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Abstrakt 

Denna uppsats syftar till att undersöka en nutida ungdomsroman inom den 

realistiska genren för att se om det överensstämmer med den 

utvecklingspsykologiska teorin. Tiden som ungdom har ur ett historiskt 

perspektiv vuxit i antal år räknat och den har även kommit att bli alltmer 

komplex då det kommer till val av livsbana. Ungdomar idag är inte längre av 

tradition bundna till yrke, geografisk plats eller social klass, detta är ju 

givetvis positivt, men hur bidrar denna konturlöshet till vår utveckling? 

Nyckelord 

Frensborg, Homburger Eriksson, Giddens, Nikolajeva 

Tack 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Anna Höglund, 

Linnéuniversitet, för all hjälp under skrivandets gång. 
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1 Inledning 

 

Avsikten med denna uppsats är att närmare studera hur en nutida 

ungdomsboksförfattare gestaltar den omvälvande tid det innebär att vara 

tonåring idag. Tonårstiden präglas i hög grad av en obestämbarhet, ett 

sökande efter en egen identitet och ett utvecklande av en egen personlighet. 

Maria Ulfgard, universitetslektor vid litteraturvetenskapliga institutionen på 

Uppsala universitet, genomförde en studie där hon undersökte tonårsflickors 

lustläsning, dvs den läsning som utförs på fritiden1. Det framgick att 

tonåringarna i studien föredrog litteratur av ett realistiskt slag, litteratur som 

låg nära deras egna liv. Ungdomarna sökte litteratur med kvinnliga 

karaktärer vilka var positiva förebilder för tonårstjejerna själva. Ann Boglind 

och Anna Nordenstam bekräftar detta i Från fabler till manga 2 genom 

fastställandet av identitetssökande som det vanligaste motivet i 

ungdomsromaner2. I uppsatsen presenteras ett skönlitterärt verk som skulle 

kunna passa inom ramen för denna beskrivning och undersökningen tittar 

närmare på om den lyckas i den realistiska kontexten, dvs om den kan tänkas 

återspegla ett trovärdigt händelseförlopp.  

2 Syfte och frågeställning  

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur identitetsskapande gestaltas 

genom huvudkaraktären Magda i Maria Frensborgs verk Mina smala axlars 

längtan och vidare undersöka hur väl textanalysen stämmer överens med den 

för uppsatsen genomgångna forskningen gällande ungdomars 

identitetsskapande i det verkliga livet.   

                                                      

1 Borglind, Ann och Nordenstam, Anna (2017) Från fabler till manga 2 – 

litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på ungdomslitteratur. Gleerups, 

Malmö, s. 128 2 Ibid., s41  
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1. Hur gestaltas identitetsskapandet i det valda skönlitterära verket?  

2. Ger gestaltningen en realistisk överensstämmande bild av ungdomars 

identitetsskapande i förhållande till den utvecklingspsykologiska 

forskningen?  
 

2.1 Urval  

 
Det skönlitterära verk som skärskådats inför uppsatsen är Maria Frensborgs 

verk Mina smala axlars längtan. Det finns flera orsaker till att just detta verk 

kommit att bli aktuellt för min studie. Ett skäl är att mina elevers omdömen 

om boken vittnat om att den väl beskriver vad det innebär att vara ungdom 

idag, att handlingen ligger nära deras verklighet. De beskriver att Frensborg 

på ett bra sätt fångar känslan av att på ett sätt sakna riktning, att de måste 

välja väg för sitt fortsatta liv och att de val de står inför upplevs som 

avgörande för deras framtid. Verket är även nyutkommet (2017) och har 

därmed en hög aktualitet. Det är således relevant utifrån de uppsatta 

frågeställningarna.  

2.2 Mina smala axlars längtan  

 
I Mina smala axlars längtan får läsarna följa Magda, som går på gymnasiet. 

Magda brottas med sin identitet och är på avstånd vansinnigt kär i Jens, en 

cool kille med Dr Martensskor. Magdas bästis Petra har ingen förståelse för 

att Magda är kär i Jens. I samma veva blir hon även inbjuden till ett anrikt 

kvinnligt sällskap, ett sällskap Jens inte anser vara särskilt mycket värt. 

Arbete med skoltidningen, där Jens är chefredaktör, är även det nytt för 

Magda och att balansera alla dessa roller går inte alltid friktionsfritt.  

Boken är en kärleksroman och behandlar teman som identitetsskapande och 

feminism. Den är berättad ur Magdas jag-perspektiv, en homodiegetisk 

berättare, dvs en jagberättare som medverkar och agerar i berättelsen. 
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Verkets titel anspelar på Edith Södergrans dikt med samma namn och ger en 

indikation på vad kärleken kan göra med oss, hur kärleken kan få omvärlden 

att blekna och uppgå i längtan och åtrå. Detta sker för Magda då hon träffar 

Jens och hon gör allt för att få hans gillande, kanske till och med så pass 

mycket att hon utvecklas till någon hon egentligen inte vill vara. När hon till 

slut givit så mycket av sig själv, förändrat så mycket av sin personlighet, utan 

att få något tillbaka, går något sönder inom henne och hon tvingas bygga upp 

sig själv på nytt.  

2.3 Maria Frensborg  

 
Maria Frensborg är gymnasielärare i svenska och engelska boende i Uppsala. 

Hon har givit ut ett flertal böcker för varierade läsåldrar, men Mina smala 

axlars längtan är hennes debut vad gäller ungdomsböcker.  

