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Abstrakt  
 

Denna uppsats undersöker spänningen mellan frihet och trygghet respektive ensamhet och 

gemenskap som typiskt moderna erfarenheter i Therese Bohmans samtidsroman Aftonland 

(2016). Studien syftar till att relatera dessa teman till viss kritik av det moderna samhället 

genom sociologiska teorier om modernitet och individualism. Tillvägagångssättet för studien 

är en litteraturvetenskaplig analys med en hermeneutisk forskningsansats. De slutsatser som 

kan dras utifrån studiens resultat är att spänningen mellan frihet och trygghet kan kopplas till 

ensamhet, såväl självvald som ofrivillig. Det moderna samhällets frihetsbetoning och 

individers identitetsskapande som skildras i Aftonland kan resultera i en upplevelse av 

otrygghet och oro som kan härledas tillbaka till sökandet efter balans mellan frihet och 

trygghet. I detta resultat kan också en kritisk diskussion om individualism och frihet som 

moderna erfarenheter anas. 

 

Nyckelord: modernitet, individualism, identitet, identitetsskapande, litteratur, samtidsroman, 

Therese Bohman, samhällskritik 
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1. Inledning 

”Hon är en flanör utan flock, en romantiker med skalpell. Det här är hennes bästa bok”. Så 

lyder ett citat från Kulturnytt vid Sveriges Radio, som placerats på omslaget av Therese 

Bohmans samtidsroman Aftonland (2016). Begreppet flanör för tankarna till Hjalmar 

Söderbergs romaner och Doktor Glas som vandrar nedför kullerstensklädda gator djupt 

försjunken i tankar och reflektioner om omvärlden. 

Med begreppet flanör beskrivs en individ som planlöst vandrar i samhället och betraktar 

omgivningen, men det kan även syfta på tidiga modernistiska beskrivningar av människors 

livsstil i storstaden. Under 1800-talets slut och 1900-talets början skulle man betrakta världen 

med intresserade och kritiska ögon samt reflektera kring det observerade (Ne.se 2019). 

Således blev flanören en idealbild för den observerande och kritiskt tänkande människan, 

omkringströvande med mål att granska omgivningen. 

Att Therese Bohmans Aftonland mottagits som en flanörroman sammanflätar en modern 

samtidsroman med en tradition av kritiskt granskande och externt upplevande av omvärlden, 

som introducerades ett århundrande före vår nutid. Denna koppling mellan Aftonlands 

huvudperson Karolinas liv i Stockholm och detta tidiga moderna fenomen uppmuntrar tanken 

på vilka moderna drag som kan återfinnas i Bohmans roman och hur dessa kan ta sig uttryck i 

dagens Stockholm och dess kulturella miljö. 

Vi kan idag sägas leva i ett modernt och individualiserat samhälle, där människor får 

möjligheten att skapa sin egen identitet och egna förhållningssätt utifrån kontext de befinner 

sig i. Individualism och identitetsskapande blir även synligt i samtidslitteratur som skildrar 

dagens svenska samhälle. Följaktligen blir det intressant att utforska vilka teman som kan 

påträffas i en modern samtidsroman, så som Therese Bohmans Aftonland (2016), och även 

vilka moderna och individualistiska drag som går att finna i romanen. 

Identitetsskapande och individualism är ämnen som är minst sagt aktuella för skolan och 

ungdomar i gymnasieålder, då de befinner sig i mitten av utformandet av sin egen identitet. I 

detta utformande är ungdomarna försedda med oändligt många valmöjligheter för hur de vill 

framställa sig själva och sin framtid; val av yrke, vänskapskrets, religion och så vidare hägrar 

över dem och kan leda till osäkerhet och stress. 

Sartre (2007:48–49) hävdar att människan är dömd till frihet och syftar på att då vi är 

obundna av tradition är vi fria att utforma vår samtid utan ramar. Detta menar han leder till 

tomhet och olycka, då människor ställs inför oändligt många val och är fria att forma sig själv 
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och sin omvärld. Sartre framhäver därför att det som å ena sidan kan ses som frihet och 

oändliga möjligheter, å andra sidan även kan utgöra olycka och osäkerhet för människorna. 

Ur ett mer psykologiskt perspektiv ses även Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) instämma i 

detta uttalande. På deras hemsida uttrycks att ungdomar skapar sin identitet utifrån sin 

omvärld och att man som ung har många valmöjligheter samt att detta kan leda till osäkerhet, 

stress och depression (BUP 2014). 

Således berör uppsatsens ämne i högsta grad min framtida yrkesgärning som 

gymnasielärare och kan bidra till att vi lärare får upp ögonen för hur identitetsskapande 

påverkar såväl unga som vuxna i det svenska samhället. Denna uppsats kan därigenom ses 

som ett bidrag till diskussionen, dels om hur kritiken av det moderna livet gör sig märkbar i 

samtidslitteraturen, dels hur individualism och ett modernt synsätt på identitetsskapande 

påverkar individer i samhället. I uppsatsen inkluderas även en didaktisk reflektion där 

implikationer och möjligheter för användning av samtidsromaner i undervisningen vidtalas 

utifrån Skolverkets (2011) läroplan för gymnasieskolan. Mikael Tengbergs (2011) olika 

läsarter för behandling av skönlitterära texter diskuteras som metod för integrering av 

romanen i undervisningen. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka några övergripande teman i Therese Bohmans 

roman Aftonland (2016), nämligen frihet, trygghet, ensamhet och gemenskap, och relatera 

dessa till en viss kritik av det moderna samhället med hjälp av olika sociologiska teorier om 

modernitet och individualism. Undersökningen syftar till att beskriva hur frihet, trygghet, 

ensamhet och gemenskap framställs i romanen med utgångspunkt i individualism och 

modernitet, så som de framställs i modern, svensk samtidslitteratur. 

1.2 Frågeställningar 

• Hur gestaltas spänningen mellan frihet och trygghet samt ensamhet och gemenskap i 

Therese Bohmans Aftonland? 

• På vilka sätt framställs denna spänning som en modern erfarenhet i romanen? 
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2. Bakgrund 

I bakgrundskapitlet presenteras Therese Bohman som författare, tillsammans med hennes 

egen syn på Aftonland. Mottagandet av såväl Bohman som hennes roman i medierna och i 

kulturdebatten kommer att presenteras i form av recensioner och uttalanden av journalister. 

Detta för att ge en vidgad förståelse för och insyn i Bohmans författarskap och romanens 

mottagande i samhället. 

Therese Bohman är en svensk författare och kulturskribent som skriver om både konst och 

litteratur, huvudsakligen för Expressens kultursidor. Hon debuterade 2010 med romanen Den 

drunknade. Hösten 2014 gavs hennes andra roman, Den andra kvinnan, ut och den har sedan 

dess blivit nominerad till Sveriges radios romanpris och Nordiska rådets litteraturpris. 

Aftonland gavs ut 2016 och blev då även den nominerad till Sveriges radios romanpris och 

Augustpriset (Bohman 2016). 

Bohman är uppvuxen i Kolmården, i vad som hon själv beskriver som en typisk 

arbetarklassfamilj. På gymnasiet läste hon estetlinjen, hoppades på att själv bli konstnär och 

läste sedan konstvetenskap och litteraturvetenskap vid universitetet. I en intervju med 

tidningen Vi läser (2016) beskriver författaren hur hon alltid varit fascinerad och intresserad 

av bild och konst, trots att hon ägnat större delen av sitt liv åt författande i olika former. ”Men 

jag är nog mer inspirerad av bilder än av text när jag själv skriver” hävdar Bohman i intervjun 

med Per Svensson för Vi läser 2016. Förutom konsten säger hon sig också se förebilder i 

andra omtalade samtidsförfattare såsom norska Karl Ove Knausgård och franska Michel 

Houellebecq (Svensson 2016). 

Karolina, huvudkaraktären i Aftonland, är enligt Bohman självmedveten och går igenom 

tillvaron i jakt på tillfällen då hon inte behöver tänka på sig själv och sin egen roll i 

omgivningen. Bohman beskriver att det hon anser Aftonland handla om en längtan efter att tro 

på något. Dels en längtan efter en religiös trygghet, dels teman som bedrägeri och 

självbedrägeri menar hon förekommer i romanen. Hon uttrycker ett intresse för lojalitet och 

intimitet samt bristen på detta i vår samtid. Det är inte nödvändigt ett erotiskt perspektiv som 

är intressant, utan själva konceptet att bryta ett förtroende och slå hål på intimiteten är det 

huvudsakliga (Svensson 2016). 

