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Last spring I did a study where I studied how young girls where being depicted in Swedish 

novels of 2010. My ambition with this exam is to study how young teenage boys are being 

depicted in Swedish novels of 2010 and to compare this study and the results with the results 

from my study last spring. Throughout history we can see that boy’s novels have had the 

purpose to bring up boys into being adventurous. In the novels of 2010 we can see that boys 

now are being depicted in another more modern and contemporary way. 

 

From my analysis we can see that all the books have many things in common. One of them is 

the young boys search for identity and for finding who they really are. They all are struggling 

with their trust to themselves and their self-confidence. 

We can see that all the books show how young boys today are struggling to find the courage 

to stand up for themselves and their identity.   

 

In my comparison with the results of both of my studies we can see many similarities. Both 

studies shows young teenagers search for identity and for finding the courage to show how 

they really are and for standing up for themselves. We can that despite gender the young 

teenagers are all having the same reflections and feelings. 
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Förord 

 

Om någon skulle sagt till mig för 5 år sedan att jag idag snart skulle vara utbildad 

högstadielärare och ha skrivit mitt andra examensarbete med inriktning ungdomsböcker 2010 

hade jag nog aldrig trott dem. Att studera på lärarutbildningen har varit en resa men att skriva 

examensarbete har varit en egen resa i sig. Att skriva examensarbete har varit en utmaning 

bestående av både blod svett och tårar, men jag är otroligt glad för den utveckling och insikt 

detta arbete givit mig. Det är med skräckblandad förtjusning som jag nu med detta arbete tar 

avsked från högskolan och ger mig ut i arbetslivet.  

 

Jag vill börja med att tacka min handledare Christine Farhan som under resans gång varit ett 

tacksamt bollplank och insiktsgivare. Jag vill även tacka min studiekamrat Christina Åslund 

för bra och många gånger välbehövlig pepptalk, Lisa Axiö för tacksam feedback samt min 

sambo och familj för bra markservice. 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

Vårterminen 2011 skrev jag mitt första examensarbete. Jag undersökte då hur 

identitetssökandet såg ut hos flickor i barn- och ungdomsböcker för tidiga tonår med svensk 

originalutgåva 2010. Detta gav mig inspiration till att vidare undersöka hur identitetssökande 

framställs även hos unga killar. Jag har lagt mitt fokus på de unga tonåren då det vid denna 

ålder finns en stor kluvenhet och många frågetecken kring vem man är och vem man vill vara. 

Vi lever idag i ett allt mer mångkulturellt och mångfaldigt samhälle, detta har lett till fler 

valmöjligheter i samhället och en ökad individualisering i sökandet efter identitet. 

Jag minns själv hur det var att vara tonåring med frågor som vem är jag, hur är jag, hur ska 

jag vara, hur vill andra att jag ska vara, en mängd frågor och funderingar kring sin identitet 

och sitt identitetssökande. Det finns idag även starka åsikter och ideal från samhället om hur 

man ska vara och se ut, alla är vi olika och föds med olika förutsättningar. Detta sätter i sin tur 

stor press på den enskilda individen, att stå emot dessa påtryckningar och ideal är inte lätt
1
. 

Det kan genom tidigare forskning ses att bilden av hur man skildrat flickor och pojkar i 

litteraturen har förändrats med tiden, allt efter den rådande tid, traditioner och normer. 

Anledningen till att jag valt svenska böcker med originalutgåva 2010 är då jag vill se vilken 

bild dem skildrar utifrån dagens samhälle och traditioner. 

  

Maria Ulfgard publicerade år 2003 artikeln Låt eleverna få bestämma litteraturen. Där skriver 

hon att just litteratur kan vara ett bra hjälpmedel för elever att lära sig förstå både sig själva 

och andra.
2
 I den nya läroplanen, Lgr11 som trädde i kraft den 1 juli 2011, och i den nya 

kursplanen för svenska på högstadienivå står det just att man som lärare med hjälp av 

litteratur ska hjälpa eleverna att stärka sin identitet.
3
  

 

 

 

 

                                                 
1
 Frisén, Ann/ Hwang, Philip (Red.) (2006): Ungdomar och identitet. Bokförlaget Natur och kultur. Stockholm. s.14-15 

 Hwang, Philip/ Nilsson, Björn Utvecklingspsykologi. Bokförlaget Natur och kultur. Stockholm (2011) 
2 Ulfgard, Maria http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2003/05/07/maria-ulfgard-lat-eleverna-fa-bestamma-

litteratur Hämtad: 111117 
3 Läroplanen för Grundskolan, Förskoleklassen och Fritidshemmet 2011 s.222 

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2F

ws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575 Hämtad: 111117 

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2003/05/07/maria-ulfgard-lat-eleverna-fa-bestamma-litteratur
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2003/05/07/maria-ulfgard-lat-eleverna-fa-bestamma-litteratur
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575
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Min förhoppning med detta arbete är att kunna ge svensklärare en grund och uppmuntran till 

att använda dessa böcker i sin svenskundervisning. Jag hoppas kunna visa på de möjligheter 

som dagens litteratur kan vara föremål för, både gällande samhällsdebatter och sociala 

grupperingar men även i diskussionen om manlighet och kvinnlighet, vad som är manligt och 

kvinnligt idag och hur dessa normer har sett ut genom historien.  

 

Till sist vill jag tydliggöra skillnaden mellan denna studie och min tidigare studie. I denna 

studie har jag inte minst ändrat fokus då jag valt att se till killars identitetssökande, men ut 

över det har jag med hjälp av resultatet i min förra studie även gjort en jämförelse mellan 

framställningen av identitetssökande hos flickor och pojkar.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Min första avsikt med detta arbete är att med hjälp av en litteraturstudie ge en överblick i hur 

unga tonårskillar framställs i ungdomsböcker med svensk originalutgåva 2010. Jag har valt att 

lägga mitt fokus på identitet och identitetssökande, och se om detta framställs samt se vad 

dessa pojkskildringar kan antas sända för budskap till unga killar idag. Finns det likheter och 

skillnader i framställningen av identitet och identitetssökandet i dessa böcker, och i sådant fall 

hur framställs det? 

 

Min andra avsikt är att sedan jämföra resultaten av mina två studier och se om identitet och 

identitetssökandet framställs hos dessa unga killar och tjejer. Finns det likheter och/eller 

skillnader i resultaten mellan identitetssökandet hos tjejer och killar i barn- och 

ungdomsböcker med svensk originalutgåva 2010? Om ja, vilka är då dem? 
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2. PERSPEKTIV OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

2.1 Tidigare forskning 

Pojkskildringar i 2010 års ungdomsböcker är än så länge ett outforskat ämne. Jag kommer 

därför att i det här avsnittet att återge ett historiskt perspektiv på hur man tidigare framställt 

pojkskildringar i unga tonår. Detta för att i min analys kunna jämföra och påvisa likheter och 

skillnader som pojkskildringarna i 2010 års ungdomsböcker har med den bild av hur man 

presenterat pojkar i litteraturen genom historien.  Jag hoppas att med hjälp av denna historiska 

återblick kunna se om mina resultat av 2010 års ungdomsböcker överensstämmer med den 

historiska bilden eller se om det har skett en utveckling och i sådant fall hur den utvecklingen 

ser ut.  

 

Gällande tidigare forskning om ungdomsböcker kan det konstateras att det finns betydligt mer 

forskning om flickskildringar än om pojkskildringar. För flickboken och dess historia finns 

bland annat översiktsverk och böcker som Om flickor för flickor: den svenska flickboken av 

Ying Toijer-Nilsson, Boel Westin och Ulf Boëthius, Flickboken och dess författare: ur 

flickläsningens historia av Mary Ørvig och Förklädda flickor: könsöverskridning i 1980-

talets svenska ungdomsroman av Maria Österlund. Liknande böcker och översiktsverk av 

pojkboken finns inte i samma utsträckning. Då de ovan nämnda författarna i vissa jämförande 

avseenden framhåller pojkböcker och pojkboksskildringar kommer jag bland annat med hjälp 

av dem att ge en överblick över pojkboken och dess historia. Då en förhoppning med detta 

arbete är att kunna koppla mina resultat till unga tonårspojkar och unga tonårspojkars värld 

och verklighet kommer jag i en kort del även presentera delar av den tidigare forskning som 

finns gällande unga tonårspojkars, deras beteende och utveckling. Detta för att kunna se och 

jämföra mina resultat av mina huvudkaraktärers beteenden och handlingar med typiska 

beteenden, känslor och handlingar för killar i unga tonår. Jag kommer att använda mig av 

denna tidigare forskning som en ram för vad som är vanligt beteende och vanliga känslor för 

killar i unga tonår. Detta kan vara intressant för att utifrån mina resultat kunna dra slutsatser 

angående de beteenden och mönster som mitt undersökningsmaterial visar.  
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2.1.1 Tidigare forskning om pojkskildringar – ur ett historiskt perspektiv  

Mary Ørvig gav 1988 ut boken Flickboken och dess författare
4
. Ørvig menar att flickboken 

många gånger blivit bortglömd. Syftet med denna bok är därför att öppna synen för och 

bredda synen på flickboken. Hon ger en historisk överblick över hur flickboken har sett ut 

igenom historien. I boken skriver Ørvig även att pojkboken sällan har blivit kritiserad och 

analyserad då man ansett den vara självklar och naturlig läsning för pojkar. Tidigare forskning 

om pojkböcker finns det enligt Ørvig inget större underlag för men man har däremot flitigt 

kritiserat flickboken. Ørvig menar dock att den kritiken många gånger varit ensidig.
5
.  

Ulla Lundqvist gav 1994 ut boken Tradition och förnyelse- svensk ungdomsbok från sextiotal 

till nittiotal
6
 med syfte att kartlägga ungdomsboken under 80-talet. För att kunna göra denna 

kartläggning beskriver Lundqvist även ungdomsbokens tidigare historia. I boken skriver hon 

om ungdomsboken som en, och delar inte upp dem i flick- och pojkböcker. Detta då man efter 

andra världskriget och under folkhemsreformen i den mån det gick försökte ha en 

könsintegrerad ungdomsbok. Lundqvist menar dock att i och med den könsintegrerade 

ungdomsboken kom flickskildringen att stå tillbaka och pojkskildringarna fick en större 

central roll. Lundqvist menar att om man går ännu längre tillbaka i historien kan man se en 

koppling mellan äventyr och pojkar. Robinson Crusoe och Gullivers resor är två exempel på 

detta. Lundqvist har i sin bok två kapitel som visar på könsskillnaderna i de tidiga 

ungdomsböckerna, ”Pojken och äventyren” och ”Flickan, hemmet, känslorna”. Genom dessa 

två rubriker ges en tydlig indikation på hur det kan ha sett ut i ungdomsböckerna genom 

historien. 

Marika Andrae kom 2001 ut med sin avhandling Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och 

pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914-1944
7
  där hon analyserar hon B. 

Wahlströms ungdomsböcker. B. Wahlströms ungdomsböcker är uppdelade i tjej- och 

killböcker, något som Andrae ifrågasätter och diskuterar. Hon diskuterar även kring de olika 

könens tillskrivna egenskaper och skillnader i böckerna. Andrae menar, precis som Ørvig, att 

pojkböcker genom historien ofta präglats av äventyr och äventyrsböcker. I en undersökning 

som Andrae själv gjort visade det sig vara stora skillnader mellan mängden äventyrsböcker 

                                                 
4 Ørvig, Mary (1988). Flickboken och dess författare: ur flickläsningens historia = The girls' story and its authors : girls' 

reading in historical perspective. Hedemora: Gidlund 
5 Ørvig, Mary (1988) s.11 
6 Lundqvist, Ulla (1994). Tradition och förnyelse: svensk ungdomsbok från sextiotal till nittiotal. Stockholm: Rabén & 

Sjögren 
7 Andræ, Marika (2001). Rött eller grönt?: flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914-1944. 

Diss. Uppsala: Univ. 
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och vardagsböcker bland pojkböcker
8
. Andrae hänvisar i sin bok till mansforskaren Thomas 

Johansson som menar att militärtjänsten idag anses av många som ett äventyrligt steg mot 

vuxenlivet, ett sätt för unga killar att bryta sig loss och stå på egna ben. Andrae beskriver även 

begreppet hegemonisk maskulinitet, den överordnade positionen, den idealbild som andra 

pojkar och män förhåller sig till. I och med denna hegemoniska maskulinitet medföljer även 

makt och Andrae menar att makt och mängden makt ökar med pojkars stigande ålder.
9
  

Magnus Öhrn har i kapitlet Men vad i himlens namn har ni för er pojkar! i antologin 

Barnlitteraturanalyser
10

 studerat Ulf Starks uppväxtskildringar ur ett manlighetsperspektiv. 

