marijuana öppet; Elias och Zeynep kan inte träffas öppet).  När inte släkt och grannar räcker 

till för att hålla ordning bland ungdomsgängen finns det kvarterspoliser som patrullerar 

området (s 294f).  

 

Förortssamhället i Shoo bre rymmer en mångetnisk/mångkulturell befolkning med syriansk, 

turkisk, kurdisk och chilensk bakgrund. Satellitkanaler med TV-program på svenska, turkiska, 

arabiska liksom en mängd andra språk hörs i höghusområdet. Musiken som hörs innehåller 

samma blandning av olika språk och stilar, Oscar reflekterar över detta: ”Man kunde tro att 

man befann sig i ett helt främmande land och inte bara ett tiotal kilometer från Sveriges 

huvudstad.” (s 8f) När Fadi kommenterar den folktomma puben, får vi också en illustration av 

en plats där många har sitt ursprung i varmare länder än Sverige. ”Det är kallt jao. Alla håller 
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sig inne när det är kallt vet du. Alla fryser arslen av sig. Det blir först om femtio år som alla 

svartskallar kommer att vänja sej med svennevintern.” (s 28f)  

 

I det samhälle som gestaltas i Shoo bre finns många olika människor. Ungdomar och föräldrar 

gestaltas som individer med olika förutsättningar, livsstilar, drömmar etc. Några bor i radhus 

och andra i höghus. Det finns oftast flera syskon i familjerna. Några ungdomar bor med båda 

sina föräldrar, andra med ensamstående mödrar. Flera av föräldrarna engagerar sig i sina 

barns skolgång och framtid (Oscars och Zeyneps). Här finns också de, främst ensamma 

mammor, som inte mäktar med att på egen hand ta allt ansvar för barn och hushåll (Elias och 

Josefs mammor). Här finns ambitiösa flickor och pojkar, som satsar på skolan och har 

drömmar och mål (Oscar, Zeynep och Elias), liksom det finns ungdomar som skolkar, hamnar 

på sned, begår brott och sitter på anstalt (Elias, Dani, tvillingbröderna, Fadi, Josef och Mojo). 

Här finns ungdomar som synes ha gett upp (Fatma) och andra som aktivt försöker ändra på 

sådant de upplever negativt, en del genom diplomati (Oscar) andra genom uppror (Suzan).  

7.2 Min Ella 

Vanor och handlingssätt 

Ella uttrycker redan från början en ovilja att flytta och börja i den nya skolan, en ”stor fet 

betongklump i en förort”. (s 6) Hon erkänner inte för sin mamma att hon vantrivs, men hon 

saknar kompisar och kommer inte överens med lärarna. Hon upplever sig orättvist behandlad 

av lärarna och uttrycker mycket starka hatkänslor mot skolan, lärarna och eleverna. Hon 

skolkar, gör högljutt motstånd gentemot lärarna (t ex s 115). Till slut skickas hon till kuratorn. 

 

Lina reflekterar ofta över de olika valmöjligheter som livet består av, vad som är viktigt, vad 

som betyder något. Hon vill inte känna sig tvungen att välja ”rätt” utbildning. Betyg och 

gymnasieval pressar och stressar henne. Hon ifrågasätter varför det är så viktigt att satsa på 

skolan och om världen kommer att sluta snurra om hon väljer fel program. Hon känner sig 

”fångad” i sin lilla tillvaro och blickar istället utåt, mot något större. Hon tänker jobba så att 

hon kan resa och försöka förändra världen till det bättre, gå med i Greenpeace eller Amnesty 

eller arbeta som biståndsarbetare (s 18). Hon gör motstånd mot de förväntningar som hon 

upplever att omgivningen har på henne. 

 

Ella tänker utbilda sig. Hon vill inte bli som sin mamma som aldrig går ut och inte har några 

kompisar (s 96). Hon vill förverkliga sina drömmar och planerar att söka estetisk praktisk 

teater på Södra Latin, men hon betvivlar att hon kan klara de höga antagningskraven (s 171).  

 

Ellas självkänsla är låg. Hon drar sig undan sina gamla kompisar i stan och känner sig utanför 

i den nya klassen. (s 22, 40f) Hon upplever att hon inte har något gemensamt med dem (s 73). 

Tjejerna i klassen beskrivs som ytliga och utseendefixerade. De ser likadana ut, tycker, tänker, 

går och klär sig likadant (s 39). ”Varför ser alla klonade ut i duschen då? Ja, jag vet, det (sic!) 

har samma blondering, alla har rakat sig överallt, samma kläder. Men det känns som om det 

bara är jag som inte har en sån där kropp.” (s 73) 

 

Lina reflekterar över cementerade könsroller, t ex att det ofta är killar som är superhjältar i 

böcker, serier och filmer. Istället för att vara den lilla försvarslösa tjejen som blir räddad, vill 

hon vara den som räddar (s 34). Hon ifrågasätter även utseendefixering och skönhetsideal och 

det utbud som finns i samhället, något hon uttrycker med stor ironi: ”Hej, här kommer mina 

bröst, och så jag förstås, fast jag är inte så viktig.” (s 75)  
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Umgängesmiljöer 

Skolan framstår som en negativt laddad umgängesmiljö, där det är svårt att bli accepterad för 

den man är och där mobbing förekommer. Samtidigt är det i skolan som Ella, Lina och de 

andra flickorna upptäcker och får chansen att lära känna varandra.  

 

Lina tycker att den nedklottrade och illaluktande skoltoaletten är äcklig. Den fyller samtidigt 

funktionen av en reträttplats, då det är ”det enda stället där hon känner att hon kan vara 

alldeles ifred” (s 59).  

 

Begränsningar 

I Min Ella kan arbetsmarknad och bostadsmarknad ses som yttre faktorer i samhället som 

begränsar de ungas framtida valmöjligheter. I romanen pekas det på svårigheter för ungdomar 

i vårt senmoderna samhälle att få tillgång till dessa viktiga områden. Detta är något som 

romanens Lina uttrycker oro över: ”Det känns som om det kommer att bli svårt för mig att bli 

stor. Flytta hemifrån, det finns inga lägenheter, det finns inga jobb. Bo hemma tills jag är 

trettiofem. Det gör jag inte. Aldrig.” (s 97) Hon oroas över vilken framtid som väntar henne 

när hon snart når vuxenlivet. Även Ella reflekterar över framtiden och vuxenlivet och känner 

oro:  

 
Kvinnorna däremot stänger in sig och tar hand om sina barn och glömmer bort sig själva, min 

mamma är ett typexempel. Hon går aldrig ut, har inga kompisar och köper bara kläder till min 

brorsa./…/ Jag vill inte bli som min mamma. (s 96)  

 

Här synliggörs en begränsning som är kopplad till att vara kvinna i vårt senmoderna samhälle, 

i detta sammanhang förorten. Ella värjer sig mot det vuxenliv som hennes mamma 

representerar och önskar sig något mer av sin framtid.  

 

Romanen ger även uttryck för ekonomiska begränsningar. Ellas klädval styrs exempelvis av 

denna faktor och begränsar hennes valfrihet på det området. Hon ärver kläder efter sin 

storebror då hennes ensamstående mamma inte har råd att köpa nya kläder till henne. Ella 

önskar att hon istället var rik och kunde köpa vilka kläder hon ville: ”Värst är brorsans gamla 

manchesterbyxor, asfula, bajsbruna, noppriga.” (s 84) Trångboddhet är ett annat exempel som 

hänger samman med ekonomisk begränsning, och görs synligt i och med att Ella är tvungen 

att dela rum med sin storebror, vilket inte uppskattas alls. Ytterligare exempel som hör 

hemma här är när Ellas mamma stressar runt och försöker ordna julstämning och julklappar 

för att göra sina barn glada, medan Ella pekar på följderna: ”I januari är vi tvärfattiga och 

mamma har ångest.” (s 151) 

 

Ellas låga självkänsla, som blir väl synlig i romanen, påverkar hennes livssituation negativt 

och kan ses som en klart begränsande faktor. Författaren låter henne själv säga att hon inte 

kan någonting riktigt bra, att hon inte ens är snygg (s 49). ”Kanske finns det någonstans där 

jag är den vackraste människan på jorden som jag är. /…/ Jag är i alla fall jag. Jag tycker inte 

så mycket om mig själv…/…/ Varför kan jag ingenting! Varför är jag ingenting!” (s 54) Ellas 

vantrivsel i skolan, hennes känsla av utanförskap och den mobbning som hon utsätts för av 

tjejgänget i klassen är alla delar som fungerar förminskande och begränsar hennes 

livsutrymme och livsmöjligheter.  

 

Något som med stor sannolikhet utgör en viktig begränsning för Ella i romanen är avsaknaden 

av en gruppgemenskap, att hon uppfattar sig som utanför klassgemenskapen i skolan och 

heller inte har några riktiga vänner, åtminstone inte förrän långt senare i romanen. Det ges 
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flera exempel i Min Ella på att hon känner utanförskap och att hon inte uppfattar sig vara som 

de andra flickorna. Ella intar en ambivalent ställning när det gäller att tillhöra en 

kamratgemenskap eller inte. Hon vill både höra till och ta avstånd på en om samma gång: 

”Vad har jag för värde? Jag har inget värde alls, det går inte att placera mig, och jag vill inte 

bli placerad heller. Jag vill inte ha dom. Eller så vill jag ha dom. Vill ha, vill inte ha, vill ha 

vill inte ha?” (s 22) 

 

Uttryck för frigörelse 

Ella utsätts för grym mobbning av tjejgänget i klassen, en aktivitet som pågår under en längre 

tid och som når sin kulmen i samband med ett mycket brutalt ”överfall”. Lina upptäcker detta 

och rusar fram till Ella som ligger dyvåt och vettskrämd på golvet och stoppar det hela, 

fullkomligt rasande (s 139ff). Här möts Ella och Lina för första gången ”på riktigt”. Detta kan 

ses som uttryck för frigörelse då Lina bokstavligen räddar Ella undan en mycket förtryckande 

situation. Frigörelsen från den förtryckande mobbningsituationen sker således med hjälp av 

Lina och hennes handlingskraft.  

 

Efter detta inleds en djup vänskap flickorna emellan, vilken i sig utgör ett mycket tydligt 

uttryck för frigörelse. I och med de vänskapsband som knyts och känslan av att vara någon 

börjar Ella se en framtid bestående av möjligheter, bl a att hon vill satsa på teaterutbildning. 

Vänskapen kan sägas vara startskottet för en ljusare tillvaro för de bägge karaktärerna och 

berättelsen blir också mer hoppfull efter detta, vilket förändrar Ellas tillvaro och stärker 

hennes självkänsla, hon växer som människa. ”Jag tror inte att dom vuxna kan förstå vad 

kompisar gör för en, dom är det viktigaste, dom finns där för mig när jag kanske har gjort nåt 

som inte var så smart i alla fall.” (s 172) 

 

Förorten som plats 

Ella uttrycker en negativ bild av den plats och skola hon ska flytta till. ”Jag vill inte börja i 

klass 7a i Sandhedsskolan, en stor fet betongklump i en förort.” (s 6)  

 

Ellas mamma har tvingats tacka ja till ett jobb med lägre lön och därför måste hon och de två 

barnen lämna stan och flytta till ”en förort” (s 6). Ella måste dela rum med sin bror, vilket 

antyder att familjen blir trångbodd i förortslägenheten. Linas refererande till villaområdet i 

Sörby som den ”rika sidan” (s 78), antyder att platsen där hon själv bor representerar en 

fattigare sida. Förorten är med andra ord en plats där det råder fattigdom. 

 

Lina antyder att den som kommer från stan är någon att se upp till, men håller man sig inte till 

de rätta koderna, här i form av utseende och klädval, hjälper det inte varifrån man kommer. 

Att bära kläder från H&M (s 48) används som en markör för ”mainstream”, det är den 

klädkod som gäller i Ellas och Linas skola – i förorten.  

 

Skolan representerar en del av förorten som plats. För Ella är skolan”en stor fet betongklump” 

(s 6). Hon känner sig vilsen och ovälkommen där (s 10). Skolan är stor, med sina 1600 elever, 

”som en myrstack” (s 24). Skoltoaletterna är äckliga och ”luktar som om tusen gamla gubbar 

har suttit och droppat piss runt toalettstolen bara för att plåga oss som går här” (s 59). För att 

motverka mobbning satsar skolan på elevkontakt. Satsningen är misslyckad och Ella utsätts 

ganska snart för mobbning. Lärarna tycks inte bry sig. De verkar oförmögna att upptäcka och 

hantera konflikter och mobbning (s 105, 144). Skolan framstår som en riktigt hemsk plats. 

  

Beskrivningar av skoleleverna och deras föräldrar ger oss en bild av dem som lever i området. 

Lina beskriver sig och sina skolkamrater: 
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Nån i min släkt var visst afrikan, min pappa är från Chile, min mamma är från Norrland, så jag är 

ljusbrun, rödlätt, fräknig, har kolsvart hår och en liten afrikansk näsa. Värsta ihopplock. Men 

Nadja i min klass, hon slår mig, hon är finsk, rysk, bangladeshisk, svensk. /…/Finns väl en elev för 

varje världsdel här, en mångkulturell skola. Ingen den andra lik. Alla olika alla lika. Värsta 

cocktail. (s 27f)  

 

Flera av de ungdomar som skildras i romanen mår dåligt och kommer ifrån tuffa 

hemförhållanden. Mariam bor på ett ungdomshem, ett s k ”paragraf 12-hem”, i närheten av 

skolan. Hon är omhändertagen efter att ha rymt hemifrån, från ett hem där hon knappt fick gå 

ut, var tvungen att laga mat och ta hand om småsyskon och hon skulle giftas bort. Mariams 

pappa omtalas som ”ett svin” (s 118). Anna utsätts för sexuella övergrepp av styvpappan, 

vilket hon berättar först efter att Lina tvingat henne till skolsyster. Familjesituationen tycks 

ofta trasslig och svår. Pappor/styvpappor som är frånvarande eller begår övergrepp på sina 

döttrar är vanliga inslag i ungdomarnas hemförhållanden. Flera av de unga har skilda 

föräldrar. Förortsfamiljerna framstår som trasiga och dysfunktionella. Linas familj utgör ett 

undantag. Hon bor med bägge sina föräldrar och är ganska bortskämd med både kärlek och 

uppmärksamhet (s 101).  

7.3 En enda kväll  

Vanor och handlingssätt 

Ungdomarnas olika livsstilar sätts i tydligt motsatsförhållande till varandra och i relation till 

var de bor. Martin och Esperanza bor i ”förorten”, i höghusen i Alsta centrum. Alexandra bor 

i villa i Lidingholm. Klädvanorna framställs med motsatsbilder: Martin är ett ”drägg” (s 24), 

en ”slacker”, en ”hösäck” i ”baggybyxor och munktröja” (s 28). Alexandra är ”klädd i långa 

ljusa stövlar och en ännu ljusare dress med sådana där små märken som är så diskreta att bara 

de invigda ser signalen och vet hur dyra kläderna faktiskt är” (s 8). De är själva mycket 

medvetna om de olika klädvalen och har klara uppfattningar om vad de signalerar. Alexandra 

hävdar att man på kläderna direkt kan se ”var folk kom ifrån, om de var från söder eller från 

norr” (s 28). Martin ser på sig själv och Esperanza som två ”lodisar från förorten”, medan 

Alexandra är ”en tjej i märkeskläder” (s 59).  

 

Ungdomarnas matvanor speglar olika livsstilar. I Esperanzas hem är middagen en social och 

trevlig stund. Mamman lagar goda empanadas (chilenska piroger) och man äter efterrätt. 

Esperanza deltar och hjälper till med dukning (s 69ff). I frysen hemma hos Martin är det 

istället ”glest” på hyllorna, men han upptäcker ”en liten burk med två falukorvsskivor och lite 

makaroner”, en ynklig portion som han värmer i mikron och äter med ketchup medan 

mamman ser på gör-om-mig-program eller gråter (s 124).  

 

Esperanza reagerar och agerar. Hon har en uttalad dröm, ett konkret mål, och hon strider för 

det hon tror på. Hon är rappare, vilket hon inte anser så konstigt eftersom hon ”uppfostrats av 

ett tangofreak” (s 93). I sina rap-texter tar hon ställning i frågor hon anser viktiga, t ex ”om att 

man skulle vara sig själv och strunta i alla som tjatade om utseendet” (s 45). Esperanza visar 

självständighet och styrka. ”Efter det att hon började med rappen på allvar [stod det] klart att 

hon inte skämdes för vem hon var och var hon kom ifrån.” (s 45) Till skillnad från sin pappa 

som bara bryr sig om sitt hemland, vill hon dock ”göra sig fri, slita sig loss från allt det där. 

Hennes liv fanns här och nu.” (s 68)  
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Även om vissa handlingar gränsar till det olagliga, framstår ungdomarna inte som kriminellt 

belastade. När Martin hackar sig in i datorn och läser dagboken, försöker Esperanza hindra 

honom, vilket också lyckas (s 10ff). 

  

Martin har ingen tro på sig själv, inga framtidsplaner och inget hopp. Han känner sig oönskad 

och längtar ibland till ”mörkret” (s 49). Relationen till mamman, som han nästintill föraktar, 

är mycket dålig. Hon framställs som självupptagen och missnöjd med sig själv och sin son. 

När Alexandra ifrågasätter varför hans mamma inte arbetar, väcker hon tanken hos honom att 

man kanske faktiskt kan påverka sitt liv. Denna tanke förverkligar han i slutet av romanen, i 

sitt beslut att själv göra något av sitt liv. Esperanza har länge försökt uppmuntra honom att gå 

en datautbildning. Han är duktig, men har ingen egen dator och har han pengar går de till mat. 

När Martin får tusen kronor i hittelön är hans första tanke att det skulle räcka till lagad mat i 

flera veckor för honom och mamma. Mötet med Alexandra gör honom dock medveten om 

möjligheten att ta eget ansvar och påverka sitt liv (s 124).  

 

Umgängesmiljöer 

 
Esperanza följde med Martin från tunnelbanan till deras vanliga ställe, bakom kullen under fästet 

till motorvägsbron. Där brukade de få vara i fred. Det var som ett rum med två väggar – den ena 

täckt av en riktig burner, Dinero hade varit där med sina cans och målat en fett nice piece åt dem. 

(s 11)  

 

Kullen under brofästet är en avskild plats i området, en reträttplats. Martin brukar sova där när 

han inte orkar med sin mamma. Samtidigt är det en interaktionsplats som Alstaungdomarna 

gjort till sin egen (s 75).  

 

Esperanza repeterar med sitt band i Chicos välutrustade hemmastudio i klädkammaren (s 47). 

Inför den raptävling som Esperanza planerar att delta i repeterar de i ungdomsgårdens studio 

som är tillgänglig också efter att gården stängt (s 95).  

 

Martin undviker att vara hemma. Bara Esperanza, som känner till hans relation till och 

känslor för mamman, får komma dit. När Alexandra föreslår att de ska gå hem till Martin 

säger han nej. Han vill helst inte prata om det och svarar med att ”Morsan är lite jobbig” och 

att ”Hon är så… på” (s 65). Även om han kunde, skulle han aldrig ta med Alexandra hem, där 

hans arbetslösa och ensamma mamma sitter hela dagarna (s 73, 84). Esperanzas hem 

framställs istället som ett varmt, välkomnande hem. Att låta Martin sova över är visserligen 

otänkbart. Hennes pappa vet inte ens att han existerar (s 61). Däremot skulle pappan självklart 

låta Alexandra bo hos dem hur länge hon ville. Han vet hur det är att behöva hjälp (s 61, 67).   

 

Begränsningar 

I En enda kväll är de ekonomiska begränsningarna tydligt påtalade. Martins ensamstående och 

arbetslösa mamma har inte råd att köpa en dator till honom, något som han skulle behöva för 

sina studiers skull. Den lilla inkomst hon har måste gå till mat. Ändå räcker inte pengarna till, 

vilket medför att de ofta inte kan äta sig mätta. Martin har inga förutsättningar att kunna 

”bjuda igen” eller delta i sådant som kostar pengar. Han har därför erfarenhet av att inte 

längre bli bjuden till klasskamraternas födelsedagsfester (s 73). Trångboddhet är ett annat 

exempel som hänger samman med ekonomisk begränsning i romanen. Martin bor nämligen i 

klädkammaren och hans mamma har ett sängskåp som hon fäller ut när hon ska sova (s 84). 