Både i sin litteratur och i sitt arbete som kulturskribent har Bohman utmärkt sig genom att 

uttrycka åsikter som anses vara uppseendeväckande. Att dessa åsikter är ovanliga i det 

svenska kulturklimatet är något som Bohman uppfattar som förvånande. I vissa fall kan hon 
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anses uttrycka sig kulturkonservativt. Hon betraktar däremot inte sig själv som direkt 

konservativ inom kulturkretsar. Som Bohman själv uttrycker det: ”Och det brukar vara så att 

jag känner mig som den som är mest höger i alla vänstersammanhang och mest vänster i alla 

högersammanhang”. Therese Bohman vill snarare se sig själv som utstickande ur mängden 

och vill uttrycka åsikter som andra inte alltid håller med om (Svensson 2016). 

Romanen recenseras i Expressen av Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg (2016). I 

recensionen beskrivs Bohmans författande i relation till den ofrivilliga ensamheten och hur 

hon genom sitt skarpa skrivande tar bort skammen förknippad med denna ensamhet. Hon 

menar att kärlek och gemenskap är inget man som människa kan förtjäna, utan något man 

erhåller genom tur och lyckliga omständigheter. 

Linderborg (2016) jämför Bohmans författarskap med författare som Lena Andersson och 

Karolina Ramqvist. Både Ramqvist och Bohman skriver om klarsynta hjältinnor på ett exakt 

och medvetet sätt. De vill beskriva kvinnliga tankevärldar utan de vedertagna feministiska 

perspektiven, därmed skiljer de sig från de vanliga litterära verken om kvinnan i det 

patriarkala samhället. Enligt Linderborg gör detta, tillsammans med deras medvetna 

berättande och väl avvägda språkanvändning, dem till några av Sveriges mest intressanta 

författare och Bohman till en författare med potential för en storslagen litterär framtid 

(Linderborg 2016). 
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3. Tidigare forskning 

Detta kapitel redogör för forskning inom området som kan anses relatera till denna 

undersökning, däribland forskning om litteraturen i samtiden tillsammans med hur 

individualism framställs i litteratur. Forskning inom samma domän som denna uppsats ämnar 

utforska är tämligen ovanlig, därför introduceras områden nära relaterade till det aktuella, i 

syfte att förse undersökningen med en bred forskningsgrund. 

Författares verk kan sägas vara en produkt av deras samtid och speglar till viss del 

samhällssituationen i den kontext de skapats. Litteraturforskaren Robert Escarpit skriver i 

boken Litteratursociologi (1968) om hur författaren påverkas av sin samtid, hur detta syns i 

litteraturen och att författaren inte kan ha en objektiv syn på samtida fenomen då man 

fortfarande befinner sig i den. Han uttrycker det som att författaren lever och producerar sina 

verk i det ögonblick vederbörande skriver om. Detta innebär enligt Escarpit att en författares 

litterära signifikans inte kan urskiljas eller avgöras förrän den belyses av ett annat ljus än det 

samtida (Escarpit 1968:42). 

Göran Hägg, docent i litteraturvetenskap vid Stockholms Universitet, diskuterar i 

artikeln ”Individ och gemenskap i svensk litteratur” (1987) hur individ och gemenskap samt 

motsättningen mellan dem framställs i det svenska litterära landskapet. Hägg framhåller den 

frihet som ofta förekommer i svensk litteratur och i det svenska samhället över lag. Med detta 

menar han att gemenskapens ”organismtänkande” är begränsat förekommande i vårt samhälle 

och i den svenska litteraturen framhävs människan som fri och enskild. Han behandlar hur 

individualism kan upptäckas i litteraturen genom de ensamma huvudpersonerna som lever ett 

idealiserat liv i frihet (Hägg 1987:278–279). 

Hägg ger även exempel på bortvändande från gemenskapen genom Strindbergs 

samhällskritik och individualiserande radikalism. Individen skulle vara fri från samhällets och 

politikens band och därmed kunna ta upp kampen mot överheten och frita sin egen integritet. I 

Selma Lagerlöfs författarskap kan Hägg se en idealiserad gemenskap, exempelvis hos Nils 

Holgersson i gårdens trygga sammanhang. Även här kan upptäckas en individualism i Nils 

längtan efter frihet. Slutligen konstaterar Hägg att den svenska individualismens ideal inte 

bara finns i den moderna litteraturen, utan även i det klassiskt kanoniserade litterära arvet 

(Hägg 1987:282–284). 

Artikeln ”Individualismens paradoxer: Identitet och främlingskap i den sena 1900-

talsromanen” (2006) är skriven av Kristina Hermansson, universitetslektor i 
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litteraturvetenskap vid Göteborgs Universitet. Där problematiserar hon den personliga 

identiteten och diskuterar hur den konstrueras och framställs i 1900-talslitteratur. Hermansson 

undersöker romanerna Hem av Magnus Dahlström och Något av bestående karaktär av Nina 

Holmqvist. I dessa romaner upptäcker hon en brist på samhörighet, trygghet och stabilitet som 

följd av individualism. Enligt henne förekommer modernitetens identitetsföreställningar i 

båda romanerna och tar sig uttryck genom karaktärernas självmedvetenhet och även deras inre 

och yttre identiteter (Hermansson 2006:120). 

Hermansson framhäver även att en gräns mellan det privata och offentliga måste dras, även 

om det kan vara svårt att upprätthålla den i alla situationer. Även en gräns mellan jaget och 

omgivningen behöver dras. Detta påvisar hon genom ett exempel från Dahlströms roman Hem, 

där huvudpersonen Inga har svårigheter med att skilja på upplevd och faktisk verklighet. 

Utifrån sett följer hon samhällets normer och konventioner för det offentliga och privata, men 

hon har i sin ensamhet svårt att följa dessa gränser. Hermansson menar här att Inga inte har 

någon grund att stå på och därmed ingen referenspunkt till vad som är acceptabelt och att hon 

därmed försöker finna en absolut gräns mellan en privat och offentlig sfär (Hermansson 

2006:121–122). 

Om Therese Bohmans författarskap och Aftonland som roman finns ringa mängd forskning 

och ingen som direkt kan anses vara aktuell för eller anknyta till denna undersökning. 

Hermansson behandlar i sin undersökning också individualism och hur det tidiga 1900-talets 

modernism kan ses i svensk litteratur. Dessa analyser är dock inriktade på 1900-talsromaner, 

till skillnad från moderna samtidsromaner så som Aftonland. 
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4. Metod 

Denna undersökning utförs genom en litteraturstudie, där en traditionellt hermeneutisk metod 

används genom litteraturvetenskaplig närläsning av Therese Bohmans roman Aftonland 

(2016). Romanen granskas utifrån en litteraturvetenskaplig analys. Denna analys inleds med 

en redogörelse för romanens berättarteknik och fokalisering tillsammans med en tematisk 

analys som utförs med syftet att beskriva övergripande teman, vilka senare diskuteras utifrån 

Anthony Giddens (1996) tankar om modernism, Henrik Berggrens och Lars Trägårdhs (2015) 

teori om den svenska ensamheten samt Zygmunt Baumans (2002) teori om individualismen 

som modernt fenomen. Appliceringen av dessa teorier i diskussionen av några bärande teman 

syftar till att kunna dra slutsatser om hur spänningen mellan frihet och trygghet respektive 

ensamhet och gemenskap gestaltas i romanen. 

Undersökningen har en hermeneutisk forskningsansats. Inom hermeneutiken tolkar 

forskaren språkliga framställningar för att genom dessa utforska människors intentioner, 

handlingar och livsyttringar. Detta innebär att människors avsikter som yttras genom språk 

och handling kan tolkas och tillskrivas en innebörd. Tolkningen baseras på forskarens egen 

förförståelse och kunskap om ämnet samt de tankar, intryck och känslor som materialet 

framkallar, vilket leder fram till en helhetsförståelse av forskningsområdet. Forskaren 

undersöker området i syfte att få en helhetsbild och sätter denna i relation till de olika delarna 

av helheten, detta för att få en så fullständig förståelse som möjligt (Patel & Davidsson 

2011:29). Denna ansats har valts på grund av det fokus som ges åt tolkning av skriftliga 

framställningar snarare än observerade företeelser. Detta är lämpligt för denna undersökning 

eftersom det är romanen Aftonland i textformat som studeras och tolkas för att uppnå studiens 

syfte. 