Det är främst Starks Sturebytrilogi
11

 som står i centrum för denna analys. I en av böckerna 

slåss de båda bröderna men det ges aldrig någon förklaring till detta bråk. Anledningen till 

detta menar Öhrn ligger i att det finns en norm som säger att killar bråkar och en sådan norm 

behöver ingen förklaring. Öhrn menar i sin analys att det ofta förekommer specifika hemliga 

platser i pojkböcker. Platser där pojkarna tillbringar stor del av sin tid, en plats utan insyn från 

någon vuxen. Ett konstaterande som Öhrn gör är inträdet av vuxna i pojkarnas egen värld 

vilket ofta sker av en man av äldre generation.  Detta är något som han menar går att se i flera 

böcker genom historien bland annat i den, för många mysiga julaftonsunderhållningen, Kan 

du vissla Johanna. Även Öhrn skriver, precis som Andrae, om begreppet hegemonisk 

maskulinitet, något som syftar till mäns överordnade position jämt emot andra. Han menar att 

denna maskulinitet går att se som en idealbild som alla män har att förhålla sig till. Mod är en 

stor del av denna maskulinitet och går att se olika sammanhang och former. Oavsett så ses 

mod som ett steg mot vuxenvärlden och mot maskuliniteten
12

. 

Med avstamp i Ørvig och hennes bok vill jag rikta kritik mot den tidigare forskning som 

bedrivits kring pojkböcker. Det faktum att man inte bedrivit forskning kring pojkböcker i 

någon större utsträckning grundar sig på att man ansett pojkboken vara självklar. Detta har 

inte enbart gjort det svårt för mig att hitta tidigare forskning kring ämnet utan även väckt 

frågan om den verkligen varit så självklar som den ansetts vara. Den tidigare forskning som 

ovan beskrivits grundar sig till viss del på böcker med flickskildringar som fokus. Öhrns 

kapitel om Ulf Starks Sturebytrilogi ingår i boken Barnlitteraturanalyser, en bok med fokus 

                                                 
8Andræ, Marika (2001)  S.156-159 
9Andræ, Marika (2001)   S.155-162 
10 Öhrn, Magnus. (2008) Men vad i himlens namn har ni för er pojkar!.  I Andersson, Maria & Druker, Elina (red.) 

Barnlitteraturanalyser. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 
11Min vän Percys magiska gymnastikskor (1991), Min vän shejken i Stureby (1994), Min vän Percy, Buffalo Bill och jag 

(2004) 
12Öhrn, Magnus(2008) S.131-146 
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på barnlitteratur. De enda författarna som har pojkböcker och pojkboksskildringar som en del 

av sitt fokus är Lundqvist och Andrae, och i Andraes fall med B. Wahlströms ungdomsböcker 

som fokus.        

Jag anser att det här finns ett tomrum inom forskningen om pojkskildringar med fokus på 

tonåren som vidare skulle behöva kartläggas. Jag vill med denna studie vara med och fylla 

upp detta tomrum. 

2.1.2 Tidigare forskning om tonår och tonårspojkar 

Jag kommer nedan att presentera tidigare forskning om tonåringar, tonårskillar och deras 

beteendemönster. Detta för att som tidigare nämnt kunna använda dessa mönster som en ram 

och en utgångspunkt när jag kopplar mina resultat till tonårskillars generella beteenden och 

mönster. Jag har valt att basera detta kapitel på Göran Bohlins & Karin Lövgrens antologi Om 

unga män
13

 och Philip Lalander & Thomas Johansson bok Ungdomsgrupper i teori och 

praktik
14

.  

 

I Göran Bohlins & Karin Lövgrens antologi Om unga män
15

 har de tillsammans med flera 

andra författare beskrivit unga pojkar, deras beteende och utveckling. I boken framhåller de 

flera olika aspekter av hur det är och kan vara att vara kille och tonåring. I boken skriver de 

bland annat att sport sedan långt tillbaka i historien varit ett intresse kopplat till killar, mod 

och maskulinitet. De menar att unga killar ofta är skickliga inom sport och söker sig till 

utmaningar, i många fall för att uppnå uppmärksamhet och bekräftelse. De beskriver även hur 

smink och utseende de senaste åren kommit att bli ett allt större intresse även hos killar. Detta 

menar dem har tidigare enbart varit ett fenomen som intresserat tjejer men som på senare tid 

kommit att få en allt större betydelse även hos det manliga könet.  Det beskrivs även hur sorg 

och förälskelse är två centrala delar av ungdomars känslor
16

.  

 

Philip Lalanders och Thomas Johanssons bok Ungdomsgrupper i teori och praktik
17

 har till 

syfte att beskriva hur olika ungdomar och ungdomsgrupper tänker, fungerar och utvecklas. 

                                                 
13

 Lövgren, Karin & Bolin, Göran (red.) (1995). Om unga män: identitet, kultur och livsvillkor. Lund: Studentlitteratur 
14 Lalander, Philip & Johansson, Thomas (2002). Ungdomsgrupper i teori och praktik. 2., [omarb. och uppdaterade] uppl.  

Lund: Studentlitteratur 
15 Lövgren, Karin & Bolin, Göran (red.) (1995). 
16Johnasson. T (1995) Det stora äventyret I Lövgren, Karin & Bolin, Göran (red.) (1995). Om unga män: identitet, kultur och 

livsvillkor. Lund: Studentlitteratur  S.36-41 
17 Lalander, Philip & Johansson, Thomas (2002). 
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I boken beskrivs bland annat hur tonårskillars och tonårstjejers avståndstagande från sina 

mödrar och fäder är ett steg mot vuxenlivet. Detta avståndstagande är enligt dem ett vanligt 

och normalt fenomen i tonåringars process att växa upp och bli vuxna män
18

. Lalander och 

Johansson beskriver även hur man som tonåring vid 14-16 års ålder ofta är väldigt 

självcentrerad. Dem beskriver hur dessa tonåringar ofta lever i en värld där allt kretsar runt 

dem, där livet leker och den riktiga verkligheten ännu inte knackat på dörren. Det bör tilläggas 

att tonåringar i denna fas är väldigt sköra och sårbara när saker inte går deras väg
19

.  

I boken hävdar dem även att det finns en romantisering kring ungdomar och ungdomsåren. De 

menar att många eftersträvar att vara och se ungdomliga ut. Idag finns det ett flertal 

behandlingar och operationer att tillgå, allt för att se så ungdomlig ut som möjlig. Denna 

romantisering grundar sig på att ungdomar ses som fräscha och pigga, utan rynkor och fulla 

med energi och livslust
20

.  

 

Som ovan beskrivit tar både Bohlin & Lövgren och Lalander & Johansson upp unga 

tonårskillar och deras beteendemönster. Bohlin & Lövgren tar upp avståndstagande, 

självcentrering och en tillskriven romantisering som centrala teman. Lalander & Johansson tar 

upp sport, mod och smink som centrala teman. Trots att det skiljer nästan 20 år mellan 

böckerna kan man i båda böckerna se behovet av uppmärksamhet och bekräftelse som ett 

gemensamt ledande tema.  

 

  

                                                 
18 Lalander, Philip & Johansson, Thomas (2002) s.16-20 
19 Lalander, Philip & Johansson, Thomas (2002) s.16-20 
20 Jag har här valt att ta upp generella tonårsmönster och beteenden, detta är då jag anser att dessa är viktiga och centrala 

delar i tonårskillar identitetsprocess.  
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2.2 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Då min studie består av två delar kommer jag nedan att presentera två skilda teorier som jag 

valt att använda mig av vid respektive del. För att kunna göra en så likvärdig jämförelse, med 

så lika förutsättningar som möjligt, kommer jag i min pojkboksanalys att använda mig av 

samma identitetsteori som jag använde mig av vid mitt tidigare examensarbete
21

. I min 

jämförelse av båda mina studier kommer jag fokusera på identitet men då med en större 

inriktning på kön och genus. Avslutningsvis kommer jag att presentera speglingsteorin. Detta 

för att bekräfta mina antaganden om att skönlitteratur i viss mån mer eller mindre speglar 

verkligheten.   

 

Jag vill först börja med att förtydliga vad jag menar med begreppet genus, definitionen är 

tagen ur nationalencyklopedin. Jag har valt denna definition delvis då jag anser 

nationalencyklopedin vara en bra och högst pålitlig källa och delvis då detta är en definition 

som jag ställer mig bakom.    

 

”genus [je:´-] (latin, 'härkomst', 'släkt', 'stam', 'kön', 'art', 'slag'), begrepp inom humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja 

de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.”
22

 

 

 

2.2.1 Teorier om identitet och identitetssökande 

Då min avsikt är att analysera hur identitet och identitetssökande framställs samt se vad det 

kan tänkas sända för budskap vill jag börja med att bekräfta mitt antagande om att litteratur 

används i identitetssökandet. Joseph Appleyard, en känd teoretiker inom läsning och 

lästeorier, menar att ungdomar framför allt från 12 år och uppåt bland annat tar hjälp av just 

litteratur för att söka bekräftelse och identitet.
23

 

 

                                                 
21 Tengvall, Catrin (2011) Identitetssökande hos unga flickor i 2010 års barn- och ungdomslitteratur. Huddinge Södertörns 

Högskola. 
22Nationalencyklopedin http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/genus/ 181336 
23 Appleyard, Joseph A. (1994). Becoming a reader: the experience of fiction from childhood to adulthood. Cambridge: 

Cambridge University Press 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/genus/
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Jag vill här även ta möjligheten att förtydliga vad jag menar med begreppet identitet. Jag har 

valt att följa Robert Lundins definition, att med identitet menas den egna individens självbild 

eller egenskaper och drag som individen tillskrivs utifrån.
24

 

Erik Homburger Eriksson är en känd teoretiker inom identitet och identitetssökande. Det 

största och mest centrala inom Erikssons teori är identitet som något bestående, att man aldrig 

kan ändra den man är. Han menar att bland annat det sociala kapitalet är en påverkande faktor 

för ens identitet och identitetssökande. På grund- eller med hjälp av olika sociala faktorer så 

som familj, kön, område med flera påverkas man i sitt identitetsskapande. Han medger dock 

att identitetssökandet och skapandet av identitet till viss del är en process som följer en livet 

ut och att man under sin livstid möter stunder då man tvingas ta beslut om sig själv och sin 

framtid. Genom dessa beslut stärks man som individ, den man redan är, men man ändrar inte 

sin identitet utan istället utvecklar den.  Eriksson framhåller just tonåringar och deras 

identitetssökande och menar att dem som föremål för identitetssökande måste få utrymme att 

pröva sig fram
25

. Det har dock på senare tid riktats kritik mot utvecklingspsykologin då den 

inte anses ta hänsyn till att samhälleliga förändringar påverkar konstruerandet av identitet.  

 

Att istället se identitetssökandet och skapandet av identitet som socialt konstruerat är en annan 

teori som Anthony Giddens och Tomas Ziehe står bakom. De menar till skillnad från Eriksson 

att identitetsskapande är konstant pågående. De menar att det i dagens samhälle finns fler 

möjligheter, val och vägar att välja än tidigare. Man är inte längre lika socialt och kulturellt 

styrda som innan utan har lyckats skala bort de gamla livs- och samhällstraditionerna.  

Ett mer mångfaldigt samhälle med bland annat blandade kulturer, religioner och sexuell 

läggning har lett till denna förändring. Ziehe menar också att även om dagens samhälle och 

dess förändringar har skapat fler möjligheter och fria val så kan det samtidigt skapa både 

ångest och press när valen nu ligger mer på den enskilda individen
26

. Ziehe menar alltså att 

även om samhället idag lever bortom de gamla traditionerna och att dagens ungdomar har 

möjlighet att själva styra över sina liv och sin livssituation medför dessa möjligheter även en 

baksida. Han menar även att på grund av dagens samhälle är ungdomar vana vid att kunna 

ifrågasätta och själva bestämma över sina liv och sina val. De är vana vid att inte vara 

begränsade utan att det är dem själva och inte samhället som sätter gränserna. Denna 

                                                 
24 Lundin, Robert (2003). Identitet och beslutsfattande: konstitution, relation och kreation. Diss. Stockholm : Univ.,2003 

S.30 
25 Frisén, Ann/ Hwang, Philip (Red.) (2006): Ungdomar och identitet. Bokförlaget Natur och kultur. Stockholm s.11-13   
26Frisén, Ann/ Hwang, Philip (Red.) (2006) s.14-15 

 Sernhede, Ove (1996). Ungdomskulturen och de andra: sex essäer om ungdom, identitet och modernitet. Göteborg: Daidalos 

s 131-146 
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individualisering, menar Ziehe, medför flera svårigheter bland annat vid handskandet av 

motgångar. 

 

Som ovan påvisat finns det olika teorier om identitet och skapande av identitet. Jag kommer i 

min analys att använda mig av både Ziehes och Erikssons teori om identitet. Detta för att 

kunna urskilja och påvisa vilken bild av identitet dessa ungdomsböcker böcker idag visar på. 

Jag hoppas att med hjälp av två tydligt skilda teorier, så som Ziehe och Eriksson, på ett tydligt 

sätt kunna urskilja vilken bild och på vilket sätt identitet framställs och skildras i mitt 

undersökningsmaterial.  

 

2.2.2 Teori om världen som tvåkönad 

Med bakgrund i människans existens, en kvinna och en man, läggs perspektiv om världen 

som tvåkönad. John Gray har skrivit boken Män är från Mars och kvinnor är från Venus
27

, 

som är ett av hans många populära verk där han tillskriver män och kvinnor olika statiskt 

lagda egenskaper. Bland annat så menar Gray att då kvinnor vid känslomässiga situationer är 

öppna och pratar om sina känslor och behov drar sig istället män undan och blir inåtvända. 