3 Teori och metod  

För att söka svar på uppsatsens syfte och frågeställningar har bland annat 

Erik Homburger Erikssons psykoanalytiska teorier om identitetsskapande 

använts. Homburger Eriksson var en amerikansk psykoanalytiker som 

fokuserade på individers psykosociala utveckling över hela livet. De 

grundelement Homburger Eriksson i hög grad bygger sin forskning på är 

Sigmund Freuds och kan läsas som en vidareutveckling av den forskning 

Freud genomförde2. Även den brittiske professorn Anthony Giddens 

sociologiska teorier om självet och samhället har använts för att belysa 

ungdomens identitetsskapande3 liksom Maria Nilssons genusperspektiv på 

ungdomslitteratur4. För att få mer kunskap om den litterära forskningen har 

                                                      

2 Jerlang, Espen m.fl..(1988) Utvecklingspsykologiska teorier, Liber, Stockholm, s. 67  
3 Giddens, Anthony (1991), Modernitet och självidentitet, självet och samhället i den 

senmoderna epoken. Bokförlaget Daidalos, Göteborg  
4 Nilsson, Maria(2010), Från Gossip Girl till Harry Potter- genusperspektiv 

på ungdomslitteratur, BTJ förlag, Lund  
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Ann Boglinds och Anna Nordenstams litteraturhistoriska genomgång av 

ungdomslitteratur utgjort grunderna.5  Vad gäller metoden och de analytiska 

verktygen har en kvalitativ textanalys genomförts.6. Den kvalitativa 

textanalysen innebär att innehållet i texten, eller andra verbala uttryck, tolkas 

genom en systematisk kategorisering av teman och mönster i texten. För att 

grundligare undersöka karaktären Magda har Maria Nikolajevas 

karaktärsanalys varit till hjälp7. Användandet av detta tillvägagångssätt 

innebär att karaktärer analyseras genom att läsaren tolkar den information 

som ges i texten, både individens eget agerande samt i förhållande till andra.  

3.1 Kvalitativ textanalys  

  

Den kvalitativa textanalysen är sprungen ur hermeneutiken, vilken går långt 

tillbaka i den historiska tolkningstraditionen8. Tillvägagångssättet innebär att 

forskaren  

”systematiskt undersöker och arrangerar sitt datamaterial för att komma till 

ett resultat”9. Fördelarna med metoden är flera. Det ger bl.a. forskaren en 

möjlighet att identifiera och beskriva fenomen i form av sociala situationer, 

interaktioner eller sociala praktiker. Den kvalitativa analysen kan delas in i 

tre olika dimensioner10, den första, andra och tredje. Den första dimensionen 

kan vara användbar om fenomenet som ska undersökas är förhållningssätt till 

debattartiklar eller ledare vilka debatterar ett givet ämne, tex. för att 

undersöka lärarkårens attityder till det nya betygssystemet11. Den andra 

                                                      

5 Borglind, Ann och Nordenstam, Anna (2016). Från fabler till manga 2 – 

litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på ungdomslitteratur. 

Gleerups, Malmö  
6 Fejes, A., Thornberg, R. Handbok i kvalitativ analys. Liber, Stockholm, 2015  
7 Nikolajeva, Maria (2003), The rhetoric of character in children´s literature, Scarecrow 

press, Lanham  
8 Fejes, A., Thornberg, R. Handbok i kvalitativ analys. Liber, Stockholm, 2015, s.178  
9 Ibid., s. 34-35  
10 Ibid., s.179  
11 Ibid., s. 179  



 

5(26) 

 

dimensionen kan vara gångbar då texters språkliga drag skall analyseras, 

t.ex. utnyttjandet av specifika begrepp. Den tredje dimensionen används 

istället i syftet att bidra till en vidare förståelse för ”någon del av det 

omgivande samhället, dess kulturella värderingar, historia eller 

liknande”.12Analysen i denna uppsats kommer att fokusera på relationen och 

betydelsen som texten speglar utifrån det omgivande samhället, något som 

kategoriseras som ”den tredje dimensionen”13. Som utgångspunkt i läsningen 

kommer jag därför, utifrån analysfrågor, titta på hur identitetsskapandet 

gestaltas. Mina iakttagelser kommer därefter att jämföras med den tidigare 

forskning som berör just detta. Analysfrågorna utgår från uppsatsens 

frågeställningar. Utifrån den tidigare forskning som presenteras ovan 

presenteras en bild av ungdomars identitetsskapande. Även den litterära 

bilden av samma process är alltför begränsad för att ge möjlighet till en mer 

generell bild. Utifrån den valda romanen kan analysen bringa klarhet, men 

det skall poängteras att detta inte innebär att resultaten är generaliserbara. 

Utsagan omfattar alltså enbart det speciella fall som lyfts inom ramen för 

uppsatsen.  

 Vid användandet av denna metod beskriver statsvetarna Göran Bergström 

och Kristina Boréus, Stockholm respektive Uppsala universitet, några 

punkter som forskaren behöver vara medveten om, nämligen de olika 

tolkningsstrategier som bör tas i beaktande14. I denna uppsats tolkas det 

skönlitterära verket utan hänsyn till författarens tänkta mottagare, ungdomar, 

och inte heller utifrån hur ungdomar skulle kunna tänkas tolka texten. 

Undersökningens syfte, att se hur väl verket stämmer överens med den 

utvecklingspsykologiska forskningen, tillsammans med den förförståelse jag 

tillägnat mig under skrivandets gång, får i detta fall företräde och blir även 

                                                      

12 Ibid., s. 180  
13 Ibid s. 178 
14 Bergström G., Boréus, K., (2000) Textens mening och makt: Metodbok i 

samhällsvetenskaplig textanalys, Studentlitteratur. Lund, s. 25-26  



 

6(26) 

 

påverkat av den erfarenhet jag har både av ungdomar såväl som en egen 

individ med mina egna kulturella referenser.  

 

3.2 Karaktärsanalys  
  

I The Rhetoric of Character in Children´s Literature beskriver Maria 

Nikolajeva de redskap som kan användas vid karaktärsanalyser av litterära 

personer15. Nikolajeva beskriver hur analysen kan ha olika ingångar i texten 

t.ex. inbördes relationer fiktiva personer emellan, deras sätt att tala och vad 

de säger (och inte säger), deras relation till intrigen etc. Utifrån Nikolajevas 

perspektiv finns det en grundfråga som vi måste ställa oss när det kommer 

till karktärsanalys. Ser vi karaktärerna som levande människor i en 

existerande värld eller är de konstruerade utifrån texten16? Svaret på denna 

fråga utmynnar i olika tillvägagångssätt vad gäller det analytiska arbetet. 