 

Martin upplever att han i egenskap av förortsbo har lägre status och sämre förutsättningar i 

förhållande till ”bratsen”, eftersom han har varit utsatt för deras hånfulla blickar (s 100f). Som 
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en kontrast till Martins och Esperanzas höghustillvaro, finns Alexandras ”lyxvillaliv” och 

Martin jämför sitt hem med Alexandras: ”Hela rasket skulle utan vidare få plats i rummet med 

flygeln där Alexandra och hennes mamma hade varit när han först kom hem till dem.” (s 84) I 

början av berättelsen drömmer Martin om att få bo i en av de ”feta kåkarna” i Lidingholm (s 

7). Esperanza slår bort det med att de aldrig skulle bli accepterade där. Den livsmöjligheten 

ligger således inte inom räckhåll för henne/dem. Det kan ses som att den valmöjligheten är 

stängd för ungdomar som Martin och Esperanza, vissa val är således omöjliga, om de 

överhuvudtaget är önskvärda.  

 

Martins svåra hemförhållanden och hans livssituation tillsammans med en mamma som inte 

förmår vara en tillräckligt trygg vuxen, bidrar till stor del till hans låga självkänsla. Denna 

låga självkänsla hämmar hans livsutrymme och möjligheter att växa till en stark människa och 

kan ses som en begränsning, då den får honom att se mycket dystert på tillvaron, åtminstone 

stundtals. En slags livströtthet eller dödslängtan kan anas hos Martin. Ett konkret exempel på 

det är när han balanserar på gränsen mot livsfaran nere på tunnelbaneperrongen och är mycket 

nära att falla just som tunnelbanan är på väg ut ur tunneln (s 105f).  

 

I En enda kväll uttrycks det, via Esperanza, som en begränsning att ha invandrarbakgrund, då 

det försvårar möjligheten att bli en fullvärdig aktiv del av det svenska samhället:  
 

Hon hade länge tyckt att Sverige verkade stängt, som om svenskarna inte ville veta av invandrarna. 

Svartskallarna kunde hålla sig ute i förorterna och syssla med sitt, men de skulle inte släppas in. 

Svenskarna skulle inte umgås med dem, inte låta dem komma i närheten av de fina jobben eller de 

ställen där makten fanns. (s 68) 

 

Uttryck för frigörelse 

Martin bestämmer sig för att behålla hittelönen han får av Alexandras mamma för den 

återlämnade datorn och köpa en begagnad dator, i stället för att lägga pengarna på mat till sig 

och sin mamma. Han bestämmer sig således för att göra en investering i sig själv och sin egen 

framtid och genom detta beslut utvidgar han sina livsmöjligheter.  

 

En av de saker Esperanza vill frigöra sig ifrån är det kvinnoideal/skönhetsideal som hon 

avskyr så mycket och som tjejerna i klassen står för. I Alsta, som är en förort där det bor få 

”svenskar” enligt Esperanza, är döttrarna hårt hållna av sina fäder, men samtidigt ”fixerade 

vid att få en kille” och bli snygga (s 44). Hiphopen och rappen är en viktig del i Esperanzas 

val av livsstil, och kan ses som hennes frigörelse från de val hon förväntas göra. Hiphopen 

fungerar som ett verktyg, och är ett ställningstagande emot de vedertagna livsstilar som ligger 

närmast till hands för henne, föräldrarnas latinamerikanska livsstil och flickornas livsstil där 

utseendefixering utgör ramarna. 

 

Förorten som plats 

Förortsbegreppet representeras i denna roman uttryckligen och uteslutande av höghusområdet 

Alsta centrum och dess absoluta omgivning. ”Förorten” förstärks genom att det angränsande 

villaområdet Lidingholm framstår som motsatsen. En enda kväll är den enda av våra sex 

romaner som utspelar sig i miljöer med påhittade namn. Det ligger dock nära till hands att 

associera till Alby/Tensta respektive Lidingö/Djursholm. Romanen inleds med att två 

”förortsungar” (Martin Rask och Esperanza) betraktar det tjusiga Lidingholm genom 

tunnelbanans fönster. Martin imponeras av de slottsliknande villorna. ”Det är ju värsta 

Beverly Hills /…/ En sån där kåk ska du och jag ha.” Esperanza däremot känner sig obekväm 

och vill därifrån, hon känner sig inte hemma. ”Det bor bara brats här.” (s 7) Alexandra 

Morgonstierna (som bor i en av dessa villor) får så småningom följa med in bland höghusen 
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och bort till träffpunkten vid brofästet, en i hennes ögon undanskymd plats där det finns råttor 

och ”ljuset från gatlyktorna borta vid husen [knappt når] fram” (s 65). Alexandras upplevelser 

förstärker den negativa skildringen av förortsmiljön. 

 

Esperanza föreställer sig hur Alexandra måste uppfatta Alsta, vilket också förstärker det 

negativa intrycket. ”Esperanza kastade en blick längs fasaden på höghuset där hon bodde och 

inbillade sig att hon såg det med Alexandras ögon. Tjejen måste tycka att hon hade hamnat i 

slummen.” (s 67) Esperanza har inte helt fel, för i Alexandras upplevelse av ”förorten” ligger 

associationen till ”slummen” nära:  

 
Stödd på Martin lät hon sig föras in på en gångväg genom en labyrint av höghus. Hon hade aldrig 

varit i ett bostadsområde som det här, såg på allt det främmande – gallren för fönstren på 

bottenvåningarna i husen, klottret på väggarna, skräpet på marken, den nedtrampade resten av en 

gräsmatta – men kunde inte riktigt ta in det. När de snurrat omkring så länge att hon blivit 

övertygad om att hon aldrig skulle hitta ut igen utan Martins hjälp började de gå bort från husen, 

mot motorvägen. (s 64) 

 

Martins bild av det flotta villaområdet Lidingholm framstår som raka motsatsen: 

 
Martin satt och tittade på villorna som for förbi utanför fönstret. De var fulla av vinklar och 

utbuktningar, balkonger och verandor åt alla håll – och så stora att han inte kunde fatta att bara en 

familj bodde i varje hus. (s 7) Villan där Alexandra Morgonstierna bodde låg nere vid vattnet och 

var större än alla de andra. Den var nybyggd, med en slät, vitmålad fasad  /…/. På alla tre planen 

syntes stora fönster med utsikt över havet. Tomten var som en fotbollsplan – med skillnaden att 

den sluttade behagligt ner mot en brygga där den jättelika båt, som nu stod uppställd under ett 

kapell längre upp i backen, säkert brukade ligga. (s 19f) 

 

Martin bor med sin mamma i en lägenhet på femte våningen i Alsta Centrum (s 73). Han 

jämför sitt hem, ”en etta där han själv bodde i klädkammaren och morsan fällde ut ett 

sängskåp när hon skulle sova”, med Alexandras, där rummen är stora med flotta skinnmöbler 

och äkta mattor (s 24). ”Hela rasket skulle utan vidare få plats i rummet med flygeln där 

Alexandra och hennes mamma hade varit när han först kom hem till dem.” (s 84)  

 

Esperanza ger en bild av vilka människor som bor i Alsta:  
 

[Tjejerna i klassen] var förstås avundsjuka, ville själva ha en svensk kille. Felet var bara att det 

nästan inte fanns några i Alsta. De få svenskar som bodde där hade det trassligt hemma. Martin 

också. Dessutom skulle många av tjejernas pappor aldrig tillåta det. (s 44) 

 

Inte heller Esperanzas familj är ursprungligen svenskar. De har flytt från Colombia, eftersom 

pappan som var facklig ledare riskerade att mördas (s 44). Föräldrarna framstår som socialt, 

kulturellt och politiskt engagerade, varma och vänliga människor med stort socialt umgänge. 

Hos Esperanza umgås man och pratar mycket med varandra.  

 

För Martin är familjebilden en helt annan. Han har ingen kontakt med sin pappa. Mamman 

beskrivs som en mycket bitter människa. Hela hennes uppenbarelse väcker förakt hos sonen, 

hennes vädjande röst, hur hon ligger på rygg på golvet i vardagsrummet med benen böjda 

över en pinnstol, hennes ljudliga stånkanden, klagande, ångerfullhet, dåliga samvete, den 

gnälligt självömkande rösten, det mammiga tonfallet, hennes armar som ett fisknät (passim). 

Hon är ensamstående, arbetslös, sjuk, fattig, ensam och missnöjd, ”en grov kvinna med tovigt 

hår, klädd i en träningsoverall med vita ränder på sidorna, den verkade hämtad ur en 

filmkomedi om töntar på husvagnssemester”. Hon har tidigare arbetat i ett städföretag, men är 
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sedan länge sjukskriven för sin onda rygg. Hon vill arbeta, men har fått sparken då inget annat 

fanns att erbjuda. Nu återstår troligen bara förtidspensionering (s 73, 84f).  

7.4 Med himlen som tak 

Vanor och handlingssätt 

Isobel är ansvarstagande och omtänksam (passim). Hon försöker också skydda Soya genom 

att sopa våldtäkten under mattan, eftersom hon vet vilka värderingar Soyas pappa har (s 94) 

(se nedan om hedersvåld). Isobel går på dansgymnasium (mamman har varit dansös) och 

arbetar på loven (s 25, 241).  

 

Soya upplever att Isobel sviker och söker sig istället till tjejgänget i området för att slippa vara 

ensam och rädd. Efter att tjejerna rånat och misshandlat Isobel, tvingas hon dock ta hand om 

stöldgodset (s 57, 70), vilket ger henne starka skuldkänslor och också självmordstankar: 

 
Om hon bara kunnat det, sova. Tiden gick olidligt långsamt och hon kände sig som den äckligaste 

och ensammaste människan i världen. Hon funderade på hur man gör för att döda sig. Olika sätt 

hon hört talas om. Vilket går fortast och vilket gör minst ont? (s 71)  

 

Soya är livrädd för både våldtäktsmännen och sin pappa som hotar att skicka henne till 

Turkiet och använder våld. Hon försöker gömma sig hemma, men börjar sedan driva runt i 

området om nätterna (s 36, 94, 100, 106). Hon begår destruktiva handlingar hon sedan ångrar. 

Hon försöker fly rädslorna genom att måla upp orealistiska drömscenarier och framtidsbilder, 

t ex om att få jobb på färjan och att hon ska få flytta hem till det tyska par som hon lurat och 

bestulit (s 57, 98, 154ff).  

 

Samtliga pojkar i romanen har eller har haft ett kriminellt beteende. Killarna i BMW:n är 

våldtäktsmän (s 8, 281). Daniel sitter i fängelse och hans bror Julian är död efter polisjakten 

vid sprängningen. Båda är återfallsförbrytare. Jimmy, som tvingats delta vid sprängningen har 

avtjänat samhällstjänst och sedan tagit beslutet att satsa på fordonsteknisk utbildning. Han 

försöker också få Daniel att ändra livsstil, så att de så småningom ska kunna starta en 

bilverkstad (s 46ff). Ingen av pojkarna har någon kontakt med sina pappor.  

 

Ungdomarna i romanen har egna pengar och betalar själva sina resor (s 46, 153ff, 194ff, 272). 

 

Umgängesmiljöer 

I Traneberg finns en badklippa där ungdomarna vistas under sommarlovet för att bada, meta, 

grilla och tälta. Platsen inbjuder till och signalerar trivsel och gemenskap (s 54ff).  

 

Majoriteten av ungdomarna har positiva hemmiljöer, där man umgås med vänner och familj. 

Ofta finns en säng över när någon behöver skydd (s 91, 187). 

 

Soya driver runt i bostadsområdet om kvällar och nätter. Mira och tjejgänget är också ute i 

området under de mörka timmarna. Soya ansluter sig till dem. Umgänget här präglas av 

destruktivitet och våld, med kriminella inslag (rån, misshandel) och miljön framstår som mörk 

och otäck (s 33, 36f, 57, 128). 

 

Umgängesmiljöer bortom förorten är ofta, dock inte alltid, relaterade till positiva möten. Soya 

besöker Mira på behandlingshemmet och en vänskap utvecklar sig. Här, långt borta från våld 

och rädslor, kan de öppna sig och lära känna varandra på ett djupare plan (s 289ff). Isobel och 



 

 

48 

Jimmy campar i samband med ett besök hos Daniel på anstalten (s 14). Isobel är på dansläger 

på Väddö med klassen (s 25ff).  

 

Begränsningar 

I Med himlen som tak kan urskiljas begränsande attityder som rör flickors/kvinnors möjlighet 

att leva, agera och röra sig fritt i samhället. Om en tjej kliver in i en bil till ett gäng killar som 

hon inte känner, får hon räkna med att det händer något och våldtäkten är hennes eget fel. 

Efter våldtäkten är Soya ständigt rädd, bl a är hon livrädd för sin pappa. Hon befarar att han 

inte kommer att vilja kännas vid henne, när han får veta. Det visar sig också vara rätt: ”Du är 

inte längre min dotter.” (s 155) Han vill skicka henne till släkten i Turkiet för att de ska 

uppfostra henne till en ordentlig flicka, detta mot Soyas vilja. Pappan styr familjen med hård 

hand, med våld. Något som hustrun, Soyas mamma, valt att tyst acceptera. Det framgår tydligt 

att Soya blivit hotad och misshandlad av sin pappa (s 256). 

 

Förutom attityderna skulle själva våldet kunna utgöra begränsningen. I romanen synliggörs 

såväl våld ute i samhället som inom familjen. Det rör sig framförallt om våld mot kvinnor; 

killar våldtar tjejer (gruppvåldtäkt), tjejer sparkar ner tjejer, hustrumisshandel och pappor som 

förskjuter och hotar att döda sina döttrar. Detta våld medför en stor rädsla hos de drabbade 

flickorna/unga kvinnorna i romanen, en rädsla som begränsar deras livsutrymme. De unga 

kvinnorna i förorten är rädda, de känner sig otrygga till följd av det våld och de kränkningar 

som de blivit utsatta för där. Ett exempel på detta är Soya, som lever i ett slags chock efter 

våldtäkten. Hon paralyseras av rädsla och är livrädd för att gärningsmännen ska komma 

tillbaka. När hon till slut vågar sig ut, efter att ha isolerat sig i sitt rum, gömmer hon sig i sin 

stora vinterjacka – mitt i sommaren (s 32). 

 

Frånvarande pappor och dysfunktionella föräldrar är något som förekommer i Med himlen 

som tak och som kan sägas utgöra begränsande faktorer för de fiktiva ungdomarna, då de till 

viss del tvingas orientera sig i senmoderniteten utan trygga och kärleksfulla vuxna förebilder. 

I Daniels fall är det pappans frånvaro som beskrivs som den största begränsande faktorn i 

hans liv. Daniels sökande efter en far, en manlig förebild, leder honom in på fel vägar i livet. 

När pappan försvinner tar Daniels storebror Julian över med sin dominanta och hårda attityd, 

och Daniel dras med i hans kriminella livsstil. I fängelset, när också Julian är borta ur bilden, 

finner han en ny förebild att följa: muslimske Muhammed, som förespråkar ett strikt liv enligt 

Koranens regler. Jimmys pappa är också borta, men det framställs inte i någon större 

utsträckning som något han begränsas av. 
 

Beskrivningen av Miras mamma kan stå som ett exempel på en förälder som inte riktigt 

fungerar: 

 
Man fick inte se Miras mamma. Hon fanns i ett stängt rum och när Mira hörde att hon vaknade där 

inne, då måste Soya iväg direkt. Med skorna och jackan i handen, ut genom dörren. Mira knuffade 

på. Smällde igen dörren. En gång frågade Soya vad det var för fel med  hennes mamma. Mira blev 

blixtarg: Det är inget jävla fel på henne. (s 226) 

 

Uttryck för frigörelse 

I Med himlen som tak synliggörs drömmar och framtidsplaner. Ungdomarna drömmer om och 

planerar för en framtid som kan ta dem vidare och leda till något bättre, ett slags uttryck för 

frigörelse. Jimmy har planer på att öppna en egen bilverkstad tillsammans med vännen 

Daniel. Daniel, som sitter i fängelse, planerar att därför läsa fordonsteknik på den öppna 

anstalten (s 48). Samtidigt tänker han fly från fängelset för att läsa Koranen på en koranskola i 

mellanöstern och följa Muhammed och Allah (s 88ff, 126).  
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När Daniel har rymt från fängelset till Istanbul beslutar sig Jimmy för att själv åka ner till 

Turkiet och övertala sin bäste vän att komma hem till Sverige för att avtjäna sitt straff, så att 

denne kan gå vidare i livet sedan och på så vis förändra sitt liv (s 224ff). På ett sätt bidrar han 

därför både aktivt och medvetet till att Daniel så småningom också bestämmer sig för att 

frigöra sig från sin kriminella livsstil. Då börjar han istället drömma och planera sitt liv. Han 

vill bli kock, kanske på Frimurarhotellet som han ser ifrån sin cell (s 287). 

 

Mira blir placerad på ett ungdomshem. Hon får ta hand om hästarna där och börjar efter en tid 

känna att det är bra. Hon trivs och hon mjuknar som person. När Soya kommer och hälsar på 

är det den mjuka Mira hon möter. Detta möte stärker också Soya. Utan att de behöver prata 

om saken är de överens om att sätta dit killarna i BMW:n (s 259ff).  

 

Förorten som plats 

I Med himlen som tak rör sig ungdomarna i såväl innerstads- som förorts- och 

skärgårdsmiljöer. Sätra och Traneberg, där de bor, beskrivs inte som avgränsade områden 

med viss typ av bebyggelse, d v s varken som typiska höghus-, villaområden eller förorter. 

Soya och Isobel bor med sina familjer i Sätra. Isobel bor ”högst upp på Rådjursvägen” (s 62) 

och Soya bor i närheten i en lägenhet två trappor upp (s 11, 107). Jimmy bor i Traneberg med 

sin mamma i en trea med fin utsikt från balkongen (s 91).  

 

Mira bor i Sätra. Som ledare i det kriminella tjejgänget, roar hon sina undersåtar med skrönor 

där förorten framställs med hjälp av stereotyper och fördomar:  

 
- Cool kille. Sjysst klädd, sjysst bil. Direkt från Stureplan. Och han var desperat, typ – fattar ni? 

Alla brudar hade dissat han där inne i city så nu drog han hit ut. Till förorten. Första gången. Hade 

noll koll. Hade aldrig satt sin fot här. Bor det negrer här?/…/Soltaket var nerfällt fast det var 

svarta natten. Kan finnas nån snygg brud här i bushen, vem vet. Och just då blev han bönhörd och 

fick syn på mig… och trycker foten på bromsen, glider upp vid snyggbrudens sida, som är jag då, 

och frågar på Stureplansköret: Hörru snygging, var är jag nånstans?  /…/Så jag sa som det var att 

du är rätt lost in nowhere grabben. /…/Jag sa att jag kunde väl rädda han, så att han inte stupade i 

öknen. Sa att jag visste en helfräsch nyöppnad krog, inte alls långt borta. Nästan lika sjysst som på 

Stureplan. Och vad heter den då? 

        Alla stirrar på Mira: ingen har hört talas om någon nyöppnad krog som skulle vara något 

annat än en vanlig pizzeria. 

- Söbörb, sa jag. Den heter så. (s 68f).  

 

Sätra framstår som en mörk och otrygg miljö.”Hon har inte märkt regnet som börjat falla i 

tunga droppar över Stockholms södra förorter. I fjärran mullrar åskan.” (s 127). De södra 

förorterna (bl a Sätra) synliggörs här genom Soyas ögon: 

 
Långsamt går hon längs raden av parkerade bilar. Folk sitter på sina balkonger, grilloset ligger som 

en dimma över området. Hon ser inte ansiktena där uppe i lådorna som hänger utanpå husen. Men 

dom ser mig! /…/ Några minuter senare, vid en busshållplats, hänger ett gäng tjejer i hennes egen 

ålder. Några har hon gått på dagis med, men den där långa i combatbyxorna, hon som pratar så 

högt och får alla att skratta, vem är det? /…/ Likadant klädda; träningsjackor och 

kamouflagebyxor, gympadojor, korta sporttoppar skymtar under jackorna. Står där och hör ihop. 

Trygga. Täta. Soya viker in bland husen innan de upptäckt henne. Hon står tryckt intill en vägg 

och väntar på att de ska försvinna. (s 32f)  

 

Badklippan i Traneberg signalerar istället sol och värme. Här har man huvudsakligen roligt 

och mysigt med bad, tältning, grillning, fiske (s 54ff).  
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Personerna i romanen har sin bakgrund i olika delar av världen. De två förorterna framstår 

som mångetniska/mångkulturella. I Sätra finns kusinerna Soya och Isobel Segun som är ifrån 

Turkiet, Mira som ”har rötter någonstans i Latinamerika” (s 68) och tjejerna i gänget (bl a 

Febe och Nassim) som har namn som antyder ett ursprung i länder utanför Sverige. I 

Traneberg finns Elvin och hennes mamma som flytt forna Sovjetunionen. Där finns också 

Jimmy, ”den svenske pojken” (s 107). 