Med anledning av undersökningens syfte att upptäcka övergripande teman och 

gestaltningar av individualism och modernitet i romanen anses en litteraturvetenskaplig 

närläsning ur ett hermeneutiskt perspektiv vara en lämplig forskningsmetod för 

genomförandet av denna undersökning. Något som kan anses vara problematiskt med detta 

metodval är den subjektivitet som präglar undersökningens analys och resultat eftersom detta 

utgår ifrån forskarens egna förförståelse. På grund av detta minskar reliabiliteten, men det är 

inte en hög reliabilitet som är syftet med en hermeneutisk undersökning. 
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5. Teoretisk utgångspunkt 

Teoriavsnittet inleds med en presentation om hur modernitet och individualism kan ta sig 

uttryck i samhället och hur detta kan påverka individer under 1900-talet och framåt i form av 

Giddens, Berggrens och Trägårdhs teorier om ämnet. Detta för att få en grundläggande 

förståelse för hur samhället påverkas av dessa och för att erhålla en teoretisk utgångspunkt för 

en sociologisk analys. Därefter presenteras och förklaras Zygmunt Baumans teori om 

samhällets individualisering. Kapitlet avslutas med ett sammanfattande avsnitt om teoriernas 

vidare användningsområden i uppsatsen. 

5.1 Giddens om modernitet 

Sociologen Anthony Giddens analyserar och diskuterar i boken Modernitetens följder (1996) 

individens förutsättningar för identitetsskapande i det moderna samhället. Han har utfört en 

institutionell analys av moderniteten där han undersöker vad modernitet är, hur det kan 

påverka individen och samhällets idéer och institutioner. Giddens kan efter dessa analyser och 

diskussioner om både sitt eget material och andra tänkares och forskares publikationer 

konstatera att vi i västvärlden ingår i en högmodernitet som inte längre har bastanta band till 

en trygg historisk tradition. Detta kan kopplas både till globaliseringens framåtskridande i 

världen och den individualism som har en betydande roll för varje människas förankring i 

samhällets idéer och institutioner (Giddens 1996:164–165). 

Idag lever vi enligt Giddens i modernitetens kulmen, där förhållningssätt till omvärlden 

och olika samhällen befinner sig i ständig förändring. Individens identitetsskapande påverkas 

sålunda av denna förändringstakt och det kan skapa en känsla av otrygghet. Det moderna 

samhället har enligt Giddens blivit allt mer reflexivt, det vill säga att individen är i fokus och 

måste förhålla sig till samhället på egen hand utifrån olika situationer. Han sätter det moderna 

samhället i förhållande till äldre samhällsformer där större åtskillnad gjordes mellan olika 

klasser, religioner och yrkesidentiteter och där dessa skillnader var mer konsistenta och 

konsekventa. Idag är dessa skillnader snarare kontingenta, därmed mer flytande och beroende 

av andra faktorer. Individen måste alltså definiera sin egen ställning i dessa frågor utifrån 

olika kontexter, vilket leder till en stor frihet och många möjligheter. Dock kan denna frihet 

leda till ångest och osäkerhet för individen då denne inte har något fast förankring i tillvaron 

eller bestämda ramar för förhållningssätt (Giddens 1996:42–48). 



 

9 

Giddens framhåller även individens svårigheter att kontemplera över existentiella frågor, 

då dessa frågor om tid, rum, kontinuitet och identitet blir mångtydiga och svårdefinierade i det 

moderna samhället. Individen kan drabbas av det som Giddens kallar för ontologisk otrygghet, 

vilket innebär en nedbruten och ogrundad verklighetsuppfattning hos individen på grund av 

en förnimmelse av frånvaro av en fast referenspunkt eller bestående storhet som kan agera 

grund för tillvaron. Detta kan enligt Giddens leda till en rädsla för sådant som rubbar 

existensen och skapar otrygghet i tillvaron som i sin tur resulterar i en känsla av moralisk 

tomhet eller personlig meningslöshet (Giddens 1996:135–137). 

5.2 Berggren och Trägårdh om individualism och gemenskap 

I en mer historisk och geografiskt närliggande kontext har historikerna Henrik Berggren och 

Lars Trägårdh har formulerat en teori om det svenska samhällets förhållande till kärlek och 

beroende och därmed också hur svenska folket ser på och förhåller sig till detta. De menar att 

kärlek traditionellt kan ses som ett ömsesidigt beroende hos båda parter, alltså att i kärleken 

uppgår individen i en större gemenskap som är starkare än individerna på egen hand. 

Berggren och Trägårdh framhäver emellertid att det svenska sättet att se på kärlek, som 

växte fram under 1800-talet, innebär att den uppfattas som ett bevis på oberoende. I detta 

förhållningssätt finns tanken att endast när man som individ är självförsörjande, i detta fallet i 

ekonomiskt och juridiskt hänseende, och därmed fullständigt individualiserad kan man ingå i 

en relation byggd på ömsesidig kärlek. Detta för att båda parter i relationen ska kunna få 

frihet att älska varandra utan att ha sekundära motiv med relationen. Alltså ska man inte ingå i 

en relation för materiell vinning eller tvingas att ingå i en ofrivillig relation på grund av 

bristande finansiella resurser (Berggren & Trägårdh 2015:68–69). 

Att relationer och kärlek till stor del kan anses ha varit strategiska medel för ekonomisk 

vinning och säkerhet för individen själv och för dennes familj poängterar också Berggren och 

Trägårdh. Detta är fortfarande fallet i vissa delar av världen. För att i västvärlden, specifikt 

Sverige, undvika andra motiv för kärleken än just den ömsesidiga emotionella relationen 

behöver individerna enligt Berggren och Trägårdh individualiseras. De tar Carl Jonas Love 

Almqvists kortroman Det går an från 1839 som exempel på hur denna syn på kärlek tar sig 

uttryck i litteraturen och menar att det är denna syn på kärlek som fortfarande kan ses som 

dominant i det svenska samhället. För att uppnå gemenskap och trygghet i kärleken behöver 

människor sålunda bli individualiserade och oberoende av andra (Berggren & Trägårdh 

2015:142–143). Detta oberoende kan dock i sig också leda till otrygghet och känslofattighet 
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om människor inte får den kärlek och gemenskap som utlovas. Även en ständig strävan efter 

oberoende och självständighet bidrar till detta. Att inte förlita sig på andra och ständigt 

behöva forma sina egna ståndpunkter kan leda till ensamhet och otrygghet (Berggren & 

Trägårdh 2015:123). 

5.3 Bauman om det individualiserade samhället 

Zygmunt Bauman tar i sitt resonemang om individualismens påverkan på människan och 

samhället avstamp i Freuds uttalande om hur kulturmänniskor byter lyckomöjligheter mot 

trygghet. Lycka kan ses som skapad av ett plötsligt tillfredsställande av uppdämda behov. 

Bauman menar då att lycka kan tolkas som en form av frihet, det vill säga frihet att handla 

efter ingivelser, instinkter och begär. Dock måste människor överge denna frihet i sökandet 

efter trygghet. Trygghet innebär i sin tur skydd mot lidanden orsakade av den egna kroppen, 

yttervärlden och förhållanden till andra människor. För att denna trygghet ska kunna uppnås 

behöver friheten, i form av nyckfullt uppfyllande av behov och tillfredsställelse av begär, 

ersättas av ordning (Bauman 2002:55). 

Ordningen kan beskrivas som ett förbestämt arrangemang där man en gång systematiserat 

när, var och hur något ska göras, så att människor inte behöver bestämma detta utifrån varje 

enskilt fall. Bauman menar att obeslutsamhet inte är ett behagligt sinnestillstånd för 

människor och att de därför gynnas av införandet av denna ordning. Dock hotas ständigt 

ordningen och tryggheten av människans längtan efter tillfredsställda begär och den frihet det 

innebär. Människor behöver både frihet och trygghet, vilket innebär en ständig prioritering 

och avvägning mellan dessa två (Bauman 2002:55–56). 