Väljer den som analyserar att se på karaktären som en levande människa 

innebär detta att denne då kan antas stå för de normer och värden vi 

tillskriver människor generellt när det kommer till frågor som klass och kön 

etc., något Nikolajeva kallar för ett mimetiskt angreppssätt17. Motsatsen till 

detta, det semiotiska angreppssättet, innebär att karaktärerna enbart avläses 

för vad de säger och hur de agerar inom ramen för berättelsen, något som 

innebär att den som analyserar måste göra sig fri från sina egna förutfattade 

meningar, tidigare kunskaper och upplevelser18. Det mimetiska 

angreppssättet ger läsaren en större frihet att tolka berättelsen, men det 

innebär samtidigt att karaktären tillskrivs egenskaper vilka författaren kanske 

inte hade någon avsikt att skriva. Det ger samtidigt läsaren en möjlighet att 

                                                      

15 Nikolajeva, Maria (2002). The Rhetoric of Character in Children´s 

Literature. Scarecrow press, Maryland  
16 Ibid., s. 14  
17 Ibid., s. 15 
18 Ibid., s. 15  
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fylla eventuella tomrum i texten. Det semiotiska angreppssättet å andra sidan 

utlämnar den större kontexten, den begränsar läsaren, och fungerar mer 

kategoriskt till sin natur. Vad gäller arbetet med denna uppsats är det 

mimetiskt angreppsättet mer applicerbart, även om det semiotiska inte är helt 

utlämnat, då analysfrågorna utgår ifrån Magdas förhållande gentemot andra 

karaktärer, hur Magda tänker och hur hon talar.   

 

3.3 Identitetsskapande – vad säger de olika forskningsperspektiven?  

  
Inom den utvecklingspsykologiska forskningen finns det mängder med teorier 

gällande våra identifikationsprocesser. Erik Homburger Eriksson beskriver det 

faktum att barn och ungdomar genomlider ett antal existentiella kriser under 

sin utveckling till vuxna med egna identiteter19. Under utvecklingen till att bli 

en egen individ drivs barnet och ungdomen av en nyfikenhet och ett 

initiativtagande, vilka succesivt utvecklas under uppväxten. Detta utforskande 

av de mänskliga rollerna, av livet, är ett försök att finna sin egen roll och sin 

egen identitet. Homburger Eriksson menar att: ”Det ska utveckla en känsla av 

moraliskt ansvar i meningsfulla aktiviteter med normer och styrning av sitt 

beteende inom de socialt möjliga och acceptabla ramarna” 20. Detta ska så 

småningom leda till ett utvecklande av ett överjag och bidra till en känsla av 

målmedvetenhet och egna initiativ. I takt med att barnet åldras vidgas vyerna 

utöver familjen, och då barnet nått ungdomen har dess vidgade sociala kontext 

allt större betydelse. Homburger Eriksson beskriver ungdomsperioden som 

”en våldsam utveckling av individen” 21. Med detta menar han att det sker en 

kraftig fysisk utveckling såväl som stora psykiska förändringar.   

  

                                                      

19 Jerlang, Espen m.fl.. Utvecklingspsykologiska teorier, Liber, Stockholm, 1988, s. 87  
20 Ibid., s. 87  
21 Ibid., s 91 
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Under denna tid inträder det abstrakta tänkandet och medför att ungdomarna 

kan se på sig själva utifrån ett självkritiskt perspektiv. Kombinationen av detta 

ställer, enligt Homburger Eriksson, höga krav på individens identitet. Dessa 

krav kan bestå av såväl det ökade trycket från reklam, filmer, bloggar etc. som 

de faktiskt ökade kraven från samhället, t.ex. i form av utbildning och arbete. 

Denna utveckling är inte enbart betungande utan medför även positiva känslor 

i form av tillfredsställelse då ungdomen lyckas sammanfoga kraven med det 

inre jaget, då ungdomen upplever sitt sociala jag i kombination med att vara 

en samhällsmedborgare. Denna integrerande upplevelse kan möjliggöra en 

känsla av sammanhang och identiteten får på så sätt en grund. Homburger 

Eriksson betonar anknytningen till kamrater som en betydande byggsten22. 

Ungdomen väljer sina vänner, och väljer därmed även bort vänner, vilket 

ytterligare stärker deras identitet. I denna process är det viktigt att ungdomen 

bjuds på en variation av förebilder, som man kan välja eller förkasta. 

Homburger Erikssons teser stödjs av Jean Piaget, vilken menar att det lilla 

barnets imitation med åren utvecklas till en identifikationsprocess23. 

Homburger Eriksson menar vidare, liksom Piaget, att ungdomens förståelse 

för sin omvärld i hög utsträckning bygger på det abstrakta tänkandet och de 

utvidgar detta tänkande genom handling var med de får fler erfarenheter.   

3.4 Identitet då och nu  
  

Ur ett historiskt perspektiv är nyss beskrivna form av identitetsskapande 

relativt nytt.  

                                                      

22 Ibid., s. 92  
23 Ibid., s. 256  
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Anthony Giddens beskriver det som ”ett modernt problem” som uppstod först 

vid inträdet i ”det moderna samhället”24. Vidare menar Giddens att det 

moderna samhället idag erbjuder individen en komplex mångfald av livsval, 

till skillnad från förr då individens plats i samhället var förutbestämt beroende 

av kön, släktskap, klass etc. Det moderna samhället som sådant hjälper inte 

heller till vad gäller dessa olika livsval, något som kan medföra konsekvenser. 

