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Det finns inga som är så aktiva på det estetiska området som ungdomar. 
De går oftare på bio, ser mera på video och lyssnar oftare på skivor, 
kassetter och CD än några andra. Det här känner de flesta till. Att de 
också läser mera än alla andra ålderskategorier är mindre upp-
märksammat. Inte heller har man intresserat sig särskilt mycket för att 
de unga är aktivare än alla andra också när det gäller att producera egna 
texter: de skriver dagböcker, dikter och berättelser i större utsträckning 
än alla andra åldersgrupper.1 

Ungdomskulturforskare har länge studerat de ungas estetiska akti-
viteter. Till att börja med ställde man olika subkulturer i centrum. Nu-
mera har perspektivet breddats till att omfatta även vanliga ungdomar 
och hela deras ”vardagskultur”. Men man intresserar sig främst för hur 
ungdomar använder sig av sin egen kropp och av musik och bilder. De 
litterära texterna har man nästan inte alls brytt sig som. 

Kirsten Drotners färska och mycket intressanta bok At skabe sig – 
selv (1991) är karakteristisk. Hon diskuterar här vanliga ungdomars 
estetiska behov. Det är hela deras ”vardagsestetik” hon vill lyfta fram; 
hon gör inte någon skillnad mellan konsumtion av olika kulturella pro-
dukter och egen estetisk produktion, mellan TV-tittande eller musik-
lyssnande och egen tillverkning av t ex modellflygplan, smycken eller 
videofilmer. Men i praktiken ställer hon musiken, bilderna och ”krop-
pen” i centrum. Litteraturens roll i vardagslivets estetiska praxis berör 
hon inte alls – trots att det framgår att de ungdomar hon intervjuat läste 
en hel del skönlitteratur och trots att Kirsten Drotner egentligen är 
expert på just ungdomars läsning (Drotner 1985).  

Luckan tycks mig typisk för ungdomskulturforskningen. Fastän 
man vet att ungdomar faktiskt också läser – och skriver – mer än alla 
                                                 
1 Se Feilitzen m fl (1989), Nordberg & Nylöf (1989), Filipson & Nordberg (1992) 
samt Carlsson & Anshelm (1991). 

241 



ULF BOËTHIUS 

andra har de litterära texterna i hög grad försummats. Varför? En viktig 
orsak är naturligtvis att musiken, bilderna och ”kroppen” obestridligen 
– i varje fall numera (som Kirsten Drotner också påpekar) – spelar en 
större roll för de unga än det tryckta ordet. Det har för forskare som 
varit mera intresserade av moderna ungdomskulturer än av äldre tett sig 
naturligt att ägna sig åt det som i dag är mest utbrett. Vidare är det 
hittills ytterst få litteraturforskare som alls har engagerat sig i ungdoms-
kulturforskningen och intresserat sig för ungdomskulturens texter. De 
forskare inom den litteraturvetenskapliga disciplinen som har sysslat 
med ungdomars läsning har nästan bara intresserat sig för den del som 
utgörs av ungdomslitteratur, d v s som direkt riktar sig till ungdomar – 
och som vuxna anser att ungdomar bör läsa. Och när forskarna har 
diskuterat dessa texter har det gjorts utifrån traditionellt litteraturveten-
skapliga frågeställningar; perspektivet har sällan varit de ungdomliga 
läsarnas. Slutligen anar man hos vissa ungdomsforskare en 
misstänksamhet mot skönlitteratur – den förknippas med en traditionell 
vuxendominerad finkultur som man tar avstånd ifrån och ställer i mot-
sats till ”common culture” (se Willis 1990). De textintresserade 
ungdomskulturforskarna tycks då hellre syssla med veckotidningar (se 
t ex Drotner 1985 och McRobbie 1991) – trots att ungdomar (i varje 
fall i Sverige) ägnar mer än fyra gånger så mycket tid åt böcker som åt 
veckotidningar (Filipson 1989 s 76 och 80ff).  

Det är på tiden att uppmärksamma också de litterära texternas roll i 
ungdomars estetiska praxis, inte minst för den historiskt orienterade 
ungdomskulturforskaren. Före de audiovisuella mediernas genombrott 
spelade det tryckta ordet en central roll i ungas fantasiproduktion. Men 
även idag läser ungdomar långt mera än andra ålderskategorier. 
Litteraturen utgör en viktig del av ungdomskulturen; ungdomars behov 
av estetiska upplevelser tillfredsställs inte bara med ljud och bilder utan 
också med texter. Vilken roll spelar läsande (och skrivande) för de 
unga? Hur förhåller sig det tryckta ordet till andra medier i 
ungdomskulturen? Vad är det för texter man använder sig av?  

 
 

Ungdomars estetiska aktiviteter 
 
Låt oss först se på litteraturens betydelse för ungdomar i förhållande till 
andra estetiska aktiviteter. I Kirsten Drotners efterföljd använder jag 
mig av ett ganska brett estetikbegrepp – som utgår från ordets ur-
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sprungliga innebörd: kunskap genom sinnliga förnimmelser (Drotner 
1991 s 55). Det omfattar såväl reception som egen produktion, och det 
är inte bara fråga om sådant som har med de ”sköna konsterna” att göra 
utan också om en rad mera vardagliga sysselsättningar. I praktiken 
kommer jag emellertid främst att intressera mig för aktiviteter som är 
förbundna med ord, ljud och bilder eller visuella arrangemang. Kropps-
liga aktiviteter och uttrycksformer berörs mera i förbigående, även om 
jag är medveten om deras centrala roll i ungdomars vardagsestetik. 

Det ungdomar i första hand använder sig av för att tillfredsställa 
sina estetiska behov är massmedier. Totalt får dessa nästan 7 timmar 
om dagen av de äldre ungdomarnas tid, vardag som söndag (Filipson & 
Nordberg 1992). De tillbringar mera tid tillsammans med massmedier 
än i skolan. Musik och bilder spelar störst roll.2 En genomsnittlig dag 
1987 ägnade svenska 15-24-åringar 117 minuter åt radio (främst musik 
och underhållning), ca 80 minuter åt TV, 62 minuter åt kassetter, 43 
minuter åt skivor och 20 minuter åt video. Men de läser också en hel 
del: 29 minuter gick åt till bokläsning – som alltså fick mera tid än 
videotittandet. Dessutom läste de morgontidningar 15 minuter, 
kvällstidningar 10, veckotidningar 7 och serietidningar 5 minuter.3 

Ingen annan ålderskategori går heller så ofta på bio. 63 procent av 
15-24-åringarna har varit på bio under senaste månaden – mot 24 pro-
cent av den totala befolkningen i åldrarna 9-79 år. Intresset kulminerar 
i 16-18-årsåldern; i den åldern går också pojkar och flickor lika mycket 
på bio. Ungdomar är också aktivare än andra när det gäller att gå på 
musikevenemang (74 procent av 15-24-åringarna har varit på ett sådant 
under senaste året), teater/opera (48 procent) och idrottstävlingar (58 
procent). Flickor går på teater i långt större utsträckning än pojkar, sär-
skilt i 16-18-årsåldern. Pojkar har en högre total massmediekonsumtion 
än flickor. Detta beror främst på att de ser så mycket på rörliga bilder.4 

Barn och ungdomar i åldrarna 9-24 år är aktivast också när det 
gäller att uttrycka sig själv symboliskt – även om de egna aktiviteterna 
naturligtvis inte når lika höga siffror som konsumtionen. 74 procent av 
13-15-åringarna har någon gång under det senaste året skrivit brev, 29 
procent dagbok eller dikter. Intresset för sådana aktiviteter är som störst 
i 10-årsåldern. Flickorna är här mycket mera produktiva än pojkarna 

                                                 
2 Det gäller hos oss likaväl som i t ex Danmark, jfr Drotner (1991 s 31). 
3 Feilitzen m fl (1989 s 29, 40, 66, 68, 76 och 80ff). Observera att detta är genom-
snittsvärden som inte gäller någon enskild individ. 
4 Nordberg & Nylöf (1989) och Filipson & Nordberg (1992). 
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och hos dem lever intresset kvar under hela ungdomstiden. Inte mindre 
än 50 procent av de 16-18-åriga flickorna skriver alltjämt dagbok eller 
dikter – eller har gjort det under det senaste året. Artiklar, berättelser 
eller insändare har 11 procent av 15-24-åringarna producerat. Hela 42 
procent har stickat, sytt eller vävt, 32 procent har tecknat eller målat 
och 76 procent filmat eller fotograferat. Bara 22 procent av denna 
ålderskategori har dock spelat på något musikinstrument – en 
överraskande låg siffra med tanke på de höga siffrorna för musik-
lyssnande. Musicerandet är dock vanligare längre ner i åldrarna. 
Flickorna spelar i större utsträckning än pojkarna – fram till 19-års-
åldern då pojkarna intar förstaplatsen. Flickorna är också mycket 
aktivare när det gäller att sjunga i kör och dominerar här stort i alla 
ungdomsgrupper.5  

De rent fysiska uttrycksmedlen tycks vara de allra populäraste. 
Hela 81 procent av 15-24-åringarna hade 1987-89 dansat någon gång 
under de senaste 12 månaderna. Flickorna är här flitigare än pojkarna, 
särskilt i de yngre åldersgrupperna. Även idrottandet är mycket utbrett. 
66 procent av 7-15-åringarna idrottar regelbundet, och 1985 var hela 74 
procent av pojkarna och 64 procent av flickorna i högstadiet med i 
någon idrottsförening. Intresset för organiserade idrottsaktiviteter 
sjunker därefter; 44 procent av 19-21-åringarna var 1990 medlemmar i 
idrottsföreningar. Detta behöver naturligtvis inte betyda att motione-
randet (t ex i form av jogging) också avtar. Rent allmänt har emellertid 
ungdomars spontana och oorganiserande idrottande minskat starkt 
sedan 1960-talet.6  

 
 

Ungdomars läsande 
 
Samtidigt ägnar ungdomar en stor del av sin tid åt läsning, oftast av tid-
ningar. 67 procent av 16-18-åringarna läser en genomsnittlig dag mor-
gontidningar, 40 procent kvällstidningar, 22 procent tidskrifter, 21 
procent veckotidningar, 22 procent serietidningar och hela 42 procent 
böcker (35 procent för ”eget nöje”). Tidningsläsandet ökar med åldern, 
medan bokläsandet minskar. Men man ägnar mer tid åt böckerna. Det 
gäller även äldre tonåringar. 16-18-åringar läser böcker under 32 minu-
                                                 
5 Nordberg & Nylöf (1989) och Filipson & Nordberg (1992). 
6 Nordberg & Nylöf (1989), Filipson & Nordberg (1992) och Årsbok om ungdom 
1991 (s 136ff).  
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ter en genomsnittlig dag – och då är skolböcker och kurslitteratur inte 
medräknade. Morgontidningsläsandet kom på andra plats och fick bara 
hälften så mycket tid, 13 minuter. Veckotidningar och serier fick varde-
ra bara 6 minuter (Filipson & Nordberg 1992). 