Gray menar även att vid problem vill kvinnor få medkänsla och förståelse medan män vill 

hitta lösningar. Jag har valt att presentera ett citat ur Grays bok för att tydliggöra hur stora 

skillnader han menar att det finns mellan de två könen: 

”Det är inte bara så att män och kvinnor kommunicerar på olika sätt utan de tänker, känner 

varseblir, reagerar, älskar och värderar saker och ting olika, och deras gensvar och behov 

skiljer sig från varandra. Det är nästan som om de hörde hemma på olika planeter, talade olika 

språk och behövde olika slags näring.”
28

 

 

I boken menar han, precis som titeln beskriver, att män och kvinnor kommer från två skilda 

planeter.  Han menar att män och kvinnor lever skilda liv och har skilda ambitioner med sina 

liv, att män och kvinnor är olika och bör så vara. Gray menar att om människan kom 

underfund med att de var olika skulle flera olika typer av konflikter och problem lösas. Han 

menar att män är män och kvinnor är kvinnor och så enkelt är det. Grays bok är tänkt som en 

handbok i kärlek, en handbok i att klara av och hantera kärlek. Jag har valt att testa Grays 

perspektiv om världen som tvåkönad då jag tycker mig kunna se tendenser av detta perspektiv 

i min tidigare forskning.  Som jag i min tidigare forskning presenterar har men genom 

                                                 
27 Gray, John (1994). Män är från Mars, kvinnor är från Venus. Nyuppl. Stockholm: Bromberg s.19-24 
28 Gray, John (1994). S.15 
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historien skilt på pojk- och flickböcker, man har gestaltat pojkar som äventyrare fulla med 

mod och flickor har gestaltats i hemmet med syfte att bringa upp dem till fina duktiga flickor. 

Jag vill med denna bakgrund därför testa detta perspektiv på 2010 års ungdomslitteratur och 

se om detta är något som lever kvar och även går att se i dagens ungdomslitteratur. 

 

2.2.3 Speglingsteorin 

I denna uppsats och i min analys och mitt resultat utgår jag ifrån att skönlitteratur och med 

fokus på mitt undersökningsmaterial på ett eller annat sätt skildrar verkligheten.  I detta fall 

utges inte böckerna för att gestalta en annats tidsperiod varken historiskt eller 

framtidsmässigt, jag utgår därför ifrån att samtliga böcker i mitt undersökningsmaterial 

beskriver eller skildrar den värld och verklighet som varit rådande den tid då boken skrivits. 

För att bekräfta mina antaganden att skönlitteratur på ett eller annat sätt, mer eller mindre, 

skildrar verkligheten kommer jag nu att presentera speglingsteorin.  Speglingsteorin är en 

teori som ofta används inom litteratursocialistiska undersökningar. Speglingsteorin går ut på 

att skönlitteratur speglar verkligheten. Idén inom speglingsteorin är att ”litteraturen avbildar 

och fångar en historisk verklighet ”
29

. 

”Skönlitteratur kan ofta användas som socialhistorisk källa. För etnologer, sociologer och 

mentalitetshistoriker kan skönlitterära skildringar därför bli en kompletterande källa till 

kunskap om mänskligt liv- och inte bara om vad folk gjorde, utan hur de kände och tänkte.”
30

 

En man som är känd inom speglingsteorin är Lucien Goldmann, han var med att utveckla 

speglingsteorin genom att komma med tanken ”att litteraturen berättar om verkligheten 

genom att avspegla ideologier ”
31

. Goldmanns strävan var att komma åt världssynen och 

medvetandet.  

Det är alltså med speglingsteorin som grund och botten som jag utgår ifrån att mitt 

undersökningsmaterial beskriver den verklighet som varit rådande då boken skrevs.  

  

                                                 
29 Svedjedal, Johan. (2002) Litteratursociologi.  I Bergsten, Staffan (red.) Litteraturvetenskap: en inledning. 2., [rev. och 

utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur. S. 84 
30Ibid  S. 85 
31 Ibid S.85 
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3. METOD  

Min intention med detta stycke är att förklara och ge en inblick in den metod, de urval och 

den avgränsning jag gjort och använt mig av i denna studie.  

Jag kommer nedan i stycket Kvalitativ innehållsanalys att presentera den metod jag valt att 

använda mig av. Detta kapitel följs sedan av stycket Undersökningsmaterial avgränsning och 

urval där jag precis som titeln säger beskriver de undersökningsmaterial min studie grundar 

sig på, mitt urval och de avgränsningar jag valt att göra. 

 

3.1 Kvalitativ innehållsanalys  

Den metod jag valt att använda mig av i denna studie faller inom ramen för en kvalitativ 

innehållsanalys. Vilket innebär att man tar en text, i detta fall flera texter, och analyserar 

innehållet på djupet. Jag har gjort en djupgående studie där jag fokuserat på ett litet material 

men tagit materialet och analyserar det på djupet.  

 

För att kunna göra en innehållsanalys av mitt material har jag arbetat fram en analysmodell. 

Denna analysmodell är inspirerad av Maria Nikolajevas bok Barnbokens byggklossar
32

 och 

Andreas Frejs och Robert Thornbergs bok Handbok i kvalitativ analys
33

. I Frejs och 

Thornbergs bok beskrivs i kapitlet Kvalitativ textanalys av Per Widén de tre steg som man bör 

genomgå vid utförandet av en textanalys. Det första steget, även kallat dimension, är att 

analysera författaren eller upphovsmannen. Den andra dimensionen handlar om textens fokus 

och innehåll och den tredje dimensionen handlar om att tolka vilken betydelse texten kan få i 

ett annat sammanhang
34

. Då det i mitt fall rör sig mer om en innehållsanalys, alltså en analys 

med fokus på textens innehåll, än en textanalys kommer jag inte analysera utifrån den första 

dimensionen utan fokusera på dimension två och tre. Detta då min avsikt är att analysera vad 

böckerna och dess text kan tänkas sända för budskap och inte vad författarna kan ha tänkt 

velat säga med texten. Denna avgränsning gör jag dels på grund av en tidsaspekt, dels då detta 

är en vanlig avgränsning gällande innehållsanslyser av skönlitteratur
35

 och dels då jag som 

                                                 
32 Nikolajeva, Maria (2004). Barnbokens byggklossar. Andra upplagan, Lund: Studentlitteratur 
33 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.) (2009). Handbok i kvalitativ analys. 1. uppl. Stockholm: Liber s.142 
34 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.) (2009) s.136-140 
35  Tengvall, Catrin (2011) Identitetssökande hos unga flickor i 2010 års barn- och ungdomslitteratur,       

Siri Gherman (2009) Det brinner i förortens ungdomsroman. Huddinge Södertörns Högskola             

Andersson, Emma-Ida & Sundström, Emma (2004). Bilden av tjejen i svensk ungdomslitteratur: en litteraturanalys av nio 

ungdomsböcker ur ett genusperspektiv = [The image of the girl in Swedish youth literature : a literature analysis of nine 

youth novels from a gender perspective]. Examensarbete 
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tidigare nämnt valt att analysera vad texten kan tänkas säga och inte vad författaren kan 

tänkas ha velat säga med texten.  

 

Då min avsikt är att jämföra resultaten från denna studie med resultaten från min tidigare 

studie kommer jag att använda mig av samma analysmodell. Detta då min strävan är att utgå 

från så lika förutsättningar som möjligt. Denna analysmodell är som tidigare nämnt utformade 

med hjälp av Maria Nikolajevas bok Barnbokens byggklossar samt Per Widéns kapitel 

Kvalitativ textanalys i Andreas Frejs och Robert Thornbergs bok Handbok i kvalitativ analys. 

I kapitlet Kvalitativ textanalys går Widén tydligt igenom hur man arbetar fram frågor och 

ställer frågor till texten utifrån det ämnet man valt att undersöka
36

. Widén redogör i sitt kapitel 

för vilka frågor man bör ställa till texten beroende på syfte, text och vilken dimension man 

valt att analysera. I kapitlet finns även ett exempel på en textanalys
37

, detta exempel har för 

mig fungerat som ett stöd och hjälp både i skapandet av frågor men även i min textanalys.  Då 

jag i detta fall valt att se om och hur identitetssökande framställs hos huvudkaraktärerna i 

samliga tre böcker har jag valt arbetat fram frågor som rört den enskilda huvudkaraktären och 

dess bakgrund, liv, känslor och sociala sfär.  

De frågor som jag i min analys utgått ifrån är de frågor som nedan presenteras. 

 

Allmänna frågor  

 

- Hur ser han ut? 

- Hur gammal är han? 

- Vad har han för egenskaper? 

- Hur ser familjesituation ut? 

- Vad bor han i för typ av miljö? 

- Vad tillhör han för klass, hur ser det ut ekonomiskt för honom och hans familj? 

- Vad har han för intressen? 

- Hur ser intresset för och relationen till tjejer ut? 

- Hur beter han sig mot vänner och i skolan? 

- Vilka svårigheter och val ställs han inför? 

- Vilka typer av konflikter möter han? 

                                                 
36Widén, Per. (2011) Kvalitativ textanalys. I Frejs, Andreas och Thornberg, Robert (red). Handbok i kvalitativ analys. 

Stockholm: Liber  

 S. Ibid 142-145 
37 Ibid S. 145- 150 
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Hur ser huvudpersonen på sig själv? 

 

- Hur ser han på sin kropp och sitt utseende? 

- Hur ser han på den han är och de egenskaper han besitter?
38

 

För att kunna beskriva och jämföra karaktärerna i mitt material har jag valt att använda mig av 

Maria Nikolajevas begrepp platta, runda, statiska och dynamiska karaktärer. Dessa begrepp 

är tagna ut hennes bok Barnbokens byggklossar. Med platta karaktärer menar Nikolajeva ett 

tydligt genomgående karaktärsdrag. Att karaktären är genomgående på samma sätt, till 

exempel god eller ond, tråkig eller rolig, en karaktär som är lätt att förutspå. Man skulle även 

kunna beskriva den platta karaktären som endimensionell. Med runda karaktärer menar 

Nikolajeva snarare motsatsen, det vill säga flera egenskaper, att kunna vara på flera sätt och 

svåra att förutspå. Nikolajeva menar att man kan se dessa karaktärer som mer utvecklade än 

de platta, de har utvecklat förmågan att kunna vara på olika sätt.  Med dynamiska karaktärer 

menar Nikolajeva karaktärer som utvecklas, och i mitt fall inte åldersmässigt utan som 

utvecklas på insidan, en personlig och inre utveckling Motsatsen till detta är statiska 

karaktärer vilket innebär att man inte utvecklas utan har samma drag och egenskaper boken 

igenom. Jag har valt dessa begrepp för att se vad böckerna kan tänkas sända för budskap kring 

hur man som ung kille kan eller ska vara, finns det ett specifikt sätt eller skiljer dem sig åt. 

Runda och platta karaktärer går alltså att se som varandras motsatser, så även statiska och 

dynamiska karaktärer
39

. Det är utifrån dessa begrepp och min teori om identitet som jag 

kommer att bygga min analys.  

 

Mina analyser i kapitlen Övergripande diskussion och Jämförelse med tidigare studie är 

utformade efter olika centrala teman. Dessa centrala teman har framkommit och utformats 

utifrån den information och de resultat som mina analyser av mitt undersökningsmaterial gett 

mig. Jag har med dessa teman försökt ringa in alla de resultat som min analys och mina 

analysfrågor gett mig. De centrala teman som mina diskussioner utgår ifrån är: kärlek, familj 

och boendesituation, självförtroende, intressen, skola och utseende. 

 

 

 

                                                 
38 Analysmodellen är tagen ur min tidigare studie om flickskildringar i 2010 års barn- och ungdomsböcker. Tengvall, Catrin 

(2011) Identitetssökande hos unga flickor i 2010 års barn- och ungdomslitteratur 
39 Nikolajeva, Maria (2004) s.109-112 
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Det är även dessa teman som kommer att ligga till grund för min jämförelse av mina resultat 

från denna studie med mina resultat från min föregående studie. I min förra studie har jag, 

precis som i denna studie, en övergripande diskussion och det är utifrån det kapitlet i båda 

mina studier som jag bygger och grundar min jämförelse. Då jag i min föregående studie 

använde mig av samma analysmodell och analysfrågor som vid detta arbete är den analysen 

uppbyggd och utformad på ungefär samma sätt som denna. Jag har därför valt att ha de 

centrala temana som utgångspunkt även i min jämförelse, detta då jag anser det vara den bästa 

och mest rättvisa utgångspunkten för båda mina resultat.  

 

Det bör kommenteras att när jag som ung kvinna ska undersöka identitetssökandet hos unga 

tonårskillar i 2010 års ungdomsböcker inte själv har någon erfarenhet av att vara kille eller 

hur unga killar tänker och känner. Jag kan alltså inte utge mig för att ha någon kunskap om 

det. Jag kommer därför fokusera på vad böckerna, utifrån min analys och tolkning, kan tänkas 

sända för budskap, detta med utgångspunkt i mitt teoretiska ramverk. 

 

3.2 Undersökningsmaterial, urval och avgränsning  

Jag vill börja detta kapitel med att förtydliga begreppen ungdomslitteratur och pojkbok.  

Dessa definitioner av är tagna ur nationalencyklopedin. Anledningen till att jag har valt 

nationalencyklopedins definitioner är då jag anser nationalencyklopedin vara en högst pålitlig 

källa samt att jag ställer mig bakom samtliga definitioner.  