 

Bilden av föräldrar och hemmiljöer bidrar till gestaltningen av förorten som plats. 

Ensamstående mödrar präglar familjebilderna. Ungdomarnas relationer till sina (och 

varandras) mammor är öppna och varma. I flera fall är samtalen öppna (se t ex s 134). Isobels 

mamma beskrivs som ensamstående, utan fast jobb och utan vänner. Hon har kämpat hårt för 

att klara av att ensam ta hand om och uppfostra tre barn. Hon ger intryck av att vara stark och 

självständig. Med risk för sitt liv, går hon emot sin bror (”hederspappan”, se nedan) och 

hjälper Soya och hennes mamma (s 202f). Hon accepterar och tycker om dotterns svenske 

pojkvän (s 107). Jimmys mamma är också ensamstående. Hon arbetar volontärt på en 

vårdmottagning för flyktingar utan tillstånd och hon har flera gånger gömt flyktingar i sitt 

hem (s 72). Hon har många vänner, är omtänksam och engagerad. Soyas mamma älskar sin 

man, men lämnar honom efter mordförsöket (s 245). 

 

Papporna är antingen helt frånvarande eller tydligt dysfunktionella. Soyas pappa är en 

”HEDERSPAPPA” (s 257), han utövar s k hedersrelaterat våld. Han ger Soya skulden för 

våldtäkten och får fängelse efter att ha försökt döda sin fru och sin syster. Soyas mamma har 

dubbla känslor för pappan och för det Soya varit med om/gjort. ”Han har nog aldrig förstått 

att jag faktiskt har älskat honom. Han har trott att jag är svag, att det är därför jag levt med 

honom.” (s 245) Isobels och Daniels pappa har ingen kontakt med sina barn. Han har lämnat 

landet. Jimmy har ingen pappa.  

7.5 Isdraken 

Vanor och handlingssätt 

”Mik tecknade mest på lektionerna. Om det så var matte, geografi eller engelska så tecknade 

han. Klart fröken var bekymrad.” (s 8) Skolan är en plats som Mik inte trivs på, det går inget 

vidare för honom där. 

 

Mik tycker om att se på skräckfilmer. Hans teckningar i skolan föreställer avhuggna 

kroppsdelar och zombies (s 13), något som får hans lärare att skicka honom till 

skolpsykologen (s 22f).  

 

Mik och hans storebror Tony brukar boxas hemma i hallen. Det är hårda fighter som härdar 

och ger utlopp för aggressioner. Det gäller att stå hela tiden ut och att inte visa smärta och 

svaghet (s 17f). Vikten av att härdas och att uthärda går som en röd tråd i Miks 

handlingsmönster. Han testar upprepade gånger hur nära faran han kan gå. Under en 

idrottslektion i simhallen hoppar han i bassängen trots att han inte kan simma. Han är mycket 

nära att drunkna (s 29f). På rymmen från fosterfamiljen i Bro balanserar han på järnvägsspåret 

samtidigt som tåget närmar sig i full fart (s 191f). När Mik uppe i Selet närmar sig 

strömbrunnen ute på isen går han medvetet livsfarligt nära:  

 
Ett steg till. Hur nära är nära? Hur nära kan man gå? Ett steg till. /…/ Överallt i hela Selet, överallt 

i hela byn fick han vara, men inte här. Och här var han. Varför då? Det hade med den bubblande 

känslan i pungen att göra. Hur nära kunde man gå? Ett steg till. Han stod på kanten. Isen var 
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mycket tunn, bara några centimeter. Det här var nära. Närmare kunde det inte bli. Här var han 

ensam. Det kändes bra. Kunde man bli ensammare än så här? (s 131f) 

 

Ett exempel på att Mik verkligen är ganska härdad, är då han sköter sina sysslor i hundgården 

hos fosterfamiljen i Bro. Här reflekterar han över var gränsen går och blir plötsligt medveten 

om att någon försöker knäcka honom: 

 
Hundskiten rörde honom inte. Visst luktade det, men det var inte äckligt. Det borde det ha varit. 

/…/Kanske var det så att man vande sig vid allt. Mik stannade tvärt med trasan. Såg på den bruna 

smeten. /…/ Hade han blivit hjärntvättad? Som en krigsfånge i koncentrationsläger. Var han 

nerbruten? Var han slut? /…/Var det hela uttänkt? Skulle han knäckas/…/? Och varför? Det var 

inte bra att tänka. Allt blev plötsligt mycket värre än vad det nyss var. (s 187)  

 

Mik tar destruktiva beslut och handlar destruktivt, vilket kommer till uttryck då han testar 

gränser med risk för sitt liv. Hemkommen efter att ha varit hos fastern i Selet blir hans tankar 

och handlingar mer och mer destruktiva. Återigen börjar han tänka på zombies och 

tillsammans med Ploppy stjäl han en kundvagn i Solna centrum som de åker omkring med.  

 

Alla handlingar och beslut som Mik tar är dock inte destruktiva. Några handlar snarare om 

överlevnad. När Mik rymt från fosterhemmet och återigen är tillbaka i Solna, har någon annan 

flyttat in i lägenheten. Både Tony och pappan är borta. Under en tid är då Mik helt lämnad åt 

sitt öde och utan pengar till mat, snattar han kexchoklad och Coca Cola på ICA (s 195). Ett 

beslut som handlar om att överleva är när han bestämmer sig för att stanna i Selet, byn där 

fastern bor och dit han skickats tillfälligt av de sociala myndigheterna när det blivit uppenbart 

vilket utsatt liv han lever hos sin pappa. Mik vet nu att det handlar om hans överlevnad. Han 

måste helt enkelt få stanna i Selet: 

 
Hem? 

Han saknade inte sin skola. Han saknade inte Lisa Nordahl och hennes svettiga gröna stol. Han 

saknade inte klirret av flaskor. Han saknade inte Solna simhall. Listan på vad han inte saknade 

kunde göras lång. Han hade bestämt sig. Han hade flyttat hit. Flyttat hemifrån. Papegojan fick säga 

vad som helst. Levande eller död. Han tänkte inte åka härifrån. (s 109) 

 

Tony hatar sin pappa (s 148), men Mik känner och tar ansvar för pappan. Han tvingas ta på 

sig en slags föräldraroll.  

 
Mik hämtade en filt och bredde på pappa. Det såg ut som om han störtat. Fallit från hög höjd. 

Kinden låg platt mot golvet. Han behövde en kudde. Mik hämtade en av de små kuddarna från 

rumssoffan, lyfte pappas lealösa huvud i håret, sköt under kudden och släppte ner huvudet. (s 36) 

 

Mik drömmer och fantiserar om hur det skulle vara att ha en ”riktig” pappa, en som arbetar på 

dagarna och köper presenter, ägnar sig åt Mik på fritiden, bygger modeller och fiskar (s 36f). 

Han utvidgar också dessa fantasier till att bli sanningar som han berättar för kuratorn (s 146). 

På sitt livs första önskelista till jul skriver han ”Att pappa ska bli nykter” (s 106).  

 

Livet i Selet (glesbygden) skiljer sig stort mot livet i Solna (förorten). Om Miks vanor och 

handlingar hemma genomsyras av destruktivitet, får han hos fastern utrymme att leka och 

göra ”vanliga” saker tillsammans med andra människor. Borta är tankarna på zombies. Han 

bygger snögubbar och snickrar en flotte tillsammans med kompisarna i byn. Han löser 

korsord med fasterns granne Bengt och följer med honom ut i roddbåten för att ta upp nät (s 

219).  

 

Umgängesmiljöer 
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Mik vill helst inte vara hemma. När det blir för jobbigt med pappa hemma, går Mik till 

källaren och sitter ensam där (s 156). Han vågar inte ta hem någon, p g a pappan och den 

misär de lever i. Han är hellre hemma hos kompisen Ploppy än hos sig. 

 

I Solna centrum driver Mik och Ploppy omkring på lunchrasterna. Det är ett planlöst 

”hängande” för att få tiden att gå. På kvällarna gör de sabotage på en byggarbetsplats där de 

tidigare kunnat leka (s 147f).  

 

Biblioteket nämns vid ett tillfälle i boken. Där sitter Mik en hel dag när han har bestämt sig 

för att sluta skolan, eftersom skolan enligt Mik inte är någon säker miljö för honom (s 155).  

 

Mik passerar dagligen en tobaksaffär på Råsundavägen i Solna. Hit börjar han gå lite då och 

då efter skolan. Den kan på ett sätt betraktas som en annan värld. Det blir för Mik som att 

kliva in i något annat, en saga bortom den jobbiga verklighet som han annars vistas i:  

 
Mik gnuggade rent en lucka med handen och där inne låg pipor i rader och uppslagna cigarretuier 

på en solblekt bädd av grön sammet. I framkanten av fönstret stod blanka cigarettändare i silver 

och guld. En öppen chokladask var fylld med dammludna praliner. Och mitt i fönstret låg en liten 

uppstoppad krokodil som läckte sågspån ur en sprucken söm. Mik öppnade dörren… Det var fyra 

trappsteg ner, och en tung doft av tobak. Den var god, mörk och fuktig. Cigarrlådor och 

cigarettlimpor stod staplade i hyllan bakom disken. Presentförpackningar med choklad låg i fack 

högt upp runt taket. Tobaksburkar och pipor trängdes på disken. (s 14)  

 

Begränsningar 

Frånvarande eller dysfunktionella föräldrar, alltså avsaknaden av viktiga vuxna att identifiera 

sig med och som står för kärlek, tillit, trygghet och omsorg, utgör en av begränsningarna för 

Mik i Isdraken, kanske den främsta. Miks mamma är död och mycket av Miks tid och energi 

går åt till att oroa sig för sin gravt alkoholiserade pappa. Han måste ständigt vara beredd med 

lögner för att dölja sina svåra hemförhållanden för omgivningen. Han skäms för sin pappa och 

för hur hans livssituation ser ut och vågar aldrig bjuda hem kompisar. Mik saknar således de 

grundförutsättningar som den trygghet fungerande föräldrar och stabila hemförhållanden kan 

ge. Detta begränsar hans livsmöjligheter då han får förminskat utrymme att växa till en sund 

människa.  

 
Dörren var olåst. Han låg på köksgolvet. På bordet stod en tom spritflaska och en samling 

ölburkar. Det blödde från ett sår i tinningen. Han hade slagit i fönsterbrädan och rivit med sig 

blomkrukor och gardinen. Mik hämtade en kudde och en filt. Bäddade om honom, lyfte på 

huvudet och sköt under kudden. Hans pappa öppnade ögonen. Det var en svart blick. Som om det 

inte fanns någon där bakom. Bara tomt och svart. (s 46) 

 

Spriten är farlig, man måste vara beredd. Den har ingen gråtperiod. Han blir förbannad och 

våldsam. Han kan säga att man är ett äckligt litet jävla kryp. Han skriker, och jag är rädd att han 

ska gå in i garderoben. Han somnar inte av spriten, han störtar. Hjärnan stänger av, släcker ner alla 

system, han blir förvirrad. Ögonen svartnar och så kommer fallet. Ibland mjukt, ibland hårt. Jag 

slår ut spriten som finns kvar. Han hatar mig. Det är jag som ska få honom att sluta dricka. (s 150f) 

 

I Isdraken går det även att finna ekonomiska begränsningar. Det blir uppenbart att pappan 

super upp den lilla inkomst han har, vilket får till följd att det ofta saknas pengar till mat och 

till att betala räkningar. Under en period är Mik tvungen att nöja sig med att värma en burk 

med bönor flera dagar i rad, som han äter i ensamhet (s 146f). Han har bara ett par skor, ett 

par gymnastikskor som han använder även mitt i vintern. Mik saknar i stor utsträckning 

sådana materiella ting som hans kompisar ser som självklarheter. Miks mobiltelefon, som han 

alltid bär på sig, fungerar inte (s 8). Detta döljer Mik för kamraterna i klassen, utan låtsas att 
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den fungerar. De nya kompisarna i Selet jämför sina mobiltelefoner med Miks. Han får 

kommentarer om att hans ser gammal, klumpig och omodern ut. Kompisarnas mobiltelefoner 

är påkostade och har alla möjliga finesser (s 89). I Selet pratar kompisarna Filip och Oskar om 

vad de ska få i julklapp och de räknar upp en massa dyra statusprylar (s 90f). Mik har aldrig 

ens skrivit en önskelista till jul, vilket kompisarna reagerar på med stor förvåning. När Mik 

ändå skriver sin allra första önskelista hemma hos fastern, där han tillfälligt bor, blir vi varse 

hur hans önskan sträcker sig långt bortom alla konsumtions- och statusprylar. På hans 

önskelista står nämligen en enda sak: ”Att pappa blir nykter.” (s 106) 

 

Uttryck för frigörelse 

Isdraken genomsyras av Miks egen livsvilja, hans enorma överlevnadsinstinkt och ursinniga 

kämparglöd, vilket vi ser som det tydligaste tecknet i romanen på uttryck för frigörelse. Han 

besitter en nästintill övermänsklig målmedvetenhet och beslutsamhet, trots den i stort sett 

totalt utplånade självkänslan. Han ger inte upp trots att han är så ofantligt trött och 

känslomässigt trasig. Hans handlingskraft, vilja till förändring och längtan efter ett 

meningsfullt och riktigt liv håller honom uppe. Ett exempel på det som sägs här är Miks 

beslut att rymma från fosterhemmet där de behandlar honom mycket illa. Tiden i 

fosterhemmet kan ses som en förtryckande situation som klart begränsar Miks 

livsmöjligheter, den bryter snarare ned honom. Han förstår att han inte kommer att överleva 

där (s 189ff). I och med rymningen, som sker av egen kraft, bryter han upp från en 

förtryckande situation.  

 

Miks vistelse hos fastern i Selet och de förutsättningar till ett bättre liv han får där kan ses 

som uttryck för frigörelse. Selet kan sägas utgöra en slags livlina för Mik, en möjlighet till ett 

annat liv och hopp om en ljusare framtid. Där är han omgiven av människor som ger honom 

kärlek, som ser och bryr sig om. Fastern kan sägas bli den trygga och omhändertagande 

modersfigur som han länge saknat och i grannen Bengt får Mik en fadersgestalt. Tillsammans 

med honom får han göra sådana saker som han annars drömmer om att få göra med sin egen 

pappa. Han slipper även oroa sig över sin pappa och ta ansvar för honom. Han får lov att vara 

barn och ges utrymme för lek. Tillvaron i Solna (i förorten) kan ses som en förtryckande 

situation som hämmar Miks livsmöjligheter. Tillvaron i Selet kan i förhållande till det ses som 

en möjlighet till frigörelse. Det skildras tydligt i romanen hur omgivningen – miljön och 

människorna runt omkring – påverkar livsmöjligheterna/livskvaliteten. Miks livsstilar är 

väldigt olika i Solna (förorten) och i Selet. I Selet kan han få leva, medan det i Solna handlar 

om ren överlevnad.  

 

Förorten som plats 

Förorten som plats skildras genom bilder av smuts och oljud, men också med hjälp av den 

kontrasterande bilden av byn Selet:   

 
Sängen var skön med rena, lite hårda och frasiga lakan. En mjuk madrass och ett svalt, tungt täcke 

och tre dunfyllda kuddar. Det var så tyst, ingen trafik som vrålade, inget pendeltåg som skramlade. 

Ingen videobutik, ingen pizzeria, inga människor som skrek på gatan. (s 66)  

 

Mik gick långsamt på trottoaren längs Råsundavägen. En stor långtradare dundrade fram och fick 

marken att vibrera. En polisbil kom körande med sirener och blåljus. Han dröjde en stund utanför 

pizzerian och andades in doften. På hörnet låg tobaksaffären. Skyltfönstret var brunt av all trafik 

på Råsundavägen. (s 14) Mik stannade en stund nere i sin port. Drog in luft genom näsan. 

Hemmalukten. En blandning av kattpiss, tegel, murbruk och något obestämbart unket som steg 

från källaren. (s 193)  
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Miks storebror Tony går fordonsmekanisk linje på gymnasiet. Han är kriminell och har 

stöldgods hemma (s 16).  Men Tony lagar också mat, betalar räkningar och tar hand om Mik. 

Han tar på sig en föräldraroll, trots att han egentligen inte riktigt har förmågan och kanske inte 

alltid är den bästa förebilden: 

 
Tony var bra. Tony var allt en storebror kunde vara. Han hade långt, blont hår, blå ögon och ett 

leende som var hemligt och bara till Mik. Ett leende att komma hem till när hela världen var skit. 

Tony log och allt var lugnt. Som om han visste något ingen annan visste. Mik var säker på att 

Tony visste allt. Tony lagade mat, Tony fixade pengar, Tony betalade räkningarna. Utan honom 

skulle allt gå åt helvete. (s 16)  

 

Bilden av Ploppys föräldrar visar på andra familjeförhållanden i förorten. De är ”jättesnälla” 

och mamman lagar god lasagne. Ploppy har fått en ”supersnabb” dator och han har ”de 

senaste spelen” (s 26f). I Ploppys hem finns alltså både närvarande föräldrar och pengar.  

 

Skolan i Solna framställs mycket negativt: ”Deras sal låg på nedervåningen och hade fått 

gallrade fönster sedan skolans datorer stulits för tredje gången. Det var ett fängelse.” (s 8) 

 

I närmiljön finns ett läger med hemlösa människor. Mik beskriver dem som ”skitiga, håriga 

och slitna”, ”onda varelser, inga människor” (s 9). Lägret och de hemlösa syns från berget vid 

skolan och är en del av den miljö där romanens ungdomar lever. Denna bild förstärker 

förortsmisären. 

 
På rasterna kunde man spela landhockey eller leka på berget ovanför den nerlagda 

järnvägstunneln. Det fick man inte, för där bodde en grupp hemlösa fyllgubbar i tält och under 

uppspända presenningar. /…/ Föräldrar och skolledning hade försökt få bort lägret. Polisen hade 

varit där flera gånger och rivit det. Men snart hade de hemlösa gubbarna byggt upp det igen. Det 

fanns en fet fyllkärring också. Hon saknade tänder i underkäken och kunde sätta sig och kissa när 

alla såg på. /…/ Det liknade mest en soptipp. Skitiga kläder på tork i det rostiga stängslet. Burkar 

och kastruller i trädgrenarna. Lådor och tidningar. Halvruttna tält och gröna solblekta presenningar 

och några gamla cyklar. (s 8f)  

7.6 Årstamördaren 

Vanor och handlingssätt 

Mikaela vill inte sluta som sin mamma, som är ensam och bitter på allting. ”Precis som 

moster Karin skulle hon bara göra de rätta valen. Bli en vinnare. Inte en förlorare.” (s 22) 

Mamman jämför sig också med sin syster, som ”gjort de rätta valen” (s 20). Hon är utbildad, 

har valt ”rätt” man, bor i villa i Enskede m m. Mosterns man är nedlåtande mot Mikaelas 

mamma ”som om hon var mindre värd på grund av alla dåliga val hon gjort” (s 23). Mikaela 

har en narkotikamissbrukande morbror som mamman avråder Mikaela från att träffa (s 23). 

Mikaela får härigenom en uppfattning om olika livsstilar, värdet av dessa och att hon kan 

välja själv.  