Pojkar och flickor läser ungefär lika mycket (om man ser till den 
totala lästiden), men de läser inte riktigt samma saker. Flickorna läser 
mer veckotidningar; allra mest i 13-18-årsåldern. Pojkar läser i större 
utsträckning andra tidningar. Det gäller särskilt serietidningar, som är 
ett utpräglat pojkmedium, och läses främst av pojkar i åldern 10-12 år. 
Ännu bland 13-15 åringarna är det vanligare att man läser serier än 
böcker, men redan här får böckerna ökad lästid. 16-18-åringar föredrar 
böcker framför serier och ägnar dem faktiskt mer än fem gånger så 
mycket tid (Filipson & Nordberg 1992). 

Låt oss nu se lite närmare på bokläsandet. Hela 65 procent av 15-
24-åringarna säger sig faktiskt ha ett mer eller mindre stort intresse för 
litteratur, och den siffran överträffas bara av 9-14-åringarna (72 pro-
cent). Som redan nämnts läser ungdomar också mer böcker än alla 
andra ålderskategorier. Och ungdomens bokläsande har faktiskt ökat 
något under det senaste decenniet, genombrottet för video och kabel-
TV till trots. Yngre läser mer än äldre. Flera undersökningar visar att 
bokläsandet kulminerar i 10-12-årsåldern och sedan successivt mins-
kar. Läsandet är mera utbrett i städerna än på landsbygden; siffrorna 
säger dock ingenting om huruvida detta också gäller ungdomar.7 

10-12-åringarna läser alltså mer böcker än alla andra. Även ton-
åringar är emellertid otroliga bokslukare i jämförelse med vuxna. 42 
procent av 16-18-åringarna läser böcker en genomsnittlig dag – mot 
endast 2 procent i åldrarna 25-79 år. Bara 11 procent av 16-24-åring-
arna har inte läst någon bok alls (vare sig skön- eller facklitteratur) 
under det senaste året, mot 27 procent av den totala befolkningen mel-
lan 9 och 79 år. Antalet icke-läsare i befolkningen har för övrigt stadigt 
minskat sedan 1960-talet – medieexplosionen till trots.8  

Flickor läser böcker i mycket större utsträckning än pojkar. När det 
gäller nöjesläsning är det 44 procent av de 13-15-åriga flickorna som 
läser böcker en genomsnittlig dag mot 26 procent av de jämnåriga 
pojkarna. Klyftan minskar därefter sakta men försvinner aldrig helt. 

                                                 
7 Nowak (1971 s 88), Hansson (1975 s 52 och 55), Filipson (1989 s 75), Filipson & 
Nordberg (1992), Nordberg & Nylöf (1990) samt Anshelm (1991). 
8 Filipson & Nordberg (1992), Nordberg & Nylöf (1990 s 23) samt Anshelm (1991 
s 116). 
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Flickor ägnar också mera tid åt böcker än pojkar (Filipson & Nordberg 
1992). Medelklassungdomar läser mer böcker än de som kommer från 
arbetarklassen. Minst läser alltså arbetarklassens pojkar, mest medel-
klassens flickor, medan medelklasspojkarna läser ungefär lika mycket 
som arbetarklassflickorna.9  

Ungdomar läser också mer skönlitteratur än andra – och det de 
läser oftast är inte barn- och ungdomslitteratur utan skönlitteratur för 
vuxna. Detta gäller redan bland 10-15-åringarna, där 80 procent av poj-
karna och 79 procent av flickorna har läst vuxen skönlitteratur under 
det senaste året, medan 61 respektive 69 procent har läst barn- och ung-
domslitteratur. Bland 16-24-åringarna är vuxenlitteraturens dominans 
ännu mera förkrossande (samtidigt som pojkarnas totala bokläsande har 
minskat något): här har 77 procent av pojkarna och 79 procent av flic-
korna läst skönlitteratur för vuxna medan bara 14 procent av pojkarna 
och 21 procent av flickorna läst barn- och ungdomslitteratur (Filipson 
& Nordberg 1992). 

Men även om det alltså är vanligare att 10-15-åringarna har läst 
skönlitteratur för vuxna än barn- och ungdomslitteratur tycks de ändå 
läsa flera böcker av den senare typen. Den senast lästa boken är bland 
dem oftast en barn- eller ungdomsbok. Man läser oftare vanliga barn- 
och ungdomsböcker än seriealbum. Bland 16-24-åringar dominerar 
emellertid vuxenlitteraturen också kvantitativt sett. Och det man före-
drar är vuxen underhållningslitteratur. 56 procent av pojkarna och 52 
procent av flickorna uppger att deras senast lästa bok kommer från den 
kategorin. Barn- eller ungdomslitteratur har bara 2 procent läst – siffran 
är samma för pojkar och flickor. Den barn- och ungdomslitteraturläs-
ning som förekommer består här framför allt av seriealbum.10  

Det var flera pojkar än flickor i denna åldersgrupp (16-24 år) som 
angav en bok inom den vuxna kvalitetslitteraturen som senast lästa bok 
– 17 procent mot bara 10 procent bland flickorna. När det gäller kva-
litetslitteratur har den senast lästa boken vanligen skrivits av en ej 
längre verksam författare – sådana som man ofta läser i skolan, alltså. 
Böcker av de yngsta kvalitetsförfattarna (debut efter 1970) – ex-
empelvis så kallade generationsromaner – läses främst av 16-24-åriga 
flickor (Filipson & Nordberg 1992).  

                                                 
9 Se Nowak (1971), Filipson & Nordberg (1992) samt opublicerade uppgifter från 
SOM-undersökningarna vid Göteborgs universitet (se Reimer 1992). 
10 Nordberg & Nylöf (1990) samt Filipson & Nordberg (1992). 
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Det är således populärlitteratur för vuxna som kommer i första 
hand för 16-24-åringarna. Och det man helst vill ha är spänning. Spän-
ningslitteraturen har en förkrossande dominans bland pojkarna: 48 
procent uppgav en bok från denna kategori som senast lästa bok. Också 
bland flickorna kommer spänningsböckerna först (26 procent), tätt 
följda av kärlek/romantik (25 procent) – som bara lockade 4 procent av 
de jämnåriga pojkarna. Mönstret är detsamma bland 10-15-åringarna, 
även om populärlitteraturen här kommer på andra plats efter barn- och 
ungdomslitteraturen (Filipson & Nordberg 1992). Flickor har alltså i 
regel inte någonting emot att läsa även de böcker som pojkarna 
föredrar, medan pojkarna rynkar på näsan åt flickornas kärleksromaner. 
Män läser för övrigt helst manliga författare medan kvinnorna läser 
både manliga och kvinnliga.11 

De äldre ungdomarnas favoritförfattare är en engelsk eller ameri-
kansk underhållningsförfattare som skrivit för vuxna. Att favoriten är 
en spänningsförfattare är inom denna åldersgrupp fem gånger vanligare 
än att det är en person som skrivit kärleksromaner. Författare inom 
andra genrer än spänning och romantik är mycket sällsynta. Mönstret är 
detsamma bland pojkar som bland flickor. Det är mer än dubbelt så 
vanligt att flickor i denna ålder har en spänningsförfattare som favorit 
som att de har en romantikboksförfattare.12  

Också de yngre (10-15-åringarna) har oftast som favorit en under-
hållningsförfattare inom spänningsgenrerna, men föredrar barn- och 
ungdomsförfattare. ”Kvalitetsförfattare” (som skriver för vuxna eller 
barn) har samtidigt en starkare ställning i denna grupp, särskilt bland 
flickorna. Här hade 32 procent sådana favoriter, medan 36 procent 
föredrog underhållningsförfattare (Filipson & Nordberg 1992).  

Det är hela tiden fråga om prosa. Poesi läser ungdomar mycket säl-
lan. Bara 7 procent av de äldre ungdomarna och 5 procent av 10-15-
åringarna har läst poesi någon gång under det senaste året.13 Då räknar 
man förstås inte in rocktexter, som förmodligen ger ungdomarna deras 
viktigaste lyriska upplevelser. Tyvärr tycks det ännu vara ont om 
uppgifter om i vilken utsträckning ungdomar lyssnar på eller läser 
rocktexter; insamlade data gäller bara musiken. 

De ovan redovisade uppgifterna om ungdomars läsning kommer 
huvudsakligen från Sveriges radios publik- och programforskning 
                                                 
11 Nowak (1971 s 90) och Anshelm (1991 s 118). 
12 Nordberg & Nylöf (1990 s 22f) samt Filipson & Nordberg (1992). 
13 Nordberg & Nylöf (1990) samt Filipson & Nordberg (1992). 
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(PUB). De bekräftas emellertid av andra undersökningar. Bengt Bro-
dow gjorde t ex 1983 en enkät med 1209 elever i sista årskursen i dels 
grundskolan och dels gymnasieskolan (både två- och treåriga linjer). 
Också här framgick att man i första hand ville läsa underhållningslitte-
ratur med inriktning mot spänning och action – både i nian och i 
gymnasiets avslutningsklasser. Nästan inga elever hade ungdomsroma-
ner bland sina favoriter – inte ens i nian (Brodow 1985 s 86, 94f och 
109ff). 1986 gjorde Ulla Lundqvist en liknande enkät. Denna gång var 
det fråga om 500 elever i årskurs 9 och på gymnasieskolans alla linjer 
och årskurser. Ur svaren kunde Lundqvist (1988 s 11f) vaska fram en 
tio-i-topp-lista som uteslutande bestod av populärlitteratur för vuxna. 
Favoriterna utgjordes av böcker av Jean Auel, Stephen King, Colleen 
McCullough, Agatha Christie, Shirley Conran, Margit Sandemo, 
Frederick Forsyth, Judith Krantz, Sidney Sheldon, Jackie Collins och 
Alistair MacLean. Den enda ungdomsroman som kom nära en topp-
placering var Norma Kleins Sunshine och den svenska författare som 
placerade sig bäst var Maria Gripe – med de på en gång spännande och 
mystikbetonade ungdomsböckerna Agnes Cecilia och Skuggan över 
stenbänken..  

Vid en ny enkät 1990 fann Lundqvist (1991 s 9f) att topplistan stod 
sig. Men några nya författare hade nu också blivit mycket populära 
bland eleverna: Deborah Spungen, Betty Mahmoody, Virginia 
Andrews och Jan Guillou. Men tendensen var densamma: vad eleverna 
i första hand ville ha var underhållningslitteratur av det spännande 
och/eller romantiska slaget. 

Det tycks ungdomar för övrigt länge ha föredragit. Samma bild av 
ungdomars läsning framträder redan i Lorenz Larssons omfattande 
undersökning Ungdom läser från 1947 och återkommer i alla därpå 
följande undersökningar – utan att litteraturforskarna i någon större ut-
sträckning tagit den till sig.14 Man har ännu inte på allvar ställt popu-
lärlitteraturen i forskningens centrum utan fortsätter oförtrutet med de 
böcker som man anser att ungdomar egentligen borde läsa. 