 

”Ungdomslitteratur, litteratur som från mitten av 1800-talet började utges för unga i 

tonåren”
40

 

”Pojkbok, genre inom ungdomslitteraturen som skildrar pojkars och unga mäns äventyr, 

traditionellt i exotiska miljöer med t.ex. cowboys, sjörövare eller detektiver”
41

.             

”Medan äventyret under senare år odlats i fantasy- och mellanåldersböcker, har en ny pojkbok 

uppstått genom ungdomsförfattarnas ökade intresse för ynglingars själsliv och 

kärleksproblem”
42

.   

 

                                                 
40Nationalencyklopedin http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/sok?q=ungdomslitteratur 2012-01-16 
41 Nationalencyklopedin http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/pojkbok  2012-01-16 
42 Nationalencyklopedin http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/pojkbok  2012-01-16 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/sok?q=ungdomslitteratur
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/pojkbok%2016-01-2012
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/pojkbok%2016-01-2012
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När jag i min uppsats använder mig av begreppet ungdomslitteratur är det 

nationalencyklopedins definition jag syftar till. Gällande begreppet pojkbok är det den nya 

pojkboken, den med intresse för ungdomarnas självliv och kärleksproblem jag syftar till. 

Detta då jag anser den traditionella pojkboken med äventyr vara daterad och inte passar in på 

mitt undersökningsmaterial.  

Mellan den 8 mars och 14 april 2010 hade Svenska Barnboksinstitutet i Stockholm en 

utställning över svenska barn- och ungdomsböcker utgivna år 2010. Under mitt första 

examensarbete hade jag möjlighet att besöka utställningen där jag fick tillgång till material 

och recensioner. Häftet Bokprovning på Svenska barnboksinstitutet: en dokumentation har 

delat in alla böckerna i olika grupper och åldersanpassningar. I häftet finns ett stycke om 

ungdomsböcker, där beskrivs böcker som anses passa killar i ungdomsåldern. I häftet finns 

som sagt ett kapitel med ungdomsböcker, i detta kapitel finns även ett stycke med rubriken 

Pojkar, där namnges och beskrivs de böcker som Svenska Barnboksinstitutet anser passa 

killar i tonåren. Det är utifrån detta kapitel och stycke som jag utgått när jag letat och sökt 

efter undersökningsmaterial passande för mitt undersökningssyfte. Anledningen till att jag 

valt att utgå från Svenska Barnboksinstitutet och häftet Bokprovning på Svenska 

barnboksinstitutet: en dokumentation är då jag anser det vara den bästa och mest omfattande 

metoden för att få en översikt över hur många böcker, passande mitt undersökningsområde, 

som skrevs 2010 och vilka böcker det var. Utifrån detta lyckades jag ringa in 10 stycken 

böcker som kunde tänkas passa mitt undersökningssyfte. Då det i stycket Pojkar inte beskrevs 

vilken ålder huvudkaraktärerna i samtliga böcker har valde jag att gå igenom samtliga 10 

böcker för att få fram huvudkaraktärernas ålder och på så sätt på fram rätt 

undersökningsmaterial till mitt undersökningsområde, nämligen ungdomsböcker med svensk 

originalutgåva 2010 där huvudpersonen är en kille i 15-16 års ålder. Jag har i min sökning för 

undersökningsmaterial sorterat bort böcker som jag inte ansett varit relevanta eller passat för 

mitt ändamål. Detta har varit böcker tillhörande en serie, varit livsberättelser eller haft en 

annan ålder på huvudkaraktären än den jag valt att fokusera på. Anledningen till att jag valt att 

bortse böcker tillhörande en serie är då jag anser att det hos dem böckerna finns en 

förförståelse hos tidigare utgivna böckerna som man bör ha för att kunna förstå och tolka 

böckerna på rätt sätt. Anledningen till att jag valt att bortse från böcker som varit 

livsberättelser är då jag vill att huvudkaraktären i nuet i boken ska vara 15-16 år och inte vara 

70 och återberätta sitt liv som 15-16 åring. Detta gjorde att jag sedan kunna ringa in ett 

undersökningsmaterial bestående av tre böcker, Synvilla av Karina Berg Johansson, Turk och 
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Ayla av Nils Krog och Skjut apelsinen av Mikael Niemi. De tre böcker som mitt 

undersökningsmaterial består av utgör enligt mina efterforskningar alla böcker inom mitt 

undersökningsområde, nämligen ungdomsböcker med svensk originalutgåva 2010 är 

huvudpersonen i boken är en kille i 15-16 års ålder. I min avgränsning har jag valt att enbart 

analysera böckernas huvudkaraktärer och lägger alltså inge fokus på några bipersoner.   

                

Jag har i denna studie valt en äldre fokusålder än i min föregående studie. Detta då det inte 

skrevs några ungdomsböcker med svensk originalutgåva 2010 för killar i tidiga tonår (12-14 

år). Anledningen till att jag i denna studie har en fokusålder på 15-16 är då det är den närmsta 

åldern jag kunnat komma till den ålder jag hade i min föregående studie. Då en av mina 

ambitioner med detta arbete är att jämföra resultaten av båda mina studier hoppas jag trots 

detta kunna påvisa likheter och skillnader mellan mina resultat.    
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4. ANALYS 

Jag kommer nedan att presentera resultatet av min innehållsanalys.   

Varje avsnitt till respektive bok är indelad i var sitt kapitel som börjar med en kort 

sammanfattning av boken och dess handling för att sedan fokusera kring bokens huvudperson. 

Under min avslutande diskussion kommer det sedan att föras en övergripande diskussion 

kring samtliga tre böcker.  

 

4.1 Synvilla 

Synvilla av Karina Berg Johansson är en bok om Samuel. Samuel har snart klarat av sina år på 

högstadiet men det är en sak kvar innan det är över, klassresan till Gotland. Hela klassen ska 

med, även Lukas, klassens nya kille och Emmas nya kärlek. Klassresan blir något annat än 

vad Samuel hade trott, det blir en inre resa också, det blir inte slutet utan början på något nytt. 

Klassresan och bokens handling får till en början en oförväntad vändning när Lukas börjar 

visa intresse för Samuel, men Lukas är tillsammans med Emma, Samuels drömtjej, och 

Samuel vill inte vara kompis med Lukas. Det centrala temat är kärlek, inte bara kärleken till 

andra utan även kärleken till sig själv. Huvudmotivet handlar om en ung killes känslor och 

tankar kring livet och dess mening.  

 

4.1.1 Vem är Samuel 

Bilden läsaren får av Samuel är en utåt sett blyg och tillbakadragen 15 årig kille, en kille som 

skiljer sig från resten av killarna i klassen, en kille med annorlunda kläder, annorlunda 

musiksmak och andra intressen. Inåt sätt tycks läsaren kunna se en annan bild av Samuel, en 

bestämd och viljestark kille som vet vad han vill även om han gett upp hoppet om livet. Ett 

exempel på hans starka vilja är det faktum att han snart, mot all vilja, stått ut hela högstadiet 

och, även om han inte har så mycket val följer med på klassresan, något han helst hade 

undgått. Läsaren får bilden av att Samuel ser klassresan som sin chans att avsluta sitt liv och 

komma bort från den grymma värld han upplever sig leva i. Läsaren får veta att Samuel bor 

ihop med sin farmor i en lägenhet någonstans i Stockholmsområdet. Samuels båda föräldrar 

dog när han var yngre och det är tydligt att livet utan föräldrar har påverkat Samuel på många 

sätt. Han saknar dem och önskar att det aldrig skulle ha hänt. Det framgår tydligt att han 

önskar att hans mamma fortfarande skulle vara vid liv. Farmodern framställs som snäll men 

tycks inte förstå sig på Samuel, hon viker hans kläder, ordnar matsäck, packar hans väska, allt 

för att vara snäll och ta hand om Samuel men Samuel vill inte ha farmors hjälp, han vill få 
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klara sig och ha sitt privatliv ifred. Ett exempel på det är när Samuel blir arg på farmor för att 

hon har packat hans resväska till Gotland. Läsaren får inte veta mer om Samuels nuvarande 

familj mer än att han bor med en välmenande farmor som innerst inne bara vill Samuels bästa, 

även om det inte alltid uppfattas så av Samuel.  

 

Läsaren kan hos Samuel se ett tydligt romantiskt intresse för Emma, detta blir bekräftat flera 

gånger om, både i början av handlingen när han hittar Emmas telefon på båten och fantiserar 

om hur det ska bli när han lämnar tillbaka den, och i slutet av boken när han och Emma mer 

och mer utvecklar en relation till varandra, om så även bara på vänskapsnivå. 

 

Angående Samuels utseende framgår ingen större information, den enda information som ges 

är att han har flottigt hår och använder annorlunda kläder. När det gäller intressen ges inte 

heller här mycket information. Läsaren får dock veta att Samuel lyssnar på musik, musiken 

beskrivs som annorlunda men vad det innebär framgår inte. Förutom musik får läsaren ingen 

vetskap om några andra intressen. När det kommer till klasstillhörighet och ekonomiska 

tillgångar framgår det inte heller här ingen någon information. Det framgår att Samuel bor 

med sin farmor i en lägenhet någonstans i Stockholmsområdet men någon mer information 

gällande klass och ekonomiska tillgångar framgår ej. 

 

Gällande Samuels egen syn på sig själv framgår det att det inte enbart är omvärlden som ser 

honom som annorlunda utan att även han själv känner sig annorlunda och upplever ett 

utanförskap. Det framgår tydligt att han ser sig ha andra intressen och uppskattar andra saker 

än hans omgivning. Om Samuels egen syn på sin kropp och sitt utseende ges ingen 

information.   
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4.1.2 Samuels dubbelliv 

Som tidigare nämnt kan läsaren uppfatta två olika sidor av Samuel, den han utåt sett uppfattas 

av andra i sin omgivning och den han inåt sätt upplever sig själv vara. Den bild läsaren får 

uppfattningen om att hans omgivning ser, är den blyga och tillbakadragna Samuel, en 

annorlunda kille med otvättat flottigt hår, konstiga kläder och som lyssnar på annorlunda 

musik som ingen annan lyssnar på. En kille utan några åsikter eller idéer, en kille utan lycka 

och glädje. 

 

Den bild som läsaren får av Samuels inre, är en bestämd och viljestark kille som vet vad han 

vill. Trots sitt utanförskap följer han med på klassresan dock med ett annat syfte än de andra. 

Han har stått ut med sitt utanförskap i många år nu, men nu får det vara nog. Mot bokens slut 

tycks det kunna ses en tydlig förändring hos Samuel. Klassens nya kille Lukas börjar närma 

sig Samuel, han frågar om Samuel vill vara med, han försvarar Samuel inför de andra, han vill 

vara kompis med Samuel. Det framgår dock tydligt i boken att den närhet och relation som 

Lukas söker efter hos Samuel enbart är på vänskapsnivå och inte en kärleksfull relation.  

Med hjälp av Lukas tycks läsaren kunna se att Samuels inre även börjar bli hans yttre. Han 

vågar stå för vad han vill och vad han inte vill, han vågar gå mot strömmen och inte minst 

vågar han äntligen berätta för Emma vad han känner för henne. I slutet av boken framgår att 

Samuels inre allt mer börjar speglas i hans yttre och den uppfattning andra har och får av 

honom. Samuels dubbelliv har börjat upphävas. 

 

Som ovan beskrivet framgår det tydligt i boken att Samuel genomgår en förändring i boken. 

Denna förändring är inte orsakad av en enstaka händelse utan är en process som sker under 

hela klassresan och som får sitt stora genombrott i bokens slut.  Det kan alltså konstateras att 

boken inte har en tydlig vändpunkt utan mer bygger på en process.  Det faktum att det stora 

genombrottet inte sker förens i bokens slut leder till att läsaren inte får någon ingående 

information om Samuels liv efter förändringen, utan boken är mer koncentrerad till livet innan 

förändringen.  

 

Utifrån min beskrivning och analys av Samuel är han till en början en platt karaktär, men med 

tiden utvecklar egenskaper som karaktäriserar en rund och dynamisk karaktär. Under bokens 

gång får man följa Samuel och hans utveckling. Han har vuxit som person och besitter i slutet 

av boken fler karaktärsdrag än i bokens början vilket gör honom till en rund karaktär. Från att 

enbart vara en ledsen och uppgiven kille med en inre vilja till att bli en mer glad, positiv och 
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utåtriktad kille. En kille som både kan känna lycka och sorg och vars viljestyrka nu även visas 

till omvärlden. 

 

I början möter läsaren en ung kille som gett upp hoppet om livet, en ung kille utan vänner och 

glädje, i slutet av boken möter läsaren istället en kille som återfått hoppet, en kille som återfått 

tron på livet och som kan känna glädje och se livets möjligheter. Samuels stora vändning 

kommer först fram mot slutet av klassresan, det är med hjälp av Lukas och hans intresse för 

Samuels som hans stora vändning sker. Lukas vill vara vän med Samuel, han vill umgås med 

Samuel, är intresserad av Samuels idéer och åsikter och ställer sig på Samuels sida i olika 

konflikter. Detta skapar en mer utåtriktad sida hos Samuel, genom Lukas stöd, förtroende och 

bekräftelse upplevs Samuel mer glad, positiv och social med omvärlden. Det upplevs tydligt 

att Samuel efter Lukas stöd får sin vändning och i och med detta utvecklar fler karaktärsdrag 

vilket gör honom rund. Det som utgör att jag sätter in Samuel inom ramen för en dynamisk 

karaktär är den ovan beskrivna utveckling och förändring som han genomgår i boken 

 

- Vad vill texten säga och vad säger den mer? 