Giddens menar att individen måste göra ett val av livsstil, ett aktivt val av 

något man lägger sig till med i motsats till något man ärver26. Dessa val kan 

konkretiseras som val av kläder, hur man väljer sitt umgänge, matvanor m.m. 

”Alla dessa val (liksom större och djupare val) är inte bara beslut om hur man 

ska handla, utan också om vem man vill vara”25. Dessa val är, enligt Giddens, 

påverkade av faktorer såsom grupptryck, förebilder och socioekonomiska 

förhållanden. De existentiella frågor som följer utvecklingen, såsom ”Vad ska 

man göra? Hur ska man handla? Vem ska man vara?”26 följer olika teman, 

men grundar sig i identitetsskapandet. De utgör en central del, medveten såväl 

som omedveten, av vårt varande och blivande i det senmoderna samhället.   

  

Med ungdom menas i denna uppsats den tid i livet då individen passerat 

barnperioden i väntan på att inträda i vuxenlivet, en tid som kommit att växa 

räknat i antal år27. Den tyske sociologen Thomas Ziehe påpekar att ”det 

senmoderna barnet inte är så oskuldsfullt utan lever i en kaotisk tillvaro med 

en sviktande tro på föräldraauktoriteter”28, detta mot bakgrund av de 

                                                      

24 Giddens, Anthony (1991), Modernitet och självidentitet, självet 

och samhället i den senmoderna epoken. Bokförlaget Daidalos, 

Göteborg, 1991, s. 94 26 Ibid. s. 102 
25 Ibid, s 102  
26 Ibid, s. 89  
27 Borglind, Ann och Nordenstam, Anna (2016). Från fabler till manga 2 – 

litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på ungdomslitteratur. Gleerups, 

Malmö  
28 Ibid., s. 23-24  
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förändringar i arbetslivet och föräldrarollen som skett. Då litteratur per se 

speglar sin samtid är detta något som också syns i ungdomslitteraturen29.  

 

3.5 Identitetsskapande inom ungdomslitteraturen  
  

För att avgränsa undersökningsområdet fokuserar uppsatsen på en samtida 

ungdomsroman. Med samtida menas här böcker som utspelas i nutid och som 

innehåller händelser som är realistiska och kan tänkas vardagliga för 

ungdomar. Genren , samtidsrealism,  inom barn- och ungdomslitteratur,  

utkristalliserade sig under 1960-talets mitt. Den riktade sig till båda könen 

och var mer öppen och frispråkig än vad som setts tidigare inom 

ungdomslitteraturen30. Öppenheten kunde bestå av tidigare tabubelagda 

ämnen såsom sex, alkohol, droger eller livsåskådningar33.   

Maria Nilsson skriver i sin bok Från Gossip Girl till Harry Potter om bl.a. 

vardagsskildringar i samtida ungdomslitteratur. Hennes begränsade 

genomgång ger vid hand att en stor del av utbudet gestaltar problematiska 

och negativa föräldrarelationer, dystra beskrivningar av skolan och psykisk 

ohälsa hos ungdomar. Nilsson benämner detta som ”idyllfobi”31, ett begrepp 

hon lånat av Sonja Svensson, litteraturvetare och tidigare chef för Svenska 

Barnboksinstitutet. Med införandet av begreppet, vilket fick stor spridning, 

ville Svensson synliggöra att en stor del av den nutida ungdomslitteraturen 

fokuserar på vår tids samhällsproblem, såsom nämnts ovan. Svenssons syfte 

med begreppet var att visa att ungdomsromanerna ofta inte skiljer sig från 

                                                      

29 Ibid., s. 24  
30 Lundqvist Ulla och Svensson, Sonja (1977) Kring den svenska 

ungdomsboken – analys, debatt, handledning, Natur och kultur, 

Stockholm, s. 50 33  Ibid, s.16 
31 Nilsson, Maria(2010), Från Gossip Girl till Harry Potter- genusperspektiv 

på ungdomslitteratur, BTJ förlag, Lund  
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löpsedlarnas texter och att de skildrar ett svart samhälle utan att leverera 

någon egentlig samhällsanalys32.  

 Nilson skriver vidare om de viktiga föräldrarelationerna i den samtida 

ungdomslitteraturen. I Nilsons sammanställning framgår det att det oftast är 

mödrarna som skildras och just mamma-dotter relationen spelar ofta en 

viktig roll för berättelserna33. De olika teman som gestaltas i dessa romaner 

är inte sällan problemfyllda och mammorna är ofta dysfunktionella beroende 

på alkohol, psykisk ohälsa eller annan social problematik. Således faller 

många gånger ett tungt ansvar på döttrarna, vilka på olika sätt försöker rädda 

situationerna genom att vara oerhört omhändertagande34. Döttrarna blir helt 

enkelt ensamma hjältinnor. Nilsson poängterar att litteratur kan verka 

normbevarande, normgivande och normöverskridande35. Med detta gör hon 

en referens till Lena Kåreland36, vilken menar att litteratur inte är en spegling 

av verkligheten, men att den heller inte står frikopplad från den verklighet vi 

lever i.   

 Något som setts allt mer genom åren är en genre som fått begreppet teen 

noir37, dvs. en slags mörka skildringar av tonårslivet. Från början innehöll de 

mystiska eller övernaturliga inslag, men gränserna har bleknat och begreppet 

används numera i en vidare kontext och gränsar till begreppet idyllfobi41.   

 

 

                                                      

32 Flatekval, E. (red.) Förankring och förnyelse: Nordiska ungdomsromaner inemot år 2000, 

Gleerup,  

Oslo (2000)  
  
33 Ibid, s.63  
34 Ibid, s. 63  
35 Ibid, s. 158  
36 Ibid, s. 158 
37 Kåreland, Lena (2017). Skönlitteratur för barn och unga. 