Nu är kanske inte detta läsmönster alldeles speciellt för ungdomar. 
Även vuxna tycks föredra populärlitteratur av det spännande slaget. 
Redan i utbudet dominerar underhållningslitteraturen. Av 1985 års 
förstagångsutgivning bestod sålunda inte mindre än 69 procent av po-
pulärpocketböcker i serier eller underhållningslitteratur och ”litterärt 
                                                 
14 Se översikterna i Nowak (1971 s 85-95 och 121-126) samt i Hansson (1975 s 52-
63). 
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enklare böcker”. I försäljningen var populärlitteraturens dominans ännu 
större: hela 80 procent (11,7 miljoner). Den dominerar också bib-
lioteksutlåningen: 61 procent av de böcker som lånas utgörs av under-
hållningslitteratur och ”enklare böcker” (Lindung 1991). Och det är 
alldeles tydligt spänningslitteraturen som dominerar: 60 av de 100 mest 
lånade böckerna är deckare och thrillers (Lindung 1982). Läsarun-
dersökningar ger inte ett lika tydligt utslag i denna riktning, även om de 
vuxnas intresse för spänningslitteratur också här är framträdande. I 
synnerhet män föredrar denna typ av böcker.15  

I undersökningar av vuxnas läsvanor har emellertid den seriösa 
litteraturen i allmänhet en starkare ställning. Medan 19 procent av de 
vuxna 1988 och 1989 angav en underhållningsroman som senast lästa 
bok hade hela 12 procent läst en kvalitetsroman. Motsvarande siffror 
för 16-24-åringarna var 54 respektive 14 procent. Underhållningslitte-
raturen dominerar alltså mycket mer bland ungdomar än bland vuxna. 
Det är karakteristiskt att ungdomar också läser populärpocketböcker i 
större utsträckning än någon annan åldersgrupp. 1978 hade inte mindre 
än 37 procent av 15-24-åringarna läst en populärpocketbok under det 
senaste året mot 13 procent av dem som var över 25 år.16 

 
 

Ungdomens estetiska behov 
 
Ungdomar är således mycket aktivare på det estetiska området än alla 
andra ålderskategorier. Vad beror detta på? Vilka är orsakerna till att 
symboliska uttrycksformer tycks utöva en så magnetisk dragningskraft 
på ungdomar? Är det bara så att de unga har mera tid att ägna sig åt 
aktiviteter som alla i själva verket skulle vilja syssla med eller har 
ungdomar ett starkare behov av estetiska upplevelser än andra? 

Dessa frågor har länge diskuterats av forskarna. Många menar att 
ungdomar faktiskt har starkare estetiska behov än vuxna. I At skabe sig 
– selv har Kirsten Drotner givit en intressant bild av drivkrafterna 
bakom vanliga medelklassungdomars estetiska aktiviteter. Hon menar 
till att börja med att intresset för det estetiska har att göra med de ungas 
situation under adolescensen. Adolescensen, det psykiska vuxenbli-
vandet, innebär vad den amerikanske psykoanalytikern Peter Blos 
                                                 
15 Johansson (1974 s 156f) och Hansson (1975 s 48f). 
16 Nowak (1971 s 76ff), Johansson (1974 s 156ff), Hansson (1975 s 46ff), Anshelm 
(1991 s 117f), Filipson & Nordberg (1992) samt Johansson (1978 s 71). 
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(1962) har kallat ”en andra individuationsprocess”. Det är nu som den 
unges vuxenidentitet växer fram. Detta är en smärtsam process under 
vilken man pendlar mellan regression och progression: å ena sidan 
längtar man tillbaka till det lilla barnets symbiotiska relation till mo-
dern och omvärlden och återupplever smärtan över den förlorade enhe-
ten med föräldrarna, å andra sidan fylls man av aggressioner mot sin 
mamma och pappa, aggressioner som är nödvändiga för att man ska 
kunna frigöra sig från dem och utveckla en egen identitet. 

Det är här det estetiska kommer in. Vår förmåga att skapa symboler 
och att leka och fantisera underlättar och mildrar nämligen den svåra 
individuationsprocessen. Den engelske psykoanalytikern D W 
Winnicott har riktat uppmärksamheten mot det lilla barnets behov av s 
k övergångsfenomen eller övergångsobjekt – ulltottar, gamla utslitna 
babyfiltar och så småningom olika gosdjur (Winnicott 1971/1981). 
Dessa använder barnet under sin första individuationsprocess som tröst 
och ersättning för den förlorade modern och symbiosen med henne. 
Övergångsobjekten är samtidigt symboler som lär barnet att skilja 
mellan sig själv och andra och mellan den yttre och den inre 
verkligheten. Övergångsobjektens fortsättning är konsten – både den 
som man skapar själv och den som man i olika former använder och 
konsumerar. Också på det estetiska fältet ges vi tillfälle till vad Winni-
cott kallar ”imaginative living”. I konsten och den estetiska upplevel-
sen kan vi röra oss fritt mellan inre och yttre verklighet, mellan det 
regressiva och det progressiva, mellan smärta och lust. Och behovet av 
sådana imaginära resor ut mot okända gränsområden är som allra störst 
under pubertetens och adolescensens andra individuationsprocess. Det 
är därför ungdomar har särskilt starka behov av estetiska upplevelser, 
menar Kirsten Drotner. De är i långt högre grad än andra åldersgrupper 
sysselsatta med att ”skapa sig själv”. 

Drotner hävdar dessutom att det estetiska behovet är starkare hos 
dagens ungdom än hos tidigare generationer. Statistiken tycks ge henne 
rätt. Ungdomars estetiska konsumtion har ju blivit allt större. Musiken 
och bilderna har successivt kommit att dominera ungdomars me-
diekonsumtion utan att läsandet för den skull har minskat. Tvärtom har 
också detta ökat något, både i Danmark och i Sverige. Även ungdomars 
egen estetiska produktion har ökat.17 

I och för sig behöver detta dock inte betyda att ungdomars estetiska 
behov har blivit större. För det första är det inte bara ungdomar som har 
                                                 
17 Det gäller varje fall i Danmark; se Anshelm (1991) och Drotner (1991). 
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ökat sin mediekonsumtion som en följd av det starkt ökade utbudet 
utan även andra grupper. För det andra har medievanorna förändrats. 
Man har fått en ökad distans till medierna. Radion, bandspelaren eller 
TV:n får stå på medan man sysslar med annat (Weibull 1991 s 36f). 
Engagemanget har minskat, man lyssnar eller tittar inte lika 
uppmärksamt som tidigare, vilket i sin tur kanske gör de estetiska 
upplevelserna mindre intensiva. Den ökade konsumtionen av estetiska 
uttrycksformer hos ungdomar skulle därför lika gärna kunna tolkas som 
att behovet av allt uppslukande estetiska upplevelser har minskat. 

Drotner anser emellertid att också ungdomars sociala situation i 
och med den allt snabbare moderniseringsprocessen har förändrats på 
ett sådant sätt att de estetiska behoven blivit allt starkare hos just denna 
kategori. De ungas belägenhet har blivit alltmera paradoxal. Å ena 
sidan är ungdomar idag i socialt och ekonomiskt avseende mera bero-
ende av de vuxna än någonsin tidigare. Utbildningstiden har successivt 
förlängts och det dröjer allt längre innan man kommer ut i arbetslivet 
och får klara sig själv. Å andra sidan tenderar både könsmognaden och 
adolescensen att inträffa tidigare än förr.18 Både psykiskt och kulturellt 
har de unga blivit allt självständigare. De har både mera fritid och mera 
pengar att röra sig med än tidigare generationer. De har blivit 
”konsumtionssamhällets pionjärer” (Drotner 1991 s 49). Dessutom 
ökar massmediernas ständigt växande informationsflöde successivt 
ungdomarnas kunskaper om livet. Via medierna lär de känna alla livets 
aspekter långt innan de hunnit uppleva dem själva.  

Dessutom vidgas ungdomarnas ”möjlighetshorisonter”. Allt tycks 
möjligt – samtidigt som klyftan ökar mellan de alltmer uppskruvade 
förväntningarna och livets realiteter. Utbudet av möjligheter är så stort 
och valmöjligheterna så många att situationen av många upplevs som 
kravfylld och frustrerande. Samtidigt ökar trycket i skolan, på ar-
betsmarknaden och i familjen, menar Drotner. Familjens roll har för-
ändrats starkt; det finns inte längre lika mycket som binder föräldrar 
och barn samman, även mediekonsumtionen inom familjen tenderar att 
individualiseras, samtidigt som behovet av närhet kvarstår.19 Detta 
skapar konflikter. Överhuvudtaget utsätts dagens ungdom för en allt 
starkare press – och därmed ökar också behovet av att bearbeta 

                                                 
18 Mitterauer (1986/1991 s 12ff). 
19 Om mediekonsumtionens individualisering, se Weibull (1991 s 40f). Med indivi-
dualisering menas här endast att man oftare är ensam när man använder olika 
medier.  

251 



ULF BOËTHIUS 

problemen med hjälp av olika symboliska uttrycksformer. Därför har 
de unga i dag en större längtan efter estetiska upplevelser än tidigare. 

Drotner menar alltså att ett ökande ”realitetstryck” ligger bakom de 
ungas ökade mediekonsumtion. Man skulle dock lika gärna kunna se 
denna tendens som ett uttryck för den vändning från materiella till 
postmateriella värderingar som enligt Ronald Inglehart (1977) skulle ha 
skett under efterkrigstiden. Allteftersom de grundläggande fysiologiska 
behoven har tillfredsställts har de intellektuella och estetiska behoven 
hos ungdomen ökat, menar han. Denna tes har kritiserats; tydligen är i 
varje fall svenska ungdomar mera pluralistiska och benägna att 
orientera sig både mot materiella värden och mot sådana som Inglehart 
kallar postmateriella. Till dessa tycks denne egendomligt nog inte 
räkna sådant som ”njutning” eller ”ett spännande liv” – de två värden 
som svenska ungdomar sätter högst (Reimer 1989). Dessa priori-
teringar tyder på att omedelbarhet och en ”allt genast”-hållning är ett 
typiskt (svenskt) ungdomligt förhållningssätt. ”Kärlek”, ”lycka” och 
”ett behagligt liv” är emellertid också viktigt för de unga. Detta 
stämmer väl överens med Thomas Ziehes iakttagelse att dagens ungdo-
mar i ökande grad längtar efter intensitet (potentiering) och närhet 
(subjektivering) (Ziehe 1986). Men möjligen bör även dessa tendenser 
betraktas som postmateriella: kanske beror de på att de unga fått sina 
grundläggande materiella behov tillfredsställda och därför i stigande 
utsträckning orienterar sig mot andra värden. Kirsten Drotners tes om 
ett ökat ”realitetstryck” som orsak till den stegrade konsumtionen av 
estetiska upplevelser gäller nog bara vissa grupper av ungdomar. 

 
 

Varför väljer man en text? 
 
Varför väljer man då just att sätta sig och läsa (eller skriva) i stället för 
att lyssna på en skiva eller titta på en film? Till att börja med finns det 
en rad sociala faktorer som spelar in. I vissa skikt ingår läsandet (och 
det med läsandet nära förbundna skrivandet) i själva livsstilen. Man 
socialiseras in i litteraturen dels nerifrån, dels uppifrån. Med socia-
lisation nerifrån menar jag det förhållandet att vissa grupper i samhället 
så att säga föds in i litteraturen: växer man upp i en medelklassfamilj 
med mycket böcker och föräldrar som själva läser är det mycket 
sannolikt att man själv också börjar göra det. Är man flicka är det 
troligare att man väljer en bok än om man är pojke – för att inte tala om 
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hur mycket oftare man skriver. Man läser också som vi sett oftare 
böcker om man bor i en stad eller en tätort och inte på landsbygden.20 
Säkert finns det också etniska skillnader, som ännu inte undersökts. 