Läsaren kan tydligt genom texten urskilja ett budskap om att allt kan bli bättre, att det finns 

hopp om en vändning och att de faktiskt blir bättre. Boken skildrar en ung killes hopp om ett 

bättre liv, ett liv bortom högstadiet och utanförskap. Oavsett vem eller vad du är och tillhör 

för social klass kan man ändra sitt liv, genom att släppa in omvärlden och våga öppna sig kan 

nya möjligheter stå på tur. Det faktum att läsaren inte får någon vetskap om Samuels 

utseende, hemstad eller klasstillhörighet gör att boken kan tänkas sända ett budskap om att det 

inte spelar någon roll, förändringen kan ske alla.  
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4.2 Turk och Ayla 

Turk och Ayla av Nils Krog handlar om de unga huvudkaraktärerna Turk och Ayla och hur 

det som tonåring kan vara att ha känslor. I boken får läsaren följa dem båda och se hur deras 

känslor och relation till varandra utvecklas och förändras med tiden, från att se på varandra 

som natt och dag till att se varandra som ett. I boken får man följa två ungdomar och deras 

känslor samt se hur lätt man i denna ålder kan uppfatta och missuppfatta olika omständigheter 

och vilka konsekvenser det kan få. Men boken handlar inte enbart om två ungdomars känslor 

och relation till varandra utan även om en ung killes personliga utveckling och relation till sig 

själv. Centrala teman är ung kärlek och hur missuppfattningar och misstro kan förändra och 

förstöra.  Bokens huvudtema är att våga stå för vad man tycker och känner och att våga visa 

känslor.  

 

4.2.1 Vem är Turk 

Författaren ger en bild av Turk, vars riktiga namn är Mattias, som blyg och utan något vidare 

självförtroende. Varför han kallas Turk ges aldrig någon förklaring, men det är ett självklart 

smeknamn för alla och det är bara vid få enstaka fall där hans riktiga tilltalsnamn nämns. 

Detta får läsaren skildrat när Turk under en fika med Ayla berättar om när han blev uttagen 

till en friidrottstävling men på grund av sin blyghet aldrig vågade deltaga. Hans stora intresse 

är basket, genom basketen får han en chans att vara duktig och visa upp sig, en chans att öka 

sitt självförtroende. Det är även i baskethallen som han möter Ayla för första gången, de har 

sett varandra ett par gånger men ingen har vågat göra något. Turk tar nu första steget och 

skickar ett mejl till henne och det är här deras relation börjar. Ayla upplevs först som väldigt 

avvisande. En anledning till det uppfattas vara deras olika bakgrunder. Turk envisas dock med 

att ignorera hennes avvisningar, något han aldrig hade vågat göra om det inte vore för att 

konversationen ägde rum via mejl och utan omvärldens vetskap. Tillslut så ändrar sig Ayla 

och dem bestämmer sig för att träffas. Läsaren får en tydlig bild av att Turks relation till Ayla 

gör honom stark och mer modig och att han utvecklas med hjälp av Ayla och deras relation. 

 

Läsaren får veta att Turk bor hemma med sin familj bestående av mamma, pappa och två 

syskon, de bor i ett hus i en finare förort till Stockholm. Det framgår i boken att familjen har 

det bra ställt ekonomiskt men att föräldrarna är måna om att inte slösa pengar eller skämma 

bort sina barn. Detta får läsaren ett exempel på när Turk och hans andra två syskon får varsin 
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dator, mamman säger då att detta är något som de kunde ha fått för länge sedan men att hon 

ville att barnen skulle känna att dem förtjänade och uppskattade det dem fick.  

 Läsaren får även bilden av att Turks relation till skolan är relativt neutral. Läsaren får inga 

tecken som varken tyder på att han trivs eller upplever mobbing och utanförskap i skolan, 

även om han upplevs trivas mer i baskethallen. Det framgår i boken att Turks relation till 

vänner är mest kopplad till basketen och hans basketlag. Det framgår även tydligt att ju större 

framgångar Turk får inom basketen desto mer utvecklas hans vänskapskrets både innanför 

och utanför basketplanen. 

 

Ingen information ges om Turks utseende, fokus är mer riktat på hans inre än hans yttre. 

Läsaren får i och med detta heller ingen information Turks egna tankar kring sin kropp och 

sitt utseende. Läsaren får veta att han själv anser sig var blyg och det framgår även att han 

med tiden känner sig mer självsäker och trygg men detta är det enda som framgår angående 

Turks tankar om sig själv.  

 

4.2.2 Turks ökade självförtroende 

Till en början presenteras Turk som en blyg kille utan något självförtroende. Han har sett 

Ayla i baskethallen flera gånger, men aldrig vågat göra något. Han skickar ett mejl till henne, 

på så sätt behöver ingen få veta något. Läsaren kan tydligt se att ju mer deras relation 

utvecklas desto mer ökat självförtroende och mindre blyg blir Turk. Läsaren får uppfattningen 

om att även basketen stärker Turk och hans självförtroende. Med tiden utvecklas Turk och 

han utvecklar egenskaper inom basketen ingen annan har. Detta gör honom uppskattad och 

eftertraktad bland såväl killar som tjejer, både på och utanför basketplanen. Hans stora 

framgångar inom basketen bringar framgångar hos tjejerna, många vill både vara kompis med 

honom och vara nära honom. I och med detta kan läsaren tyda att hans självförtroende stärks, 

han vågar mer och tror mer på sig själv, både i relation till sig själv och i relation till andra.  

Turks framgångar inom basketen har lett till att många har öppnat ögonen för honom, inte 

bara tjejer utan även killar. Även andra basketlag har fått upp ögonen för honom och hans 

talang. 

 

Läsaren får med bokens gång följa en tydlig utveckling hos Turk. Från att vara blyg och utan 

självförtroende förändras han till en modig kille som vågar stå för vad han vill och känner.  

Två tydliga exempel på denna förändring är hans relation till Ayla och hans relation till 

basketen. Läsaren kan se en förändring i Turk, från att vara blyg och tillbakadragen utvecklas 
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han till att våga tro på sig själv och stå upp för sig själv. Hans utvecklas till att vara stolt för 

den han är.  

 

Utifrån min beskrivning och analys av Turk utges han till en början för att vara en platt 

karaktär, men med tiden utvecklar egenskapar som karaktäriserar en rund karaktär. Han går 

från att vara enbart blyg till att vid olika situationer vara mer framåt. Det som ligger till grund 

för Turks karaktärsförändring menar jag är hans relation till Ayla och hans framgångar inom 

basketen. I texten framgår det tydligt att Turk i och med sin relation till Ayla får ett ökat 

självförtroende, han blir mindre blyg och upplevs gladare.  

Även genom basketen får Turk ett ökat självförtroende, han lyckas med saker andra bara 

drömmer om att kunna, han blir omtyckt och attraktiv på basketplanen, både av tjejer och 

killar. Det kan som ovan beskrivet ses att Turks förändring inte sker på grund av en speciell 

händelse. Det finns alltså inte en tydlig vändpunkt i Turks liv utan hans förändring sker i en 

process som grundar sig på faktorer som kärlek, bekräftelse och framgång.  

Det kan även konstateras att Turk faller inom ramen för den dynamiska karaktären. Under 

bokens gång får man följa honom och hans utveckling. Han har vuxit som person på flera sätt, 

han är inte längre den blyga killen som han var innan och skäms inte längre över vad han 

känner utan har genom bokens gång vuxit. Han vågar stå upp för vad han känner och vill, han 

vågar visa upp sig och vara stolt för den han är.  

 

- Vad vill texten säga och vad säger den mer? 

Det kan i texten tydligt utskiljas ett budskap om att man ska våga tro på sig själv och stå upp 

för den man är. Boken skildrar en ung killes osäkerhet, både jämte mot sig själv och andra. En 

kille som från början varit blyg och tillbaka men som under handlingens gång växer och får 

ett ökat självförtroende. Det kan tydas ett budskap om kärlek, om att det inte är något fel med 

att ha känslor, att det istället är något fint och positivt, något som kan hjälpa och stärka en 

individ och i detta fall en ung tonårskille.       
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4.3 Skjut apelsinen 

Skjut Apelsinen av Mikael Niemi handlar om den namnlösa jag-berättaren, jag har valt att 

kalla honom X, och hans personliga utveckling. En pinsam händelse i skolan får honom att 

inse att han inte längre kan leva sitt liv i det grå utan nu måste stå upp för den han är. Han 

börjar nu trotsa världen och sin omgivning, han gör saker ingen annan skulle göra, allt för att 

bli sedd och för att väcka uppmärksamhet. Den tidigare blyga och undanskuffade 

gymnasiekillen har nu förvandlats till en rebell som trotsar samhällets normer. Centrala teman 

är ung kärlek, vänskap och makthavandet över sitt egna liv. Huvudmotivet är att våga visa 

vem man är och att inte längre skämmas och gömma. 

 

4.3.1 Vem är X 

X framställs i boken som en 16-årig kille som till en början lever ett liv i skymundan utan 

vänner och ett socialt liv. Hans stora intresse är poesi, ett intresse som växer och med tiden 

blir allt större. X har levt ett vad han själv kallar grått liv, ett medelmåttigt liv precis som alla 

andra, varit precis som vem som helst. Det enda läsaren får veta om X familjesituation är att 

han bor ihop med sin mamma i en lägenhet. Det framgår inte vart lägenheten är belägen men 

det antyds vid några tillfällen att X bor i en någon form av storstad. Det framgår att X mamma 

jobbar som sjuksköterska vilket indikerar på att familjens ekonomiska situation är medel, 

varken hög eller låg. Läsaren får inte någon vetskap om varken syskon eller någon pappa, mer 

än att hans pappa inte är delaktig i X liv. Efter en omvälvande period i skolan som slutade 

med att X föll ner för en trappa i skolan och slog sig rejält, kan man konstatera att X mammas 

ansvarstagande blir allt större. Med tanke på hans intresse för sjukdomar och sjuka människor 

ordnar hon en praktikplats på sin arbetsplats åt X. Det kan från början inte urskiljas några 

vänner eller något umgänge i X liv. Det är en kille som han ibland möter vid busshållplatsen 

på väg till skolan men det framgår inte om de umgås. Med tiden kan man se att han utvecklar 

en relation till Pålle, något som utvecklar X på många sätt. Genom sin vänskap till Pålle 

utvecklar X bland annat en känsla för empati och blir mindre självcentrerad. 

 

När det gäller romantik och kärlek är det en stor del av X´s liv. När läsaren först träffar X är 

han är kär i Sabina Stare men med tiden kan man se hur dessa känslor förändras och vänds om 

till ett nästan hat, han vill varken se eller veta av henne längre. Det kan med tiden ses att andra 

former av kärlek utvecklas, inte bara utvecklar han kärlek till Lavendel, estettjejen i 

parallellklassen, utan även till poesin.  
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När det gäller X självbild framgår det tydligt att han i bokens början ser sig själv som en grå 

och medelmåttig människa. Med bokens gång framgår det tydligt att X blir en mer färgstark 

och rebellisk karaktär, men vad han själv anser om detta framgår inte. Gällande X utseende 

framgår ingen information och där av heller ingen information om vad han själv tycker om sin 

kropp och sitt utseende. Fokus är mer lagt på X insida än på hans yttre attribut. 

 

4.3.2 X Personlighetsförvandling 

Till en början får läsaren träffa en ganska grå och tillbakadragen kille, i alla fall utåt sett av 

andra. En kille som inte gör så mycket väsen av sig, en kille utan vänner. Redan efter ett fåtal 

sidor i boken får läsaren följa med X till skolan, han har köpt rosor till Sabina, röda rosor, som 

han bestämt sig för att ge till henne. Han ser henne i korridoren och ger henne rosorna, men 

det blir inte som X hoppats, Sabina vill inte ha blommorna, det börjar skrattas i korridoren 

och rosorna faller ner mot det smutsiga golvet. Han har utsatts för den mest pinsamma 

händelsen någonsin. Efter denna förödmjukande händelse i korridoren ges läsaren bilden av 

att X till en början gömmer sig på rasterna och försöker göra sig så osynlig som möjligt. Efter 

bara ett par sidor i boken kan läsaren uppleva en vändpunkt hos X, den pinsamma händelsen i 

korridoren har förändrat hans liv. X har enligt honom själv levt ett grått och medelmåttigt liv, 

gjort som alla andra, tyckt som alla andra men nu, efter denna pinsamma händelse, tar han 

beslut om att förändra sitt liv.  

  

Efter den pinsamma händelsen i skolkorridoren bestämmer sig X en dag för att ta på sig 

mammas städrock och ha den i skolan. Ingen har tidigare lagt märke till honom men han 

bestämmer sig nu för att ändra på det. Det upplevs att X i och med detta bestämmer sig för att 

leva sitt nya liv och sluta gömma sig. Hans nya klädesplagg väcker uppmärksamhet hos 

andra, precis som X vill, men han upplevs inte bryr sig, rocken verkar ha börjat fungera som 

ett skydd, som gör honom odödlig. Detta framgår tydligt i boken då X själv uttalar sin relation 

till rocken som ett skydd. Han säger själv att rocken hjälpen honom att gå in i en roll, en roll 

där han vågar. 