 

I romanen finns exempel på självskadebeteende. Som liten låter Mikaela katten riva henne 

blodig. Så småningom börjar hon skära sig i armarna. Hon upplever att pappan sviker henne 

då han inte ser att hon mår dåligt (s 21, 90, 232). Enligt Mikaela själv har hon slutat skära sig 

för att inte bli en förlorare som sin mamma, men så uppstår situationen då hon känner sig 

kränkt och förnedrad av Lillen. Detta utlöser det destruktiva beteendet på nytt, hon straffar sig 

själv genom att agera som ”en hora” och hon kränker Hägern (s 51). När hon förstår 
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innebörden av sitt agerande straffar hon sig ytterligare, denna gång genom fysiskt 

självskadebeteende: 

  
Hon rev bort en hårtest. Smärtan brände till som eld /…/ Du är ogräs, tänkte hon. Hon såg sig 

omkring i rummet efter något att skära sig med. Glödlampor /…/ var för skört. Hon såg på sina 

naglar, långa och spetsiga. När hon var liten hade hon haft en katt /…/ med ett aggressivt 

temperament. Hon brukade /…/ hetsa upp den tills den blev galen av raseri /…/ hängde sig fast vid 

hennes armar, klöste och rev tills det började blöda. Mamma ville avliva katten, men Mikaela 

vägrade att skiljas från den. Kanske var hon inte medveten om det själv, inte då. Det enda hon 

visste var att smärtan som katten åsamkade henne när den klöste hennes armar blodiga hade blivit 

en källa till en märklig njutning som hon blev allt mer beroende av. Hon sträckte på halsen, satte 

naglarna mot huden, där den var som tunnast. Bet ihop käkarna och tryckte till. Långsamt och hårt 

rispade hon huden tills fyra röda ränder löpte från nyckelbenet ner till bröstet. Det gjorde 

fruktansvärt ont, men hon var inte nöjd. Hon tryckte hårdare med naglarna och den här gången 

sipprade blodet ur strimmorna. (s 14f)  

 

Mikaela är en tjej med flera sidor. Hon har medkänsla, hatar översitteri, är inte rädd att säga 

vad hon tycker, dricker måttligt och har aldrig dragit ens ett tjuvbloss. Samtidigt som hon har 

ett ”rykte”, har hon aldrig hängt med de tuffa brudarna, de som rökte och söp. Trots sitt 

”rykte” är hon fortfarande oskuld. Hon är otroligt känslig för vad folk tycker och tänker om 

henne och hon är inte med vem som helst. Hon har bidragit till att mobbningen av en tjej i 

skolan tog slut, bara genom att då och då prata med tjejen. Hon vet sitt värde och vårdar det 

ömt, även om Henke tycker att hon ibland låter sig bländas av ”fel” personer, som t ex Lillen, 

som hon är kär i (s 31f). Mikaela träffar sin narkotikamissbrukande morbror Bengan i smyg, 

då det är han som får köpa ut öl och vin till festen (s 12). 

 

Umgängesmiljöer 

Ungdomarna i Årstamördaren umgås på det lokala kaféet, i replokalen i Henkes källare, på 

spelningen på Kafé 44 på Söder, på festen hos Mikaela.  

 

I Stefans återblickar några år tillbaka i tiden är det kompisen Tobias rum som utgör 

umgängesplatsen. Där spelar pojkarna dataspel om nätterna, när Tobias mamma arbetar på 

sjukhuset. Årstaskogen med sina bergsskrevor erbjuder Stefan, Tobias och Amanda en plats 

där de kan dricka sig fulla på sprit de hittat vid en hemlös mans läger.  

 

Begränsningar 

I Årstamördaren, i likhet med flera av de andra romanerna som utgör vårt empiriska material, 

skildras frånvarande föräldrar, föräldrar som sviker eller andra dysfunktionella 

vuxenförebilder, något som utgör en klar begränsning för de fiktiva ungdomarnas 

livsmöjligheter. Pappans bristande intresse för sin dotter, utgör en begränsning för Mikaela. 

Hon upplever att han inte bryr sig om henne, att han inte är en riktig pappa, att han inte ägnat 

sig åt henne när hon var liten. Hon skulle vilja träffa honom oftare och kanske hemma hos 

honom, istället för på neutrala platser som någon pizzeria i stan. Hon är besviken för att han, 

när de väl ses, inte kommenterar ärren på hennes armar. ”Han var ju hennes pappa. Han borde 

bry sig.” (s 22)  

 
Är det inte så världen fungerar? Alla tänker först och främst på sig själva. Som min pappa. Som 

skiter i mig, sin egen dotter. Som om jag bara är ett olyckligt misstag som han helst vill förtränga. 

I hans ögon kan jag lika gärna vara död. Inte finnas till alls. Ibland måste man offra någon för att 

bli lycklig. Pappa offrade mig för sin egen lyckas skull… (s 121) 

 

Stefans uppväxt kantas av olyckliga omständigheter som format honom som person och som 

hindrar honom från att bli en hel människa. Framförallt avsaknaden av positiva 
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vuxenförebilder begränsar honom på olika sätt. Han har blivit misshandlad som barn, 

mamman tar livet av sig och mormodern förbjuder honom att tala om mamman. Mormodern 

skuldbelägger honom på så sätt. Han straffas av mormor för att han är sängvätare och hon 

skrämmer honom med hot och slag, tills hon märker att det är meningslöst och istället väljer 

att lämna honom ”ifred”. Morfadern (som hatar knarkare och horor och som lär Stefan hantera 

en pistol) gör med sin auktoritet starkt intryck på Stefan och bidrar till hans dröm om att bli 

soldat, eller egentligen att få ”dö hjältedöden” (s 172).  

 

Dålig självkänsla och självförakt är något som syns hos några av ungdomarna i romanen. 

Hägern tvivlar på sig själv, fast han egentligen vet att han inte är som sin far, som söp, 

misshandlade och glömde, för att sedan ångerfullt be om förlåtelse. Mikaela skildras som en 

karaktär med mycket låg självkänsla och hon uttrycker till och med självförakt. Lillen får 

Mikaela att känna sig som en ”hora”. Mikaela försöker bedöva sig genom att förnedra både 

sig själv och Hägern när hon mer eller mindre befaller honom att strippa och ligga med henne. 

”Vi är båda horor” (s 51). Hon kan sedan inte erkänna för Henke vad som hänt, utan hittar på 

att hon blivit våldtagen. Mikaelas självförakt blir speciellt tydligt i och med hennes 

självskadebeteende. När hon är femton år börjar hon skära sig i armarna för att hon är ”arg på 

hela världen” (s 22). Mest arg är hon nog på sin pappa, som det också gör ont att prata om. 

När Mikaela märker att hon ändå inte blir förstådd av skolpsykologen verkar 

självskadebeteendet vara den enda utvägen. Hon tar på sig skulden och straffar sig själv på 

olika sätt, genom såväl fysiskt som psykiskt självskadebeteende. 

 

I Årstamördaren synliggörs även vissa ekonomiska begränsningar, främst genom bebyggelsen 

och där flera av romankaraktärerna bor. Höghusen vid Valla Torg är eftersatta, vilket vi 

exemplifierar närmare i ”Förorten som plats”. Förortsbebyggelsen kan på ett sätt spegla de 

ekonomiska förutsättningar som de människor som bor där har. I romanen är det ju också 

ungdomar med lågavlönade, sjukskrivna och vanligtvis ensamstående mödrar som bor i dessa 

hus, medan de som bor i villaområdet i Enskede Gård har andra förutsättningar och andra 

familjeförhållanden, föräldrar som lever ihop, sommarställe i skärgården och två bilar.  

 

Mikaelas mammas livsstilsval, med resultatet att hon inte har utbildning, fast jobb, snygga 

kläder, råd att resa utomlands etc, utgör på ett sätt ett hot och en ekonomisk begränsning. 

Mikaela vill inte bli en förlorare som sin mamma. Hägerns mamma har varit tvungen att sälja 

pappans gitarrsamling för att kronofogden kräver in pappans skatteskuld, inga pengar blir 

kvar till Hägern och mamman. Men även om detta konstateras som ett faktum, framställs det 

inte som något som egentligen begränsar Hägern. Det faktum att mamman är sjukskriven 

bibliotekarie, påverkar troligen familjens ekonomi mer begränsande, även om inte heller detta 

uttrycks direkt. Hägerns familj har också haft sommarställe i skärgården, när Hägern var liten 

och familjebilden och de ekonomiska förutsättningarna såg annorlunda ut.  

 

Uttryck för frigörelse 

Mikaela slutar skära sig i armarna. ”Hon ville inte sluta som sin mamma. Ensam och bitter på 

allting. Precis som moster Karin skulle hon bara göra de rätta valen. Bli en vinnare. Inte en 

förlorare.” (s 22) Mikaela är medveten om att de livsstilsval som hon gör får betydelse för hur 

den egna framtiden kommer att se ut. Mostern framställs som den som gjort de rätta valen 

beträffande utbildning, man och ett sunt leverne. Mikaela anser att moderns livsstilsval varit 

begränsande för henne (modern) och att hon själv (Mikaela) kan påverka sitt liv så att inte hon 

också blir ”en förlorare”.  
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Mötena på sjukhuset med Hägerns mamma gör starkt intryck på Mikaela. Hon är ”allt det som 

Mikaelas mamma inte var” (s 231). Dessa möten, deras dialog och ömsesidiga omsorg om 

Hägern, att mamman får Mikaela att förstå att det inte är hon som bär ansvaret för sin pappas 

ointresse för henne, fungerar frigörande för Mikaela. Hon kommer, tack vare Hägerns 

mamma, till insikt om att hon skuldbelagt sig själv för att föräldrarna sviker, men att det inte 

alls är hennes eget fel. 

 

Förorten som plats 

Förortsbegreppet används knappast alls i Årstamördaren, ingen av stadsdelarna omtalas som 

förort och det görs ingen direkt åtskillnad mellan Valla Torg i Årsta (där ungdomarna bor i 

höghus) och Enskede Gård (där ungdomarna bor i villa). I Enskede Gård bor dock 

ungdomarna med båda sina föräldrar, medan de som bor vid Valla Torg i Årsta bara har 

tillgång till sin ena förälder, och då alltid mamman.  

 

När bebyggelsen beskrivs är det framför allt höghusen kring Valla Torg som gestaltas:  

 
Mikaela bodde på sjätte våningen med utsikt över Sandfjärdsgatan som i stort sett bestod av en 

enda lång och bred gata som kantades av höghus och låghus. Knutpunkten hette Valla Torg och 

bestod av matbutik, kvarterskrog och tobaksaffär. Henke tyckte inte om höjder och kände ett 

hisnande sug i magen när han kikade ner. Det duggregnade och regndropparna träffade honom i 

nacken och sipprade nerför ryggen. På parkeringen nedanför stod en vit bil med motorn på, 

avgasröken steg över träden. (s 34) Sandfjärdsgatan sträckte ut sig framför honom som en öde 

landningsbana. (s 274)  

 

I taket hemma hos Mikaela syns en fläck efter grannens vattenskada. Värden har lovat måla, 

men det blir aldrig av (s 90). Det är lyhört i lägenheten, som har gipsväggar (s 119). Det finns 

fler tecken på att höghuset är eftersatt:  

 
Mikaela sköt upp porten och tände lampan i trapphuset. Ljuset flimrade till några gånger innan det 

dog. Typiskt. Ingenting fungerade i deras hus. Bara inte hissen lagt av också. Det var i så fall inte 

första gången. Till hennes lättnad satt det ingen lapp på dörren om att hissen var ur funktion. (s 

267)  

 

Årsta beskrivs som ”den idylliska Stockholmsstadsdelen” (s 192): 

 
Det var en skön dag, solig och varm. Många var ute och joggade eller promenerade i den 

natursköna omgivningen. Men där uppe på berget var killarna ensamma. Utsikten var perfekt, inga 

träd skymde och de kunde se Södersjukhusets vita koloss breda ut sig på andra sidan viken och 

båtarna som gled fram på vattnet nedanför. (s 7) Årstaskogen/…/ett skogsområde i 

stockholmsstadsdelen Årsta /…/med sina många gångstråk är ett populärt utflyktsmål för 

Årstaborna. (s 58ff) 

 

Här finns trevliga och välbesökta restauranger och kvarterskrogar. Javasavi, kaféet vid Årsta 

torg, framställs som ungdomarnas stamfik.  

 

Johannas promenad genom Årsta en varm fredagskväll förstärker bilden av en trivsam miljö:  

 
Som vanligt genade hon över ängen, ett av de få grönområden som sparats i det tätbebyggda 

bostadsområdet. Det var fortfarande ljust och ganska mycket folk ute. På den stora gräsmattan 

spelade ett gäng brännboll och grillade. En frisbee svävade genom luften mellan en pappa och 

hans lille son. Det doftade grillos och nyklippt gräs. Nästan som hemma, tänkte hon upprymt. När 

hon kom fram till Skälderviksplan vinkade hon till en granne som satt på Årstafruns uteservering 

och drack öl. Ture, som han hette, var änkling och pensionerad byggarbetare och brukade ta sig tid 

att småprata när de stötte ihop i trapphuset. /…/ Han var inte ensam. Runt plastbordet på 

uteserveringen hade han samlat en lika grånad och ölmagad skara. (s 184f) 
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Ebba, den perfekta läkardottern som har goda framtidsutsikter och bor i villa i Enskede Gård, 

känner sig ”jättetrygg i Årsta” och väljer att gå ensam hemåt längs Sandfjärdsgatan (s 60ff).  

 

Vid sjutiden en kväll är det ganska mycket folk ute som rastar hunden, joggar, går stavgång 

eller bara tar en nypa frisk luft. Efter mörkrets inbrott är det dock fullständigt öde, vilket 

Stefan vet och drar nytta av (s 75). Bakom idyllen kan således också faror lura.  

 

Årsta framställs som det lilla lokalsamhället där alla känner alla, där grannar pratar med och 

hjälper varandra, och där rykten sprider sig fort (passim). 

 

Föräldrarnas livsstilar och förutsättningar spelar på olika sätt betydelsefulla roller i den bild 

som växer fram av förorten som plats. Mikaelas frånvarande pappa, som sviker och inte bryr 

sig om sin dotter då han har en ny familj (passim). Hägerns ensamstående och sjukskrivna 

mamma, änka efter en alkoholist, som bor i höghusområdet och helst skulle vilja börja jobba 

på sitt bibliotek igen, men tvingas ”knapra smärtstillande” (s 92). Mikaelas mamma 

(”förloraren”) som bor i det eftersatta höghuset med sin tonårsdotter och som har hoppat 

mellan servitrisjobb på olika sunkiga restauranger, är storrökare, jämt går i träningsoverall, är 

otränad och inte längre lika snygg som hon var när hon träffade pappa (s 20). Stefans 

dysfunktionella föräldrar, där socialtjänsten fått rycka in för att omhänderta barnet, p g a 

misstankar om misshandel i hemmet. Stefans mamma, som är heroinist, tar då sitt liv, och 

Stefan får bo hos sina morföräldrar i en trea i Årsta (s 279).  

7.7 Sammanfattning av analysen 

Här sammanfattar vi det vi tagit upp i analyskapitlet. Detta görs tematiskt utifrån våra 

analyskategorier där resultat och analys från de olika titlarna som utgör vårt empiriska 

material, vävs samman under respektive analyskategori. Med denna sammanfattning hoppas 

vi ge läsaren överblick och en samlad bild av analysen som helhet. 

 

Vanor och handlingssätt 

I Min Ella saknas helt inslag av ungdomsbrottslighet (om inte mobbning bör räknas dit). I En 

enda kväll förekommer handlingar som balanserar på gränsen till det olagliga. I de övriga fyra 

romanerna möter vi förortsungdomar (huvudpersoner och/eller andra ungdomar i deras 

närmaste omgivning) som handlar på ett sätt som leder till fängelse, ungdomsfängelse, 

behandlingshems- eller fosterhemsplacering. Oftast representeras de kriminella ungdomarna 

av pojkar, men i Med himlen som tak finns ungdomsbrottslingar av båda könen. Dessa 

ungdomar har som regel vuxit upp i hem med dysfunktionella och/eller ensamstående 

föräldrar. Särskilt vanliga är föräldrar med missbruksproblematik och ensamma mammor som 

vill men inte mäktar med att ta hand om barnen när de börjar hamna snett. Goda manliga 

förebilder saknas nästan helt.  

 

Svåra uppväxtförhållanden eller andra traumatiska händelser i ungdomarnas liv driver dem 

också till andra destruktiva vanor och handlingssätt än kriminalitet. Ett exempel på detta 

gestaltas i Isdraken, där Mik ständigt utsätter sig själv för livsfara både för att testa hur långt 

han kan gå innan det brister och för att överleva. Soya i Med himlen som tak agerar irrationellt 

och destruktivt i sina försök att fly från rädslorna efter våldtäkten och pappans hot om att 

skicka henne till Turkiet. Mikaela i Årstamördaren har inte lika traumatiska erfarenheter som 
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Soya och Mik, men besvikelsen över att pappan inte ser och bryr sig om henne driver henne 

in i ett självskadebeteende och hon ljuger och skadar också människor i sin närhet. 

 

Samtliga ungdomar i romanerna har tankar och drömmar om sin egen framtid. Några av dem 

saknar dock till en början självförtroendet eller vetskapen om att de skulle kunna påverka sina 

livsstilsval. Ofta finns då en koppling till den egna familjen och de vanor och handlingssätt 

som föräldrar och syskon har/har haft. Det som oftast blir vändpunkten är mötet med andra 

människor. Särskilt ofta tycks kärlek och förälskelser, men också känslan av att bli sedd, leda 

till insikter om den egna personen och de val man hittills gjort i sitt liv. Exempel på hur 

ungdomar tar beslut och förändrar sitt beteende ser vi t ex i En enda kväll och Shoo bre.  

 

Självförverkligande, utbildning, arbete, familj och trygghet är exempel på sådant som ingår i 

ungdomarnas förväntningar på livet. Att satsa på skolan och göra aktiva utbildningsval för att 

komma dit man vill är viktigt för flera av dem, medan det för andra finns annat som har högre 

prioritet. I Min Ella har både Ella och Lina klara bilder av vad de vill med sina liv. Ella vill gå 

teaterutbildning och Lina vill uträtta viktiga saker ute i världen. Esperanza i En enda kväll 

drömmer om ett liv som rap-artist. För Mikaela i Årstamördaren är det viktigt att inte bli en 

förlorare som sin frånskilda och outbildade mamma. För Mik i Isdraken är en nykter pappa 

den högsta drömmen och för Elias i Shoo bre kommer så småningom tanken på ett vanligt 

jobb och en vanlig familj att slå ut drömmen om att bli kung i förorten. 

 

Lina i Min Ella tar ställning i för henne viktiga frågor, hon räds inte att gå sin egen väg, 

Esperanza i En enda kväll protesterar i sina rap-texter mot snedvridna skönhetsideal. Många 

av de gestaltade ungdomarna i romanerna tar ansvar för sig själva och för andra och står upp 

för det de tror på.  

 

I En enda kväll beskrivs hur Martin och Esperanza (som bor i förorten) skiljer sig från 

Alexandra (som bor i villa och representerar en motsatsbild), framförallt till utseendet. I Min 

Ella reflekterar Ella, som flyttat till förorten från stan, över hur tjejerna i den nya skolan är 

klädda och att hon inte passar in. Matvanor och andra smakpreferenser hos ungdomarna 

varierar i romanerna. Vi gör intressanta iakttagelser där olikheter mellan ungdomarna 

framträder, men kopplar snarare detta till spörsmål om klass och etnicitet än till bilden av 

förortssamhället som sådant.  

 

Umgängesmiljöer 

En umgängesmiljö som dyker upp i alla sex romaner är skolan, där ungdomarna tillbringar 

mer eller mindre tid bland klasskamrater, lärare m fl. I skolan finns rum för positiv 

utveckling, kreativitet och engagemang. Ett sådant exempel återfinns i Shoo bre där Oscar och 

de andra som arbetar med skoltidningen har ett eget litet redaktionsrum i skolan. I skolan 

finns även platser där man kan dra sig undan. I Min Ella finns den illaluktande skoltoaletten 

där Lina får vara ensam och ifred. I Shoo bre går Elias och kompisarna till lastkajen utanför 

skolmatsalen för att få röka och prata ostört. Och när de nyförälskade Zeynep och Elias vill 

prata utan att väcka alltför stor uppmärksamhet, ses de i skolbiblioteket där eleverna också 

spelar spel och gör läxor. Skolan framställs ibland som en miljö där det är svårt att hitta 

vänner. I Min Ella hittar Ella ingen att umgås med förrän hon lär känna Lina och de andra 

flickorna som hamnat utanför eller mår dåligt av andra skäl. Fram till dess har Ella bara känt 

sig utanför i den nya skolan och blivit mobbad av tjejerna i klassen.  
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Flera av romanernas ungdomar söker sig av olika skäl bort från umgänge med andra. Exempel 

på sådana platser är Oscars eget rum i Shoo bre, Miks källare i Isdraken, kolonistugan och 

friluftsområdet i Shoo bre och kullen under brofästet i En enda kväll.  

 

Miljöer för gemenskap återfinns t ex i Med himlen som tak, där ungdomarna har en 

närliggande badklippa som de tillbringar mycket tid på. Där badar, fiskar och tältar de, men 

det är också en plats för kärleksmöten och konflikter. Replokalen hemma hos Chico i En enda 

kväll och kaféet vid Årsta torg och Henkes replokal i Årstamördaren är andra exempel. I En 

enda kväll är platsen under brofästet både en reträttplats och ungdomarnas ”egen” plats. 