Men man utsätts också för ett tryck uppifrån. Det anses fint att läsa 
eller skriva, det ger kulturellt kapital. Föräldrar ur de övre social-
grupperna sätter gärna böcker i händerna på sina barn och tar med dem 
till biblioteken – samtidigt som de uppmanar dem att läsa i stället för 
att titta på rörliga bilder. Skolan intar samma hållning; där dominerar 
skrivna texter stort över andra medier (Stigbrand 1991). De här 
förhållandena får samtidigt många att inte alls välja böcker, särskilt inte 
de ungdomsböcker eller den seriösa vuxenlitteratur som skolan och de 
mera bildade skikten vill att man ska läsa. Att inte läsa kan vara ett sätt 
att markera både sociokulturell tillhörighet och en rebellisk hållning 
gentemot skolan. Det är väl känt att de elever som kommer från lägre 
socialgrupper och/eller slås ut i skolan söker sig till bildmedier i 
mycket större utsträckning än alla andra.21 

Påverkan från kamrater betyder troligen också en hel del för om 
man läser eller inte.22 Läsandet kan i vissa fall utgöra en del av en sub-
kultur; flickor som rider läser t ex uppenbarligen gärna hästböcker 
(som 1980 utgjorde hela 20 procent av den barn- och ungdomslitteratur 
som flickorna i grundskolan läste), de som spelar fotboll läser 
fotbollsböcker och läsandet av fantasyböcker ingår ofta i en bredare 
fantasykultur.23 Kamratgrupper kan i detta sammanhang fungera som 
vad Stanley Fish (1980) kallat ”interpretative communities”, ”tolk-
ningsgemenskaper”, som läser samma böcker och tolkar dem på unge-
fär samma sätt med hjälp av likartade ”tolkningsstrategier”.  

En annan orsak till att sätta sig med en bok och inte välja något an-
nat medium kan helt enkelt vara att man vill vara ensam (Lövgren 1991 
s 99ff). Boken lämpar sig särskilt bra för detta. Den har den fördelen 
framför många andra medier att man lätt kan bära den med sig och 
försvinna in i den var man än befinner sig: i tunnelbanan, på tåget eller 
i väntrummet. Den som läser eller skriver drar sig undan, skärmar av 
yttervärlden eller sätter sig på ett ställe där man får vara ifred – 
företrädesvis det egna rummet. Att läsakten innebär att man även i 
symbolisk mening vänder ryggen till den omgivande verkligheten och 

                                                 
20 Nowak (1971 s 75 och 115ff) samt Filipson (1989 s 76). 
21 Roe (1983) och Höjerback (1990). 
22 Nowak (1971 s 118) och Johansson (1978 s 88). 
23 Filipson (1989 s 78) och Dahlquist m fl (1991). 
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upprättar ”ett eget rum” har forskarna många gånger påpekat. Men man 
flyr också in i en annan värld – bort från den som man i vanliga fall 
lever i. Inte minst populärlitteraturläsare (även unga sådana) under-
stryker ofta (särskilt om de läser kategoriböcker) att det viktigaste 
skälet till att de läser är att de vill fly bort från en jobbig verklighet; 
somliga läsare jämför rentav läsandet med knark, sprit eller sömnme-
del.24  

 Att texter gärna används för att upprätta en privat sfär blir kanske 
allra tydligast i dagboksskrivandet. En dagbok får ju i allmänhet ingen 
annan läsa; den göms undan och är ofta försedd med ett lås.25 Även om 
läsandet eller skrivandet är en privat och individuell sysselsättning är 
dock inte alla texter lika privata. Dagbokens motpol är rocktexten, som 
man ofta både skriver i samarbete med andra och lyssnar på 
tillsammans med kompisarna – eller på rockkonserter. Den är dessutom 
i regel skriven för andra – återigen i motsats till dagboken. Redan den 
som skriver dikter i sin ensamhet har dock ofta börjat rikta blickarna 
mot omvärlden. I och med att man börjar använda sig av etablerade 
litterära genrer träder man ut ur det egna rummet en smula. Man jämför 
sig med andra – och inspireras av andra. Ibland kan likheterna med 
förebilderna bli så stora att skrivandet antar karaktären av inskolning i 
vuxenkulturen.26 

I läsandet skiljer sig dagböcker däremot knappast från andra texter. 
Den fiktiva (eller autentiska) dagboken eller brevet fungerar som lit-
terära genrer bland andra; det är bara fråga om olika romantyper. Att 
läsa en dagboksroman är knappast en mera privat sysselsättning än att 
läsa en deckare. Det är bara muntligt framförda texter som man inte 
alltid tar till sig i ensamhet eller avskildhet från andra – rocktexter, 
teaterpjäser eller texter som framförs vid uppläsningar. 

Man skulle kunna vara frestad att tolka den svaga ökning av läsan-
det som forskarna har observerat som ett uttryck för den ökade indivi-

                                                 
24 Escarpit (1968/1970 s 133f), Radway (1984 s 86ff), Christian-Smith (1990 
s 105), Fowler (1991 s 146ff) samt Hansson (1988 s 100ff). 
25 Det finns emellertid också ett mera offentligt dagboksskrivande, t ex i skolan, se 
Kromsten (1991). 
26 Jag tänker t ex på den 12-åriga Maria Bergs bok Att vara vem? (1990), segrare i 
Biblioteksförlagets pristävling ”Skriv en riktig bok!”. Boken är i första hand inspi-
rerad av bibelns berättelser men påminner också starkt om t ex Pär Lagerkvists 
eller Torgny Lindgrens romaner med bibliska motiv. Dagboksskrivandet kan på ett 
liknande sätt fungera som en inskolning i vuxna normer och uttryckssätt, se 
Kromsten (1991 s 318ff). 
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dualisering bland ungdomarna som man ofta talar om.27 Men man bör 
då till att börja med konstatera att ordet individualisering används på 
två helt olika sätt. För det första brukas det av dem som (i likhet med t 
ex Ulrich Beck) hävdar att gränserna mellan olika kategorier av män-
niskor håller på att suddas ut och ersättas av individuella skillnader. 
Individualisering betyder då att människor i allt högre grad ”frigörs ur 
sina familjära, klassmässiga och regionala bindningar; inte minst ur de 
föreskrivna könsrollerna” (Ramsay 1991 s 15). För det andra kan ordet 
som hos t ex Weibull (1991) betyda att människor i större utsträckning 
än tidigare gör saker ensamma, för sig själva, i avskildhet. Motsatsen är 
att göra saker tillsammans med andra. I det här fallet är det den senare 
typen av individualisering som är aktuell.  

Men det är faktiskt inte bara ungdomars läsande som har ökat utan 
också deras TV-tittande och radiolyssnande – samtidigt som videon fått 
sitt genombrott. Dessutom håller boken i viss mån på att förlora sin 
särställning som individuellt medium. Numera har de flesta ungdomar 
en egen radio på rummet och snart har de också TV och video. Med en 
bärbar minibandspelare eller miniradio kan man sjunka in i musik när 
man är på väg någonstans. Individualiseringen leder således inte 
automatiskt till ökat läsande; man kan i princip lika gärna sätta sig 
framför sin TV om man vill vara för sig själv. Individualiseringen av 
medievanorna är heller ingenting som bara gäller ungdomar; det är 
fråga om en allmän tendens (Weibull 1991). 

 
 

Diskursivt och presentativt 
 
Men samtidigt har kanske den tryckta texten någonting som musiken 
och bilderna saknar – och som kanske gör att man söker sig till just 
den. Många forskare menar att det verbala språkets symboler fungerar 
på ett annat sätt än musikens och bildernas.28 Texter är i första hand 
diskursiva. De hjälper oss att tänka, resonera och förstå – medan mus-
iken och bilderna mera direkt talar till våra känslor. Orden och satserna 
lämpar sig bäst för det rationella och kognitiva, för det lineära och 
väldifferentierade. De hör till det som Jacques Lacan har kallat ”den 
symboliska ordningen” (Lacan 1989). 

                                                 
27 Ziehe (1982/1986), Beck (1986) och Ramsay (1991). 
28 Langer (1942/1958), Lorenzer (1972/1976), Drotner (1991) och Fornäs (1992). 
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Musik och bilder använder sig däremot av en annan typ av symbo-
ler. Susanne Langer (1942/1958) kallade dem presentativa eller avbil-
dande. De uppstår i sprickorna mellan det vanliga språket och det totalt 
bortträngda, och för oss i kontakt med erfarenheter som vi inte har ord 
för. Med deras hjälp kan vi närma oss det omedvetna och det för länge 
sedan upplevda och nå kontakt med de förspråkliga skikt djupt nere i 
vårt inre som Alfred Lorenzer (1970) kallat ”protosymboler” och Julia 
Kristeva (1974/1984) utifrån ett delvis annat synsätt ”choran” eller ”det 
semiotiska”. Kanske är presentativa symboler särskilt viktiga under 
adolescensen. Den djupgående psykiska omstruktureringen och de 
regressiva tendenserna i samband med adolescensens ”andra individua-
tion” leder till en öppenhet för preoidipala upplevelser och arkaiska 
känslor. Därför, menar forskarna, söker sig ungdomar i så hög grad till 
musik och bilder under denna period.29  

Orden skulle man enligt denna tankegång söka sig till av andra, 
delvis motsatta skäl. I de tryckta texterna är det de diskursiva symbo-
lerna som härskar. De hjälper oss att skapa ordning och begriplighet. 
Genom att träda in i ”den symboliska ordningens” värld lär vi oss att 
kontrollera, styra och förstå verkligheten. Säkert bidrar texternas särart 
i detta avseende till att ungdomar ibland väljer att läsa i stället för att 
titta eller lyssna. Texter lämpar sig helt enkelt bättre för att tillfreds-
ställa de rationella och kognitiva behov som tonåringar också har. 
Adolescensen är ju trots allt inte enbart en regressiv livsfas; huvud-
riktningen är tvärtom progressiv och framåtriktad när individen söker 
ökad kompetens och större kunskaper om världen. Vad det handlar om 
är ytterst att lämna barndomen och bli en i biologiskt, psykiskt och 
socialt avseende vuxen individ. 