Studentlitteratur, Lund, s.81 41 Ibid, s.81  
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3.6 Genusaspekten  
  

Även om denna uppsats syfte inte är att belysa genusaspekten, är det svårt att 

skriva om samtidslitteratur utan att beröra ämnet. Mia Franck poängterar i sin 

avhandling Frigjord oskuld38 att de ungdomsböcker hon analyserat ofta är 

såväl normbevarande som normöverskridande på samma gång39. Franck har i 

sin avhandling analyserat romankaraktärer utifrån deras mognadsprocesser in 

i den heterosexuella normen och hur deras olika förhållningssätt till denna 

process synliggjorts. Med sexualitet menar Franck inte enbart den sexuella 

akten, utan använder termen i dess vidgade begrepp så att det ”innefattar till 

exempel ett ständigt jämförande och rangordnande i relation till annan 

sexualitet, genus, klass och ålder”4041. För att vidare analysera 

romankaraktärerna har Franck valt att analysera texterna utifrån frågor 

rörande de litterära gestaltningarna, hur det är möjligt att omfatta sexualiteten 

och dess eventuella gränsöverskridningar samt vilka normer och värderingar 

karaktärerna förväntas förhålla sig till. 

 

4 Tidigare studier  
  

Vid en genomgång av mer nutida studier av ungdomslitteratur finns mycket 

intressant att finna. I Åsa Warnqvist sammanställning Samtida svensk 

ungdomslitteratur – analyser42 beskrivs de aktuella tendenser som visat sig 

när det kommer till den svenska utgivningen av ungdomslitteratur. Som 

nämnts ovan har den utgivningen förändrats i allt väsentligt och 

                                                      

38 Mia Franck (2009) Frigjord oskuld: heterosexuellt mognadsimperativ i 

svensk ungdomsroman. Åbo, Åbo akademi  
39 Ibid, s. 322   
40 Ibid, s. 322 

 
42 Warnqvist, Åsa (red)(2017), Samtida svensk ungdomslitteratur – analyser. 

Studentlitteratur, Lund  
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ungdomsboken som genre har ändrats både vad gäller innehåll och form. I en 

av artiklarna i antologin berör Lydia Wistisen författaren FouculatsFoucaults 

begrepp heterotopi och hon menar att det visar på ett slags revolterande mot 

vuxenvärlden då ungdomarna tar det fysiska rummet i anspråk43. Detta, 

menar Wistisen, visar på en maktförskjutning och en inblick i hur dagens 

ungdomars livsvillkor ser ut.   

  

Ingen av artiklarna berör explicit identitetsskapande, men såväl Helene 

Ehriander44 som Åsa Nilsson Skåve45 bidrar med artiklar som tangerar ämnet 

genom att visa att den traditionella historiska romanen fått kliva tillbaka till 

fördel för den realistiska romanen. Nilsson Skåves studie av den dystopiska 

genrens genombrott visar på centrala motiv vilka skulle kunna falla inom 

ramen för teen noir. Trots att de romaner hon undersöker bearbetar långt 

vidare ämnen, finns det en hel del som berör de livsetiska frågorna och 

utvecklingen av en egen personlighet. Genom de idag aktuella 

klimatfrågorna uppmanas ungdomen att ta ställning till hur denna vill leva 

sitt liv och hur detta livsval påverkar vår miljö; en form av identitetsskapande 

i ett vidgat perspektiv.  

  

I magisteruppsatsen Frihetens bakgård. En litteratursociologisk studie om 

självets indentitetssvåndor i det senmoderna samhället (2005)46 skriver Jonas 

Larsson om samhällets förändringar och på vilket sätt det påverkar 

identitetsskapandet. Larsson syfte är att med hjälp av Giddens teorier om 

                                                      

43 Ibid, s. 75  
44 Ibid., s. 91  
45 Ibid., s. 96  
46 Larsson, Jonas. Frihetens bakgård. En litteratursociologisk studie om 

självets indentitetssvåndor i det senmoderna samhället (2005). 

Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid biblioteks- och 

informationsvetenskap/bibliotekshögskolan 2005:73   
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detta undersöka fyra svenska romaner vilka utkom mellan 1993 och 2002. 

Genom romanerna vill Larsson visa på hur processen kan gestaltas inom 

skönlitteraturen. Även Paula Högströms magisteruppsats Identitetsskapande i och 

genom ungdomslitteratur – en textanalys av Per Nilssons ungdomsböcker Anarkai 

och Ett annat sätt att vara ung undersöker samma tema. Högströms syfte är att 

belysa ungdomars läsning och identitetsskapande utifrån folkbibliotekens mål och är 

även den en litteratursociologisk studie.     

I magisteruppsatsen Som om min kropp inte är min. Bilden av unga kvinnors 

sexualitet i svensk ungdomslitteratur47 skriver Jenny Samuelsson bland annat 

om litteraturens påverkan vad gäller identitetsskapandet, ett omvänt 

förhållande mot vad min uppsats tar upp. Samuelsson uppmärksammar i sin 

uppsats det faktum att ett specifikt skönlitterärt verk kan spela en viktig roll 

för ungdomen då identitetsskapandet utgör en så viktig process för individen.  

Nyare studier inom det litteraturvetenskapliga fältet med temat identitet är 

relativt bristfälligt förekommande. Även om det finns viss litteratur i ämnet, 

t.ex. Toijer Nilssons genomgång Att ge ord åt känslor: om identitetskriser i 

ungdomsböcker 48från 1984 och Kårelands artikel Barnboken som skapare av 

identitet49 från 1996, så har ungdomsromanerna förändrats så mycket under 

de senaste decennierna att dessa studier inte känns relevanta för uppsatsen.  

 Joseph A Appleyard kom 1994 ut med boken Becoming av reader: the 

experience of fiction from childhood to adulthood i vilken han beskriver att 

läsare från 12 år och uppåt läser för att finna och bekräfta sin identitet50. 