 

I bl a Med himlen som tak och Isdraken utgör de utomhusmiljöer som beskrivs, som 

exempelvis torg, gator och byggarbetsplatser i de stadsdelar där ungdomarna bor, ofta platser 

för destruktiva handlingar, kriminalitet o dyl.  

 

En annan intressant iakttagelse vi gör är hur ungdomsgårdar i förorterna representeras. Det 

visar sig vara ett ovanligt inslag i de förorter som gestaltas. De två som dyker upp, signalerar 

två lite olika funktioner. I En enda kväll kan gården och den musikstudio som Esperanza och 

bandet använder inför raptävlingen ses som en plats för kreativt skapande. I Shoo bre framstår 

ungdomsgården snarare som en plats där personalen låter struliga ungdomar övernatta i smyg.  

 

Hemmet som umgängesmiljö skildras på flera olika sätt. Vi finner hem där misär, 

trångboddhet och brist på fungerande föräldrar gör tillvaron svåruthärdlig för de unga. Mik i 

Isdraken lever med en alkoholiserad pappa som Mik måste ta hand om när han kommer hem 

från skolan. Martins mamma i En enda kväll är bitter på livet och ägnar dagarna åt att se på 

gör-om-mig-program. Varken Mik eller Martin vill ta hem vänner. Hemmet representerar 

ibland en varm plats för gemenskap och umgänge. Vi ser hem där ungdomarna äter god mat 

tillsammans med familj och vänner. I flera av romanerna finns föräldrar (ofta ensamstående 

mammor) som engagerar sig i och umgås med sina ungdomar. I En enda kväll och Med 

himlen som tak finns alltid en säng över för den som behöver skydd. 

 

Begränsningar 

Frånvarande eller dysfunktionella föräldrar eller andra närstående vuxenförebilder är ett 

vanligt förekommande inslag i romanerna, och står för kanske den främsta begränsningen för 

de gestaltade tonåringarna. Det saknas således sådana grundförutsättningar för de gestaltade 

ungas livsvillkor, som fungerande och välmående föräldrar samt stabila hemförhållanden kan 

ge. I Isdraken och En enda kväll gestaltas mycket ensamma och övergivna tonårspojkar, som 

är satta att klara sig på egen hand, då deras föräldrar inte förmår att ta hand om sina barn. Mik 

i Isdraken ska dessutom inte bara ta hand om sig själv, utan känner även stort ansvar för sin 

pappa. Med himlen som tak och Årstamördaren skildrar också tydligt hur frånvarande eller 

svikande föräldrar har en negativ inverkan på de fiktiva ungdomarna, inte minst på deras 

självkänsla och självbild.   

 

Ekonomiska begränsningar kan urskiljas i flera av ungdomsromanerna.  I Isdraken och En 

enda kväll är denna begränsning speciellt tydlig och misären är påtaglig som följd, även om 

det givetvis finns andra villkor som har betydelse för dessa fiktiva ungdomars livssituation, 

som vuxna som brister i ansvar och omsorg. En konkret konsekvens är att de unga pojkarna i 

Isdraken och En enda kväll ofta inte får möjlighet att äta sig mätta. Andra markörer för de 

ekonomiska begränsningarna som syns i romanerna, är trångboddhet, ärvda kläder eller brist 

på kläder, brist på materiella ting. Det är i hem med ensamstående föräldrar som den 

ekonomiska bristen blir synlig. 
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Ungdomar med låg självkänsla gestaltas i flera av romanerna, och kan ses som en klar 

begränsning. Den låga självkänslan påverkar livssituationen negativt och är destruktivt 

nedbrytande, vilket skildras tydligt på flera håll. Ella i Min Ella ser väldigt mörkt på sin 

tillvaro och på sig själv, vilket förminskar hennes eget livsutrymme och därmed hennes 

livsmöjligheter. Martin i En enda kväll kan sägas dela denna svarta livssyn, åtminstone 

stundtals. För Mikaela i Årstamördaren övergår den låga självkänslan till och med i 

självförakt, vilket blir speciellt tydligt i och med hennes självskadebeteende. 

 

Att en invandrarbakgrund ger sämre livsmöjligheter och därmed en mer begränsad tillgång till 

olika livsstilsval, i förhållande till en ”helsvensk” bakgrund, uttrycks i såväl Shoo bre som En 

enda kväll.  

 

Förhinder beträffande relationer över religions- och kulturgränser är också ett fenomen som 

förekommer i vårt material. Detta skulle kunna ses som nära kopplat till begränsande attityder 

som rör flickors/kvinnors möjligheter att leva, agera och röra sig fritt i samhället. I Med 

himlen som tak uttrycker sig detta som våld mot kvinnor i olika former, vilket begränsar deras 

rörlighet i samhället och påverkar deras livsvillkor negativt.  

 

Vissa inslag av begränsande karaktär har vi kunnat urskilja i enstaka titlar, som exempelvis 

den kriminella livsstilen i Shoo bre, en begränsning som stänger ute en hel rad olika 

livsstilsval och möjligheter för tonåringen. Oro hos den fiktive tonåringen för det vuxenliv 

som väntar och att inte bli insläppt på arbets- eller bostadsmarknaden utgör inslag i Min Ella. 

 

Att avsaknad av en gruppgemenskap kan utgöra en begränsning i en ung människas liv, blir 

väl synligt i Min Ella. Ella får utan denna gemenskap svårt att bygga upp en stark identitet 

och en stabil självbild.  

 

Uttryck för frigörelse 

Handlingskraft, förändringsvilja och beslutsamhet hos de fiktiva ungdomarna kan vi se 

uttryck för i flera av romanerna. I Shoo bre är det Elias som har insett att hans kriminella 

livsstil utgör en begränsning för honom och som han därför vill bryta med. I Isdraken är det 

Mik som uppvisar en enorm livsvilja och kämparglöd i sin kamp att bryta upp från sina svåra 

livsvillkor och förändra den egna livssitutationen. Även Mikaelas beslutsamhet att bli något 

mer än sin mamma och de medvetna livsstilsval hon gör i samband med detta, är i 

Årstamördaren tecken på något som kan ses som en slags frigörelse. 

 

Ytterligare exempel på den handlingskraft vi urskiljer hos ungdomarna i romanerna, går att 

finna i gestaltningen av hur andra människors handlingskraft kan stå för frigörelsen, eller 

aktivt bidra till frigörelse för någon av de tonåriga romankaraktärerna. Andra människors mer 

eller mindre aktiva och medvetna ingripanden förändrar livet för den de ”räddar”. Mycket 

tydliga exempel är Suzan som bokstavligen räddar livet på Oscar på ett av höghustaken i Shoo 

bre och Lina som ingriper lika orädd och självklart, när Ella blir utsatt för grov kränkning i 

Min Ella. Jimmy i Med himlen som tak bidrar till att vännen Daniel på sikt beslutar sig för att 

frigöra sig från sin kriminella livsstil och därmed ge sig själv nya möjligheter. I 

Årstamördaren är det Hägerns mamma som hjälper Mikaela till frigörande insikter. 

 

Utbildning som ett sätt att potentiellt öka de egna livsmöjligheterna och möjliggöra för en god 

framtid, är något som återkommer i romanerna. I Shoo bre betonas detta särskilt, där det klart 

framgår att det för flera av karaktärerna är av betydelse att satsa på studierna för att kunna 
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förverkliga sina framtidsdrömmar. Många av de fiktiva ungdomarna är av romanförfattarna 

försedda med drömmar och framtidsplaner och utbildning kan i flera skildringar ses som en 

av de centrala nycklarna för att förverkliga dessa. 

 

Att nya platser/miljöer kan ge vidgade livsmöjligheter och stå som uttryck för frigörelse, ser 

vi exempel på i ett par av romanerna. Skildringen av Miks vistelse i den lilla norrländska byn 

Selet i Isdraken är full av kontraster gentemot livet i Stockholmsförorten Solna. Selet öppnar 

upp nya möjligheter för Mik och hopp om ett bättre liv. Även Mira i Med himlen som tak får 

nya chanser och andra valmöjligheter i och med flytten till ungdomshemmet. 

 

Vänskap och dess kraft och betydelse för individen tas upp i Min Ella, där den nyvunna 

vänskapen görs till ett tydligt uttryck för Ellas frigörelse. Hennes syn på tillvaron och sig själv 

blir märkbart ljusare. 

 

Det finns olika sätt till protester och att bjuda motstånd mot vedertagna livsstilar. I En enda 

kväll syns hiphopen/rappen som ett verktyg där Esperanza kan uttrycka sina 

ställningstaganden. 

 

Förorten som plats 

De förorter som utgör spelplats för de sex romanerna ligger alla i och omkring Stockholm, 

varav majoriteten bär autentiska namn. I En enda kväll har stadsdelarna visserligen påhittade 

namn, men de kan lätt associeras till verkliga platser i huvudstaden. Stockholm med omnejd 

utgör således en gemensam nämnare för alla våra sex romaner. I några av romanerna används 

förortsbegreppet i samband med beskrivningar av plats, i andra förekommer det väldigt 

sparsmakat eller inte alls.  

 

Personernas namn i förhållande till var de bor antyder både klasskillnader och ett vi-och-de-

perspektiv i En enda kväll. Martin Rask bor i Alsta medan Alexandra Morgonstierna bor i 

Lidingholm. I den fiktiva förorten bor arbetarklassen och ”invandrarna”. 

 

Undantaget Isdraken och Årstamördaren, finner vi i romanerna en gemensam bild som vittnar 

om bostadsområden med många kulturer och nationaliteter/etniciteter. I fyra av de sex 

romanerna ger ungdomarnas namn en antydan om samhällen där människor från många olika 

delar av världen lever. I dessa romaner finns människor med rötter i t ex Turkiet, Colombia, 

Chile, Ryssland, Irak och Sverige, och från husen hörs många olika språk och musik från 

olika delar av världen. Där etnicitet kommer på tal, får vi ofta veta att det finns få ”svenskar” i 

området/skolan, t ex i En enda kväll och Shoo bre. Att problematik som t ex rasism och 

hederskultur/-våld förekommer, ser vi i Min Ella och Med himlen som tak.  

 

I Med himlen som tak uttalas inte vilken typ av bebyggelse som finns där ungdomarna bor och 

lever. Berättelsen antyder dock att den ena förorten (Sätra) erbjuder en otryggare miljö än den 

andra (Traneberg). I de övriga romanerna domineras förortsplatsen uttryckligen av 

höghusområden och betongbebyggelse och bilder där förorten som plats framstår som ödslig, 

förslummad, sliten och eftersatt. Alsta i En enda kväll är t ex ett skrämmande 

betonghusområde, en labyrint av höghus. Men även ”betongklossar” kan vara vackra, i alla 

fall i skymningen i Shoo bre. Och med skogar, sjöar, badklippor, friluftsområden och 

kolonilotter runt knuten, har flera av dessa stadsdelar också natursköna omgivningar, som t ex 

i Shoo bre, Med himlen som tak och Årstamördaren.  
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På samma sätt som bebyggelsen ofta representeras av dystra och negativt laddade bilder, 

beskrivs ungdomarnas skolor gärna med hjälp av inslag som betong, äckliga toaletter, långa 

och många korridorer, stökiga matsalar, gråtande eller taskiga lärare, mörka utrymmen och 

bilder av mobbning o dyl. Det ser vi i Min Ella, Shoo bre m fl. Skolan framställs dock även 

som en plats där det finns ungdomar och vuxna som ser och bryr sig, som vågar höja rösten 

och tar ansvar och agerar, vilket bl a syns i Shoo bre och Isdraken.  

 

I gestaltningen av befolkningen i de sex romanerna syns människor som (oavsett härkomst) är 

arbetslösa, outbildade, sjukskrivna, fattiga, missbrukande, hemlösa och kriminella. Men vi 

finner också människor som har utbildning och/eller arbete, lever aktiva liv, är socialt 

engagerade och kulturellt intresserade, t ex en del föräldrar i Årstamördaren och En enda 

kväll. Föräldrar/vuxna som är frånvarande och sviker eller inte mäktar med ansvaret för sina 

ungdomar finns representerade liksom ansvarskännande och medkännande föräldrar/vuxna 

som fungerar och är delaktiga och närvarande i ungdomarnas liv och leverne, se t ex Med 

himlen som tak och Årstamördaren.  
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8. Diskussion och slutsatser   

Syftet med vår uppsats har varit att undersöka hur samtida svensk ungdomslitteratur 

eventuellt bidrar till att bilda, förstärka och artikulera sociala representationer av förorten. Vi 

har utifrån detta försökt bilda oss en uppfattning om den litterära gestaltningen av ungdomars 

livsvillkor i samtida förortsskildringar, genom att undersöka vilka bilder och berättelser som 

representerar den fiktiva förortsmiljön och de fiktiva unga som lever i denna specifika 

samhällskontext. Genom att studera litterära framställningar av en samhällskontext som i 

andra medier ofta skildras stereotypt och baserat på fördomar, kan vi skapa förståelse för vilka 

föreställningar och eventuella fördomar som bibliotekens litteraturförmedling bidrar till att 

bevara, sprida eller förändra. Här följer nu en diskussion kring resultatet och analysen, belyst 

mot bakgrund, tidigare forskning och de teorier vi tagit stöd i. Vi tar utgångspunkt i våra 

frågeställningar och avser att ge diskuterande svar på dessa. Här utvecklas och fördjupas 

resonemang från analysen. Först behandlas de fyra delfrågorna var för sig.  

 

Då vi i diskussionen kring delfrågorna avser att nå ett svar på vår övergripande frågeställning 

vill vi gärna påminna om hur denna fråga löd: 

 Hur skildras förorten i samtida ungdomslitteratur utifrån de bilder och berättelser, 

däribland sociala representationer, som framträder i de gestaltade verken? 

 

Hur skildras förorten utifrån de livsstilar som framträder i de gestaltade verken?  

Vi har funnit en mängd varierande livsstilar som tillsammans ger en nyanserad bild av 

förorten. Fonden eller utgångspunkten för berättelserna präglas dock ofta av sådana inslag 

som i bl a Sernhedes och Hammaréns forskning kring ungdomar i förortsområden belysts som 

stereotypa och schablonartade föreställningar. Flera av ungdomarna i de fiktiva förorterna har 

vuxit upp utan närvarande pappor och med kriminellt belastade storebröder, vilket på olika 

sätt påverkat deras livsstilsval. Goda manliga förebilder är i samtliga våra romaner mycket 

sällsynta och en mängd ensamstående mammor mäktar inte med att ta hand om och vägleda 

sina vilsna och strulande tonåringar. Fram tonar en förortsbild där många ungdomar tillåts 

leva och lever efter sina egna regler. De snattar, hackar sig in i andras datorer, stjäl bilar, 

spränger bankboxar, misshandlar, rånar och mördar. I de flesta fall är de unga brottslingarna 

pojkar, men vi ser också exempel på flickor som begår brott och agerar destruktivt. I Shoo bre 

är Elias en av dem som får axla rollen som den kriminelle förortskillen. Ganska snart visar det 

sig dock att han faktiskt också har andra sidor. Vartefter handlingen framskrider, utvecklas 

både bilden av Elias och Elias själv. Han visar sig vara en komplex ung kille – som de flesta 

andra människor. Han kan visserligen inte motstå frestelsen att tjäna tusenlappar på sina 

meriter som skicklig biltjuv, men han förstår att hans vanor och handlingar i slutänden 

kommer att förstöra för honom själv och han känner dessutom ett ansvar gentemot familjen. 

Han vill hjälpa sin mamma och vara en god förebild för sina yngre bröder och han vill 

engagera sig i skolan. Elias jämför sin livsstil med alternativa möjligheter och börjar så 

småningom agera på ett sätt som visar att han är på väg att skapa sig en ny livsstil. Det visar 

sig i Alfvén-Erikssons studie att brottslingar i samhällsskildringar ofta försöker ta sig ur en 

ond cirkel. Denna tendens ser också vi hos flera av romanernas förortsungdomar, som oftast 

lyckas ta sig ur ett negativt beteendemönster. Den fiktiva förorten framstår således som ett 

samhälle där det finns gott om ungdomar som på olika sätt hamnat snett, men som både har 

ambitioner och förmår att komma till rätta i livet om de bara möter rätt människor och får rätt 

stöd.  
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Romanernas tonårspojkar och i viss mån flickor driver runt i förortscentra, istället för att vara 

i skolan eller hemma. Andra umgängesplatser, som vi känner igen från Liebergs studie, 

beskriver alternativ till det egna rummet, nämligen de trapphusnära rummen, rummen mellan 

husen och torget. Dessa och liknande platser fyller olika funktioner i romanerna, gemensamt 

är dock att umgänget där ofta präglas av ett kriminellt och destruktivt beteende. Många av de 

undanskymda reträttplatser som beskrivs erbjuder också frizoner för ungdomar som bor trångt 

eller har svåra hemförhållanden. Detta behov, att få dra sig undan i ensamhet, ser vi också 

tydligt i berättelserna. Det finns få ungdomsgårdar i vårt empiriska material. Detta tycker vi 

speglar en verklighetstrogen bild i senmoderniteten, där många unga saknar egna mötesplatser 

i sin närmiljö. De två ungdomsgårdar som gestaltas utgör dessutom två mycket intressanta 

inslag i skildringen av förorten som plats. I Shoo bre finns en fritidsledare som lovar Elias och 

hans kompisar att de kan få sova på gården utan att han kommer att larma. Det är 

underförstått att fritidsledaren vet att killarna ska stjäla en lastbil och att de därför inte kan gå 

hem den aktuella natten. Denna fritidsledare är som vi ser det inte någon uttalat god förebild 

och ungdomsgården i den fiktiva förorten ställs därmed inte i någon direkt ljus dager. I En 

enda kväll får vi en helt annan bild av ungdomsgårdens roll i förortssamhället. Faktum är att 

det är den enda plats i Alsta som skildras enbart genom positiva representationer. Här finns ett 

kafé och en utrustad musikstudio där ungdomarna kan boka in sig för att spela in sin musik. 

Vi får ett intryck av en trevlig och inbjudande plats för kreativa möten och aktiviteter.  

 

Ungdomarna beger sig sällan utanför den egna förorten för att umgås med sina vänner. Ofta 

används istället platser i den närliggande offentliga miljön där ungdomarna, som Lieberg 

beskriver, kan uppleva någonting meningsfullt enskilt eller i grupp. De finner reträttplatser, 

men också interaktionsplatser i sitt närområde. Lieberg menar att detta dels beror på att den 

lokala miljön är den miljö ungdomarna behärskar och känner sig trygga i, men i de romaner vi 

läst, är det inte alltid denna bild som framträder. Det är inte en trygg plats. Trots detta stannar 

alltså flertalet i området. Det Lieberg kallar hemorienterade ungdomar, ser vi få av. Vi tolkar 

detta som att hemmet är en negativt laddad plats som flera av dem helst vill slippa. Några 

föreningsorienterade ungdomar förekommer inte heller i de sex förortsskildringarna. De 

gestaltade ungdomarna har sällan nära kontakt med sina föräldrar eller andra vuxna. Det är 

således nästan uteslutande kamraterna och de ostörda platserna som präglar skildringen av 

förorten här.  

 

Giddens menar att livsstil inte är något som går i arv, utan snarare något man lägger sig till 

med, att grupptryck, synliga förebilder och socioekonomiska förhållanden påverkar 

ungdomarna i deras livsstilsval. Detta kan sägas gälla också för ungdomarna i de förorter som 

skildras i de sex romanerna. Några av dem saknar inledningsvis självförtroendet eller 

vetskapen om att de kan påverka sina livsstilsval. Andra är medvetna om att det finns andra 

sätt att leva på och vill bryta mönstret. Efter hand öppnar sig också nya möjligheter. Ofta får 

de tillgång till alternativa livsstilsval genom möten med andra människor och erfarenheter. 

Flera av dessa ”andra” människor finns i ungdomarnas omedelbara närhet, d v s i ett och 

samma förortssamhälle. Majoriteten av ungdomarna i romanernas förortsområden är nämligen 

inte det minsta kriminella, utan tvärtom studiemotiverade, omtänksamma och ansvarsfulla 

unga, som strävar efter att skapa sig en egen identitet och en trygg plattform i livet. Och även 

om det inte skildras i någon större utsträckning, så finns här också trygga hemförhållanden 

och föräldrar som både orkar, vill och kan bry sig om sina barn. Här tycker vi att de 

analyserade verken bryter mot gängse skildringar och ger en mer allsidig bild av 

förortsverkligheten. De flesta av ungdomarna i romanerna har också framtidsplaner och 

drömmar som de vill förverkliga. Vi ser engagerade unga som med olika medel reagerar och 

agerar när de upplever orättvisor och brister i samhället eller i sin omedelbara närhet. I de sex 
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romanernas förortssamhällen finns således både några som följer invanda livsstilsmönster och 

grupptryck och andra som på ett kreativt och positivt sätt söker påverka både sin egen 

situation och sin omgivning.  