Vi läser följaktligen inte bara för att vi vill fly från verkligheten 
utan också därför att vi vill lära oss att förstå hur den är beskaffad. 
Även för populärlitteraturens läsare, unga såväl som gamla, är böcker-
nas kunskapsförmedlande och verklighetsorienterande funktion viktig – 
låt vara att de i första hand ser texterna som flyktredskap.30 Det är 
också uppenbart att t ex Jean Auels bland ungdomar mycket populära 
romanserie om stenåldersflickan Ayla i hög grad läses för att den ger 
intressanta kunskaper – inte bara om människorna och livet för 
trettiotusen år sedan utan också om kärlekens och sexualitetens 
                                                 
29 Drotner (1991) och Fornäs (1992). 
30 Radway (1984), Hansson (1988), Fredholm (1990), Chistian-Smith (1990), Fow-
ler (1991) och Lövgren (1991). 
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problem.31 Kunskaper av det senare slaget ger förstås de flesta böcker 
som vänder sig till en stor kvinnlig läsekrets – samtidigt som de ofta 
skildrar hela den traditionellt kvinnliga livssfären. En roman som Shir-
ley Conrans Lace ägnar många sidor åt heminredning och mode medan 
Betty Mahmoodys Inte utan min dotter på samma gång som den ger en 
skräckinjagande skildring av ett äktenskap och en kuslig bild av 
kvinnans villkor i Iran också i detalj berättar om hur man lagar till olika 
maträtter. 

Men samtidigt läser vi naturligtvis inte böcker bara för att tillfreds-
ställa våra kognitiva eller kunskapsmässiga behov. Säkert gör vi det 
också av delvis samma skäl som vi slukar rörliga bilder och musik. 
Diskussionen om presentativa kontra diskursiva symboler kan ge ett 
intryck av att skillnaden mellan orden och det icke-verbala uttrycks-
formerna är absolut. Men är det inte snarare fråga om en grad-
skillnad?32 Är det verkligen sant att det verbala språket helt saknar 
presentativa symboler eller förmåga att sätta oss i förbindelse med 
protosymbolerna och de undermedvetna arkaiska skikten i vårt inre – 
även när det används i estetiskt syfte? Kan inte också skönlitterära tex-
ter föra oss ned till det preoidipala och förspråkliga, till det semiotiska, 
icke-verbala rum som Kristeva kallar ”choran”? Jo, mycket tyder på 
det. Kanske ligger det litterära mediets särart i dess specifika sätt att 
kombinera diskursivt och presentativt, symboliskt och semiotiskt, 
progressivt och regressivt: att det kan aktualisera arkaiska, primitiva 
och förmedvetna känsloskikt samtidigt som det i högre grad än andra 
medier ger oss möjlighet att behärska, styra och kontrollera dessa. 

Att skönlitteraturen fungerar på detta tvetydiga sätt har man länge 
hävdat i den klassiska freudianska traditionen. Freud själv betraktade 
skrivandet som en form av dagdrömmeri (Freud 1908/1953); genom att 
publicera sitt verk gav författaren samtidigt läsaren möjlighet att ge sig 
hän åt sina egna dagdrömmar och fantasier utan att känna självföre-
bråelser eller skam. I The dynamics of literary response (1968) hävdade 
amerikanen Norman Holland på ett likartat sätt (inspirerad av 
freudlärjungen Ernst Kris) att läsaren i den skönlitterära texten hela 
tiden rör sig på gränsen mellan det omedvetna och det medvetna, mel-
lan det regressiva och det progressiva, mellan det förbjudna och det 
tillåtna. Holland beskrev läsandet som ett slags njutningsfull balans-
gång: å ena sidan ger texten läsaren möjlighet att konfronteras med 
                                                 
31 Lundqvist (1988) och Fredholm (1990 s 122). 
32 Att det förhåller sig så hävdar Fornäs (1992). 
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detets primitiva önskningar eller skräckfyllda fantasier, å den andra ut-
gör dess estetiska form och dess övervägande diskursiva karaktär ett 
försvar med vars hjälp jaget kan hålla dessa farliga krafter i schack. 
Läsprocessen innebär enligt detta synsätt en dynamisk växelverkan 
(”transaction”) mellan driftsutlevelse och driftskontroll: de primitiva 
fantasierna ”transformeras” av intellektet så att de under läsningen blir 
begripliga och meningsfulla.  

Som Julia Kristeva har påpekat kan emellertid också skönlitteratu-
rens form och språkliga materialitet under vissa förhållanden sätta oss i 
förbindelse med primitiva, djupt liggande skikt i vårt inre. Det finns 
sprickor i den språkliga ”symboliska ordningen”. I en undersökning av 
de lyriska 1800-talsmodernisterna Lautréamont och Mallarmé hävdade 
hon att dessa författare – liksom en stor del av deras efterföljare – 
aktualiserade förspråkliga ”semiotiska”, preoidipala tillstånd genom att 
närma sig musiken och bilderna: de begagnade sig av rytmer, klanger 
och visuella typografiska arrangemang (Kristeva 1974/1984). Ibland 
använde de dessutom språkliga nonsenseffekter som undergrävde inte 
bara meningen utan också själva syntaxen. Subjektets svåra väg in i 
den symboliska, språkliga ordningen är här, menar Kristeva, avläsbar i 
de litterära texterna.  

De ”semiotiska” verkningmedel som Kristeva talar om finns inte 
bara i den modernistiska traditionen utan också inom barn- och ung-
domskulturen. Barn älskar rim, ramsor och nonsens i ännu högre grad 
än vuxna – kanske just därför att de står närmare det förspråkliga, icke-
verbala och semiotiska.33 Barn- och ungdomslitteraturförfattare har 
också ständigt, från Lewis Carroll till Lennart Hellsing, knutit an till 
nonsenstraditionen. Samtidigt knöt 1900-talsmodernisterna i sin tur an 
till den nonsensbetonade barnlitteraturen. Lewis Carroll spelade t ex en 
viktig roll inte bara för surrealisterna utan också för en prosamodernist 
som Virginia Woolf.34  

Men man kan också, menar Kristeva i ett senare arbete (Kristeva 
1980/1982), närma sig den symboliska ordningens gränser via det som 
vi med en viss förenkling kallar innehållet. Skildringar av det äckliga 
och skrämmande för oss också i kontakt med det preoidipala. Här har 
Kristeva närmat sig Hollands mera traditionellt freudianska synsätt. Det 
som äcklar oss fungerar tvetydigt; det påminner oss om en bortglömd, 
symbiotisk existens, långt bortom det medvetna, en existens som 
                                                 
33 Om barns intresse för rim, ramsor och nonsens, se Tjukovskij (1925/1975). 
34 Ewers m fl (1990) och Dusinberre (1987). 
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framstår som både hotfull och lockande. Vi måste dra en gräns mot det 
preoidipalas allt uppslukande ”oceaniska” värld, och försöken att göra 
detta återspeglas i skönlitteraturen. Själv fördjupade sig Kristeva i 
1900-talsmodernisten Louis-Ferdinande Célines försök att i sina 
romaner komma tillrätta med denna mänsklighetens skräck inför sin 
egen urtid. 

 
 

Varför just populärlitteratur? 
 
Men säkert är det inte bara modernistiska romaner som fungerar på 
detta sätt. Även populärlitteraturen uppehåller sig som bekant gärna vid 
det fasansfyllda och obehagliga. Överhuvudtaget spelar denna litteratur 
mycket ofta på våra känslor. ”Masslitteraturens attraktivitet ligger i att 
den befriar läsaren från alla krav och inbjuder honom att ge sig hän och 
njuta av sina omogna och obearbetade känsloskikt och föreställningar”, 
skriver Åke Lundqvist (1977 s 121f). Läsupplevelsen innebär ”en 
mycket intim beröring, en smekning av läsarens ’emogena’ zoner”. 
Birgitta Holm (1979 s 41) har understrukit samma sak: populärlitteratu-
ren sätter oss i förbindelse med ”skikt som normalt ligger djupt begrav-
da under tjocka avlagringar, och som vi bara förnimmer som dunkla 
hot eller som molande smärta”. Och det är, menar dessa forskare, inte 
bara skräck- eller spänningsgenrerna som har denna förmåga, utan 
också böcker som handlar om kärlek och romantik. En rad 
läsarundersökningar tyder också på att man läser formelbetonad popu-
lärlitteratur på just det emotionella, slukande och icke-intellektuella sätt 
som Lundkvist och Holm förutsätter. ”Man behöver inte tänka”, säger 
läsarna.35 

Ett modernistiskt formspråk är således knappast en nödvändig för-
utsättning för att en text ska aktualisera arkaiska, primitiva skikt i vårt 
inre. För många läsare förhåller det sig säkert alldeles tvärtom – att den 
modernistiska formen försvårar eller förhindrar förbindelsen med de 
känslomässiga djupen. Det kan vara så, i varje fall för den litterärt 
oerfarne, att ju mindre språket ställer sig hindrande i vägen desto lättare 
kan han eller hon på ett emotionellt och identifikatoriskt sätt ge sig hän 
åt den värld som öppnas under läsningen – och därmed komma i 
kontakt med sina dolda, förmedvetna minnen. Kanske är det den 
                                                 
35 Radway (1984), Hansson (1988), Fredholm (1990) samt Lövgren (1991). Citatet 
är från Lövgren (1991 s 108).  
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”fönsterrealistiska” texten, den vars språk osynliggör sig själv (och de 
flesta moraliska, politiska och intellektuella problem) med hjälp av 
färdiga tänkesätt, klichéer och sterotyper, som kommer närmast 
musiken och bilderna i sitt sätt att tala till läsaren.36 Sådana texter ger 
en illusion av att man ”ser” in i en annan värld – samtidigt som stereo-
typernas och klichéernas öppna karaktär tvingar läsaren att i stor 
utsträckning själv skapa denna värld med hjälp av sina egna för-
väntningar, drömmar och fantasier. 

”Fönsterrealistiska” texter förekommer mycket ofta i de böcker 
som den litterära institutionen klassificerar som populärlitteratur. San-
nolikt är just ”fönsterrealism” i en tid av modernistisk dominans ett av 
de kriterier som bidrar till att föra en bok till den ”lägre” litteraturen. 
Kanske har vi här en av förklaringarna till att (språkligt och litterärt 
oskolade) ungdomar i så hög grad läser populärlitteratur. Den låter dem 
helt enkelt lättare än den ofta mera komplicerade seriösa litteraturen 
hänge sig åt de arkaiska, preoidipala skikt som man under adolescensen 
har ett särskilt behov av att aktualisera. 

Till detta kommer ett annat skäl: kanske är den fundamentala tvety-
dighet som enligt Holland utmärkte skönlitteraturen mera markerad i 
populärlitteraturen än i den icke-formelbunda litteraturen. I populär-
litteraturen är kontrasterna mellan det progressiva och det regressiva, 
mellan trygghet och otrygghet, mellan primitiva önskedrömmar eller 
skrämmande fantasier å ena sidan och en fast, allt kontrollerande 
ordning å den andra särskilt uppenbara – kanske just därför att kontroll- 
och trygghetsmekanismerna här är så tydliga. I Hollands efterföljd har 
Fredric Jameson (1979) hävdat att masskulturen utmärks av just detta: 
å ena sidan låter den sina läsare leva ut sina både sina skräckfantasier 
och sina mest primitiva och förbjudna önskedrömmar, å den andra 
återför den till sist alltid sina läsare till den rådande ordningen och 
verklighetens obönhörliga status quo – ”utopi” och ”reifikation” är här, 
med Jamesons terminologi, intimt förbunda med varandra. Man kan 
tillägga att populärlitteraturen genom sin mera diskursiva karaktär 
troligen ger ännu större möjlighet till förnuftsmässig kontroll och 
behärskning av det förbjudna och primitiva än t ex masskulturens 
filmer och bilder. Jamesons resonemang har i sin tur vidareutvecklats 

                                                 
36 Termen ”fönsterrealism” är inspirerad av Radway (1984) som skriver att de ro-
mantikböcker hon undersökt använder språkliga tekniker som ”all maintain the 
illusion that language is a transparent window opening out onto an already existent 
world” (s 189). 