 

Det ges en tydlig bild av att X, efter händelsen i korridoren, upprättar sin nya livsstil. Läsaren 

får bilden av att han vill bli sedd och uppmärksammad, att hela världen nu ska veta att han 

finns. Ett tydligt exempel på X förändring är när han en dag behöver gå på toaletten i skolan. 

Två av skolans tuffa killar tänker slå Pålle, Pålle är en kille i parallellklassen. X låtsas som om 

han inte förstår vad som håller på att hända. Genom sin närvaro räddar han Pålle, i alla fall för 
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den gången. Hade det inte varit för X förändring hade han aldrig vågat stå på sig och stå upp 

för Pålle, det säger han själv också. Det kan här ses att X inte bara utvecklat en självsäkerhet 

utan även mod, han vågar nu stå upp för vad han anser är rätt och fel. Läsaren kan urskilja 

flera tydliga exempel på att X i sitt nya liv bestämt sig för att göra revolt, göra det som ingen 

annan gör. Han går med flit runt med en snorkråka på kinden, allt för att väcka 

uppmärksamhet, han sätter upp sina dikter på anslagstavlan i korridoren. Med tiden kan man 

se en allt större förändring hos X. Han går från att leva i det grå, vara medelmåttig, tycka som 

alla andra, utan vänner och något självförtroende till att våga stå på sig, våga säga ifrån och 

stå upp för sig själv. 

 

Genom bokens gång kan läsaren tydligt se att Xs relation till Pålle utvecklas och blir starkare 

med tiden, tack vare incidenten på toaletten. Pålle har det inte lätt hemma och det har satt 

tydliga spår i honom både fysiskt och psykiskt. Hans mamma är psykiskt sjuk och hans pappa 

är väldigt våldsam, Pålle har skaffat sig en gömma ute i skogen dit han kan gå och få vara 

ifred. Med tiden böjar X allt mer förstå hur illa Pålle har det, inte nog med att han blir utsatt 

och hotad i skolan han blir det hemma också. Läsaren får tydligt bilden av att X med tidens 

gång allt mer utökar sin empatiförmåga. Detta är inte något som upplevs i början av boken 

men med bokens gång kan läsaren tydligt se hur denna förmåga utvecklas. Det kan i denna 

bok konstateras att då X vändpunkt kommer tidigt i boken har man i denna bok valt att lägga 

fokus på livet efter hans vändpunkt. Då Xs vändpunkt kommer tidigt i boken får läsaren ingen 

ingående information om livet innan den stora vändpunkten. 

 

Utifrån min beskrivning och analys av X vill jag påstå att han utges för att besitta egenskaper 

som karaktäriserar en rund karaktär. Efter den pinsamma händelsen i korridoren kommer den 

stora förändringen i X liv och det är efter denna händelse kan det ses att X utvecklar fler 

egenskaper och börjar karaktärisera en rund karaktär. Från att vara en grå, tyst, inåtvänd och 

medelmåttig kille utvecklas han till att även besitta egenskaper som mod, glädje och empati 

och blir i och med detta rund och mångdimensionell. I och med relationen till Pålle visar X 

upp en mjuk och snäll sida, han ställer upp för Pålle på alla sätt han kan. Det kan konstateras 

att X relation till Pålle utvecklar honom och är en avgörande del i hans utvecklande av 

egenskaper.  
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Det som utgör att X faller inom ramen för den dynamiska karaktären är den utveckling, som 

ovan beskrivet, X upplevs genomgå. Den förändring som gjort X till en ny och mer levande 

kille, en kille som nu vågar stå upp för sig själv och sina värderingar. Det är just denna inre 

utveckling gör att X faller inom ramen för den dynamiska karaktären.  

 

- Vad vill texten säga och vad säger den mer? 

Det kan i boken tydas ett tydligt budskap om att man faktiskt kan vända sitt liv, att man ska 

våga ta kontrollen över sitt liv. Att man inte ska låta sig bli trampad på av andra, oavsett vem 

man är eller vilken social klass eller tillhörighet man har. Ett budskap om att inte låta andra 

styra över ens liv utan att själv ta kontrollen och bestämma över sitt eget liv.  

Läsaren får möta en kille som själv bestämmer sig för att vända sitt liv, att göra en förändring 

och våga visa sig själv. Ett budskap om att man genom att hjälpa andra inte bara gör en isats 

för den andra individen utan även kan göra en isats för sig själv och utvecklas.  
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH 

SLUTSATSER  

Ett av mina syften med denna studie har varit att studera om och i så fall hur 

identitetssökandet ser ut hos unga tonårskillar i ungdomsböcker med originalutgåva 2010. 

Mitt andra syfte har varit att jämföra resultaten från denna studie med resultaten från min 

föregående studie och se vilka likheter och skillnader som framställs. Jag kommer nedan att 

diskutera mina resultat kopplat till tidigare forskning, samhällets rådande ideal och normer 

och mina teoretiska utgångspunkter. Jag kommer först att presentera en övergripande 

diskussion kring min pojkstudie som sedan följs av en separat jämförelse av resultaten från 

båda mina studier. 

 

5.1 Övergripande diskussion 

Som jag i min inledning beskriver lever vi idag i ett mångkulturellt och mångfaldigt samhälle. 

Det är svårt att veta vem man är och vem man vill vara. Att vi idag lever i ett samhälle med 

stress och press råder det ingen tvekan om. Det finns ett ideal som vi alla önskar vi kunde 

uppnå och vara men alla föds vi med olika förutsättningar och möjligheter. Jag har i 

föregående kapitel diskuterat kring varje bok enskilt och kommer nedan att diskutera 

gemensamt kring samtliga tre böcker och dess innehåll utifrån frågan: hur framställs dessa 

killar, vilken bild är det som framställs? Resultaten kommer att diskuteras utifrån följande 

teman: kärlek, familj och boendesituation, självförtroende, intressen, skola och utseende 

  

I samtliga tre böcker kan man se att kärlek och relationen till tjejer är en stor del av de unga 

killarnas liv. Samtliga huvudkaraktärer har ett intresse för tjejer, och i deras fall specifika 

tjejer, men intresset är inte okomplicerat. Att ha ett intresse är en sak men att våga säga och 

visa det är en annan. Det kan konstateras att det hos samtliga tre huvudkaraktärer finns en 

osäkerhet och en orolighet i att räcka till och vara bra nog för att bli omtyckt av en tjej. Det 

går även att konstatera att ingen av dessa tre huvudkaraktärer upplevs vara homosexuell eller 

ha homosexuella drag i sin läggning, samtliga karaktärer upplevs tydligt heterosexuella, något 

som med bakgrund i dagens rådande samhälle kan anses noterbart. Vi lever idag i ett allt mer 

öppet och accepterande samhälle, sexuell läggning är idag brett utformat och individualiserat. 

Den bild som böckerna sammantaget visar på menar jag inte speglar dagens bredd utan istället 

visar på en mer ensidig och föråldrad bild av kärlek.  
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Det kan konstateras att samtliga huvudkaraktärers familj och boendesituation ser olika ut. I 

två av tre böcker(Synvilla och Skjut apelsinen) bor huvudkaraktärerna i en lägenhet med en 

vuxen person, i ena fallet med farmor och i andra med mamma. Det kan konstateras att man 

enbart i en (Turk och Ayla) av dessa tre böcker framställer den så kallade ”kärnfamiljen”, 

medan familjesituationen i de andra två böckerna ser olika ut. Det kan även konstateras att 

pappafiguren i två (Synvilla och Skjut apelsinen) av tre böcker inte på något vis framställs och 

att han i den tredje boken finns men har en väldigt liten roll. Jag vill dock påstå att vi i dagens 

samhälle har flera varianter av familjekonstellationer. Även om den traditionella kärnfamiljen 

blivit svagare i samhället behöver det nödvändigtvis inte betyda att fadersgestalten är 

frånvarande. I två av tre böcker (Skjut apelsinen och Turk och Ayla) bor huvudkaraktärerna 

med sina mammor, i ena fallet har huvudkaraktären en öppen och bra relation till sin mamma, 

i andra fallet är relationen mer stel och tillbakadragen. I den tredje boken (Synvilla) finns inte 

mamman då hon dog när huvudkaraktären var liten, istället har farmodern i detta fall tagit sig 

an modersrollen. Modersrollen framställs här på olika sätt i samtliga tre böcker. Detta anser 

jag speglar en mer rättvis bild av dagens samhälle jämfört med fadersskildringen i böckerna. 

Modersgestaltningen visar på tre olika typer av familjekonstellationer, det framställs alltså 

inte en enhetlig bild av familjemönster utan tre olika former av hur det kan se ut i olika 

familjer idag.       

                      

Enligt Öhrn
43

 visar tidigare forskning att unga pojkar i pojkböcker ofta haft en man av äldre 

generation i sin närhet, som en förebild och stöttepelare. Detta är inte något som man kan 

urskilja i några av dessa böcker. I en (Turk och Ayla) av samtliga tre böcker finns det en man 

av äldre generation i huvudkaraktärens närhet, men denna man har ingen framstående 

inverkan på huvudkaraktärens liv. I de andra två böckerna finns ingen äldre manlig person i 

huvudkaraktärernas närhet. Man kan alltså utifrån dessa böcker se att den tidigare bild som 

funnits av att de unga manliga huvudkaraktärerna ofta haft en manlig äldre person i sin närhet 

inte längre är lika tydlig och framstående. I böckerna framställs istället, om någon, en äldre 

kvinnlig generation i ungdomarnas närhet. Denna person framställs dock inte lika nära som 

man tidigare framställt den äldre manliga generationen. De unga killarna upplevs inte ha den 

nära kontakt och relation som man tidigare sett att de unga killarna haft till den äldre manliga 

generationen.  

 

                                                 
43 Öhrn, Magnus(2008) S.131-146 
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Som Öhrn menar har man tidigare kunnat se att de unga killarna ser upp till den äldre manliga 

generationen och att de har dem som ett ideal och förebild. Detta fenomen är inget som 

upplevs varken hos dessa unga killar eller i deras relation med den äldre kvinnliga 

generationen.    

 

Det kan genom tidigare forskning urskiljas att pojkboken många gånger visat ett behov av 

eget utrymme och en egen liten värld hos unga pojkar. Detta fenomen kan ses i samtliga tre 

böcker. Behovet av eget utrymme och en egen värld är påtagligt, i detta fall kanske mer 

psykiskt än fysiskt vilket man kunnat se i tidigare pojkböcker. Det kan ses ett behov av 

utrymme för att få testa sig fram och gå sin egen väg. Att själva, utan påtryckningar från 

hemmet och omvärlden, få möjlighet att testa sig fram i vad som är rätt och fel och vem man 

är och inte är. Det kan ses ett behov av att i lugn och ro, i egen takt och på egna villkor testa 

sig fram i resan mot vuxenlivet. 

 

Philip Lalander och Thomas Johansson skriver i boken Ungdomsgrupper i teori och 

praktik
44

att ett avståndstagande från mor- och fadersgestalter i denna ålder är ett tecken på att 

individen håller på att växa upp och bli vuxen och i och med det frigöra sig från sina föräldrar. 

De menar alltså att detta inte är något konstigt utan ett vanligt fenomen i ungdomars process 

till att bli vuxna. Detta är ett fenomen som jag anser att samtliga tre böcker speglar, hos 

samtliga huvudkaraktärer tycks det kunna ses ett avståndstagande och en önskan om en större 

privat sfär. 

 

Hos samtliga tre huvudkaraktärer kan man tydligt urskilja en bild av unga killar med bristande 

självförtroende. Alla lyckas dock på ett eller annat sätt göra en vändning med sitt liv och med 

tiden få ett ökat självförtroende. Man kan tyda ett budskap om att man genom att bara tro på 

sig själv har möjlighet till förändring. Utifrån det faktum att samtliga tre huvudkaraktärer är 

olika men trots det har ett bristande självförtroende kan man tyda ett budskap om att oavsett 

vem du är eller vilken bakgrund du har kan man ha ett bristande självförtroende, ingen är 

perfekt. Detta budskap kan ses som klyschigt men jag anser att man här har tre olika 

karaktärer med skilda bakgrund, klass och ekonomiska tillgångar som visar på samma sak. Att 

oavsett vem du är kan man känna såhär, att man inte är ensam om att känna så utan att alla 

oavsett bakgrund och tillhörighet känner eller kan känna på samma sätt.             

                                                 
44 Lalander, Philip & Johansson, Thomas (2002) s.16-20 
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Lalander och Johansson menar i den tidigare nämnda boken att ungdom och att vara ungdom 

är något som ofta romantiseras. Det anses vara av attraktivt värde att vara ung och ungdomlig, 

något som många äldre eftersträvar, plastikoperationer med annat kan ses som ett försök till 

att återgå till och uppnå ungdomlighet. Denna romantisering är inget som jag anser går att se i 

mitt undersökningsmaterial. Kan det vara så att man i dagens ungdomsböcker vill bryta denna 

romantisering av ungdomen och istället påvisa en annan bild av hur det kan vara att vara 

ungdom idag, en sida som inte är lika romantiskt utan som visar upp andra sidor som 

vilsenhet och osäkerhet? Att dessa böcker vill visa ungdomar att det finns andra sidor och 

delar med att var ungdom och att detta är ett vanligt fenomen som många går igenom. 