Det finns en närvarande spänning mellan trygghet och frihet. Individer strävar således 

ständigt efter att finna en balans mellan dessa. Något som tidigare betraktats som konkret och 

fast, så som familj, tradition och identitet, blir i ett individualistiskt samhälle snarare flytande 

och nästintill valfritt. En medfödd mänsklig natur har ersatts av en identitet det är upp till 

varje individ att forma (Bauman 2002:176). Detta leder till en tillvaro med många 

valmöjligheter, utan vägledning av en kollektiv identitet eller folksjäl. Denna valfrihet bidrar 

till individens frihet, men genererar därmed också otrygghet och förvirring. Bauman menar att 

ju mer begränsade individens alternativ är, desto enklare och tryggare blir tillvaron. Det 

moderna samhället erbjuder en identitetsfrihet som rubbar balansen mellan frihet och trygghet 

(Bauman 2002:56–57). 
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5.4 Tillämpning av teorier 

Giddens utgår ifrån ett historiskt perspektiv och jämför vårt moderna samhälle med tidigare 

samhällsformer. Han ser samhället som reflexivt och betonar därmed samhällets 

föränderlighet och lägger fokus på individens identitet och förhållningssätt. Utifrån olika 

kontexter måste individen ständigt förhålla sig till och ta ställning till sin identitet inom yrke, 

religion, klass etc. 

Denna teoretiska utgångspunkt kommer att användas i diskussionen av den 

litteraturvetenskapliga analysen för att ge ett historiskt perspektiv och även för att betona 

individens identitetsskapande som en modern erfarenhet. Giddens teori kommer även att bidra 

med perspektiv på identitetsskapande tillsammans med den frihet som omnämns i syftet och 

frågeställningarna. Ontologisk otrygghet är även ett begrepp från Giddens som kommer att 

ingå i diskussionen, då det på ett tydligt sätt beskriver den osäkerhet individer kan känna då 

ingen fast utgångspunkt för ställningstagande finns. 

Även Bauman tar i sin teori upp frihet och sätter den i motsatsposition till trygghet. 

Trygghet beskrivs som skydd mot lidanden, både fysiska och psykiska, medan frihet beskrivs 

som tillfredsställande av begär och ingivelser. Han framhäver huvudsakligen spänningen 

mellan trygghet och frihet samt den balans människor strävar efter att uppnå mellan dessa två 

ytterligheter.  

Precis som Giddens kommer Baumans tankar att användas för att beskriva och diskutera 

den trygghet och frihet som finns i romanen. Båda teoretikerna har trygghet och frihet som 

huvudsakliga begrepp, men har olika sätt att se på dem och hur de respektive tillstånden 

uppnås. Giddens betonar de samhälleliga faktorerna som påverkar individen och jämför det 

moderna samhället med en historisk situation, medan Bauman snarare menar att både trygghet 

och frihet är konstant närvarande hos varje individ och att vederbörande behöver finna en 

balans mellan dem. 

För att lyfta fram gemenskap och ensamhet som perspektiv i diskussionen används 

Berggrens och Trägårdhs teori om det svenska sättet att förhålla sig till kärlek och gemenskap. 

Där betonas oberoende och individualism som en förutsättning för kärlek och hängivelse i ett 

förhållande. I denna teoretiska utgångspunkt finns inte de explicita resonemang om frihet och 

trygghet som förs av Giddens och Bauman, även om dessa tillika kan ses ingå i diskussionen 

av gemenskap och individualism. Därigenom behöver dessa teorier komplettera varandra för 

att belysa olika aspekter av diskussionen av individualism och modernism samt frihet och 

trygghet respektive ensamhet och gemenskap. 
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6. Material 

Det material som används för analysens utförande är Aftonland, skriven av Therese Bohman. 

Aftonland är utgiven 2016 och kan kategoriseras som samtidsroman eller idéroman. I 

uppsatsen används den första utgåvan, som utges av Norstedts förlag. Hela romanens innehåll 

kommer att användas för analysen. Här presenteras vidare romanens handling i översiktlig 

form. Boken utspelar sig mestadels i Stockholm, men likaså en liten passage i bruksorten 

Gusum utanför Norrköping. Karaktärerna befinner sig framförallt i en universitetsmiljö och 

rör sig i miljöer starkt präglade av den svenska kulturvärldens innersta kretsar. 

I Aftonland får läsaren möta Karolina Andersson, professor i konstvetenskap vid 

Stockholms Universitet. Hennes forskning inriktas på konst från förra sekelskiftet, med 

kvinnoframställningar i fokus. Trots att hennes forskning mottagits som feministisk tar hon 

aktivt avstånd från den politiska aspekten av detta. Karolina har nyligen genomgått en 

separation från sin före detta sambo Karl Johan och har därmed flyttat till en egen lägenhet, 

där hon arbetar för att komma i ordning men inte känner sig hemma. 

Under sitt förhållande med sambon hade hon en långvarig affär med en man som själv var 

gift. Affären tog slut då mannen ville återgå till sin fru. Hon har kontakt med flera män och 

njuter av deras sexuella och intellektuella umgänge. Ständigt funderar hon över huruvida hon 

kommer att vara ensam i framtiden eller om en fast relation med en man är att vänta. 

Karolina får i uppdrag att handleda doktoranden Anton Strömberg. Anton framstår som en 

slarvig och nonchalant ung man, som enligt Karolina inte tar sitt arbete på allvar och saknar 

universitetets typiskt formella stil. Han säger sig ha funnit ett exklusivt och 

uppseendeväckande forskningsområde: en bortglömd kvinnlig konstnär vid namn Ebba Ellis, 

som enligt hans kontakter ska ha haft en avgörande påverkan på konsthistorien i Europa. 

Såväl Karolina som övrig personal på universitetet är mycket intresserade av hans fynd och är 

imponerade av hans kontaktnät. Karolina börjar även känna en viss attraktion till sin 

doktorand när de börjar arbeta närmare varandra och umgås utanför arbetet. Denna attraktion 

resulterar i en kortvarig affär mellan dem. 

I slutet av boken kommer hon underfull med att Anton har ljugit om sina kontakter kring 

författaren Ebba Ellis och förfalskat de brev som han åberopat som bevis för hennes betydelse 

och därmed hans avhandlings genomslagskraft. Karolina blir rädd för hur hennes rykte ska 

påverkas av att ha blivit lurad av sin doktorand och ser till så att hon inte längre handleder 

honom. Genom detta är hon inte längre är ansvarig för hans förfalskande och kan fortsätta sitt 

arbete och sin vardag som innan bokens händelser utspelar sig. 
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7. Litteraturvetenskaplig analys 

Den litteraturvetenskapliga analysen inleds med ett avsnitt om berättarteknik och former av 

fokalisering i romanen samt vad detta innebär för läsarens bild av berättelsen. Vidare 

presenteras en tematisk analys av romanens handling. Den är uppdelad och disponerad efter 

de övergripande teman som uppmärksammats. De teman som inkluderas i analysen är de som 

är huvudsakligen framträdande och mest relevanta för uppsatsens syfte. 

7.1 Berättarteknik och fokalisering 

I Aftonland finns en begränsat allvetande berättare som har tillgång till en karaktärs tankar 

och känslor, och därmed kan förmedla dessa till läsaren. Berättaren är heterodiegetisk 

eftersom vederbörande inte uppträder som en egen karaktär i berättelsen. Genom att 

berättaren står utanför den värld som beskrivs och att berättandet därmed sker på en nivå 

utanför den fiktiva världen är berättaren även extradiegetisk. Detta översiktliga berättande ger 

läsaren en upplevelse av att betrakta händelseförloppet på avstånd. Romanens berättare bidrar 

även till en huvudkaraktär som är fylligt och ingående beskriven, vilket ger läsaren en känsla 

av förståelse och igenkännande. 