260 



KONTROLLERADE NJUTNINGAR 

och tillämpats av feministiskt och psykoanalytiskt orienterade popu-
lärlitteraturforskare som Tania Modleski (1982) och Janice Radway 
(1984). 

Det finns naturligtvis även andra skäl till populärlitteraturens drag-
ningskraft. Den fungerar bl a som en motkultur till den kultur och det 
sätt att läsa som dominerar i skolan (Lövgren 1991). Där är po-
pulärlitteraturen föraktad eller direkt motarbetad, något som kan göra 
den attraktiv för dem som står i opposition till skolans värderingar av 
det ena eller det andra skälet. Sannolikt står de flesta tonåringar 
åtminstone någon gång under adolescensen i motsatsställning till 
skolan – ungefär som de periodvis stöter bort föräldrarna under sitt ar-
bete på att skapa en egen identitet. Särskilt rebelliska blir naturligtvis 
de som stöts ut av skolan. Karakteristiskt nog tyder läsarundersök-
ningar på att det är de som klarar sig sämst där som läser mest populär-
litteratur – precis som de (särskilt om de kommer från arbetarklassen) i 
högre grad än andra ägnar sig åt video- och TV-tittande.37  

Ytterligare ett skäl till att ungdomar i så hög grad läser populärlitte-
ratur är att den (i likhet med filmen) ofta tar upp och låter sina läsare 
konfronteras med i skolan tabuiserade ämnen som sex, våld, skräck och 
övernaturligheter, ämnen som ungdomar under adolescensen tycks dras 
till mer än andra.38 Adolescensen kännetecknas ju, som Julia Kristeva 
(1990) understrukit, av en ”öppen psykisk struktur”. Överjagets bety-
delse minskar, man söker sig ut mot normalitetens och det tillåtnas – 
och möjligas – gränser och har lätt att sätta sig över förbud och tabun 
av olika slag. Populärlitteraturen kan här ge de unga värdefull hjälp – 
inte bara därför att den tar upp förbjudna eller tabuiserade ämnen (det 
gör ju filmen också) utan därför att den behandlar dessa på sitt speciella 
sätt.  

Populärlitteraturen ger ofta läsaren ett slags trygghet. Språkligt och 
litterärt kännetecknas den sällan av originalitet (avsaknad av språklig 
och estetisk originalitet i förening med en stor läsekrets har för 
smakdomarna alltsedan romantiken varit ett viktigt kännetecken på 
”lägre” litteratur) vilket gör böckerna lätta att läsa, särskilt för den 

                                                 
37 Christian-Smith (1990 s 101 och 112), Sarland (1991 s 118) samt Roe (1983). 
Enligt Höjerback (1990) ökar klasskillnaderna mellan ungdomar när det gäller 
medieanvändning; tendensen att ungdomar (särskilt pojkar) från arbetarklassen ser 
mer på TV och video än sina jämnåriga från medelklassen har förstärkts. 
38 Sarland (1991), Forselius & Luoma-Keturi (1985), Rasmussen (1990) samt Sjö-
gren (1990). 
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ovane läsaren. De är ofta konstruerade med hjälp av inte bara språkliga 
schabloner utan också färdiga tänkesätt och allmänt omfattade värde-
ringar; läsaren förstår för det mesta exakt vad han eller hon har att vän-
ta sig.39 Till tryggheten bidrar också den genremässiga formelbunden-
heten med ”kategoriböcker” i långa serier där de kända mönstren (och 
de oftast lyckliga sluten) upprepas gång på gång. Klichéerna under-
lättar kommunikationen och får läsaren att känna sig duktig och kom-
petent. De förmedlar samtidigt olika kulturella generaliseringar och ty-
pifieringar, och ger på så sätt kunskap om normer och synsätt som är 
allmänt omfattade. Dessa föreställningar (om vad som t ex betraktas 
som normalt eller eftersträvansvärt i fråga om ”äktenskap”, ”kärlek” 
eller ”sexualitet”) kan sedan fungera som riktpunkter att förhålla sig till 
i sökandet efter en egen identitet och egna sociala och kulturella 
normer.40  

 
 

Läsandet som lek 
 
Många har påpekat det konstnärliga skapandets och inte minst berättan-
dets nära samband med leken.41 Som vi redan sett hävdade D W Win-
nicott (1971/1981) att det finns en förbindelse mellan konsten och de s 
k övergångsfenomen som barn använder sig av i sina lekar. Med 
övergångsfenomenens hjälp skapar barnet ”ett neutralt upplevelsefält” 
där det lekande kan röra sig mellan yttre och inre verklighet, mellan 
fantasins allsmäktighetskänslor och verklighetens trånga gränser – utan 
att behöva avgöra vad som egentligen är verkligt. Detta upplevelsefält 
motsvaras för den vuxne av konsten. Skönlitterära texter ger oss 
tillfälle till vad Winnicott kallat ”imaginative living” både när vi läser 
och när vi själva skriver. Dessa båda aktiviteter är nära förbundna med 
varandra. ”Den läsande människan är i varje ögonblick beredd att bli en 
skrivande”, säger Walter Benjamin (1936/1969 s 76f).  
                                                 
39 Hultman (1974) och Radway (1984 s 186ff). 
40 Christian-Smith (1990 s 112) och Sarland (1991 s 68f). 
41 Berättandets och berättelsernas betydelse för barns kognitiva utveckling har dis-
kuterats av Piaget (1951) och Moffett (1968). Forskare som Burgos (1988), Bruner 
(1990), Halldén (1991) och Tigerstedt m fl (1992) har intresserat sig för det själv-
biografiska skrivandets betydelse för identitetsutvecklingen. I detta sammanhang 
har man ofta intresserat sig för dagboksskrivande, se t ex Dalsimer (1986) och Soff 
(1989). Langer (1942/1958) menar att inte bara skrivandet utan också läsandet har 
beröringspunkter med leken. 
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Den skapande processen innehåller nämligen tre grundelement: 
fantasi, kreativitet och estetisk produktion (Drotner 1991 s 65). Här är 
det bara fråga om en gradskillnad: ur fantasierna kan, med kreativi-
tetens hjälp, en konkret estetisk produkt växa fram. Men fantiserandet 
behöver inte alltid leda fram till detta. För det mesta stannar man i 
dagdrömmerier – eller nöjer sig med att omsätta dessa i den icke-
produktinriktade form av kreativitet som vi kallar lek.  

Läsandet är som redan berörts jämförbart med dessa dagdrömmar 
och liknar därmed också leken. Skönlitteraturen låter oss gå in i en 
främmande värld och konfronteras med varelserna och händelserna i 
denna. Vi kan dagdrömma och ”leka med” figurerna (och händelserna) 
i böckerna i den meningen att vi kan gå ut och in i dem, identifiera oss, 
distansera oss – eller göra om dem en smula, förvandla dem med hjälp 
av vår tolkande fantasi. Vårt läsande är selektivt och skapande; det 
styrs i hög grad av vad vi längtar efter, känner behov av eller förväntar 
oss.42 Vi kan också i vår fantasi ibland vända oss från texternas mening 
till språkets materialitet, leka med dess smådelar, med bokstäverna och 
orden, vrida och vända på dem, pröva deras olika betydelser, och, ofta 
med benägen hjälp av författarna, ge dem nya innebörder, placera in 
dem i oväntade och nonsensartade sammanhang, låta dem förvandlas 
till ljudräckor, rim och ramsor. Men i det senare fallet vänder vi oss 
kanske inte så ofta till populärlitteraturen, vars formstrukturer snarare 
låter oss njuta av det trygga och välbekanta än av det nya och okända, 
även om dess upprepningar och schabloner inte bara kan ge upphov till 
innehållsliga njutningar utan också formmässiga. Texter uppbyggda 
med hjälp av formler och klichéer lämpar sig emellertid bättre för andra 
och tryggare lekar än sådana som har med språkets okända möjligheter 
att göra. 

Janice Radway (1980) har i anslutningen till Jean Piaget diskuterat 
läsandets beröringspunkter med leken. Enligt Piaget utvecklas ett barn i 
ett ständigt växelspel med sin omgivning. Den kognitiva utvecklingen 
har karaktären av en adaptionsprocess där de två centrala momenten 
utgörs av ”assimilation” och ”ackomodation”. Assimilation innebär be-
kräftelse av redan vunna erfarenheter, ackomodation betyder att barnet 
lär sig något nytt som tvingar det att omorganisera sina strukturer. Lek 
innebär enligt Piaget enbart assimilation; den som leker använder sig 
av tidigare gjorda erfarenheter och behöver inte anpassa sig efter en 
krävande verklighet. Det lekande barnet njuter av sin förmåga att kunna 
                                                 
42 Se särskilt Holland (1975) och Radway (1984). 
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tillämpa det redan inlärda; assimilationen innebär en återhämtning i 
förhållande till den mödosamma ackomodationen. Det handlar också 
om ett förstärkande av det egna jaget. Barnet känner sig under leken 
starkt och duktigt och i stånd att behärska världen med sin vilja och 
sina handlingar. 

Radway menar att den som läser populärlitteratur hänger sig åt en 
aktivitet som i hög grad liknar de symboliska lekar Piaget talar om. 
Populärlitteraturens kategoriböcker använder sig av det redan välbe-
kanta, av schabloner och upprepningar. Den tvingar inte, som t ex den 
modernistiska litteraturen, läsaren till svåra ackomodationsprocesser. 
Vad som erbjuds är assimilationens njutningar. Läsaren får känna sig 
kompetent och duktig; vare sig språket eller innebörden erbjuder några 
svårigheter. Det är fråga om en bekräftelse av det redan inlärda, en 
upprepning av handlingar som man redan behärskar. Samtidigt ges lä-
saren en känsla av makt: inom populärlitteratur av kategorityp utveck-
lar sig berättelserna vanligen just så som läsaren önskar – sluten är i 
regel lyckliga. Kort sagt, läsandet har karaktären av en ”symbolisk lek” 
– nödvändig för läsarens psykiska hälsa. 

Denna syn på läsandet liknar på ett intressant sätt Norman Hollands 
(1975). Enligt honom går allt skönlitterärt läsande ut på att stärka det 
egna jaget. Vi läser subjektivt och selektivt, vi förvandlar och väljer 
bort och skapar under läsandet en ”egen” text” – en text som bekräftar 
själva kärnan eller grundstrukturen i vår personlighet, det som Holland 
kallar ”identitetstemat”. Att i varje fall populärlitteraturläsare ofta läser 
på detta identitetsbekräftande och trygghetssökande sätt finns det 
mycket som tyder på.  