Något som skiljer sig åt mellan samtliga tre huvudkaraktärer är temat intressen. Det kan 

enbart hos en (Turk och Ayla) av samtliga tre huvudkaraktärer ses ett idrottsintresse medan 

det hos de andra två huvudkaraktärerna istället upplevs ett mer kulturellt lagt intresse. Göran 

Bohlin & Karin Lövgren beskriver i boken Om unga män
45

 hur sport sedan långt bak i 

historien varit kopplat till maskulinitet. Redan i det antika Grekland var sport något som hörde 

ihop med mod, män och maskulinitet. Denna tydliga koppling mellan sport och maskulinitet 

är i dessa tre böcker inte längre lika självklar. Är det så att böckerna försöker säga att det som 

ung tonårskille idag är okej att ha andra intressen än bara sport? Att det som ung kille finns 

andra saker som kan intressera än bara sport och att det faktiskt är helt okej? Detta är något 

som jag skulle vilja påstå speglar dagens samhälle och dess mångfald. Jag vill påstå att det 

idag finns en stor bredd inom intressen och det inte längre enbart är sport som intresserar. Jag 

hävdar att det idag finns andra intressen som kommit att bli lika stora och accepterade som 

sport varit genom alla år. Intresset för datorer och spel är bland annat två former av intressen 

som kommit att växa och bli stora de senaste åren. Även om böckerna inte speglar just dessa 

intressen så speglar dem den bredd av intressen som finns i samhället idag.   

Historiskt sätt går det med hjälp av bland annat Andrae
46

 och Lundqvist
47

  att se att pojkar 

ofta framställts som äventyrare, pojkboksgenren har under många decennier varit dominerad 

av just äventyrsböcker. Mod och manlighet är två teman som kommit att dominera 

pojkboksgenren och dess äventyrsböcker genom åren. Detta är något som, utifrån mitt 

undersökningsmaterial, fortfarande går att se några tendenser av i 2010 års pojkböcker, dock 

på ett annat sätt. Hos en av karaktärerna (Synvilla) ses viljan att vilja ta sitt liv, huruvida detta 

                                                 
45 Lövgren, Karin & Bolin, Göran (red.) (1995). 
46 Andræ, Marika (2001) S.155-162 
47  Lundqvist, Ulla (1994) 
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är en form av mod eller feghet är upp till var och en att tycka till om, men det krävs i min 

mening beslutsamhet och en viss form av mod för att våga ta och genomföra ett sådant beslut. 

I detta fall väljer karaktären att inte begå självord utan att istället fortsätta sitt liv på jorden. 

Den typ av äventyr som speglat pojkboken genom historien går inte att hitta i någon av dessa 

böcker. Det kan konstateras att mod fortfarande är ett centralt tema i ungdomsböcker för 

killar, även om det är en annan form av mod som gestaltas. Här skildras mod i form av att 

våga vara sig själv och stå upp för sig själv, för den man är och hur man är. Den tidigare 

formen av mod kopplat till äventyr är alltså inget som går att urskilja utifrån detta material 

men man kan tydligt se att mod fortfarande är ett centralt tema, men dock ur ett annat 

perspektiv. Mod är i dessa böcker inte kopplat till äventyr utan till inre mod, att istället för att 

våga hoppa från ett berg i skogen vågar dessa killar visa sitt riktiga jag, visa sina känslor och 

stå för dem. Man skulle kunna säga att dessa killar visar på ett mer inre och psykiskt mod 

medan det tidigare i litteraturen varit ett mer yttre och fysiskt mod.  

  

Huvudkaraktärernas relation till skolan framställs i samtliga fall som mer eller mindre 

komplicerade, ingen av huvudkaraktärerna framhåller en problemfri relation till skolan. I 

samtliga tre fall börjar relationen till skolan dåligt men med tiden förändras den och blir 

bättre. Det kan tydas ett budskap om att oavsett vem man är eller vilken ”grupp” man tillhör 

kan man känna sig utanför eller osäker i skolan, ett fenomen som alla kan uppleva. Man kan 

även tyda ett budskap att oavsett tidigare position/ tillhörighet i skolan så kan förhållandena 

förändras och leda till något bra. 

Något som jag även anser är anmärkningsvärt gällande dessa tre böcker är att utseende och 

smink, något som i samhället idag är mode bland både tjejer och killar, inte på något vis ligger 

i fokus hos någon av dessa huvudkaraktärer. Under de senaste åren har utseende och smink 

kommit att bli ett stort intresse även hos killar, fler och fler killar är idag måna om sitt 

utseende och använder även smink
48

. Inte hos någon av huvudkaraktärerna kan man urskilja 

något större intresse eller fixering vid utseende eller smink. Detta betyder nödvändigtvis inte 

att dem inte bryr sig, men den fixering som finns i dagens samhälle är inget man kan se 

påvisas hos någon av samtliga tre huvudkaraktärer. En anledning till detta skulle kunna vara 

att man genom böckerna vill visa på att det inte alltid är utseendet som är det centrala och att 

dagens hysteri inte är någon nödvändighet. 

                                                 
48 Lövgren, Karin & Bolin, Göran (red.) (1995). s.18 
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Att det istället är insidan som är av betydelse och det viktiga att vårda. Det kan i böckerna 

tydas en tydlig kritik mot det kommersiella i samhället och att samtliga böcker istället vill visa 

på en annan form av skönhet än den som samhället idag tydligt framhåller. 

Som tidigare nämnt har jag valt att beskriva huvudkaraktärerna utifrån begreppen platta, 

runda, statiska och dynamiska. Man kan hos samtliga karaktärer tydligt se att dem är 

dynamiska, alla tre genomgår utveckling och förändring i boken. Man kan se att samtliga 

karaktärer utvecklas på ett eller annat sätt, läsaren säger inte hejdå till samma person i slutet 

som han/hon möter i början. Dem har alla tre utvecklats, och framför allt en inre utveckling 

med ökat självförtroende och mod. När det gäller begreppen runda och platta karaktärer kan 

man hos samtliga huvudkaraktärerna se en tydlig och gemensam utveckling. Utifrån min 

analys kan det konstateras att samtliga karaktärer utvecklas från att vara en platta och 

endimensionell karaktär till att med tiden utveckla fler karaktärsdrag, bli flerdimensionell, och 

på så sätt bli mer rund som karaktär. Från att vara väldigt endimensionella utvecklas 

karaktärerna, med hjälp av för- och motgångar, till att bli mer flerdimensionella. Man kan 

med tiden se hur dem besitter egenskaperna av att kunna hantera olika situationer på flera sätt 

samt känna och uttrycka olika former av känslor.   

Det kan utifrån min analys konstateras att samtliga huvudkaraktärer utvecklas från att besitta 

platta till mer runda karaktärsdrag. Det kan även konstateras att samtliga huvudkaraktärer är 

dynamiska, detta då samtliga huvudkaraktärer genomgår en utveckling och växer som 

personer med bokens gång. Man kan se att samtliga böcker sänder ett gemensamt budskap, ett 

budskap om förändring och utveckling. Ett budskap som tyder på en vändning i livet, att de 

kommer en vändning och att livet kan och blir bättre. Även detta budskap kan, precis som 

tidigare, ses som klyschigt. Men jag vill här hävda att man faktiskt ser tre skilda karaktärer, 

med skilda sociala förhållanden och bakgrund. Trots detta genomgår dem alla med- och 

motgångar, de alla genomgår en förändring och utvecklas. Detta menar jag sammantaget visar 

en bredd i att det kan hända alla, oavsett vem man är eller bakgrund. 

Vad gällande resultatet av min pojkstudie kan man tydligt se att samtliga karaktärer besitter 

flera gemensamma karaktärsdrag. Det framställs, utifrån samtliga tre karaktärer, en bild av 

unga vilsna tonårskillar. Tre killar som tvivlar på sig själva, tre killar som inget hellre vill än 

att finnas och räcka till, tre killar med stor press, oro och ångest inför att visa vem dem är och 

vad de känner. Det kan utifrån Philip Lalander & Thomas Johansson
49

 och Karin Lövgren & 

                                                 
49 Lalander, Philip & Johansson, Thomas (2002) 
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Göran Bolin
50

 konstateras att de fenomen och känslor som dessa ungdomar utsätts och ställs 

inför är helt vanliga fenomen hos tonårskillar. De menar att de känslor och fenomen som 

dessa ungdomar ställs inför och upplever är något som tillhör tonårsprocessen, tiden när man 

växer upp från barn till vuxen. Den tid där ungdomarna ska hitta sig själva, bli självständiga 

och vuxna män. Det kan både genom min analys och genom tidigare forskning konstateras att 

detta är något som händer alla, oavsett klass, tillhörighet och ekonomiska tillgångar. Det 

faktum att dessa böcker inte fokuserat på varken bakgrund, tillhörighet, klass eller 

ekonomiska tillgångar gör att böckerna visar på ett budskap om att detta är något som kan 

hända och händer alla, att bakgrund inte spelar någon roll och att detta är ett övergripande 

fenomen.  

Med bakgrund i dagens samhälle och media menar jag, som tidigare beskrivet, att dagens 

samhälle med dess mångfald lett till ett större utbud i sökandet efter identitet. Precis som 

Ziehe menar är ungdomar idag inte längre begränsade av de gamla traditionerna utan mer fria 

i sina val av möjligheter och framtid. Även om valen idag är mer fria så sätter dem i sin tur 

större press på den enskilda individen, valet är upp till den enskilda individen själv och har i 

och med detta inget skyddsnät att falla tillbaka på
51

. Detta är något som tydligt går se i 

resultaten av min analys. Samtliga huvudkaraktärer ställs i böckerna inför stora val och 

vägskäl, dem tvingas ta beslut som kommer att få stor inverkan på deras liv. I dessa böcker 

gestaltas de fenomen som Ziehe menar på att dagens samhälle ställer på dagens ungdomar, 

nämligen pressen och stressen om att själva stå för sina möjligheter och beslut i livet. Ziehe 

menar i sin teori om identitet att dagens moderna och mångfaldiga samhälle gjort att man inte 

längre är bunden till gamla traditioner utan själva har möjlighet att bestämma och styra över 

sitt liv. Ziehe menar att denna individuella möjlighet även leder till stor press och stress på 

den enskilda individen.  Detta är något som man tydligt kan se hos samtliga huvudkaraktärer. 

Hos samtliga huvudkaraktärer kan det urskiljas en förvirring kring vem man är och vem man 

vill vara, man kan se att huvudkaraktärerna har stor press, oro och ångest kring sina beslut. 

Precis som Ziehe menar i sin teori speglar dessa böcker de identitetssökande som ungdomar 

ställs inför idag. Dem har fler fria val och möjligheter men de ställer i sin tur större press och 

stress på ungdomarna än tidigare.  

 

                                                 
50 Lövgren, Karin & Bolin, Göran (red.) (1995) 
51 Frisén, Ann/ Hwang, Philip (Red.) (2006) s.14-15 
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Som tidigare beskrivet kan det konstateras att den man av äldre generation som man genom 

historien kunna se i unga killarnas liv inte längre framställs. Tidigare har denna man 

framställs som en stöttepelare och stöd till de unga killarna, men denna person är alltså en 

karaktär som inte längre framställs i böckerna. Böckerna skildrar en bild av unga killar med, 

precis som Ziehe menar, stor individualisering vid sina beslut och val, bortkopplade från de 

gamla traditionernas skyddsnät. Det faktum att man inte längre kan tyda någon framstående 

stöttepelare i de unga killarnas liv gör att det skyddsnät, som Ziehe menar på har försvagats, 

blir ännu mindre . 

Det kan tydligt, utifrån mitt material och resultat, konstateras att den bild av identitet och 

identitetssökande som samtliga tre böcker framhåller är den bild som överensstämmer med 

Ziehes teori om identitet, nämligen den bild där identitetssökandet är en process och något 

som ställer krav, stress och press på den enskilda individen. Den bild av identitet som 

Eriksson framhåller, den bild där identitet är något bestående, något som enbart går att 

utveckla men inte förändra, är inte något som framställs i någon av dessa böcker. Man kan 

tydligt se att den värld bortom de gamla traditionerna som Ziehe pratar om i sin teori är den 

värld som samtliga tre böcker valt att gestalta. Detta tyder på att samtliga författare anser att 

det finns ett behov i att gestalta unga manliga huvudkaraktärer i ett identitetssökande där 

processen och sökandet hänger på den enskilda individen.   

Som tidigare nämnt innebär speglingsteorin att skönlitteratur mer eller mindre speglar det 

rådandande samhälle som varit då boken/böckerna skrivits. Vi kan utifrån detta anta att 

samtliga författare ser identitetssökande som ett samhällsproblem idag, något som behöver 

gestaltas i litteratur för att vidare kunna hjälpa och stödja ungdomar idag i deras sökande efter 

bekräftelse och identitet.  