 

Ziehe uppmärksammar att det utmärkande för dagens sociokulturella situation är den mängd 

livsstilar som ungdomar i dagens samhälle kan iaktta och uppleva, överallt i samhället och i 

massmedia. Alternativa livsstilar, som på detta sätt står ungdomarna till buds, är dock inte 

alltid möjliga eller åtminstone väldigt svåra att uppnå, vilket kan leda till en besvärande 

känsla av ambivalens och av att inte ha gjort de rätta valen. Sernhede pekar på 

genomslagskraften hos det mediala flödet av information och bilder som tvingar sig på 

individen. De verklighetsbilder som medierna skapar tenderar att bli verkligare än den 

verklighet som grundas i individens egna erfarenheter. Denna ambivalens och rädslan för att 

välja fel är tydlig i vårt empiriska material. Lina i Min Ella funderar kring sina valmöjligheter 

inför framtiden. En rädsla kan anas i hennes ifrågasättande av betygshets och 

utbildningsmåsten. Tänk om man väljer fel? Hon bestämmer sig för att det inte kan hända 

något, men fortfarande finns ett rätt och ett fel. Mikaela i Årstamördaren skräms av tanken på 

att bli som sin mamma. Hennes rädsla för att bli en förlorare grundar sig delvis i de 

värderingar och bilder hon fått av vad som är bra respektive dåliga livsstilar, men också i ett 

dåligt självförtroende och en osäkerhet i huruvida hon faktiskt kan välja annorlunda. Elias 

bild av sitt framtida jag som kungen i förorten, kan dels kopplas till den massmediala tematik 

som Hammarén beskriver att killarna i hans studie använder i sitt identitetsskapande, dels till 

Elias strävan att motbevisa sin far som lämnat familjen i sticket. Han ska minsann lyckas, mot 

alla odds. De ungdomar som gestaltas har alla funderingar kring den egna personen, de jämför 

sig med andra människor och upplever krav och förväntningar på hur livet bör levas. De 

livsstilar och möjligheter som står de fiktiva ungdomarna till buds riskerar att begränsas av 

sådant som socioekonomisk underlägsenhet och massmediernas svartvita skildringar av 

förortskillar. Men i just de förorter som våra sex romaner skildrar ligger världen öppen också 

för andra livsstilsval, även om det som regel tar ett tag innan ungdomarna upptäcker detta.  

 

Hur skildras förorten utifrån de begränsningar som framträder i de gestaltade verken? 

Förorten skildras i stor utsträckning som en plats präglad av svåra livsvillkor, som utgör 

begränsningar för de gestaltade ungdomarna. En bild som framträder är delvis hur ungdomar 

lever under ekonomiska begränsningar i olika utsträckning. Det ser olika ut hur svåra 

konsekvenser en ekonomisk begränsning får och hur stor påverkan det har på livsvillkoren i 

stort. I vissa av skildringarna kan en skral ekonomi bara anas och görs inte till något större 

hinder för de gestaltade unga människorna. Det finns samtidigt exempel på hur den 

ekonomiska bristen får mer allvarliga konsekvenser, där avsaknad av basala ting som mat och 

värmande kläder uppenbart bidrar till en svår situation för de unga karaktärerna. Det är 

uteslutande i hem med ensamstående föräldrar som den ekonomiska bristen blir synlig. När 

det kommer till svåra livsvillkor synliggörs dock i romanerna framförallt hur viktiga vuxna, 

som föräldrar eller andra närstående, antingen saknas eller inte förmår ta hand om eller vara 

ett stöd för sina barn. Avsaknaden av fungerande viktiga vuxna att identifiera sig med och 

som står för kärlek, tillit, trygghet, omsorg och ansvar utgör ett av de mörkare stråken, tillika 

den kanske främsta begräsningen för de fiktiva ungdomarna i vår studie. Vi ser exempel på 

utsatta ungdomar i förorten som tvingas ta hand om både sig själva och ibland även sina 

föräldrar. Likheten med de ”kompetenta överlevnadskonstnärer” som SBI funnit genom sina 

analyser över de senaste årens barn- och ungdomsboksutgivning är stor. De unga skildras som 

självständiga aktörer utan påtagligt inflytande från ansvarstagande vuxna. En sådan 

representation ser vi i Mik och gestaltningen av hans livssitutation i Isdraken. Det omöjligt 

stora ansvaret han känner för sin gravt alkoholiserade pappa hämmar Mik i hans egen 
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utveckling. Hans situation är på god väg att utplåna honom själv och hindrar honom från att 

leva. Han anstränger sig hårt för att dölja sina svåra hemförhållanden för omgivningen, vilket 

kan vara nog så begränsande. Vi ser Martin i En enda kväll som även han skäms för sina 

hemförhållanden och som fått en tung börda att bära på grund av en förälder som inte räcker 

till och som inte orkar. Det bör här understrykas att bilden av frånvarande och dysfunktionella 

eller oförmögna vuxna, sannolikt inte begränsar sig till att gälla enbart förortsskildringar utan 

tycks vara en mer utbredd tendens, sett till SBI:s analyser. Enligt SBI är en gemensam 

nämnare för många av de samtida ungdomsböckerna i stort att skildringar av vuxnas 

oförmåga att ta hand om sina barn står i fokus. I de sex romaner som vi studerat är det dock 

förorten som utgör spelplatsen, vilket medför att representationen av de vuxna karaktärerna 

också bidrar till skildringen av denna specifika samhällskontext.  

 

Även i Hammarland & Hasselblads studie om hur ungdomar skapar identitet i några svenska 

ungdomsromaner, pekar författarna på hur de unga huvudpersonerna i böckerna i stor 

utsträckning saknar vuxna att prata med. De finner vidare att det för alla huvudpersonerna är 

av största vikt för deras välbefinnande att få skapa berättelsen om sig själv i samspel med 

andra människor. Då de inte har tillgång till några vuxna som kan vara del i detta samspel, blir 

det ofta jämnåriga personer som hjälper till att skapa berättelsen om självet. Sernhede tar i och 

med detta upp att i det senmoderna samhället, vari ungdomsromanerna i vår studie utspelar 

sig, är kamratgruppen av central betydelse och ett nödvändigt övergångsområde där 

ungdomen kan ägna sig åt viktiga experiment med den egna identiteten. Ziehe betonar likaså 

kamratgruppens viktiga roll i en ung människas utveckling och menar att en viktig del av att 

vara ung, är att vinna erkännande från jämnåriga och vuxna. Det är viktigt att tillhöra en 

grupp och genom att vara en del av denna får individen erkännande och en grupptillhörighet. 

Det går också att få detta erkännande genom att vara självständig, men det är få unga som är 

starka nog att göra sig fria från det sociala trycket. I vår studie får vi i och med gestaltningen 

av Ella i Min Ella ett tydligt exempel på hur avsaknad av en gruppgemenskap kan utgöra en 

klar begränsning i en ung människas liv. Ella måste i stor utsträckning på egen hand orientera 

sig i det senmoderna samhället, utan gruppens stöd. Detta är något som kan ses som hindrande 

för henne i hennes kamp att bygga upp en stark identitet och en stabil självbild. Överlag har 

dock de gestaltade ungdomarna i förorten i vår studie till väsentlig del tillgång till denna 

viktiga kamratgemenskap, vilket måste ses som särskilt betydelsefullt då det många gånger 

saknas fungerande vuxna.  

 

Flera av de ungdomar som framträder i romanerna karaktäriseras av en mycket låg eller 

nästintill utplånad självkänsla, vilket förminskar och begränsar deras livsutrymme och därmed 

livsmöjligheterna. I Årstamördaren går det även att prata om självförakt i och med 

romankaraktären Mikaela och hennes destruktiva självskadebeteende. Denna låga självkänsla 

som kännetecknar några av de fiktiva förortsungdomarna kan sannolikt delvis bottna i 

avsaknaden av närhet till en trygg vuxen, i upplevelsen av att inte bli sedd eller i känslan av 

utanförskap i förhållande till kamratgrupper eller till samhället i stort. En skev självbild kan 

ge en väldigt mörk syn på den egna tillvaron, vilket synliggörs i några av romanerna. Vi 

skymtar även en oro för framtiden och det kommande vuxenlivet hos några av ungdomarna i 

romanernas förortsområden. Denna oro uttrycks bland annat genom Ella och Lina i Min Ella 

och hos Mikaela i Årstamördaren. Ella och Mikaela har det gemensamt att de inte vill bli som 

sina mödrar, vilka de betraktar som mer eller mindre misslyckade.  

 

Ur skildringarna framträder en bild av en förortsverklighet där ungdomars eget 

handlingsutrymme begränsas i olika utsträckning. I Med himlen som tak finns en ständigt 

närvarande rädsla för våldet, ett våld som finns i såväl hemmet som ute på gatan. Framförallt 
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är det flickorna i romanen som är offer för våldet och som bär på denna rädsla som hindrar 

dem från att röra sig fritt, vilket klart begränsar deras livsutrymme. I Shoo bre tar det 

begränsade handlingsutrymmet sig uttryck genom att relationer över religions- eller 

kulturgränser möter svårigheter och långt ifrån alltid accepteras. I bägge dessa romaner 

förstärks bilden av flickornas begränsade handlingsutrymme av att de skickas till släktingar i 

Turkiet (föräldrarnas hemländer) som en konsekvens av att de tagit sig för stora friheter eller 

gjort något som anses felaktigt i deras föräldrars/fäders ögon.  

 

En kriminell livsstil kan framstå som ett hinder att tillgodogöra sig andra mer önskvärda 

livsstilar, vilket blir särskilt synligt i gestaltningen av Elias tillvaro i Shoo bre. Kriminalitet 

förekommer i flera av romanerna i vår studie och utgör ett inslag i skildringen av 

förortssamhället som helhet, men de begräsningar som framhävs som avgörande för de 

gestaltade ungdomarna är ofta helt andra. Däremot blir det tydligt hur kriminella 

våldshandlingar är en direkt orsak till den rädsla som flera av de kvinnliga romankaraktärerna 

i Med himlen som tak begränsas av, vilket vi tar upp här ovan. Vi ser en intressant tendens i de 

romaner vi analyserat. Förorten som samhälle skildras ofta som en miljö där kriminalitet ingår 

i bakgrundsbilden, men de flesta av de ungdomar som gestaltas är som regel fullt laglydiga 

unga vars liv begränsas av helt andra saker.  

 

Hur skildras förorten utifrån de uttryck för frigörelse som framträder i de gestaltade verken? 

I mångt och mycket tonar bilden av ungdomar i förorten fram som själva förmår agera och 

hitta uttryck för frigörelse. Skildringar av handlingskraftiga ungdomar återkommer i hela vårt 

empiriska material. Drivkrafterna varierar i de olika romanerna, och det kan handla om 

kampen för överlevnad eller en önskan om att kunna göra andra val i livet. Gemensamt för de 

gestaltade förortsungdomarna är dock, som vi ser det, en stark vilja till förändring av de egna 

livsvillkoren och en önskan om en bättre framtid. De är medvetna om den stora mängd 

livsstilsval som senmoderniteten bjuder, men som inte självklart är nåbara utan mycken 

målmedveten ansträngning och drivkraft från dem själva. Här kan det vara på sin plats att åter 

belysa begreppet livsmöjligheter, som hos Giddens sätts i relation till vilka potentiella 

livsstilar som finns tillängliga. Att det finns en mängd valmöjligheter betyder inte att alla val 

är öppna för alla individer, men det existerar enligt Giddens trots allt en mängd livsstilsval. 

Han menar att för att öka livsmöjligheterna och därmed möjligheterna att välja andra 

livsstilar, är det av betydelse att kunna frigöra sig från förtryckande situationer, som han 

menar att framförallt människor som lever under socialt utsatta villkor befinner sig i. I vår 

studie kan vi genom de aktuella skildringarna klart urskilja hur ungdomar som lever i förorten 

befinner sig i mer eller mindre förtryckande situationer, speciellt kopplat till svåra 

hemförhållanden. För dessa kan vi tydligt se hur uttrycken för frigörelse i huvudsak handlar 

om att bryta sig loss från den situation de befinner sig i. För Mik i Isdraken tolkar vi det som 

ett mycket påträngande och omedelbart behov att få till stånd en förändring, medan det i andra 

romaner i vår studie kan vara fråga om mer subtila förändringar som leder till frigörelse och 

ett utvidgande av livsmöjligheterna mer på sikt. I samband med detta kan vi också i 

förortsskildringarna i olika utsträckning skönja tecken på motstånd mot de livsvillkor som 

utgör de fiktiva ungdomarnas verklighet, vilket vi väljer att se som uttryck för frigörelse, eller 

åtminstone försök till frigörelse. I gestaltningen av Mikaela i Årstamördaren kan vi se hur hon 

är på väg att skapa motbilder och en slags motidentitet eller avstånd i förhållande till modern 

för att förvissa sig om att hon får ett bättre liv. Hon vill så småningom kunna betrakta sig själv 

som en vinnare, inte en förlorare, därför satsar hon målmedvetet på sig själv och på att gå en 

annan väg. Även Esperanza och Martin i En enda kväll visar var och en på sitt sätt tecken på 

motstånd. Den förstnämnda i form av rapmusik med egenproducerade texter där egna 

ställningstaganden och reaktioner mot orättvisor och vedertagna livsstilar i samhället fritt kan 
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artikuleras. Den sistnämnda genom att gå emot förväntningarna från sin mamma när han får 

en oväntad inkomst och istället för att lägga denna på mat till dem båda (något som borde vara 

förälderns hela ansvar) väljer att satsa på och investera i sig själv och sin egen framtid.   

 

Hos de fiktiva ungdomar som befolkar romanernas förorter kan vi se hur drömmar och 

framtidsplaner ges stort utrymme och är något som hänger nära samman med 

förändringsviljan som genomsyrar romanerna. För några av de fiktiva förortsungdomarna är 

dessa drömmar kopplade till det kommande vuxenblivandet och hur man önskar att livet ska 

se ut längre fram, främst beträffande sysselsättning och karriärvägar. En väg att gå för att 

uppfylla och förverkliga dessa drömmar och framtidsplaner och på så vis få en förändring till 

stånd, åtminstone på sikt, är enligt några av romanförfattarna att satsa på utbildning. Det kan 

vi se tydligt i Shoo bre, men detta synliggörs även i Min Ella, En enda kväll, Med himlen som 

tak samt i Årstamördaren, om än inte lika explicit. Denna form av ungdomsrepresentationer, 

där positiva och ambitiösa egenskaper lyfts fram, upplever vi som starkt kontrasterande till de 

negativt laddade sociala representationer som beskrivs i t ex Hammaréns och Sernhedes 

forskning. I de romaner vi analyserat artikuleras en mängd sociala representationer, ofta i 

form av stereotyper, vilket torde bidra till att förstärka fördomar om förortssamhället och de 

unga som lever där. Men genom att de skönlitterära skildringarna också ger röst åt ungdomar 

som bryter mot allmänt vedertagna och negativa beskrivningar, menar vi att de även kan bidra 

till att förändra kollektiva attityder och värderingar kring förortssamhället.   

 

Några av de gestaltade ungdomarna hittar uttryck för frigörelse genom främst andra 

människor i deras närhet i form av förälskelser som öppnar ögonen och vänner som ställer 

upp och bryr sig om. Många gånger visar det vi funnit beträffande uttryck för frigörelse att 

förändring förutsätter just möten med andra människor och att det ibland faktiskt är den andra 

människan som så att säga frigör genom att visa nya möjligheter och sätt att tänka på. I Min 

Ella representeras detta av Lina. Hon tycker och tänker mycket, men agerar också. Hennes 

handlingskraft uppenbarar sig tydligt när hon är den som ensam agerar för att sätta stopp för 

den grymma mobbningen av Ella. Hon själv blir som en slags kvinnlig ”superhjälte” – en 

sådan som hon själv saknar i film, böcker och serier. Hon blir den som räddar. Detsamma 

gäller för Jimmy i Med himlen som tak och hans självklara beslut att resa till Istanbul för att 

försöka få Daniel att komma tillbaka och avtjäna sitt straff och ta tag i sin utbildning, så att 

deras gemensamma planer på att starta egen bilverkstad kan bli verklighet. Jimmy visar här 

både handlingskraft och en stark tro på att också Daniel har en framtid. I Shoo bre är det 

Suzan som försetts med denna handlingskraft som blir väl synlig när hon bevisar för Oscar 

uppe på höghustaket hur stark vänskapen och förmågan att visa den kan vara. Zeynep och 

Elias förälskelse i henne, hjälper honom att se sig själv med andra ögon, vilket får honom att 

omvärdera sitt liv. Mikaela i Årstamördaren kommer genom mötet med Hägerns mamma till 

värdefull insikt om föräldrars ansvar och svek, vilket kan bidra till att frigöra henne själv från 

skuldkänslor. 

 

I ett par av romanerna framstår förorten som en destruktiv plats att leva på, och 

levnadsvillkoren där som så svåra, att byte av miljö blir den utväg som kan leda till frigörelse 

för den gestaltade unga människan. Den nya tillvaron utanför förorten möjliggör för 

romankaraktären att utvecklas och denne ges utvidgade livsmöjligheter. När Mik i Isdraken 

får flytta till den lilla byn Selet och där dras in i nya positivt laddade gemenskaper med både 

jämnåriga och vuxna som lever i en helt annan kontext, ger det honom flera tydliga vägar bort 

från det förödande liv han lever med sin missbrukande pappa och sin kriminella storebror. 

Skillnaderna mellan de olika livsstilarna synliggörs, och Mik blir medveten om möjligheterna 
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och även om det är nära att sluta illa, blir resultatet att han fått möjlighet att förändra sin 

livsstil i en positiv riktning. 

 

Hur skildras förorten som plats? 

Våra sex romaner utspelar sig i och omkring olika typer av förortssamhällen. För att vi ska 

kunna uttala oss om hur dessa skildras har vi även undersökt hur de representeras i egenskap 

av plats. Vilken typ av bebyggelse finns där, hur ser husen och den närmaste omgivningen ut, 

vilka är de människor som rör sig och lever i området, hur skildras skolor, ungdomsgårdar o 

dyl? Genom vår analys synliggör vi varierande beskrivningar av förortsplatsen. Många av 

dessa liknar de negativt laddade sociala representationer som bl a Berglund, Ristilammi och 

Ericsson et al belyser i sina studier kring föreställningar om förorten. Andra bilder av förorten 

som plats är förhållandevis ovanliga i de ungdomsromaner vi analyserat. 

 

Olika former av bebyggelse skymtar i vårt empiriska material, men höghusområden och 

betongbebyggelse dominerar. Fram träder en ödslig, förslummad och sliten miljö, 

skrämmande för besökare. I Shoo bre får vi förvisso också veta att även ”betongklossar” kan 

vara vackra, åtminstone i skymningen och under ett ögonblick då Oscar funderar på att ta sitt 

liv. I hans förort finns inte heller bara höghus, utan också radhus. Den fiktiva förorten består 

också av annat än huskroppar. Med skogar, sjöar, badklippor, friluftsområden och kolonilotter 

runt knuten, har flera av förorterna faktiskt också natursköna omgivningar där ungdomarna 

vistas. Flera av de gestaltade förorterna representeras därför delvis också av mångfasetterade 

miljöbeskrivningar som signalerar trygghet och trivsel och inte bara fult, fattigt och farligt.  

 

Två av romanerna är särskilt intressanta att jämföra beträffande hur förortsplatsen framställs. I 

En enda kväll utgör platsbeskrivningarna närmast ett huvudtema, där stark betoning läggs på 

skillnader mellan förorten och villaområdet. Här blir det uppenbart att förorten som plats 

skildras i egenskap av höghusområde, miljonprogram och betongförort och att dess motsats 

utgörs av det intilliggande villaområdet. Denna roman är mycket explicit beträffande vad som 

är förort och vad som inte är det, och förortsrepresentationerna utgörs nästan genomgående av 

negativt laddade stereotyper. I Med himlen som tak får läsaren tvärtom knappast en enda 

beskrivning av bebyggelsen och förortsbegreppet förekommer endast vid något enstaka 

tillfälle, och då i ett mindre värdeladdat uttryck. Ungdomarna bor i två olika stadsdelar, den 

ena aningen mörkare skildrad än den andra. De bor i lägenhet, men vi får inte veta i vilken typ 

av hus. Det finns inte heller några antydningar om att bostäderna skulle vara fula eller 

eftersatta. Vi får således i denna roman en jämförelsevis neutral och värderingsfri bild av två 

bostadsområden på var sin sida av huvudstaden. Sett till hela vårt empiriska material, kan 

dessa två romaner sägas utgöra två ytterligheter beträffande gestaltningen av förorten som 

plats. Den ena artikulerar och förstärker med betoning negativa sociala representationer av 

förorten, och bidrar därmed till att cementera föreställningar om förorten som en dålig plats. 