                                                      

47 Samuelsson, Jenny (2006). Som om min kropp inte är min... Bilden av unga 

kvinnors sexualitet i svensk ungdomslitteratur,  Magisteruppsats i biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 

informationsvetenskap, 1404-0891 ; 2006:2  

48 Edström, Vivi, Hallberg, Kerstin (red) (1984).Ungdomsboken, Liber, Stockholm, s.113  
49 Kåreland, Lena (1996). Ingår i Barnboken, Svenska 

barnboksinstitutet, Stockholm, 19:1, s. 22  
50 Appleyard, Joseph A. (1994). Becoming a reader: the experience of fiction from childhood 

to adulthood. Cambridge: Cambridge University Press 
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Appleyards teori är utvecklingspsykologisk inriktad och han menar att 

ungdomar läser mer tänkande och reflekterande, men att de ännu inte 

utvecklat den vuxnes mer pragmatiska inställning.   

  

I Svein Slettans avhandling Mannlege mönster. Maskulinitet i 

ungdomsromanar, pop og film bekräftar han, likt tidigare nämnda forskare, 

att den utökade ungdomstiden förknippas med ett sökande efter vem man vill 

vara och hur man ska utvecklas 51. Slettan menar att ungdomslitteraturen i 

hög grad präglas av utforskandet av ungdomens värld.   

 

5 Analys  

  
Med hjälp av nedanstående frågor har det skönlitterära verket avgränsats och 

avsnitt och citat är utvalda mot bakgrund av dessa. Analysen är uppdelad i 

stycken som berör Magdas relation till kompisen Petra, detta för att få en bild 

av var Magda kommer ifrån, hur det sett ut tidigare och i viss mån i vilken 

riktning hon utvecklas. Därefter följer ett parti som tittar djupare på 

relationen till andra, i syfte att se Magda i en vidgad kontext och ge 

identitetsskapandet mer utrymme. Analysen avslutas med ett stycke om 

Magdas relation till sin mamma. Magda växer upp i det av Sonja Svensson 

myntade begreppet idyllfobins värld. Hur påverkar det hennes val och tankar 

kring livet?  

 

 

                                                      

51 Slettan, Svein (2009) Mannlege mönster. Maskulinitet i ungdomsromanar, 

pop og film. Univeristet i Agder  
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5.1 Analysfrågor  

  

Analysen av verket är baserad på följande analysfrågor:  

 

  

- Hur resonerar Magda om det egna jaget?  

- Går det att se en utveckling hos Magda genom mötet och samvaron med 

andra?  

- Reflekterar Magda över identitetsutprovningens möjligheter? Gör hon ett 

aktivt, medvetet val eller avstår hon ifrån att välja?  

- Hur utvecklas Magdas relation till hennes mamma under historiens gång?  

 

I Mina smala axlars längtan får läsaren alltså följa Magda på vårterminen 

under hennes första år på gymnasiet. De stora temana för verket är 

identitetsskapande och feminism, något som inte är helt enkelt för henne. 

Hur blir man den man vill vara samtidigt som man inte riktigt vill släppa den 

man varit? När så Jens kommer in i bilden drar kärleken sitt strå till stacken 

genom att röra till Magdas tankar. Tematiken berör, som ovan nämnts, 

utvecklingen av jaget och feminism, men det finns samtidigt en parallell 

berättelse i relationen mellan Magda och den ensamstående, sjuka mamman. 

I och med mammans sjukdom – det kan vara depression och/eller utmattning 

– tvingas Magda ta ett stort ansvar för hemmet och hon agerar på ett sätt som 

den ende vuxne i hemmet. Mammans sjukdomstillstånd kan även ligga till 

grund för Magdas bekräftelsebehov, avsaknaden av tydlig bekräftelse i 

hemmet, utöver de älskvärda ord de trots detta utbyter och som beskriver en 

varm, kärleksfull relationen mellan mor och dotter.  
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5.2 Magda i relation till andra karaktärer  
  

5.2.1 Magda och Petra  

  

 

Prettotankar, visst, men det är så det känns. Som om KG bänder 

upp min bröstkorg och släpper in ljus. Eller som om de släcker 

törsten efter något som jag inte riktigt vet hur jag ska beskriva. En 

längtan efter något mer, kanske. Att livet ska bli större. Och på 

något märkligt, ironiskt vis känns det också som om de kan få mig 

att växa ikapp Jens, som om de kan lyfta mig högre, få mig mer 

jämlik. Vidga mig inuti. Petra skulle aldrig fatta ens om jag 

försökte förklara. Hon är alltid så….nöjd.( s. 61)  

 

Då Magda funderar kring sitt eget jag, är det ofta i relation till andra. Hon 

väljer att vara vän med Petra, men funderar också kring deras respektive 

olikheter, hur hon formas av att umgås med Petra och tvärtom. 

Beteendemönstren följer den utvecklingspsykologiska forskningen vad gäller 

den vidgade sociala kontexten52 och i verket kan läsaren se hur de sociala 

relationerna utanför hemmet får en allt viktigare roll. Magda tampas med 

synkroniseringen av det faktiska jag såväl som omgivningens krav och hur 

hon vill uppfattas av andra. Hon strävar efter personlig utveckling och en 

utveckling av sitt överjag. Det återspeglar en tänkbar, realistisk verklighet, 

precis som Kåreland skriver om53.   

 

Prettotankar, visst, men det är så det känns. Som om KG bänder 

upp min bröstkorg och släpper in ljus. Eller som om de släcker 

törsten efter något som jag inte riktigt vet hur jag ska beskriva. En 

längtan efter något mer, kanske. Att livet ska bli större. Och på 

något märkligt, ironiskt vis känns det också som om de kan få mig 

att växa ikapp Jens, som om de kan lyfta mig högre, få mig mer 

                                                      

52 Jerlang, Espen m.fl.. Utvecklingspsykologiska teorier, Liber, Stockholm, 1988, s.91  
53 Kåreland, Lena (2017). Skönlitteratur för barn och unga. 