Karaktärerna i romanen blir generellt externt fokaliserade, då fokaliseringen sker från en 

punkt utanför berättelsen. Eftersom berättaren är har möjlighet att skildra huvudkaraktärens 

tankar och känslor gör detta att läsaren kan följa hennes beteende och samtidigt känna till 

motiven bakom dem. Karolina Lindgren, romanens huvudkaraktär, är den enda karaktären 

vars tankar och känslor kontinuerligt blottas för läsaren. Eftersom det är genom hennes ögon 

som omvärlden och de övriga karaktärerna förstås i romanen kan hon ses som internt 

fokaliserad. Hennes karaktärs handlingar och motiven bakom dem är ständigt öppna, vilket 

bidrar till att läsaren får ta del av hennes syn på omgivningen. De övriga karaktärerna får 

endast upplevas utifrån Karolinas perspektiv. 

7.2 Tematisk analys 

7.2.1 Kärlek till sig själv och andra 

Karolina tycker inte om sitt eget namn, men anser samtidigt att yrkestiteln bredvid det på 

namnskylten utanför kontoret lyfter anseendet (Bohman 2016:8). Titeln ”Professor i 
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konstvetenskap” är något hon starkt identifierar sig med och menar att den både kan 

sammanfatta och representera hennes liv, ett faktum hon upplever som både positivt och 

negativt. Den är en del av hennes självförverkligande, men hon uttrycker samtidigt att hon 

äcklas av hur hennes liv kan summeras av fyra ord på en skylt. 

Karolina ser i stunder sig själv som ful och ovärdig, inte som hon såg ut för några år sedan 

när hon inte behövde lika mycket smink för att känna sig acceptabel. Jämförelsen med andra 

yngre kvinnor bidrar också till att hon känner sig nedvärderad av sin omgivning eftersom hon 

inte anser sig vara lika ung och vacker som de (Bohman 2016:192, 177). Hon försöker således 

ständigt kämpa mot sitt eget åldrande och den biologiska klocka som tickar hos alla kvinnor. 

Hon känner sig besviken på sig själv på grund av de bortslösade år hon lade på ett misslyckat 

förhållande och att hon borde ha lämnat förhållandet tidigare för att istället träffa någon annan 

att köpa hus och få barn med, vilket hon menar att man enligt samhället borde göra (Bohman 

2016:70). 

De kvinnor som misslyckades med det blev biologiska förlorare. Medan män kunde göra vad de 
kände för och inte ta ansvar för någonting, och sedan ändå sitta där en dag med en vacker 
kärnfamilj. På tjugohundratalet, i en kultur som lagt mycket möda på att förneka biologin, 
framstod det mest naturliga som groteskt när det väl gjorde sig påmint. Särskilt i det sociala skikt 
som hon hade kommit att ingå i, den urbana medelklassen, där livet dessutom handlade om karriär 
och prestige och status, där hela tillvaron uppmuntrade till självförverkligande och självständighet 
och den kvinnliga biologin mest var en opraktisk rest från mer primitiva tider. (Bohman 2016:200) 

Karolina kritiserar feminismen då hon menar att det inte finns någon mening i att bedriva en 

feministisk kamp för kvinnlig frigörelse, så länge kvinnan inte är fri från biologins 

begränsningar. Dagens samhälle är inriktat på självförverkligande och klättrande uppför 

karriärstegen, för både kvinnor och män, men för kvinnor är inte biologins klocka och 

samhällets normer alltid kompatibla (Bohman 2016:199–200). Hon upplever sig inte vara en 

kvinna män planerar sin framtid med, utan istället någon de vill ha i väntan på någon annan. 

En gång trodde hon att hon var gravid och var då förväntansfull och lycklig, trots att hon 

tidigare inte funderat över huruvida hon ens ville ha barn. Från det ögonblick då hon fick reda 

på att hon inte var gravid blev hon besviken på sig själv och upplevde det som att hennes egen 

kropp svikit henne (Bohman 2016:108). 

Utifrån uppfattas hon som en kvinna med stort självförtroende, som tror på sin egen 

förmåga. Även på insidan är hon en stark kvinna som tror på sig själv trots att stunder av 

tvivel och självkritik förekommer. Karolina tänker att hon inte kan minnas en tid då hon var 

tillfreds med sitt utseende och kunnat visa upp sig själv med det självförtroende många andra 

kvinnor har, men hon kan se på sig själv med en uppgivenhet och självklarhet hon är stolt 
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över. Hon kan känna sig avslappnad inför sitt utseende då hon har accepterat att det är såhär 

hon ser ut och såväl hon själv som omvärlden får godta detta (Bohman 2016:75). 

Detta accepterande av sig själv och likgiltighet till omvärlden visar sig även i Karolinas 

förhållningssätt till andra människor. Hon tycker det är enkelt att umgås med män, då hon 

förstår hur de fungerar, hur hon ska samtala med dem och fånga deras uppmärksamhet. Den 

konkurrens och jämförelse hon kan uppleva i sällskap med andra kvinnor är inte heller 

närvarande. Enligt henne utmynnar möten mellan kvinnor alltid i någon form av jämförelse, 

kring utseende, partner, familj, karriär och så vidare. Det handlar till stor del om att framhäva 

sig själv och sina positiva egenskaper, medan svagheterna göms undan (Bohman 2016:90). 

Omgivningens sympatier och medverkande i Karolinas singelliv och människors försök att 

underlätta för henne, antingen genom att skämta med henne eller ge konkreta råd, möts av 

skepticism och brutal ärlighet, som ofta tolkas som humoristiska svar (Bohman 2016:13). När 

hon träffar en gammal vän som frågar henne om hon börjat dejta igen resonerar hon om varför 

människor ser återgången till dejtande och förhållande som en naturlig följd av singellivet. 

Karolina funderar över om det är det logiska resonerandet om livet som gör människor till 

vuxna och välfungerande. Hon uppfattar i denna stund det hon ägnar livet åt, karriären och 

forskningen, som något meningslöst och ifrågasätter varför hon prioriterar detta framför något 

som skulle hjälpa henne att inte vara ensam (Bohman 2016:147–148). 

’Jag har mest fokuserat på jobbet faktiskt’, sa hon undvikande. Det var dessutom en lögn, hon 
hade sällan känt sig mer disträ på jobbet än de senaste månaderna. Vad höll hon på med egentligen? 
Ett projekt om apor? Så meningslöst. Det kändes bisarrt att ens yttra något sådant i soffan hemma 
hos Robban. Varför sysslade hon inte med något viktigt? Något som räknades i den verkliga 
världen? (Bohman 2016:148) 

I stora delar av romanen engagerar sig Karolina i sexuella relationer i sin jakt efter gemenskap 

och trygghet. Hon uttrycker själv att hon har lätt för att samtala med och attrahera män, vilket 

i många fall leder till just en kortvarig sexuell relation som inte ger henne trygghet i längden. 

Den gemenskap hon egentligen längtar och strävar efter verkar vara av en intellektuell och 

vänskaplig karaktär, snarare än sexuell. Detta kan exempelvis utläsas genom att hon uttrycker 

att den bästa typen av relation kanske inte är sexuell, utan endast innehåller en attraktion som 

fördjupar relationen. Potentialen till en utvecklad relation bidrar till en beständig gemenskap 

och ett intellektuellt utbyte tillför en trygghet (Bohman 2016:130–131). 
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7.2.2 Ofrivillig och självvald ensamhet 

Redan i början av romanen introduceras Karolinas ensamma tillvaro för läsaren. Hon är 

nyligen separerad från sin sambo, som hon bodde tillsammans med i elva år, och detta 

nykomna singelliv är ovant. Hon skyr bort från blickarna och kommentarerna från människor 

som tycker synd om henne och försöker visa sig deltagande och sympatiserande. Rörd av 

omtanken blir hon, men vill inte uppfattas som någon som gjort ett misstag genom att lämna 

ett relativt tryggt förhållande sent i livet (Bohman 2016:10–11). 

Stunder av eftertanke och fundersamhet över den egna situationen och ensamheten leder 

till att Karolina kontemplerar över tydligt existentiella frågor. Hon ifrågasätter syftet med sitt 

yrkesval och andra livsval som lett fram till hennes upplevda ensamhet. Genom detta 

ifrågasätter hon även den norm och de förväntningar som kan finnas i omvärlden på att binda 

sig till en livspartner och bilda familj samt vad, förutom familjen, som har någon betydelse 

för människor i det långa loppet (Bohman 2016:109). I samband med känslan av ensamhet 

kan en känsla av självömkan smyga sig på och Karolina upplever sig under vissa partier i 

romanen vara patetisk och bräcklig på grund av detta. Exempelvis högtider och liknande 

sociala måsten gör känslan av ensamhet påtaglig och hon längtar efter att ha någon att dela 

dessa stunder med, såväl själv firandet av högtiden som stunderna av självömkan (Bohman 

2016:171–172). 