Den andra ger en bredare och relativt värderingsfri skildring av förorten som plats, med 

mycket få stereotypa bilder av just förortsplatsen och bidrar därför, ur vår synpunkt, istället 

till att förändra förortsrepresentationen.  

 

En annan viktig aspekt på hur förorten skildras som plats handlar om hur de människor som 

lever där framställs. Vi ser här en tydlig gemensam nämnare. I de fiktiva förorterna bor 

framförallt människor som lever under socialt utsatta villkor, såsom ekonomisk fattigdom, 

utanförskap, missbruk och arbetslöshet. Ungdomsbrottslingar, ofta huvudpersoners syskon 

eller andra ungdomar i området, förekommer också i flera av romanerna. En annan 

återkommande berättelse är den om pappan som lämnat familjen och den ensamma mamman 

som får kämpa hårt för familjens uppehälle. I de skönlitterära förorterna finns få vuxna som 
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utgör goda förebilder för sina barn och ungdomar. Några enstaka hem gestaltas som 

fungerande, varma och trygga uppväxtmiljöer. Oftast sammanlever föräldrarna i dessa hem, 

men det förekommer också positiva exempel med ensamstående föräldrar, dock alltid 

mammor. I flera av romanerna skildras förorterna som mångkulturella och mångetniska 

samhällen. Då detta gestaltas synliggörs också en utanförskapsproblematik, som regel 

kopplad till etnicitet och/eller kultur. Romanernas förorter skildras utifrån dessa 

representationer främst som områden där dålig ekonomi, sociala problem och utanförskap är 

vanligt, men den totala bilden blir ändå inte fullt så negativt fixerad som den t ex Ericsson et 

al finner i samhällsrapporteringen, då de fiktiva förorterna också rymmer andra bilder, som t 

ex arbetande människor, fungerande vuxna och skötsamma och kloka ungdomar.  

 

I några av verken är skolan huvudscen och en väl representerad plats. Här är trist betong, 

smutsiga toaletter, utarbetade och elaka lärare, mörka utrymmen och mobbning exempel på 

hur representationen tar sig uttryck. Den fiktiva förortsskolan är ful och inte så kul att vara i. 

Men tack vare att där också finns öppna och välbesökta skolbibliotek, skoltidningar där 

eleverna får utrycka sig fritt, och medkännande och ansvarsfulla kamrater, blir helhetsbilden 

av skolan ändå inte uteslutande negativ. Här finns även utrymme för nyanser som skildrar en 

trivsam, kreativ och trygg miljö.  

 

Utifrån ovanstående diskussion ska vi här diskutera den övergripande frågan och utveckla 

svaret i relation till vårt syfte som varit att undersöka hur samtida svensk ungdomslitteratur 

eventuellt bidrar till att bilda, förstärka och artikulera sociala representationer av förorten.  

 

Hur skildras förorten i samtida ungdomslitteratur utifrån de bilder och berättelser, däribland 

sociala representationer, som framträder i de gestaltade verken? 

Med hjälp av textanalys, som är en vanlig metod inom litteratursociologin, har vi berett oss 

möjligheten att angripa ett forskningsproblem som annars riskerar att förbli outrett i en 

biblioteks- och informationsvetenskaplig sfär. Tidigare ingick litteraturvetenskapen i 

utbildningen, men när den försvann blev också de texter som bibliotekarier ansvarar för att 

köpa in och förmedla satta i skuggan. Vi anser att det är en självklarhet att vi som 

litteraturförmedlare bör veta vad vi förmedlar. Med utgångspunkt i att bibliotek och 

bibliotekarier har som en viktig uppgift att genom s k ’direkt’ förmedling uppmuntra till 

läsande och förmedla skönlitteratur till barn och ungdomar, och då litteraturförmedlaren enligt 

Tveit spelar en stor roll för hur läsaren upplever och tolkar boken då själva förmedlingen 

ingalunda är en neutral företeelse, bör vi rimligen också ha kunskap om vilka samhällsbilder 

och sociala representationer vi bidrar till att sprida, skapa eller förändra. Om vi knyter detta 

resonemang till vår studie, torde nämligen litteraturförmedlingen med all sannolikhet bidra till 

att påverka den unga läsarens uppfattningar och tankar om förorten.  

 

Hammarén diskuterar hur kategoriseringar kan bidra till att begränsa individens 

handlingsutrymme till de föreställningar som förknippas med denna kategorisering, men han 

menar också att individen ”blir till” genom kategoriseringen och att motbilder kan konstrueras 

med stereotypen som fond. Vi tänker att skönlitteratur som tar avstamp i sådana sociala 

representationer som förmedlar en ensidig eller stereotyp bild av ett samhälle, riskerar att 

bidra till att en kollektiv kunskap baserad på fördomar uppfattas som ”fakta”. Ungdomar 

befinner sig i en period i livet där identitetsskapande utgör en väsentlig aspekt på tillvaron. 

Skönlitteratur sägs kunna bidra till unga människors självbild och identitetsutveckling. Därför 

menar vi att just ungdomslitteraturens sätt att representera en samhällskontext som ofta i 

andra uttrycksformer framställts med hjälp av fördomsfulla stereotyper, är särskilt intressant 

att granska och tolka.  
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Om vi ser tillbaka på tidigare forskning gällande bilden av förorten i främst massmedia träder 

en mörk, dyster och problemfylld bild fram. I Ericsson et al:s rapport Miljonprogram och 

media: Föreställningar om människor och förorter beskrivs hur ett fåtal Stockholmsförorter 

får symbolisera och representera bilden av förorten. Författarna pekar på hur de massmediala 

skildringarna är stereotypa till såväl form som innehåll och hur den metaforik som framträder 

handlar om eller anspelar på avvikelser. I förortskontexten är de avvikelser som skildras 

negativa avvikelser från normen. Dessa sociala representationer, ofta ensidigt negativa 

framställningar, blir till så småningom vedertagna ”sanningar” om förorten. Typiskt för 

sociala representationer är enligt Chaib, att de ofta leder till fördomar, i detta fall fördomar om 

förorten. Ristilammi beskriver hur medias eländesbeskrivningar av förorten Rosengård i 

Malmö påverkar invånarna negativt och menar att den påtvingade konstruktionen av 

annorlundahet framstår som problematisk. Invånarna är kritiska mot den bild som media ger 

och mot hur media väljer att belysa förorten. Den stämmer inte alltid mot den bild som de 

själva har. Detta är intressant att jämföra med det Johansson Rissén liksom Eriksson & Nordin 

lyfter fram kring förorten i sina studier av arbetarlitteratur, där det är skönlitteratur riktade till 

vuxna som undersöks. Det framgår i båda uppsatserna att beskrivningen av förorten 

genomgående är mycket negativt laddad. En mörk samhällsbild målas upp, präglad av 

arbetslöshet, segregation och ojämlikhet. Romankaraktärerna som lever i förorten gestaltas 

som uppgivna och maktlösa. De har gett upp hoppet om att samhället ska förändras och att de 

ska få det bättre. Det speglar känslan av att ha en röst som inte räknas, att inte kunna påverka 

sin situation. Det förekommer rikligt med markörer för misär och förortsmiljön uttalas som 

dålig för människor. Enligt Johansson Rissén har författarna till dessa romaner fått kritik från 

litteraturkritiker för den ständigt närvarande misären. Några menar att betoningen på misären 

riskerar att skymma bokens egentliga tema och normalitet som ju också finns i förorten. De 

skönlitterära förortsskildringarna för vuxna tycks alltså inte skilja sig nämnvärt från 

massmediernas skildringar. Det går här att känna igen de ”eländesbeskrivningar” som bland 

andra Ristilammi åsyftar. Vi har i vår studie bl a velat undersöka hur de skönlitterära 

skildringarna bidrar till denna påtvingade konstruktion av annorlundahet och hur 

ungdomsromanerna väljer att belysa förorten. Framställer även ungdomsförfattarna förorten 

som negativt avvikande? Eller ryms andra mer mångfasetterade representationer i de 

skönlitterära skildringarna?  

 

Vi finner rikligt med markörer för misär och svåra förhållanden i våra sex romaner, speciellt 

uttalat är detta i Isdraken och En enda kväll. Det är på ett sätt utgångspunkten för hur några av 

våra fiktiva ungdomar ser på världen och framtiden. Men i deras mörker finns trots allt ljus, 

och flera av dem finner olika sätt och vägar för att ändra förutsättningarna för sig själva och 

andra. Till skillnad från de ovan nämnda studierna kan vi nämligen samtidigt lyfta fram 

skildringar där misären inte tar överhanden och där, åtminstone delvis, mer sammansatta och 

nyanserade bilder framträder. Barn- och ungdomslitteratur sägs ofta vilja förmedla hopp till 

de unga läsarna. Detta är troligen en förklaring till att den mörka samhällsbilden i 

skönlitteratur för ungdomar på olika sätt nyanseras, om vi ser till de ungdomsromaner som 

ingår i vår studie. Vi skulle ändå vilja börja med att konstatera att också den svenska samtida 

ungdomslitteraturen, så långt vi nu kan uttala oss med tanke på vårt högst begränsade urval, 

ger eländesbeskrivningar och framställer förorten som negativt avvikande i stor utsträckning 

och på så vis bidrar till att förstärka den schablonartade bilden av förorten som en dyster och 

begränsande miljö att leva i. Sett till vårt empiriska material, tycks själva 

grundförutsättningen i en ungdomsroman som utspelar sig i förortsmiljöer vara att livet där 

präglas av fattigdom, frånvarande, missbrukande eller på andra sätt oförmögna föräldrar, mer 

eller mindre kriminella ungdomsgäng och slitna hemmiljöer. I några romaner är denna bild en 
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slags utgångspunkt. Det är t ex nästan alltid eftersatta, ödsliga och fattiga höghusområden som 

gestaltas. Radhusområden och villaområden nämns, men beskrivs inte. Att inte beskriva dessa 

områden antyder på så sätt skillnader. Förortsbegreppet i de sex romanerna är således oftast 

synonymt med höghus, betong och miljonprogram, som regel med negativa konnotationer. De 

sociala representationerna av förorten som s k betongförort förstärks både uttryckligen och i 

underförstådd mening. Det är nämligen inte alltid explicit uttalat att det ena området är en 

förort eller att det andra inte är det. I Årstamördaren används t ex inte förortsbegreppet alls. 

Årsta omtalas genomgående som stadsdel. Olika delar av stadsdelen beskrivs på olika sätt. 

Årsta beskrivs ofta som en idyll, medan Valla torg, den del av Årsta där flera av ungdomarna 

bor, framstår som fult, slitet och otryggt. Det angränsande villaområdet i Enskede, där de 

ungdomar som lever med båda föräldrarna bor, saknar närmare beskrivningar. Genom att 

ämnesorden förorter och Årsta ingår i katalogposten, och då Valla torg utgör huvudscenen i 

berättelsen, kan förortsbegreppet osökt – trots att det aldrig förekommer i romanen – kopplas 

till bilden av det eftersatta och otrygga höghusområde som Valla torg får representera, d v s 

en typisk negativt laddad social representation av förorten. Kanske fyller bilden av den farliga 

och skrämmande förorten i just denna roman, en spänningsskapande funktion, på samma sätt 

som den farliga och avvikande boven, som Alfvén-Eriksson fann i 1960-talslitteraturen. Men 

främst kanske bilden av den eländiga förortstillvaron i de romaner vi analyserat bidrar till att 

väcka medkänsla och en längtan hos läsaren att huvudpersonen ska få ett bättre liv. Alfvén-

Eriksson menar i sin studie att litteraturen visar och förklarar verkligheten och gestaltar 

väsentliga frågor, och att den därigenom spelar en viktig roll i det offentliga samtalet. Detta 

resonemang tycker vi även kan gälla för de förortsskildringar vi analyserat. 

Förortsverkligheten kan i våra böcker ofta vara svår, men genom personporträtten växer oftast 

också en annan sida fram. Skönlitteraturen kan på detta sätt eventuellt bidra till att skapa nya 

representationer och förändra attityder om förorten. 

 

Fagerströms studie om hur läraren framställs i barn- och ungdomslitteraturen visar även den 

på att det är de mörka bilderna, av i hennes fall skolan och dess lärare, som ofta dominerar. 

Hon konstaterar att de unga läsarna inte förskonas från att möta elaka lärare som inger 

eleverna skräck och det är vanligt med lärare som inte ser sina elever eller vad som pågår i 

klassen. Hon betonar dock att det framförallt ändå är vanligast med skildringar där såväl 

negativa som positiva porträtt ryms inom ett och samma verk. Fagerströms resultat visar att 

det finns barn- och ungdomsböcker som bidrar till nya infallsvinklar, medan de samtidigt lätt 

kan skymmas av alla schablonartade alster som dominerar hennes empiriska material. Detta 

ser vi som intressant att koppla till vår studies resultat. De unga läsarna av 

förortsskildringarna förskonas inte de heller från att möta ”mörka” och ”svåra” bilder av 

förorten och ungas livsvillkor där. Beträffande förortsporträtten har vi kunnat konstatera 

utifrån vårt resultat att de negativt laddade porträtten ofta samsas med de positiva inom en och 

samma bok. Romanernas förorter porträtteras främst som områden där dålig ekonomi, sociala 

problem och utanförskap är vanligt, men den totala bilden blir ändå inte fullt så negativt 

fixerad som den t ex Ericsson et al finner i samhällsrapporteringen, då de fiktiva förorterna 

också rymmer andra positivt laddade bilder, som t ex arbetande människor, fungerande vuxna 

och skötsamma och kloka ungdomar. Precis som vi i vår uppsats lyfter fram medias roll som 

en viktig påverkansfaktor avseende vilken bild av förorten som framträder i litteraturen, 

betonar även Fagerström denna faktor avseende bilden av läraren och skolan. Hon menar, 

liksom vi, att det är de negativa bilderna som dominerar i media, och i mediebevakningen är 

det spektakulära av störst intresse. Denna dragning till det spektakulära har i 

ungdomslitteraturen sin motsvarighet i den så kallade idyllfobin, som företrädesvis offrar 

nyanserna för det slående, enligt Fagerström. 
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I samband med detta funderar vi över om inte den stundtals brutalt nattsvarta bilden av ungas 

livsvillkor i förorten ibland också kan ses som nödvändig, eftersom det för många unga är en 

sann bild och som belyser en verklighet som uppenbarligen existerar i senmoderniteten, en 

bild som möjligtvis inte ens bör eller kan förskönas. Här kan vi nämna Miks omänskligt svåra 

levnadsförhållanden i Isdraken. Det kanske är en nödvändig skildring att ge, för att på så sätt 

rikta ljuset mot svåra förhållanden som faktiskt utgör villkoren för en del unga människor i 

vår samtid. Det är en hård verklighet som speglas i Isdraken och författaren har inte på något 

sätt väjt för eller valt bort de mörka sidorna av det nutida förortssamhället i sin skildring av en 

socialt mycket utsatt ung människas verklighet. Han har ”uppsökt helvetet” för att använda 

Sonja Svenssons ord, och någon idyllisering finns här inget utrymme för, åtminstone inte i 

beskrivningen av förortsverkligheten. Romanen belyser ur flera aspekter ett samhälle som 

många förmodligen inte har någon önskan att se, den verklighet som Mats Berggren ansåg 

vara en författares uppgift att visa på. Det vi upplever som tydligt stereotypa sociala 

representationer av förorten kan därför troligen både bidra till att artikulera och förstärka den 

mörka och kanske fördomsfulla bild vi känner genom massmedierna och bidra till att skapa 

förståelse kring sådana förutsättningar och livsmöjligheter som ungdomar i Miks svåra 

livssituation är begränsade till.  

 

Sammantaget ger dock de sex romanerna i vår studie en mer nyanserad bild av den fiktiva 

förortsverkligheten, och de rymmer också andra bilder och fler nyanser. De sammansatta 

porträtten av ungdomarna i flera av romanerna bidrar i mångt och mycket till denna bild. I 

exempelvis Shoo bre synliggörs detta då bokens karaktärer får bli till något mer än bara 

schabloner, det blir inte enbart svart eller vitt. Elias är också något annat än att enbart 

begränsas till en misslyckad brottsling med svåra hemförhållanden. Han får även vara 

studiemotiverad och ambitiös, målmedveten, omtänksam och känslosam. I Shoo bre får vidare 

även naturen visst spelrum och förorten får vara vacker. Den bild av förorten som där 

förmedlas, via några naturlyriska scener och där även betongen ibland uppfattas som vacker, 

rymmer fler nyanser och hör inte till den som vi är vana vid att få via massmedia. Vi får via 

de skönlitterära skildringarna även bilder av studiemotiverade och engagerade ungdomar med 

ambitioner och det finns faktiskt också trygga hem med omsorgsfulla och ansvarstagande 

föräldrar i de gestaltade förorterna. Majoriteten av ungdomarna lever visserligen tillsammans 

med bara den ena föräldern, men vi möter också ett antal ungdomar som har tillgång till bägge 

sina föräldrar. Berättelserna i vårt material rymmer också drömmar och framtidstro, gestaltat i 

form av framåtblickande unga romankaraktärer. Vi ser engagerade unga som med olika medel 

reagerar och agerar när de upplever orättvisor och brister i samhället eller i sin omedelbara 

närhet. De fiktiva ungdomarna tar ton och ger sin bild av förortsverkligheten. De 

representeras bland andra av Esperanza i En enda kväll som använder rappen för att uttrycka 

sina ställningstaganden, medan Oscar och Suzan i Shoo bre genom skoltidningen gör sina 

röster hörda. I de sex romanernas förortssamhällen finns både några som följer invanda 

livsstilsmönster och andra som på ett kreativt och positivt sätt söker påverka såväl sin egen 

situation som sin omgivning. Förorten i de sex verken kan därutöver ses som en plats för 

möten som öppnar upp nya möjligheter och de fiktiva ungdomarna ingår till övervägande del i 

trygga och stärkande kamratgemenskaper. Här framträder alltså tydliga bilder och berättelser 

som sällan ges utrymme i andra medier. Dessa representationer, som vi väljer att se som 

nyanser i ungdomsromanerna, kan potentiellt medverka till att bilda nya sociala 

representationer av förorten.  

 

Jodelet beskriver hur institutioner och informella eller massmediala kommunikationsnätverk 

medverkar vid uppkomsten av representationer, genom social påverkan och manipulation. 

Dessa representationer ger i sin tur upphov till spontana ”teorier”, olika versioner av 
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verkligheten som gestaltas i bilder och koncentreras i ord som är laddade med betydelser. De 

sex ungdomsböcker vi analyserat ger på detta sätt flera bilder av förorten och de ungdomar 

som lever där än gestaltningar i många andra medier. Romanerna skildrar andra versioner av 

förortsverkligheten än de vi är vana vid från t ex tidningar och teve, versioner som nyanserar 

den sociala representationen, vilket vi menar i förlängningen kan bidra till att förändra 

attityder och föreställningar om vad förort är. Alfvén-Eriksson menar att det porträtt av en 

förbrytare som en skönlitterär skildring kan ge ofta blir mer inträngande och kommer läsaren 

närmare än den bild man får i dokumentära framställningar. Det är något som vi tydligt kan se 

i vår studie med avseende på förorten. Den skönlitterära formen i sig ger sannolikt större 

utrymme till att kunna skapa och uttrycka mer sammansatta, mångfasetterade och nyanserade 

porträtt än vad exempelvis en dagstidning kan. Vi anser vår studie vara mycket angelägen, då 

den dels avser att avslöja hur skönlitteratur på olika sätt kan förstärka stereotypa 

framställningar av och fördomar om förorten. Men vår studie kastar också ljus över de ”nya” 

sociala representationer av förorten som skönlitteraturen, i vårt fall ungdomsromanen, kan 

bidra till att skapa, sprida och etablera hos sin publik. Det vi finner genom vår studie är 

således att förortssamhället i sin skönlitterära form, åtminstone i de sex samtida 

ungdomsromaner vi analyserat, skildras genom en mängd olika bilder och berättelser som på 

olika sätt kan bidra till att både cementera, förändra och kanske också skapa nya sociala 

representationer av förorten.  