Radways piagetinspirerade teorier ger ytterligare en tänkbar förkla-
ring till att ungdomar läser så mycket populärlitteratur. Hon menar att 
barn har ett större behov än vuxna av de assimilativa vilopunkter som 
populärläsandet ger och pekar på parallellen mellan sin egen syn på 
populärlitteraturen och Bettelhiems tankar i Sagans förtrollade värld 
(1976/1979). Bettelheim menar där att folksagorna nästan alltid sysslar 
med vuxenblivandets problem. De ger barnen möjlighet att bearbeta 
och hantera ångestladdade konflikter och samtidigt uppleva känslor av 
duktighet och personligt välbefinnande. Det sistnämnda är inte det 
minst viktiga; det lyckliga slutet är enligt Bettelheim det centrala i 
sagorna. Här blir likheten med Piagets symboliska lekar tydlig: inte 
heller folksagorna kräver någonting av barnet, de tröstar och lugnar, 
ger hopp – och lovar ett lyckligt slut.  
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Dessa teorier om populärlitteraturläsarnas behov av assimilativa 
återhämtningspauser under ett ansträngande ackomoderingsarbete pas-
sar utmärkt ihop med adolescensforskarnas iakttagelser. Ungdomar 
pendlar under adolescensens ”andra individuation” ständigt mellan re-
gressiva och progressiva behov (Blos 1962); Kris (1952) har med en 
berömd formulering talat om ”regression i jagets tjänst”. Det tycks mig 
troligt att inte bara musiken, bilderna och de kroppsliga uttrycksmedlen 
ger ungdomar möjlighet till dylika regressiva och assimilativa 
vilopunkter utan också den formelbundna populärlitteraturen.  

Populärlitteraturens – och sagans – formelbundenhet tycks alltså ge 
samma assimilativa trygghet som lekandet. Det kan tilläggas att lekan-
det dessutom ofta tematiseras i populärlitteraturen; tryggheten blir i 
dessa fall så att säga dubbel. Det är välbekant att framför allt spän-
ningslitteraturen mycket ofta inte bara skildrar explicita spelsituationer 
(där huvudpersonerna t ex spelar schack) utan också implicita sådana. 
Umberto Eco (1965/1971) har sålunda karakteriserat den återkom-
mande intrigen i Flemings böcker om James Bond som ett ”spelparti”. I 
själva verket förekommer i spänningslitteraturen alla de fyra lektyper 
som lekteoretikern Roger Caillois pekat ut i sin bok Man, play and 
games (1958/1961) – âgon (tävlings- eller kamplekar), alea 
(slumplekar), ilinx (svindel- eller yrsellekar) och mimicry (låtsas- eller 
förställningslekar). I en roman som Alistair MacLeans Kanonerna på 
Navarone – sedan decennier en av tonåringarnas absoluta favoriter 
(Lundqvist 1988) – skymtar under krigets yta en serie lekar och upptåg. 
Så är det ofta i böcker av denna typ.43 Sådana böcker fungerar up-
penbarligen på ett ganska komplicerat sätt: å ena sidan för de bort 
läsarna från verkligheten och försätter dem i ett tillstånd av spänning 
och otrygghet, å den andra låter de läsarna på ett subtilt sätt känna att 
de hela tiden har fast mark under fötterna och tryggt kan ge sig hän åt 
spänningens njutning. Språkets diskursivitet, formlerna och de åter-
kommande mönstren (den som är bekant med genren vet att det hela 
kommer att sluta lyckligt) och inte minst alla de signaler som antyder 
att det hela kan betraktas som en serie lekar skapar en känsla av trygg-
het, säkerhet och distanserad kontroll. 

Det måste emellertid understrykas att de lekar som populärlitteratu-
ren står till tjänst med naturligtvis inte bara har en funktion i de ungas 
kognitiva utveckling. De tillfredsställer också sociala och psykiska 
behov som har att göra med både de ungas situation i det senmoderna 
                                                 
43 Hienger (1976) och Boëthius (1990).  
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samhället och med identitetsutvecklingen under adolescensen. Piagets 
perspektiv måste som redan antytts kompletteras inte bara med 
psykoanalysens (Winnicott, Lorenzer, Blos och deras efterföljare) utan 
också med socialisationsforskningens (Thomas Ziehe och Birming-
hamskolan). Populärlitteraturen ger inte enbart välkomna och trygga 
vilopunkter i den förståndsmässiga utvecklingen; den ger också sina 
läsare möjlighet att känslomässigt bearbeta adolescensens och vuxen-
blivandets olika problem.  

Detta har också flera forskare påpekat. Palle Rasmussen (1977) har 
visat hur väl J E Macdonnells sjöromaner svarar mot unga pojkars 
sociala och psykiska behov under adolescensen. Magnus Knutsson 
(1990) menar att superhjälteberättelsernas attraktivitet beror på att de i 
symbolisk form handlar om vuxenblivandet framför hjälper de sina 
läsare att fantisera kring den framtida yrkesrollen. Ulf Dalquist, Tomas 
Lööv och Fredrik Miegel (1991) har på ett liknande sätt relaterat 
hjältemyten i ett antal fantasyberättelser till den utvecklingsprocess 
som pojkar genomgår under denna period. Ulf Lindberg (1990) har dis-
kuterat far-sonrelationen och den odipala triangeln i Bruce Spring-
steens ”The river” medan Agneta Rehal (1991) har undersökt Imperiets 
rocktexter utifrån ett likartat psykoanalytiskt perspektiv.44 Här handlar 
det inte bara om faders- och modersrelationer utan om en i grunden 
religiöst färgad ”orenhetsrit”: det gäller att med språkets och musikens 
hjälp bemästra en för ungdomar central längtan tillbaka till symbiosens 
oceaniska utplåning av identiteten. 

I alla dessa fall handlar det huvudsakligen om pojkar. Särskilt spän-
ningslitteraturen ger tonåringarna möjligheter att bearbeta en manlig 
könsproblematik: här är det fråga om kompetenser och förhållningssätt 
som män mer än kvinnor i vårt samhälle förväntas tillägna sig . Kär-
leksromanerna inbjuder å sin sida till en bearbetning av den kvinnliga 
vuxenblivandet. Detta visar en hel rad undersökningar alltifrån Tania 
Modleskis Loving with a vengeance (1982) och Janice Radways 
Reading the romance (1984) till Karin Lövgrens uppsats om svenska 
tonårflickors läsning av romantikböcker (1991).  

I den typiska kärleksromanen möter vi (liksom i den klassiska 
flickboken) en ung kvinna vars sociala identitet är satt ifråga. Hon be-

                                                 
44 Jfr Elmfeldt (1991) som visar hur pojkars och flickors skilda vägar till autonomi 
och intimitet återspeglas i deras tolkningar av rocktexter. 
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finner sig i en socialt utsatt situation; ofta står hon ensam i världen.45 
Romanen skildrar sedan hur hon återfår en identitet – med mannens 
hjälp. Och det är inte bara fråga om social identitet utan också om en 
individuell och könsmässig sådan. Mannen, som till en början ofta 
framstår som gåtfull, kärlekslös eller rent av brutal, visar sig så små-
ningom motsvara kvinnans krav på ömhet, omvårdnad och kärlek. 
Genom sin uppskattning bekräftar han henne inte bara som kvinna utan 
också som individ – samtidigt som han hjälper henne att slutgiltigt 
genomföra den för kvinnor särskilt svåra separationen från modern 
(Radway 1984 s 134ff). 

Att det inte går till riktigt på det sättet i verkligheten vet flickorna 
(se t ex Lövgren 1991). Men böckerna ger dem möjlighet att leva ut 
sina drömmar om kärlek och identitetsmässig bekräftelse (samtidigt 
som den arrogans som hjälten ofta visar i början av boken ger dem 
möjlighet att leva ut också sitt hat mot manligt översitteri). Läsandet av 
kategoriböcker av denna typ fungerar som en ”hoppets ritual” (Rad-
way) – samtidigt som böckerna hjälper sina unga läsare att orientera sig 
mot vuxenvärldens kvinnoroll med dess relations- och omsorgs-
inriktade förhållningssätt. 

Att även gotiska romaner ofta låter sig användas för att bearbeta det 
kvinnliga vuxenblivandet har Tania Modleski (1982) visat. De gotiska 
romanerna handlar ofta om sökandet efter en försvunnen kvinna – som 
kanske har tagits av daga av den manliga huvudpersonen. Här är det 
inte bara fråga om separation genom att så småningom ”upptäcka” 
modern och på så sätt distansera sig från henne utan också om rela-
tionen till fadern/mannen – som till sist visar sig värd att älska. Han är 
för det mesta inte den otäcke (hustru-) mördare som den kvinnliga hu-
vudpersonen från början tror att han är. 

Kanske handlar skräckens lockelse ytterst, som Julia Kristeva häv-
dat i The powers of horror (1980/1982), om en ännu mera grundläg-
gande bortstötnings- och separationsproblematik: den som har att göra 
med vårt ambivalenta förhållande till den ”oceaniska” och symbiotiska 
värld som vi en gång alla tillhört. Men skräckens dragningskraft har 
också att göra med vår ångest inför en hotfull och farlig omvärld. 

                                                 
45 Om mönstret i flickboken se Edström (1984). När det gäller populärlitteraturens 
kärleksromaner bygger jag i första hand på de böcker som Radway (1984) har ana-
lyserat. Men det mönster som hon urskiljer återfinns också i en rad andra romantik-
böcker, t ex i Harlekinböckerna, i Barbara Cartland-serien samt i många gotiska ro-
maner. Om mönstret i den gotiska romanen, se Modleski (1982). 
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Konsten hjälper oss att neutralisera denna ångest genom att sätta en 
”estetisk parentes” kring den.46 

Kanske har kvinnor i vårt patriarkala samhälle större anledning än 
män att vara rädda – i varje fall för fysiskt starkare och sexuellt agg-
ressiva män. Rädslan för sexuella övergrepp tematiseras ofta i de 
böcker som kvinnor läser.47 Men det kan också handla om andra for-
mer av förtryck, t ex all den övervakning, fostran och kvävande kon-
troll som unga flickor ibland utsätts för, inte minst av sina mödrar. 

                                                

En bland unga flickor mycket populär skräckroman som tematise-
rar en sådan problematik är Stephen KingsCarrie .48 Boken skildrar hur 
en ung flicka som blir mobbad och trakasserad i samband med sin 
första menstruation förvandlas till ett dödsbringande monster. Den som 
i första hand förtrycker och förkväver henne är den religiösa och 
sexualfientliga modern. Till sist tillintetgör Carrie (som visar sig ha 
övernaturliga krafter) inte bara modern utan hela det samhälle som 
hjälpt till att tyrannisera henne.  

Boken är en kvinnlig mardröm med sexuella övertoner (som natur-
ligtvis också kan skrämma män) och på samma gång en hämnd- och 
maktfantasi som förstås inte bara tilltalar kvinnliga tonåringar.49 Även 
pojkar kan känna sig som utanförstående och maktlösa ”monster”. 
Böcker som Carrie tillfredsställer tonåringars fantasier om hämnd, 
uppror och revolt mot allt som förtrycker, hindrar och står i vägen: 
föräldrarna, skolan, vuxenvärldens krav och normer. Och kanske låter 
boken Carrie med sin språkliga diskursivitet tonåringarna leva ut dessa 
känslor på ett tryggare och mera kontrollerat sätt än Brian De Palmas 
film med samma namn. 