Den ensamhet som uttrycks i romanen är inte enbart ofrivillig utan även stundvis självvald. 

Karolina upplever inte alltid en gemenskap i arbetslaget och med andra människor hon möter, 

utan föredrar i vissa fall att dra sig undan och observera gemenskapen utifrån. Hon upplever 

att kollegorna ägnar sina dagar åt meningslösa samtal och observationer som inte besitter 

någon intellektuell vinst. I dessa fall väljer hon att vara ensam och hålla sig utanför 

gemenskapen som en observatör snarare än deltagare (Bohman 2016:94). Även när hon levde 

i ett samboförhållande var hon i behov av ensamhet och en viss tid då hon kunde vara för sig 

själv för att inte känna sig instängd. När hon var i en fast relation sökte hon ständigt sig 

utanför den gemenskapen för otrohetsaffärer. Dessa otrohetsaffärer innebar inte alltid en 

annan man, utan hon kunde ljuga för att få dröja sig kvar på arbetsplatsen och inte behöva 

bege sig hem. 

Och även om hon varit otrogen mot Karl Johan upprepade gånger under deras år tillsammans, hade 
hon framför allt bedragit honom med sig själv. Alla jag känner har jag bedragit med mig själv, 
brukade hon tänka. Ofta hade det inneburit att hon flytt till arbetet. Det var till stor del den 
klaustrofobiska känslan av tvåsamhet som var orsaken till hennes akademiska titel. (Bohman 
2016:55) 
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Karolina kunde ibland även uppleva att hon bedrog de hon kände med sig själv, hon har ett 

behov av att vara ensam och inte vara beroende av någon annans gemenskap eller tid. Hon 

uppskattar att spendera tid på egen hand genom att gå runt på varuhus och njuta av att vara 

ensam (Bohman 2016:54–55). Denna självvalda och till viss del eftersträvade ensamhet utgör 

en intressant kontrast till de upplevelser av meningslöshet och övergivenhet samt sökande 

efter gemenskap som uttrycks av Karolina i andra delar av romanen. 

Karolina betraktar hur andra människor rör sig i storstaden och funderar över hur deras liv 

egentligen ser ut bakom alla fasader som hålls upp mot omvärlden. Hon menar att människor 

kan upplevas som komplexa varelser trots att de enda drivmedel som krävs för en människa är 

bekräftelse, uppskattning och oron för hur hon framstår i andras ögon. Alla människor strävar 

efter att vara sig själva, att följa sin egen bana i livet och åstadkomma något minnesvärt. Trots 

detta strävar de fortfarande efter att vara populära precis som på skolgården; 

popularitetsfaktorerna har ändrats men strävan är densamma. Människorna i storstaden verkar 

även få en viss distans till livet genom de fasader de lever bakom. Det finns ett ständigt behov 

av att visa upp ett liv som verkar eftersträvansvärt för en observatör. Hur livet bakom 

fasaderna ser ut är snarast oviktigt så länge som det ger förutsättningar för utomstående 

beundran (Bohman 2016:37). 

Denna önskan att uppfattas som perfekt och beundransvärd kan sammankopplas med 

driften att undvika att bli sårad och besviken. Denna strävan och önskan finns även hos 

romanens huvudkaraktär, då hon försöker att inte bli sårad genom att inte eftersträva lycka 

och att inte heller vara beroende av någon annan. Hon uttrycker det som en självbevarelsedrift, 

att hon istället för att bli glad och förväntansfull inför en efterlängtad händelse, inte förväntar 

sig att bli annat än besviken. Karolina och hennes före detta älskare planerar vid ett tillfälle att 

resa bort tillsammans, men han ångrar sig i sista stund. Hon blir sårad, men försöker snarare 

att bli arg än ledsen för att inte visa sig sårbar (Bohman 2016:190). 

Hon hade haft helt rätt i sin föraning. […] Hon blev inte ens förvånad. Och senare på kvällen 
tänkte hon att just det kanske var det sorgligaste av allt, att hon inte ens hade blivit förvånad. Att 
det var sådan hon hade blivit, liksom hård, stelnad inuti. Nästa gång det fanns en anledning att vara 
glad över något, skulle hon försöka att inte bli det. En självbevarelsedrift. Hon försökte bli arg 
istället, hon försökte hata honom, men det gick inte. Kanske skulle det gå om ett tag, kanske skulle 
hon kunna förakta honom då. (Bohman 2016:190) 

Denna strävan efter en känslokyla och förnekande av ensamhet och övergivande är en form av 

försvarsmekanism som återkommer i olika delar av romanen; hon vill inte låta sig ”beröras av 

sentimentalt krafs” (Bohman 2016:218). Karolina försöker undvika att visa sig sårbar, även 
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inför sig själv och tillåter sig inte att gråta över de olika uppbrott och livsförändringar hon 

genomlevt. 

Individen är just en individ i detta samhälle vi lever i, det man vill att omvärlden ska se 

visas upp medan det som är vardagligt och ointressant göms och görs osynligt för 

offentligheten. Karolina proklamerar att det som åstadkoms genom livsgärningar har man 

lyckats med genom hårt arbete och ibland även ren tur, men man har inte förtjänat det. Från 

samhällets alla hörn, såväl media som människor själva, kommer ofta budskapet att man 

förtjänar både det ena och det andra. Dock menar Karolina att tillvaron inte fungerar så, lycka, 

framgång och kärlek är inget man gör sig förtjänt av (Bohman 2016:120). Detta resonemang 

förekommer vid ett flertal tillfällen i romanen och bär på samma budskap: livet har ingen 

kompensatorisk mekanism som tillför det människor förtjänat genom handlingar eller 

händelser. Karolina menar att det människor äger erhålls genom tur eller hårt arbete, det finns 

inte någon automatiserad rättvisa eller karma som kompenserar människors liv (Bohman 

2016:202). 

7.2.3 Gemenskap 

Karolina beskrivs som en kvinna med få intressen utanför arbetet. Hon intresserar sig för 

konst, vilket hon ägnar sitt liv åt och hon umgås med vänner hon lärt känna genom 

arbetsplatsen, eller kulturrelaterade evenemang. Hon umgås inte regelbundet med vänner och 

bekanta och håller sig gärna för sig själv i större folksamlingar. De gemenskaper hon ingår i 

består främst av kollegor och familj. 

Till Karolinas familj räknas endast hennes mor och far, då hon är ensambarn och inga 

andra släktingar nämns. Föräldrarna lever i ett mindre samhälle på landsbygden och träffar 

därmed inte Karolina frekvent, men när hon kommer till sitt barndomshem och till sina 

föräldrar mår hon som bäst. Den gemenskap och trygghet hon känner med sin familj och det 

lilla samhället gör att hon känner sig hemma. 

Det var en allomfattande lycka som för henne låg djupt förbunden med tillvaron i villakvarteren. 
Den utgjorde ett eget universum, med sin egen dramaturgi, där pappor sammanstrålade på någons 
garageuppfart om någon hade fel på bilen, blev stående och pratade hela kvällar, mammors 
pliktskyldiga deltagande i en entusiastisk grannes återkommande tupperwarepartyn, barnkalasen, 
midsommarfirandena vid hembygdsgården. (Bohman 2016:138) 

Det samhälle som beskrivs här präglas av en tydlig grannsämja och trygg gemenskap. En 

plats där det är enkelt att känna sig som hemma och som sällan går igenom några drastiska 

förändringar är det som speglas i Karolinas återgivelse av barndomshemmet och byn där hon 
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växte upp. Detta fick henne att känna sig hemma, i kontrast till bristen på hemtrevnad och 

trygghet i lägenheten i Stockholm. Detta är dock ett sammanhang hon inte längre är en del av, 

då hon valt att prioritera karriären och livet i huvudstaden. 