 

Visserligen har vi funnit att eländesbeskrivningar av olika slag ofta utgör utgångspunkter i 

berättelserna. Det kan t ex börja med att en karaktär är kriminell eller agerar destruktivt på 

annat sätt. Under handlingens gång utvecklas dock personen och förändrar sin livsstil i en 

positiv riktning. Den sammanlagda skildringen ger då en nyanserad och mångfasetterad bild 

av den unga förortskillen eller tjejen. Likaså kan författaren måla upp trista och hemska 

bostadsområden med hjälp av ”kända” och negativt laddade sociala förortsrepresentationer, 

för att sedan berätta hur förortsmiljön också har andra sidor, att det ofta finns natursköna 

omgivningar och blandad bebyggelse, att de flesta av ungdomarna satsar på skolan och tar 

ansvar, har drömmar och är kreativa och att det finns vuxna som både vill och kan bry sig etc.  

 

De förorter som gestaltas i de sex romanerna framstår vidare i mångt och mycket som negativt 

laddade miljöer. Livet i dessa fiktiva miljöer präglas nämligen ofta av fattigdom, frånvarande, 

missbrukande eller på andra sätt oförmögna föräldrar, mer eller mindre kriminella 

ungdomsgäng och slitna hemmiljöer. Det är en mycket dyster och problemfylld förortsbild 

som förmedlas. De analyserade verken artikulerar på detta sätt sociala representationer av 

förorten och bidrar således också till att förstärka den stereotypa och schablonartade bilden av 

förorten. Dessa sociala representationer kompletteras dock med andra mer mångfasetterade 

skildringar, framförallt genom sammansatta och nyanserade porträtt av en del av romanernas 

unga karaktärer. Bland de ungdomar som skildras finns ett antal mer eller mindre kriminellt 

belastade unga. Förorten skildras på detta sätt som ett samhälle där ungdomsbrottslighet utgör 

ett vanligt inslag. I vissa fall är den kriminella livsstilen själva utgångspunkten för 

romankaraktären, men fokus ligger då på utvecklingen och frigörelsen från denna tillvaro. Vi 

finner dock att flera av de fiktiva förortsungdomarna redan från början är studiemotiverade, 

engagerade och framåtblickande unga människor. Likaså skildras de gestaltade förorterna som 

samhällen där det också finns trygga hem och ansvarstagande föräldrar. Trots att romanernas 

förorter således nästan genomgående porträtteras som områden där dålig ekonomi, sociala 

problem och utanförskap är vanligt, blir den totala bilden ändå inte fullt så negativt fixerad 

som den som forskare finner i den massmediala samhällsrapporteringen, då de fiktiva 

förorterna också rymmer andra bilder, framför allt av de fiktiva ungdomarna, som kan sägas 
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vara mer positivt laddade. Vi anser således att de analyserade verken i flera avseenden bryter 

mot gängse skildringar och ger en mer allsidig bild av förortsverkligheten. 

 

När vi sammanfattar de viktigaste slutsatserna vi kan dra utifrån resultatet av vår 

undersökning, ser vi att svensk samtida ungdomslitteratur i likhet med massmedia, i många 

avseenden skulle kunna sägas artikulera och bidra till att förstärka den stereotypa och 

schablonartade bilden av förorten då det främst via eländesskildringar är den dystra och 

problemfyllda bilden som lyfts fram i ljuset. Förorten framställs som negativt avvikande. De 

romaner vi analyserat, skildrar därmed förorten på ett sätt som kan bidra till att bekräfta och 

förstärka vedertagna sociala representationer, och kanske fördomar, om förorten. Men det 

ryms även andra mer mångfasetterade skildringar av förorten i de utvalda verken. Inte minst 

görs detta i och med de sammansatta och nyanserade porträtten av en del av romanernas unga 

karaktärer, som uppvisar en mångfald egenskaper. I romanerna skapas därmed möjligheter för 

mer mångsidiga bilder och berättelser att bre ut sig, där en positiv utveckling och förändring 

många gånger ges utrymme. Dessa representationer, som vi väljer att se som nyanser i 

ungdomsromanerna, kan potentiellt medverka till att bilda nya sociala representationer av 

förorten. Vi ser således att romanerna även innehåller sådana representationer som kan bidra 

till att förändra attityder och föreställningar som bygger på fördomar. Inte sällan ryms dessa 

sinsemellan olika representationer inom en och samma roman. 

8.1 Avslutande reflektioner och förslag till vidare forskning 

Att problematisera bilden av förorten måste inte nödvändigtvis vara av godo. Vår uppsats 

skulle därför mycket väl kunna anses bidra till såväl artikulerandet som förstärkandet av den 

negativt laddade förortsbild vi tar som utgångspunkt för undersökningen. Vi anser dock att en 

kritisk granskning av sådana skildringar som vårt urval speglar, nämligen samtida 

ungdomslitteratur där förorten ofta utgör samhällskontexten, också kan bidra med värdefull 

kunskap för bibliotekarier och litteraturförmedlare som arbetar läsfrämjande mot ungdomar, 

genom att den kan öka medvetenheten om sådana värderingar som förmedlas såväl i 

litteraturen som av den som förmedlar litteraturen. Skönlitteraturens väsen är allt annat än 

neutral (Thorhauge 1995, s 188). Lika lite är själva litteraturförmedlingen en neutral aktivitet. 

Att som bibliotekarie och litteraturförmedlare förhålla sig aktiv och kritisk till materialens 

innehåll är något som både Tveit och Thorhauge lyfter fram som väsentligt. Genom vår 

studie, där vi analyserar en samhällskontext som är vanligt förekommande i moderna 

ungdomsromaner, hoppas vi att vi lyckas uppmärksamma bibliotekarier och andra 

litteraturförmedlare på vilka bilder av förortsverkligheten som skildras i den samtida 

ungdomslitteraturen, men också på vad själva förmedlingen av sådana samhällsskildringar 

kan bidra till när det gäller skapandet, bekräftandet och spridandet av olika attityder och 

värderingar kring (i detta fall) förorten. En aktiv och engagerad litteraturförmedlare bör i vårt 

tycke även besitta sådana kunskaper. Vi belyser härmed en viktig aspekt på den kompetens 

som en bibliotekarie bör ha för att lyckas i sin roll som mellanhand mellan de unga läsarna 

och litteraturen, nämligen bokkunskapen. Vi menar dessutom att de slutsatser vi kunnat dra i 

vår studie, visar på värdet av litteraturförmedlingen i ett större perspektiv, som ett bidrag i det 

offentliga samtalet, såtillvida att bibliotekarien och litteraturförmedlaren torde kunna påverka 

samtalet genom att förmedla litteratur som nyanserar och/eller cementerar föreställningarna 

om förorten.  

 

Hur mycket av våra egna fördomar speglas egentligen i vår analys? Bidrar vi själva genom 

vår studie till att förstärka och bekräfta stereotyper och fördomar om förorten? Vi har funderat 



 

 

77 

kring frågor som dessa under hela vårt analysarbete och anser det viktigt att synliggöra detta 

för läsaren. Vi är således medvetna om dessa risker och har ansträngt oss för att upptäcka fler 

nyanser i skildringarna av förorten än den svartvita stereotypa. Vidare är våra 

ställningstaganden givetvis färgade av våra egna ”kunskaper” om världen och om den 

specifika samhällskontext vi fokuserar. Att våra respektive kunskaper inkluderar sådana 

värderingar och attityder som ingår i en kollektiv kunskap (vardagskunskap) är lika 

ofrånkomligt. Vi har med detta i åtanke, under hela arbetet med uppsatsen och särskilt i 

analysprocessen, återkommande och kritiskt diskuterat våra reflektioner kring och tolkningar 

av olika former av representationer, exempelvis vad som kan sägas vara en stereotypisk 

representation eller en fördom och vad som inte är det. Vi är också medvetna om att det vi har 

valt att se som t ex en stereotyp framställning, av någon annan kan upplevas som en 

nyanserad skildring.  

 

Under uppsatsarbetets gång har vidare ett återkommande dilemma för oss varit vad som 

egentligen kan betraktas som sociala representationer. Alla bilder och berättelser som 

synliggörs i de sex ungdomsromanerna kan ju egentligen ses som representationer, men hur 

kollektiva de är, det har vi upplevt som svårt att uttala oss om. Vi har i och med detta haft 

funderingar på om vi eventuellt hade kunnat angripa vårt material med hjälp av diskursanalys 

och vad vår studie då hade kunnat visa som vår nuvarande analys inte lyckats med. 

 

Vårt urval på sex titlar kan betraktas som litet och det vore av den anledningen intressant att 

se hur resultatet hade sett ut med ett större urval. En undersökning av samtliga 51 titlar som i 

SSB:s katalog etiketterats med förortsbegreppet, eller av alla samtida ungdomsböcker som 

utspelar sig i en modern förort – oavsett vad katalogposterna anger – hade möjligen kunnat 

avslöja andra bilder av denna specifika samhällskontext. Vi menar trots detta att resultatet av 

vår undersökning faktiskt har en räckvidd som sträcker sig utöver de böcker som ingår i 

undersökningen. Den bild som framträder överensstämmer i stora delar och på ett uppenbart 

sätt med såväl SBI:s analyser av barn- och ungdomsböcker som med den vedertagna 

massmediala förortsbild som bekräftats av forskare i ett antal olika vetenskapliga discipliner. 

Det är också tydligt att vår undersökning visar på hur skönlitterära texter kan nyansera en bild 

som i massmediala skildringar domineras av stereotypa representationer. Vi vågar därför 

hävda att vår undersöknings resultat ur den aspekten är representativ för även annan samtida 

ungdomslitteratur där livet i det moderna förortssamhället utgör ett tema. 

 

Att just biblioteket, d v s litteraturförmedlaren, ligger bakom själva etiketteringen tycker vi 

också är synnerligen intressant, då detta ur ett förmedlarperspektiv kan påverka hur läsaren 

upplever och tolkar den bok hon/han läser (Tveit 2004, s 27). Ett förslag till vidare forskning 

är därför en studie där ämnesordsfrågan fokuseras och där man undersöker hur 

förortsbegreppet används i bibliotekskataloger. Vilka värderingar speglar detta bland 

bibliotekarier och andra som indexerar och etiketterar barn- och ungdomsromaner? Vidare 

skulle vi gärna se en likadan studie som vår, men med ett uttalat genus- eller klassperspektiv 

på romaner som utspelar sig i förorten. Vi har själva under arbetets gång återkommande 

kommit in på frågor där det känts väldigt nära att tala om och lyfta fram såväl genus- som 

klassaspekter, men undvikit att ta med dessa i uppsatsen med hänsyn till att den då skulle 

breda ut sig alltför mycket. Att med utgångspunkt i samma frågeställningar och syfte som i 

vår studie, göra en jämförande analys av förortsskildringar från olika tidsperioder vore också 

intressant, då detta skulle kunna visa på eventuella attitydförändringar över tid.  
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9. Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar samtida ungdomslitteratur som utspelar sig i en förortskontext. 

Enligt Svenska Barnboksinstitutet utspelar sig nutida samhällsskildringar i 

ungdomslitteraturen ofta i förorters betongbebyggelse, en miljö som har sina rötter i det 

moderna samhället. Just denna typ av förortssamhälle utgör inte sällan ämne för 

samhällsdebatten och likställs ofta med problem när den omtalas i exempelvis massmedia, 

vilket är något som vi båda har reagerat på och haft funderingar kring. Den mörka och 

problemtyngda bilden av förorten refererar i stort sett uteslutande till ”betongförorten” eller 

”miljonprogrammen”, som vi uppfattar det. Därför vill vi med denna uppsats skapa oss en 

uppfattning om vilka bilder och berättelser som är framträdande i gestaltningen av fiktiva 

ungdomar och deras livsvillkor i just denna specifika samhällskontext, d v s i den fiktiva 

förorten.  

 

Vår uppsats skrivs inom en litteratursociologisk ram med ungdomslitteratur i fokus. Inför 

uppsatsarbetet har vi inte kunnat finna några litteratursociologiska studier med särskilt 

intresse för förortskontexten bland den forskning som gjorts inom BHS, ett faktum som vi 

menar stärker vår studies angelägenhet. I det moderna samhället, det samhälle som en av vår 

samtids främsta samhällsteoretiker, Anthony Giddens, benämner senmoderniteten, spelar 

mediernas förmedling av erfarenheter stor roll för hur människors uppfattning om världen 

skapas. Detta finns väl dokumenterat i forskning och utredningar inom olika områden. Dessa 

undersökningar visar att det är en fixerad negativ bild som dominerar, där förorten och dess 

invånare nästan uteslutande uppmärksammas som problem. Sådana värderingar, som 

framförallt massmedia bidrar till att etablera och sprida kring bilden av förorten, förminskar 

och laddar således också förortsbegreppet med negativa konnotationer. Därigenom får och 

behåller vi i våra medvetanden en bild av verkligheten, där allt det där ”negativa” är 

sanningar.  

 

Sett ur ett litteratursociologiskt perspektiv skildrar skönlitteraturen det samhälle som den är en 

del av. Den samhällsbild som förmedlas kan utgöra såväl en avbildning av en igenkännlig 

verklighet, som en omtolkning av en yttre verklighet. Bilder och berättelser som kommer till 

uttryck genom sådana samhällsskildringar, kan på olika sätt bidra till att skapa, bibehålla och 

förändra det sätt på vilket människor upplever sin omgivning och sig själva. Sådana bilder och 

berättelser kan refereras till som sociala representationer, vilka utgör kollektiva föreställningar 

om olika fenomen i vårt samhälle. Dessa kan ge upphov till olika versioner av verkligheten 

och består inte sällan av stereotyper som ofta bidrar till fördomar om de olika fenomenen. Satt 

i en bibliotekskontext innebär detta att biblioteken genom urval och förmedling medverkar till 

att sprida föreställningar av samhället.  

 

Vårt syfte är, utifrån det som beskrivs ovan, att undersöka hur samtida svensk 

ungdomslitteratur eventuellt bidrar till att bilda, förstärka och artikulera sociala 

representationer av förorten.  

 

Utifrån syftet har vi formulerat följande övergripande frågeställning: 

 Hur skildras förorten i samtida ungdomslitteratur utifrån de bilder och berättelser, 

däribland sociala representationer, som framträder i de gestaltade verken? 

 

Utifrån denna har vi formulerat fyra delfrågor: 

 Hur skildras förorten utifrån de livsstilar som framträder i de gestaltade verken? 
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 Hur skildras förorten utifrån de begränsningar som framträder i de gestaltade verken? 

 Hur skildras förorten utifrån de uttryck för frigörelse som framträder i de gestaltade 

verken? 

 Hur skildras förorten som plats? 

 

I kapitlet Tidigare forskning och litteraturgenomgång presenterar vi forskning kring bilder och 

föreställningar specifikt i relation till förort, där det bl a framkommer att massmediala 

skildringar av utvalda förorter får stå som symboler för eller representera bilden av förorten 

och ungdomarna där.  

 

Vårt teoretiska ramverk består av två delar och utgörs av dels Giddens teorier om det 

senmoderna samhället, vari våra ungdomsromaner utspelar sig, och de livsvillkor som 

senmoderniteten skapar. Livsstilar, livsmöjligheter, begränsningar samt frigörelse är centrala 

begrepp hos Giddens och som våra frågeställningar samt vår analysmodell utgår ifrån. Den 

andra delen av teorin är teorin om sociala representationer. I korthet handlar teorin om hur 

människor sinsemellan bildar en kollektiv föreställning om världen runtomkring. Denna 

föreställning, eller representation, utvecklar de tillsammans till en form av vardagskunskap. 

Att ta stöd i denna teori är betydelsefullt för oss, då vi med hjälp av ovan nämnda begrepp 

som Giddens gett oss, avser att försöka synliggöra vilka bilder och berättelser, ibland i form 

av sociala representationer, som framträder i vårt material. På så vis kan vi få en uppfattning 

om vilken samhällsbild och vilka värderingar om förorten som förmedlas i skönlitteratur för 

ungdomar. 

 

Vår metod är den kvalitativa textanalysen, vilken syftar till att ta fram det väsentliga 

innehållet genom en noggrann läsning. Med hjälp av denna metod analyseras texten genom 

intensiv läsning och genom att frågor ställs till texten. Urvalet består av sex samtida 

ungdomsromaner, utgivna under perioden 2003-2007. Att de valda ungdomsromanerna skulle 

skildra samtida liv i förorten ur någon aspekt var ett centralt urvalskriterium, med tanke på 

syftet med vår uppsats. Samtliga romaner i urvalet har det gemensamt att de i Stockholms 

stadsbiblioteks katalog beskrivs med hjälp av förortsbegreppet. 

 

Med stöd av Giddens och med utgångspunkt i våra frågeställningar, har vi skapat en 

analysmodell bestående av fem kategorier som ger oss verktyg att angripa, analysera och 

tolka vårt material. Vårt resultat och analys visar att de olika romanerna sinsemellan ger 

väldigt olika bilder av förorten, men att de också har gemensamma nämnare. Den fiktiva 

förorten beskrivs ofta som ett mångkulturellt samhälle där människor i hög grad lever under 

socialt och ekonomiskt besvärliga förhållanden. Ungdomarna som lever i de fiktiva förorterna 

framställs genom nyanserade porträtt och förses ofta med stor handlingskraft. Vi får en 

uppfattning om deras respektive familjesituationer och ser att många av ungdomarna lever 

med bara den ena föräldern, oftast sina mammor, men att där också finns ungdomar som har 

tillgång till båda sina föräldrar. Bland dessa familjer framställs några som fungerande och 

varma och andra som dysfunktionella och otrygga. Överlag är frånvarande eller oförmögna 

viktiga vuxna ett vanligt inslag i romanerna. Ungdomar som har tillgång till båda sina 

föräldrar framställs ofta som studiemotiverade och driftiga, trygga och framåtblickande, flera 

av dem som vuxit upp med bara en förälder handlar destruktivt och har hamnat snett på olika 

sätt. Samtidigt finns också flera exempel på skötsamma, studiemotiverade, framåtblickande 

och ansvarsfulla unga vuxna som vuxit upp med ensamstående mammor som fått kämpa hårt 

för uppehället, men som alltid funnits för sina barn, och på olika sätt stöttat dem i skolarbetet 

och i livet.  
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Slutsatser vi kan dra utifrån det vi funnit i vår undersökning är bland annat att svensk samtida 

ungdomslitteratur i likhet med massmedia, i många avseenden skulle kunna sägas artikulera 

och bidra till att förstärka den stereotypa och schablonartade bilden av förorten då det främst 

via eländesskildringar är den dystra och problemfyllda bilden som lyfts fram i ljuset. Livet i 

romanernas förorter präglas i stor utsträckning av fattigdom, frånvarande, missbrukande eller 

på andra sätt oförmögna föräldrar, mer eller mindre kriminella ungdomsgäng och slitna 

hemmiljöer. Men det ryms även andra mer mångfasetterade skildringar av förorten i de 

utvalda verken. Inte minst görs detta i och med de sammansatta och nyanserade porträtten av 

en del av romanernas unga karaktärer, som uppvisar en mångfald egenskaper. 

Studiemotiverade och engagerade ungdomar med ambitioner finner vi flera av i berättelserna 

och det finns också trygga hem med omsorgsfulla och ansvarstagande föräldrar i de gestaltade 

förorterna. Berättelserna i vårt material rymmer också drömmar och framtidstro, gestaltat i 

form av framåtblickande unga romankaraktärer. Här framträder alltså tydliga bilder och 

berättelser som sällan ges utrymme i andra medier. Dessa representationer, som vi väljer att se 

som nyanser i ungdomsromanerna, kan potentiellt medverka till att bilda nya sociala 

representationer av förorten. Trots att romanernas förorter således främst porträtteras som 

områden där dålig ekonomi, sociala problem och utanförskap är vanligt, blir den totala bilden 

ändå inte fullt så negativt fixerad som den som forskare finner i den massmediala 

samhällsrapporteringen, då de fiktiva förorterna också rymmer andra positivt laddade bilder. 

Å ena sidan finner vi således exempel på skildringar som bidrar till att bekräfta och förstärka 

vedertagna sociala representationer, och kanske fördomar, om förorten. Å andra sidan finns 

det sådana representationer som kan bidra till att förändra attityder och föreställningar som 

bygger på fördomar. Inte sällan ryms dessa sinsemellan olika representationer inom en och 

samma roman. 
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