Studentlitteratur, Lund, s.81 58 Giddens, Anthony (1991), 

Modernitet och självidentitet, självet och samhället i den 

senmoderna epoken. Bokförlaget Daidalos, Göteborg, s. 102  
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jämlik. Vidga mig inuti. Petra skulle aldrig fatta ens om jag 

försökte förklara. Hon är alltid så….nöjd.( s. 61)  

 

 

I sin iver att forma och uttrycka sin identitet blir ett par Dr Martens-skor en 

viktig symbol. De kan tänkas stå för en djupare existentiell betydelse än vad 

de på ytan kan framstå som. De hjälper henne att forma sig själv, sänder 

tydliga signaler till omgivningen om hur hon vill uppfattas som person och 

följer de socioekonomiska mönster som statusmarkörer kan utgöra exempel 

på58 . 

  

Jag ska bli med Dr Martens. Denna dagen, 

en vattendelare. Före och efter skoköpet. 

(s. 67)  
  

 

Inköpet av skorna fungerar samtidigt som en vattendelare mellan Magda och 

Petra och blir till en konkret markör på hur de sakta men säkert glider ifrån 

varandra.  

Plötsligt sitter tyngderna i fötter som gör att jag 

står stadigare på jorden. (s. 69) 

 

Anknytningen till vänner är viktig och den innebär att ungdomen både väljer 

och väljer bort vänner, något som Magda vittnar om kan vara en smärtsam 

process.   

  

Men det vill sig inte längre, inte som 

förut. Mina skrattljud är tunna och 

konstlade, ihåliga nästan och jag vet inte 

ens var jag ska fästa blicken. ( s. 70)  
  

Petra fungerar som en referens från dåtiden, en måttstock på hur det var förr, 

vilket Magda tillslut känner sig tvingad att frigöra sig ifrån. Liksom Giddens 

påpekar innebär identitetsprocessen att ungdomen tvingas att göra flera olika 
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val, val som även innebär att du väljer bort vänner till förmån för individens 

utveckling.  

  

Men jag vet inte, jag får så mycket 

högstadievibbar av det nu, som att Petra 

fortfarande står med ena foten i något slags 

kletigt ospännande barndom och hela tiden 

måste hala upp allt från förr. Som om det 

bara är det gamla vi har kvar. (s. 75)  
  

  

  

Även Petra har en medvetenhet om förändringen i deras vänskap, något hon 

är besvärad av.   

  

Petra stöter fram orden. ”Det står inte att 

han älskar. Bara att han vill älska. Fatta att 

han leker med dig, Magda. Du får ursäkta, 

men jag känner  faktiskt inte igen dig 

längre. (s. 233)  
  

  

Petra reagerar starkt och förstår inte Magdas handlande och resonemang. 

Även Petra befinner sig i en utvecklingsprocess, men ingen av dem kan ta ett 

steg tillbaka och anta ett utifrånperspektiv och det bäddar för en oförståelse 

dem emellan. Ingen av dem har ännu kommit så långt i sin utveckling att de 

förmår, eller har förmågan, att se på sig själva utifrån det självkritiska 

perspektiv Homburger Eriksson beskriver och har således svårt att förstå 

varandra.  

5.2.2 Magda och Jens  

  

  

Jag gillar ditt hår. Du passar i Margaretafläta. Tack. 

Och du klär i cigarett. Jag ler. Menar han egentligen: 

Jag älskar dig? S. 95  

  

Magda är på avstånd djupt förälskad i Jens och väljer att tolka alla signaler 

från honom som tecken på att han besvarar hennes kärlek. Hon söker ständigt 
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efter bekräftelse i den vidgade sociala kontexten, vilken enligt Giddens är 

oerhört viktig för att skapa sig ett liv utanför familjen.  

  

  

 Det där världsvana, som jag måste förhålla mig till. 

Det är så mycket han när han står bredvid mig. Så 

mycket erfarenhet. Så mycket han och så lite jag. Och 

hur jag bara vill låta mig sugas in och bli ett med den 

stickade tröjan, bli omfamnad, omsluten, buren. 

Inbäddad. Fasthållen med en stark hand, en trygg 

hand. Älskade Jens, led mig. Lär mig om livet. s103  
  

Här beskriver Magda en form av avundsjuka. Hon skulle så gärna vilja vara 

mer som Jens, men det beskriver samtidigt en strävan och en medvetenhet 

om självet, om något hon ännu inte är, men önskar att bli. Magda går igenom 

de stadier i utvecklingen där hennes funderingar visar på ett mått av självkritiskt 

tänkande. Det självkritiska tänkandet kräver en förmåga av abstraktion, att kunna se 

på sig själv utifrån, precis som både Homburger Eriksson och Piaget poängterar i sin 

forskning54. Det är nödvändigt för utvecklingen och en omständighet som 

försvårats under modern tid då ungdomens framtid inte längre är självklar 

utifrån de sociala samhörigheterna. I den tid vi nu lever i brottas ungdomen 

med alla dessa val, val som formar självet. Dessa val kan för vissa individer 

utgöra en prövning där man tvingas till detta självkritiska granskande av sig 

själv och vad eller vem man vill bli.   

  

  

Hoppet har återvänt, fyllt mig med 

handlingskraft. s. 118  
  

  

Den kaotiska tid i utvecklingen Magda befinner sig i fylls inte enkom av 

mörker. I mångt och mycket kan utvecklingen tolkas som en prövning, vilket 

det på sitt sätt är, men det kan även finnas positiva upplevelser. En ljusning, 

en klarhet, en tillfredsställelse kan även det infinna sig och på så sätt få 

                                                      

54 Jerlang, Espen m.fl.. Utvecklingspsykologiska teorier, Liber, Stockholm, 1988, s.256  
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individen att uppleva att utvecklingen är på väg åt rätt håll. Just känslan av 

tillfredsställelse är viktig och driver individen på ett positivt sätt framåt i 

utvecklingen 55. Detta är även ett vanligt tema inom ungdomslitteraturen56. 