På arbetet har hon vissa kollegor hon umgås med mer frekvent, även utanför arbetstid. 

Framförallt en annan professor, Peter Tallfalk, har hon en vänskapsrelation med och önskar 

ibland att det fanns något mer än vänskap mellan dem. Karolina umgås även med Peter och 

hans fru, vilket tidvis får henne att känna sig ensam då hon inte har en partner (Bohman 

2016:72–73). Förutom Peter har hon även andra kollegor som hon träffar ibland, men då 

främst på fester, vernissager och andra arbetsrelaterade sammankomster. Den gemenskap som 

finns i fikarummet på universitetet är något som Karolina gärna undviker, då hon istället 

önskar ha intellektuella samtal som är värda att lägga dyrbar arbetstid på (Bohman 2016:94). 

I och med förhållandet med Karl Johan introducerades Karolina för Stockholms kulturlivs 

innersta krets, där konst, vin och kulturprofiler ständigt diskuteras och analyseras. Karl Johan 

umgicks med rika människor, och det var en umgängeskultur som präglades av dyra resor, 

gourmetmat och storslagna fester (Bohman 2016:40). Hon fick därmed ingå i en grupp och till 

viss del samhällsklass som var obekant för henne, kvinnan från bruksorten på landet som 

skapat sig en ny identitet i storstaden. Detta var en kultur i vilken hon inte kände sig hemma 

och en gemenskap hon inte längre ingår i efter uppbrottet med Karl Johan. 

Karolina upplever i perioder livet, och det hon valt att ägna sig åt, som meningslöst. I 

umgänge med andra gör sig denna upplevelse av meningslöshet och uppgivenhet gör sig ofta 

påmind. Huvudsakligen vid umgänge med andra par och vid åsynen av andras relationer blir 

Karolina påmind om den brist på förbindelser hon upplever i sitt eget liv samt de förhållanden 

hon varit en del av, men sedan förlorat. När hon bestämt sig för att lämna sin före detta sambo 

ångrade hon att hon inte gjort det tidigare. Karolina beskriver hur hon stannat i ett förhållande 

utan kärlek och fungerade gemenskap på grund av en anledning hon inte kan påminna sig om. 

Detta fenomen, att stanna kvar i ett icke-fungerande förhållande trots bristen på kärlek och 

kommunikation, sammanfattas i Karolinas tankar: ”På något sätt hade hon känt hela tiden att 

det hon hade med Karl Johan inte var vad hon egentligen ville ha, och ändå hade hon stannat” 

(Bohman 2016:71). 

Denna längtan efter gemenskap och sökandet efter trygghet resulterar även i sökande och 

längtan efter mening i en till synes meningslös tillvaro. Karolina söker trygghet genom 

konstant närvarande tillflykter snarare än mänskliga relationer. Detta tar sig uttryck i besök på 

museer och andra kulturella platser, som för henne bidrar till ett lugn och en känsla av 

trygghet.  
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Hon promenerade gångvägen bort till Naturhistoriska riksmuseet nästa dag, stannade framför den 
massiva huskroppen. Huvudbyggnaden med sin kupol var imponerande, men det var helheten hon 
uppskattade mest, flyglarna som ramade in gården framför museet och skapade ett rum i mitten. 
När hon stod där tyckte hon att det kändes som att byggnaden ville omfamna henne, att den 
sträckte ut sina armar i en kärleksfull men uppfordrande kram. Det var en byggnad hon hade velat 
tillbe en gud i. Om hon hade trott på en gud. (Bohman 2016:85) 

När hon besöker Naturhistoriska riksmuseet beskrivs besöket som en närmast religiös 

upplevelse, där hon upplever att vistelsen i byggnaden själv utgör en omfamning. Detta kan i 

sig också bidra till en form av gemenskap. Att själva hennes arbete i form av forskning och 

kultur upptar mycket tid och tankekraft samt att hon till stor del faktiskt väljer sitt arbete före 

gemenskap med andra människor tyder på att hon finner en viss sorts gemenskap i umgänget 

med sitt arbete. 

7.2.4 Meningslöshet i tillvaron 

En upplevelse av meningslöshet i tillvaron är något som Karolina ofta uttrycker, främst i 

samband med ensamhet och en jämförelse med hur livet var när hon fortfarande levde i ett 

fast förhållande. Hon uttrycker att när hon levde tillsammans med en annan människa var det 

lättare att känna en meningsfullhet i vardagen, då det exempelvis var någon som väntade på 

henne vid frukosten. När det funnits en plan för dagen och någon som räknade med att hon 

skulle genomföra sin del av överenskommelsen var det även lättare att finna motivation till 

effektivitet och produktivitet. Karolina menar att hon, när hon är ensam, kan ha svårt att hitta 

en anledning till att stiga upp ur sängen på helgerna och anledning till att söka aktiviteter 

utanför lägenheten, då ingen märker huruvida hon gör någotdera (Bohman 2016:54). 

Vad skulle hon bli ihågkommen för? Kanske utan såväl avkomma som partner, vad hade hon då 
gjort för avtryck i världen? Det hon hade skrivit om intresserade inte många. Kanske borde hon 
skriva mer. Kanske borde hon skriva något verkligt radikalt. Hon borde åtminstone uttrycka sin 
åsikt de gånger hon hade en [...]. Om allt ändå var dömt att gå under var det minsta hon kunde göra 
att skriva vad hon tyckte. (Bohman 2016:109) 

Dessa tankar kommer till Karolina efter att hon fått reda på att hon inte var gravid och även 

efter att hon lämnat sin sambo. Att vilja bli ihågkommen för något och uppnå något viktigt 

med sitt liv kan upplevas som en naturlig drift hos människor. Det som uttrycks i citatet ovan 

kan läsas som att om människor inte lämnar efter sig någon som kan föra deras minne vidare 

behöver de utmärka sig på annat sätt, genom sitt arbete eller sina resonemang. Kanske 

framförallt hos en människa som Karolina, som ägnat sitt liv åt sin forskning och låtit arbetet 

prioriteras över familjebildande och vänskapsrelationer, får avtrycket i vetenskapen eller 
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historien ytterligare betydelse eftersom det är resultatet av arbetet hon har att visa upp som sin 

livsfrukt. 

7.2.5 Sökande efter trygghet 

Längtan och sökande efter trygghet är ett tema som både fungerar som både komplement och 

motsättning till ensamhet i romanen. På samma gång kan det även ses som kompletterande till 

den meningslöshet Karolina känner inför sin vardag då hon upplever tillvaron som 

meningslös och tom utan någon att dela den med. Hon observerar andras gemenskap och 

längtar efter den trygghet som den innebär. 

Hon drack långsamt några glas vin medan uppdateringarna flimrade förbi, betraktade alla dessa 
världar som var koncentratet av de liv som människor runt omkring henne levde, föll tillslut in i ett 
tillstånd som var en blandning av tacksamhet och uppgivenhet. Inget som någon gjorde utövade 
någon större lockelse på henne, och ändå längtade hon efter precis det, efter ett tillstånd av 
normalitet och trygghet. (Bohman 2016:52) 

Följandet av sina bekantas liv på sociala medier leder i Karolinas fall till upprördhet och 

irritation, även om hon verkar närmast beroende av att hålla sig uppdaterad om vännernas 

livshändelser. Hon blir irriterad över vad de bekanta anser vara värt att dela med sig av, 

eftersom det leder till en känsla av meningslöshet kring det hon ägnar sitt eget liv åt. Karolina 

publicerar inte någonting om sitt eget liv, då hon inte vill visa att hon är ensam och eftersom 

hon inte upplever att hon gör något som är värt att dela med sig av. Hon uttrycker själv att hon 

inte lockas av de, i hennes ögon, meningslösa aktiviteter vännerna ägnar sig åt. Hon längtar 

trots detta efter det tillstånd av normalitet och gemenskap som aktiviteterna verkar innebära 

(Bohman 2016:52–53). 