 
 

Mot en ny ungdomslitteraturforskning 
 
Som framgår av ovanstående vet vi ännu inte så mycket om de litterära 
texternas betydelse för ungdomen. Redan när det gäller ungdomars 

 
46 Koskinen (1985). Sjögren (1985) menar att skräckfilmstittandet för ungdomar 
fungerar som en ”övergångsrit” under vilken de bl a testar sin förmåga att klara av 
otäckheter av olika slag. Säkert kan skräckromanläsandet ha en liknande funktion. 
47 Sarland (1991 s 55f) och Radway (1984 s 141f). 
48 Om Stephen Kings popularitet bland flickor, se Lundqvist (1988) och Sarland 
(1991), som särskilt uppehåller sig vid Carrie. 
49 Sarland (1991 s 56ff och 120ff). Jfr även Maaret Koskinens (1985) analys av 
filmen Carrie. 
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litterära profil återstår många preciseringar. Vi vet t ex mycket lite om 
de klassmässiga och geografiska skillnaderna (för att inte tala om de 
etniska) och om konsumtionen av rocktexter finns det inga uppgifter 
alls. Även ungdomars egen litterära produktion är i stor utsträckning 
okänd. När det gäller de litterära texternas funktion och användning vet 
vi inte heller mycket. De få studier som tagit upp ämnet utgår för det 
mesta från texterna; empiriska läsarundersökningar är mycket sällsynta. 
Inte bara ungdomskulturforskarna utan också litteraturforskarna har 
hittills i alltför liten utsträckning intresserat sig för ungdomars läsande. 
Det är dags att börja ändra på den saken. Ungdomskulturens texter är 
ett spännande och viktigt forskningsfält.  

Ungdomslitteraturforskarna måste till att börja med vidga sitt områ-
de. Ungdomarna själva bör ställas i centrum. Det räcker inte att som 
hittills nästan enbart studera den litteratur som vuxna anser att ung-
domar ska läsa – eller att analysera dessa texter utifrån konventionellt 
litteraturvetenskapliga frågeställningar. Man borde granska alla de 
litterära texter som ungdomar läser och skriver, och på så sätt ge en 
bild av ungdomens hela textrum – samtidigt som man borde försöka 
förstå vilka funktioner texter kan ha för unga människor. Varför väljer 
de den ena eller den andra texten, hur är dessa texter beskaffade när det 
gäller tematik och gestaltning, och på vilket sätt läser och använder 
ungdomar dem? Och inte nog med det: en litteraturforskning som utgår 
från ungdomarna själva borde dessutom undersöka de skildringar av 
unga människor som man finner i vuxenlitteraturen.  

Litteraturens funktion och användning bör ställas i centrum. Meto-
diskt kan man ta sin utgångspunkt inte bara i den moderna litteratur-
vetenskapliga receptionsforskningen utan även i sociologins och i ännu 
högre grad etnologins sätt att arbeta. Självfallet måste litteraturfors-
karna också knyta an till den psykoanalytiskt och socialisationsteore-
tiskt orienterade adolescensforskningen. Forskningen bör dessutom ha 
ett historiskt perspektiv. Här har den ungdomshistoriska forskningen 
mycket att ge.50 

De litteraturpedagogiska litteraturforskarna har redan börjat arbeta 
på det här sättet. Särskilt den pedagogiska gruppen vid litteraturveten-
skapliga institutionen i Lund har åstadkommit en rad intressanta 
resultat. Man har inte bara gjort konkreta receptionsstudier utan också 

                                                 
50 T ex Gillis (1981) och Mitterauer (1986/1991). 

269 



ULF BOËTHIUS 

intresserat sig för litteraturundervisningen i ett historiskt perspektiv.51 
En likartad forskning har också börjat skjuta fart vid Tema kommu-
nikation i Linköping och vid den litteraturvetenskapliga institutionen i 
Göteborg.52 Men litteraturpedagogernas perspektiv är för snävt. Det är 
otillfredsställande att diskutera ungdomars läsning enbart utifrån 
skolans horisont. Skolans texter utgör endast en del av det som ung-
domar läser. Litteraturforskarnas perspektiv borde vara ungdomarnas 
eget, inte skolans. 

Här finns massor av intressanta forskningsuppgifter. Några av dem 
har redan antytts. Forskarna borde till att börja med ta itu med 
populärlitteraturen – som vi sett är det ju den som ungdomar i första 
hand läser. Här erbjuder varje genre eller kategori sina särskilda 
problem när den relateras till variabler som åldersgrupp, kön, klass, 
etnicitet och geografisk position. Vidare borde man ta reda på vad 
rocktexter betyder för ungdomar. Området är svårt, därför att man 
också måste ta hänsyn också till bl a musiken, framförandet och läsar-
/lyssnarsituationen, men detta gör inte uppgiften mindre väsentlig eller 
intressant, tvärtom. Tecknade serier är en annan kategori som kräver 
tvärvetenskapliga insatser. Detsamma gäller veckotidningarna.53  

Intressanta frågor finns också när det gäller den litteratur som 
skrivs direkt för ungdomar, den s k ungdomslitteraturen. Hur förhåller 
sig ungdomen till denna litteratur? Varför läses den i så liten ut-
sträckning? Och vilka attityder intar ungdomslitteraturens berättare? 
Hur ser deras tilltal till ungdomarna ut? Skriver de kanske mera för 
vuxna iakttagare och bedömare än för sina unga läsare? Forskarna 
borde också ta upp den seriösa vuxenlitteratur som ungdomar läser på 
sin fritid. Vad väljer man? I vilken utsträckning läser man vuxenböcker 
                                                 
51 Till gruppen hör forskare som Olle Holmberg, Bengt Linnér, Frank Lundberg, 
Gun och Lars-Göran Malmgren, Jan Nilsson, Bo Svensson och Jan Thavenius. 
Thavenius är den som visat det största historiska intresset. Gruppens skrifter finns 
förtecknade i dess årsrapporter, som kan rekvireras från den litteraturvetenskapliga 
institutionen i Lund.  
52 Till linköpingsforskarna hör bl a Bengt-Göran Martinsson (1989) och Cai Svens-
son (1985 och 1988) och bland göteborgsforskarna kan man nämna Arne Fredholm 
(1970 och 1990), Agneta Rehal (1991) och Kristian Wåhlin (1988). Pionjär för 
svensk receptionsforskning var Gunnar Hansson, vars avhandling Dikten och läsa-
ren kom redan 1959. Hansson initierade den litteraturpedagogiska forskningen i 
Göteborg och blev sedermera också handledare för linköpingsforskarna.  
53 Staffans Ericsons bibliografi över skandinavisk forskning om populärfiktion 
(1991) förtecknar den svenska forskning som finns när det gäller populärlitteratur, 
tecknade serier, veckotidningar etc.  
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som skildrar ungdom (t ex s k adolescensromaner), i vilken utsträck-
ning läser man böcker av unga, nästan jämnåriga författare som speglar 
ungdomars liv i dag (s k generationsromaner)?  

Därmed är vi inne på ungdomars eget skrivande. Böcker av unga 
författare är naturligtvis intressanta att studera. Vilken typ av texter väl-
jer förlagen att ge ut? Skiljer sig bidragen i antologier av typen ”ung 
dikt” från vuxenförfattarnas texter? Och hur ser ”generationsroma-
nernas” ungdomsbilder ut, i vilken utsträckning är de litterärt inspi-
rerade konstruktioner – och hur påverkar de vår (och de ungas egen) 
bild av dagens ungdom? Men det är naturligtvis en obetydlig minoritet 
av alla ungdomar som får sina texter utgivna i böcker eller tidskrifter. 
Betydligt fler är det som ger ut sina texter på skiva eller framför dem 
offentligt på en rockkonsert. Här har vi troligen den i särklass största 
delen av de offentliggjorda ungdomstexterna. 

Och så finns det den stora massan av texter som sällan eller aldrig 
når utanför repetitionslokalen eller det egna rummet. Hur ser den osyn-
liga majoritetens skrivande ut – inte bara rocktexterna utan också de 
tecknade serierna, dikterna, novellerna, romanerna, dagböckerna? Det 
vet vi nästan ingenting om, och saken är inte lätt att undersöka – om 
man vill hålla sig utanför skolans värld.54 Men uppgiften är inte 
omöjlig. En tidning som Starlet består sålunda till stor del av texter 
skrivna av unga läsare, det finns skrivarkurser på olika håll ute i landet, 
och då och då anordnar förlagen pristävlingar för unga författare som 
ger högar av insända manus.  

Den ungdomsorienterade litteraturforskningen måste naturligtvis 
också ha en historisk dimension. Vad läste ungdomar förr? Vilken roll 
spelade litteraturen före massmediernas genombrott? Hur såg ung-
domens läsning ut på t ex trettiotalet – och hur läste och använde man 
vid denna tid texterna? Saken är fullt möjlig att undersöka, inte bara via 
bokkatalogernas uppgifter om böcker utgivna för ungdom utan också 
med hjälp av intervjuer, memoarer och mer eller mindre skönlitterära 
återblickar. Till detta kommer hela den samtida ungdomsdiskursen, 
avläsbar i recensioner, debattartiklar, böcker (också skönlitterära 
sådana), protokoll och olika typer av offentligt material. Och debatterna 
om ungdomars läsning var många och intensiva.  

                                                 
54 Ungdomars skrivande i skolan har däremot undersökts av både språkforskare och 
litteraturvetare, se t ex Hultman & Westman (1977), Malmgren (1985), Martinson 
(1989), Hultman (1991) eller Kromsten (1991). 
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 Också de ungas eget skrivande kan studeras i ett historiskt 
perspektiv. Texterna utgörs inte bara av skoluppsatser och dagböcker; 
en del finns också tryckt i tidningar, tidskrifter och böcker. Hur såg de 
unga författarnas (t ex debutanternas) texter ut i jämförelse med de 
äldres? Trettiotalet förknippade gärna ungdom och modernism med 
varandra. Ungdomen ansågs förkroppsliga det nya och moderna – som 
i den berömda antologin 5 unga. Men hur unga var egentligen 
modernisterna? Var ungdomligheten kanske i första hand kulturell och 
inte åldersmässig? Ungdomsbegreppets användning i den litterära 
diskursen vid olika tidpunkter vore värt en undersökning. 

Man borde slutligen undersöka också vuxenlitteraturens ungdoms-
skildringar – förr och nu. Det har litteraturforskarna naturligvis i viss 
mån redan gjort; till dessa hör ju bl a klassiker som August Strindbergs 
Tjänstekvinnans son, Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom och 
Moa Martinsons Mia-trilogi. Men man har sällan intresserat sig för 
dem just som ungdomsskildringar. En antydan om vad ett sådant 
studium skulle kunna ge finns i Katherine Dalsimers bok Female 
adolescence (1986), en undersökning av ett antal litterära skildringar av 
kvinnlig adolescens. Hur ser svenska skildringar av manlig och 
kvinnlig adolescens ut – vid olika historiska tidpunkter? Först om ung-
domen på det här sättet genomgående ställs i fokus får vi en ung-
domslitteraturforskning värd namnet. 
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