Något som är högst intressant är att samtliga tre böcker tydligt visar på en enhetlig bild av 

identitet och identitetssökande. Detta trots att identitetssökande inte varit ett kriterium för mitt 

urval av dessa böcker. I mitt urval av undersökningsmaterial valde jag, som tidigare beskrivet 

i min avgränsning, att undersöka ungdomsböcker för killar där huvudpersonen skulle vara en 

kille i 15-16 års ålder. Mitt undersökningsmaterial utgör enligt mina efterforskningar alla 

böcker inom denna kategori. Det är enligt min analys av dessa böcker tydligt att samtliga 

böcker har lagt stor vikt och fokus vid de unga karaktärernas identitetssökande.  
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5.2 Jämförelse med tidigare studie 

Jag kommer i följande stycke att jämföra resultaten av denna studie med resultaten av min 

förra studie. Resultaten kommer diskusteras utifrån följande teman: familj, kärlek, 

självförtroende, skola, intresse och utseende.  

  

Familjesituationen ser olika ut i båda studierna. I pojkstudien förekommer bilden av den 

typiska kärnfamiljen bara i en (Turk och Ayla) av tre böcker, i de andra två böckerna ser 

familjesituationen annorlunda ut. I min tjejstudie kan samma tendenser konstateras, enbart i 

en (Hej Vacker) av tre böcker framställs den typiska kärnfamiljen. I de andra två böckerna bor 

huvudkaraktären med sin mamma, i ena fallet bara med mamma och i det andra fallet med 

mamma och lillebror.                        

Det kan här ses att resultaten från båda mina studier visar upp en bild av den varierande 

familjen. Den typiska kärnfamiljen upplevs allt svagare medan den ensamstående mamman 

har blivit en allt mer tydlig familjebild. I ett försök att koppla detta till dagens samhälle kan 

man se att dem överensstämmer på flera punkter. Att den traditionella kärnfamiljen mer och 

mer försvinner är ett faktum, så även situationen med flertalet ensamstående mammor. Något 

som jag anser är noterbart är att det inte påvisas några ensamstående pappor eller så kallade 

”bonusfamiljer”, familjer bestående av två vuxna med egna barn sedan tidigare, något som jag 

vill påstå är allt mer vanligt i dagens samhälle.  

Resultaten av mina två studier visar tydliga skillnader i kärlek och kärleksrelationer. 

Resultaten av min pojkstudie visar man i samtliga tre böcker tydligt kan se kärlek som en 

central del av killarnas liv. I resultaten av min flickstudie kan det konstateras att kärlek enbart 

är en central del i en (Hej Vacker) av samtliga tre böcker. En anledning till detta kan vara att 

jag i min flickstudie hade en yngre fokusålder än vad jag haft i min pojkstudie. Ett möjligt 

budskap är att det är okej att ha känslor, och att kärlek är något naturligt i denna ålder, även 

för killar. Hos tjejerna framställs alltså inte samma bild, en möjlig förklaring till det kan vara 

att det idag som kvinna är populärt att klara sig själv och stå på egna ben, att inte vara 

beroende av någon annan. Något som även bör noteras är att i ingen av studierna kan det 

urskiljas någon form av homosexuell kärlek. Detta anser jag med bakgrund i dagens samhälle 

är anmärkningsvärt
52

.  

                                                 
52 Detta fenomen och varför jag anser det vara noterbart har tidigare utvecklas under min övergripande diskussion. Jag väljer 

därför att hänvisa tillbaka till detta kapitel och inte utveckla detta fenomen ännu en gång.  
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Relationen mellan skola och elev är något som skiljer sig åt mellan samtliga karaktärer och 

studier. I min pojkstudie kan man konstatera att samtliga tre huvudkaraktärer har en 

problematisk relation till skolan i form av utanförskap, osäkerhet och mobbning. I min 

tjejstudie framställs samma tendenser. Man kan i två (Hedvig och Jag finns) av tre böcker se 

att relationen till skolan ser problematisk ut, även här i form av utanförskap osäkerhet och 

mobbning. Det kan sammantaget ses att majoriteten av samtliga karaktärer har en 

problematisk relation till skolan, bara ett fall är avvikande. I denna bok (Hej Vacker) är skolan 

inte ett centralt tema vilket gör det svårt att analysera. Utifrån dessa två studier och samtliga 

huvudkaraktärer kan man tyda en relativt enhetlig bild av hur relationen till skolan kan se ut. 

Trots skilda kön, bakgrund och sociala förhållanden hos de olika huvudkaraktärerna 

framställs en problematisk relation till skolan. Det kan i detta tydas ett budskap att oavsett 

vem du är eller vilket tillhörighet du har/kommer ifrån kan alla ha en problematisk relation till 

skolan, att detta är ett tillhörighets- och könsövergripande problem. Att skolan är en stor del 

av samtliga huvudkaraktärers liv kan tydligt konstateras. Skolan och dess värld är en stor del 

av ungdomarnas identitetsprocess, de strävar alla, mer eller mindre, efter att bli uppskattade 

och accepterade. Det är i böckerna tydligt att vad omgivningen, och då framför allt i skolan, 

tycker och tänker är viktigt för samtliga huvudkaraktärer. Det bör även uppmärksammas att 

det forum där majoriteten av huvudkaraktärerna efter sin vändning tydligt visar upp sitt 

självförtroende och sin självsäkerhet är just i skolan. Det är inte på någon annan plats i någon 

av böckerna som framställs lika tydligt i detta avseende. Från detta kan de konstateras att 

skolan på ett eller annat sätt har en stor och viktig roll i huvudkaraktärernas liv, självsäkerhet 

och identitetsprocess. 

I min pojkstudie kan det konstateras att relationen till intressen framställs olika. I två av tre 

böcker kan det ses ett tydligt intresse. I ena boken (Turk och Ayla) rör det sig om ett 

sportintresse, hans intresse för basket, och i den andra boken (Skjut apelsinen) rör det sig om 

ett intresse för poesi. Gällande min flickstudie kan det konstateras att enbart en bok (Hej 

Vacker) framställer intresse som ett centralt tema, i detta fall för samer och den samiska 

kulturen. Det kan konstateras att oavsett kön så skiljer sig relationen till intressen åt. Böckerna 

skildrar inte en enhetlig bild utan visar på skilda former av intressen och relationer till 

intressen, utifrån detta kan det tydas ett budskap om att det inte finns något rätt eller fel vad 

gällande intressen, utan att det kan se olika ut och att det är okej oavsett ålder och kön.  
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I båda mina studier kan det konstateras att utseende har en underordnad roll. Hos ingen av 

huvudkaraktärerna i min pojkstudie visade sig utseende på något vis vara ett centralt tema. 

Det framställs inte någon form av intresse för varken hår, kläder eller smink. När det gäller 

min tjejstudie kan man se att enbart en (Hej Vacker) av huvudkaraktärerna visar upp ett 

intresse för utseende och liknande, något som kopplat till dagens samhälle kan anses 

förvånansvärt. I dagens samhälle har utseende kommit att bli allt mer viktigt både hos tjejer 

och killar. Det kan i media ses idealbilder av hur man bör se ut, men denna hysteri och 

upphängning kring utseende är alltså något som inte speglar dessa böcker och dess 

huvudkaraktärer. Kan det vara så att böckerna vill bryta denna utseendefixering och visa på en 

fokusering vid karaktärernas inre istället för det yttre? Visa på att utseende kanske inte är det 

viktigaste och att dagens fixering inte är ett måste varken för tjejer eller för killar.  

Det centrala temat hos samtliga huvudkaraktärer i båda mina studier är ett starkt och ökat 

självförtroende. Hos samtliga karaktärer kan läsaren under handlingens gång se att dem 

utvecklar en tro till sig själva, att dem med tiden slutar skämmas för den dem är, våga visa sitt 

rätta jag och våga stå upp för det. Det kan i detta fall tydas ett gemensamt budskap om att man 

oavsett kön och ålder ska våga stå upp för sig själv.  

För att gemensamt kunna beskriva samtliga huvudkaraktärer har jag som tidigare nämnt valt 

att använda mig av begreppen runda, platta, statiska och dynamiska karaktärer. I min 

pojkstudie kan man tydligt se att samtliga huvudkaraktärer faller inom ramen för den runda 

och dynamiska karaktären. I majoriteten av fallen möter läsaren i början en platta och 

endimensionell karaktär men som under handlingens gång utvecklar fler karaktärsdrag vilket 

symboliserar en rund och flerdimensionell karaktär. I min tjejstudie kan det konstateras att 

samtliga huvudkaraktärer är dynamiska, detta då samtliga genomgår en utveckling i boken. 

Gällande runda och platta karaktärer kan man hos en av huvudkaraktärerna (Agnes i Hej 

Vacker) urskilja en platt och endimensionell karaktär medan man hos de andra två 

huvudkaraktärerna kan se mer runda och flerdimensionella karaktärer.   

Resultaten från båda mina studier visar att enbart en av samtliga karaktärer besitter 

karaktärsdrag som karaktäriserar en platt karaktär boken igenom. Resterande huvudkaraktärer 

utvecklas och har i slutet utvecklats och blivit mer runda karaktärer. Det kan konstateras att 

samtliga huvudkaraktärer är dynamiska, detta då de genomgår en utveckling i böckerna. Trots 

skilda kön och skilda åldrar kan man här sen en, till majoriteten, tydlig bild av detta 

tonårsfenomen. Samtliga böcker speglar en tonåring i en process och i ett sökande efter sig 
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själv och sin identitet. Dem speglar en bild av en förvirrad och vilsen tonåring men som med 

tiden utvecklas och skapar en större inre trygghet.   

Lalander och Johansson
53

 skriver att ungdomar idag förväntas leva upp till många olika saker, 

de förväntas lyckas bra i skola, se bra ut, vårda om sin kropp, använda rätt kläder mm. Det 

kan utifrån båda mina studier konstateras att böckerna visar på en annan bild av hur man kan 

vara och känna som ungdom idag. 

Jag vill med stöd från båda mina studier påstå att Grays perspektiv på världen som tvåkönad 

är ett perspektiv som i dagens barn- och ungdomsböcker är föråldrat. Gray menar i sitt 

perspektiv att män och kvinnor är olika, att det finns statiskt lagda egenskapar tillskrivna det 

olika könen, t.ex. att kvinnor vill prata om sina känslor medan män drar sig undan, att kvinnor 

vid problem vill ha förståelse och ödmjukhet medan män vill ha lösningar. Detta är bara två 

av alla de skillnader som Gray menar finns mellan män och kvinnor. 

Det kan utifrån min jämförande analys ses att resultaten från dessa ungdomsböcker snarare 

pekar på motsatsen. Utifrån min analys framkommer det flera gemensamma drag hos de 

manliga och kvinnliga huvudkaraktärerna, som exempel på detta kan man se att samtliga 

karaktärer från båda kön visar upp en viss problematik i relationen till skolan. Man kan även 

se att samtliga karaktärer visar upp en förvirring i och osäkerhet i sökandet efter sitt riktiga 

jag och sin identitet. Dessa gemensamma drag visar att män och kvinnor inte är helt olika utan 

att det istället finns flera egenskaper och känslor som karaktäriserar både män och kvinnor.  

Jag vill istället påstå att den genusteoretiska uppfattningen att manligt och kvinnligt är socialt 

betingat överensstämmer bättre med den bild som dessa ungdomsböcker visar på idag. Detta 

anser jag speglar en modern och nutida bild av vad kön är och innebär, en mer neutral bild 

och jämlik bild.   

  

 

 

 

 

 

                                                 
53 Lalander, Philip & Johansson, Thomas (2002) 
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5.3 Avslutande reflektioner  

Mina avsikter med denna studie har varit att titta på om och i så fall hur identitetssökandet ser 

hur hos unga tonårskillar i ungdomsböcker med originalutgåva 2010 samt att jämföra 

resultaten från denna studie med resultaten från min föregående studie och se vilka likheter 

och skillnader som framställs.      

 

Jag hoppas att jag med denna studie kan bidra till användningen av ny och modern 

ungdomslitteratur i skolan. Jag hoppas genom detta arbete kunna ge inspiration till både 

diskussioner och samtal kring bland annat klass, tillhörighet och genus, hur litteraturen idag 

har valt att framställa detta och vad de kan tänkas ha för orsaker. Jag hoppas att jag genom 

detta arbete kan ge inspiration till att använda dessa böcker som stöd för ungdomar i sökandet 

efter bekräftelse och identitet.  

              

Avslutningsvis vill jag återigen rikta kritik mot den självklarhet som funnits över pojkböcker. 

Detta har gjort att man genom historien inte har valt att analysera och kritisera pojkböcker i 

samma utsträckning som flickböcker. Jag påstår mot bakgrund av min egen studie att 

pojkböcker självklart också bör analyseras och diskuteras. Att såväl flickor som pojkar 

använder litteratur för att söka och bekräfta identitet menar bland annat både Appleyard och 

Ulfgard. Jag ser det därför som en självklarhet att även pojkböckerna analyseras och 

diskuteras för att förstå vad det är för bild och budskap som dessa böcker kan tänkas sända. 

Jag hoppas med detta arbete ge inspiration till att vidare undersöka och analysera pojkböcker 

och pojkskildringar. Den tidigare befintliga könroll och könsrollsindelning som funnits genom 

historien är idag inte längre en självklarhet. Mot denna bakgrund vill jag påstå att man idag 

inte kan se pojkboken och pojkskildringarna som självklara som tidigare utan att dem behöver 

analyseras och diskuteras.  
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