Mycket av den samtida utgivningen av ungdomslitteratur är fylld av de 

problem som ungdomar kan tänkas uppleva, kanske i högre utsträckning än 

vad faktiska ungdomar generellt upplever. Även om ungdomar måhända inte 

upplever detta så problematiskt som litteraturen framställer det kan det 

fungera tröstande att läsa om det som stundtals upptar tankarna kan fungera 

tröstande.   

  

  

Och jag är inte trygg här.  Jag kämpar för 

min existens. Hur gör jag nu, till exempel? 

s. 146  
  

  

Sitt val av social kontext, och den betonande betydelsen Magda ger den, 

riskerar att leda till kluvna känslor. En vilsenhet kan initialt verka negativ, 

men den ger också upphov till kritiskt tänkande och Magda tvingas ta 

ställning – är det värt det eller inte? Detta bidrar till utveckling av självet 

precis på samma sätt som valet, eller de bortvalda, av kompisarna. 

Ovissheten om vad valen kan få för konsekvenser, vad de i förlängningen 

kan leda till kan vara outhärdlig, men ett måste för att vinna ny mark.  

   
Duns, klick smäller den igen bakom mig 

utan att någon har ropat mig tillbaka och 

jag börjar genast springa, rusig av våren, 

av berlocker och  
rosa förklädnader, av purjolökar, och jag 

är precis den jag vill vara. s222  

   

                                                      

55 Jerlang, Espen m.fl.. Utvecklingspsykologiska teorier, Liber, Stockholm, 1988, s.92  
56 Nilsson, Maria(2010), Från Gossip Girl till Harry Potter- genusperspektiv 

på ungdomslitteratur, BTJ förlag, Lund, s. 63  
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Precis som det förra citatet visar prov på svårigheterna, kan de svåra valen 

leda framåt. Det kan leda till känslan av tillfredsställelse och Magda får då 

kvitto på att hon valt rätt. Hon befinner sig i en framåtrörelse som skapar en 

nästintill euforisk känsla.   

 

5.2.3 Magda och mamman  

  

Magda växer upp med sin ensamstående mamma som inte mår psykiskt bra. 

Mamman lider av en depression och/eller utmattning och Magda misstänker 

även att mamman utvecklar ett pillerberoende. Detta följer den så välkända 

idyllfobin, ungdomen tampas inte enbart med sin egen tillblivelse, utan får även 

uthärda ett tungt ansvar för hemmet.   

Mamma och jag tittar på Farmlands. Egentligen 

bryr jag mig inte det minsta om Philip Marleys 

höstskörd eller Mary Carters olyckliga  
skilsmässa, men Farmlands är det enda som 

mamma och jag verkligen gör tillsammans. Hon 

skulle aldrig palla om jag gav upp. (s. 57)  

  

Magda tar ett stort ansvar för sin mamma och detta manifesteras genom att 

hon skyddar henne. Hon vågar inte dela sina tankar med mamman, rädd för 

att göra henne alltför orolig i hennes katastroftänk.   

  

Mamma svara inte. Hon trevar bara efter min 

hand. Håller den hårt och stryker mig över 

handryggen. Och jag kan inte dra bort den nu. 

Det  
skulle betyda att jag är på glid, att jag redan är 

djupt nere i herointräsket, bortom all 

räddning. I alla fall är det så hon skulle tolka 

det.  (s. 59)  

  

Under handlingens gång uttrycks inte Magdas funderingar kring mamman 

mer än i kommentarer, vilka hårdnar med tiden. Magda har tröttnat på den 

dysfunktionella mamman och är upptagen med sig själv. En form av 

likgiltighet uppstår.  
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Har du legat här hela dagen? frågar jag. Orden 

kommer ut hårdare än planerat och varför frågar 

jag ens när jag redan vet. (s. 167)  

 

 

6 Sammanfattning  

  

Analysen speglar att den fiktiva Magda väl följer de mönster som tidigare 

forskning visar på. Det manifesteras främst genom hennes initiala 

ambivalens i sin kärlek till Jens, något som utvecklas genom berättelsens 

gång och där läsaren kan följa Magdas utveckling av sitt jag. Precis som 

Giddens skriver utvecklar hon sig själv i förhållande till andra och brottas 

med dessa tankar om och om igen. Magdas tankar kring vem hon  vill vara 

speglar det faktum att hon genomgår en identitetsskapande process vilken i 

hög utsträckning handlar om att passa in i de grupper hon är en del av.  

Hennes sökande kommer också till uttryck i de konflikter som uppstår i 

samband med att hon vill förändra sin identitet. Dessa konflikter blir 

representativa för det Giddens avser i sin teori om identitetsskapande i det 

moderna samhället vilket kantas av en uppsjö av valmöjligheter att ta 

ställning till. Den frihet som medföljt avtraditionaliseringen påverkar 

individer i hög utsträckning då det kommer till att göra olika livsval.  

 Den utvecklingspsykologiska forskningen poängterar att den vidgade sociala 

kontexten blir allt viktigare då ungdomen närmar sig vuxenlivet, något som 

går att utläsa utifrån Magdas agerande såväl gentemot mamman som mot 

barndomsvännen Petra. Läsaren får följa Magdas inre monolog där hon 

funderar kring dessa frågor och de avslöjar en utveckling som i stort följer de 
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olika punkter som forskningen lägger fram. Magda visar på behovet av ett 

sammanhang, en vidgad bas att på sitt sätt konstruera självet på. Att Magda 

inte har någon positiv förebild för vuxenvärlden är inget som framstår som 

en svårighet för henne, hon lyckas behålla en framtidstro trots denna 

avsaknad.  
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Bilaga 1 
Observera att bilagor har separat sidnumrering och att du för dessa gör 

innehållsförteckningen manuellt. 