Den trygghet Karolina längtar efter har hon till viss del i romanens början tillsammans med 

sin älskare Anders. Hon eftersträvar inte bara den fysiska närheten, utan även det ömsesidiga 

förtroende de kunde visa varandra, och den gemenskap de delade fungerade som en 

förlängning av den primära fysiska attraktionen. För henne finns en frihet i att kunna blotta 

sitt inre för en människa man inte har några andra förbindelser till, någon som det inte finns 

någon planerad framtid med och som hon kan skiljas från när kvällen är slut. De är inte 

beroende av varandra och behöver inte mötas i en vardag där ärliga bekännelser kan användas 

mot den andre, inte heller behövde de oroa sig för att skrämma bort varandra med sin 

sårbarhet (Bohman 2016:46–47). 

Karolina ifrågasätter vad man som människa har att tro på när tillvaron upplevs som 

meningslös och tom. Hon lever hellre livet i sitt eget huvud med sina egna tankar än att 



 

22 

frikostigt dela med sig av dessa till andra människor, ändå finns en längtan till något mer och 

en tro på något annat. När hon befinner sig i sin hemstad där omgivningen upplevs familjär 

finns en trygghet, men denna trygghet passar inte henne och den hon utvecklats till längre. 

Hon hade alltid skrämts av utopier, av den typ av uppfordrande och kompromisslös välvilja som 
huskropparna framför henne signalerade, men kanske var det en dålig reaktion, helt fel för någon 
som hon, med hennes temperament och psykologiska disposition, någon som alltför lätt gick ner 
sig i sina egna känslor som i det mest stinkande träsk. Något borde man ju tro på, något större än 
sig själv. Vad borde man tro på i brist på Gud, i brist på ideologier och gemenskaper? (Bohman 
2016:173–174) 

Detta citat kan illustrera det sökande efter mening som finns hos människor. En känsla av 

större mening i tillvaron behövs ofta för att motivera sina livsval och känna trygghet. Den 

trygghet som tidigare funnits för Karolina i hemstaden har förändrats i takt med att hennes 

livssituation och personlighet förändrats. Hon söker efter gemenskap och mening för att inte 

känna en meningslöshet i tillvaron, men eftersom hon inte är religiös eller tillhör en större 

gemenskap finns det inget naturligt forum att vända sig till. 
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8. Diskussion och slutsatser 

I följande kapitel kommer den litteraturvetenskapliga analysen av Aftonland att diskuteras i 

förhållande till teoretiska utgångspunkter och teoretikers tankar i form av Giddens, Bauman, 

Berggren och Trägårdh. Denna diskussion har en tematisk indelning i likhet med föregående 

analyskapitel och avslutas med en sammanfattande del där slutsatser dras och uppsatsens 

frågeställningar besvaras. 

8.1 Kärlek till sig själv och andra 

I Sverige anses oberoende och individualism utgöra en förutsättning för kärlek och 

fungerande relationer enligt Henrik Berggren och Lars Trägårdh. Som individ ska man vara 

självförsörjande och inte vara beroende av någon annan, ekonomiskt eller juridiskt. Endast 

när människor är fullständigt individualiserade och oberoende av omvärlden kan de hänge sig 

åt relationer och kärlek till andra människor (Berggren & Trägårdh 2015:68–69). Detta 

synsätt på kärlek och oberoende kan även ses i Aftonland då Karolina ständigt strävar efter att 

skapa ett eget liv där hon sätter sina egna ramar för förhållande och förhållningssätt till 

omvärlden. Hon är ur en juridisk och ekonomisk synpunkt ytterst självständig då hon har ett 

eget boende, en karriär med utvecklingspotential och är utan ekonomiska bekymmer. Utifrån 

dessa parametrar är hon oberoende och individualiserad och är därför, utifrån Berggrens och 

Trägårdhs teori, idealiskt lämpad för att ingå i ett förhållande med en annan oberoende individ. 

Karolina kan även ses som självständig i sättet hon förhåller sig till andra människors 

åsikter om henne och hur hon förhåller sig till sig själv. När omgivningen försöker ge henne 

råd inför hur hon ska fortsätta efter uppbrottet med sambon är hon skeptisk och vill inte ta 

emot dessa samt motsätter sig åsikter uttryckta av människor som inte har insyn i hennes 

privatliv. Denna attityd förekommer även i förhållningssättet till utseende och åldrande; hon 

ser ut så som hon ser ut och förväntar sig att omvärlden ska godta detta. 

Mot omvärlden upprätthålls denna självsäkra och oberoende fasad och dessa tankar 

existerar även bakom fasaden, även om stunder av tvivel och uppgivenhet också förekommer. 

Karolina vill gärna uppfattas av andra och uppfatta sig själv som stark, självsäker och 

opåverkad av samhällets förväntningar och ideal. Trots detta finns stunder då hon inte är 

oberoende och självständig, ibland vill hon kanske inte ens vara det. 
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Berggren och Trägårdh (2016:123) menar att denna ständiga strävan efter oberoende av 

medmänniskor och inställningen att förmå hantera livets prövningar på egen hand gör 

svensken fattig. Att inte vilja förlita sig på andra människor och ständigt behöva forma sina 

egna ståndpunkter gentemot omvärlden kan leda till ensamhet och otrygghet. Mot denna 

bakgrund framstår Karolina som osäker i sig själv, men stark och självständig mot omvärlden. 

Hon jämför sig även med andra människor gällande såväl utseende som karriär och livsval, 

vilket också leder till en osäkerhet inför det hon själv uppnått och strävar mot, samt en 

ensamhet vid hanterande av denna osäkerhet. 

8.2 Ofrivillig och självvald ensamhet 

Eftersom vårt samhälle är utformat så att alla människor ständigt är fria att välja bland 

oändligt många möjliga utfall för vardagen har individer i stor utsträckning möjlighet att välja 

huruvida de vill vara ensamma eller inte. Dock menar Bauman (2002:176) att människor till 

slut blir individualiserade till den grad att de förlorar en del av sin socialisation och därmed 

måste utforma sig själva som sociala varelser i ett individualiserat samhälle. Människan 

frigörs härmed från sin nedärvda sociala karaktär och individens identitet förvandlas från 

någon givet till en uppgift att utföra. I denna process kan därmed frambringa otrygghet och 

ensamhet hos individerna och denna ensamhet är inte alltid självvald. 

Karolina har i början av romanen valt att lämna sin sambo och börja om i en egen lägenhet, 

därmed har hon gjort ett val som påverkar hennes samvaro med andra. Hon har valt sin 

ensamhet i och med att hon lämnat Karl Johan. Denna självvalda ensamhet leder så 

småningom till en ofrivillig sådan. Detta gör också att hon ifrågasätter övriga livsval hon gjort, 

som också bidragit till att bana denna ensamhetens väg. 

Det är i denna spänning mellan självvald och ofrivillig ensamhet, samt följderna av de val 

människor gör, som motsättning och balans mellan trygghet och frihet exemplifieras. Om 

individen väljer trygghet, alltså i Karolinas fall att stanna kvar i ett olyckligt förhållande för 

att undvika ensamhet och övergivenhet, så väljs friheten, det vill säga att bryta sig loss och ha 

möjligheten till ett nytt och mer välfungerande förhållande, per automatik bort. 

När Karolina och Karl Johan fortfarande levde tillsammans kunde Karolina bibehålla en 

balans mellan frihet och trygghet genom att vara otrogen med älskaren Anders och även välja 

att spendera tid med arbete för att undvika hemmet. På så vis hade hon möjligheten att ha sin 

frihet i sin älskare och sitt arbete, medan hon fortfarande hade tryggheten kvar i sin sambo. 

När affären sedan bröts upp stördes denna balans och Karolina valde att prioritera frihet. 
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Hur individer väljer att uppvisa sitt liv och sin identitet på såväl sociala medier som i 

verkligheten är också något som Karolina reflekterar över. Att personer själv får skapa sin 

identitet och välja dels hur de vill vara och vad de vill förknippas med och dels hur de vill 

visa upp denna identitet för omvärlden är ett modernt fenomen. Något som var ett vanligt 

fenomen runt sekelskiftet 1900, i modernismens början, var att människor skulle bli det som 

var bestämt för dem. Identiteten var inte så intimt förknippad med den inre personligheten 

som den är idag (Giddens 1996:115). Skapandet av en identitet är idag ett fenomen som leder 

till osäkerhet och ensamhet, då människor blir osäkra på, inte bara vem de är, utan vem de vill 

göra sig till. 

Detta syns också i Karolinas reflektioner om det liv människor i hennes närhet delar med 

omvärlden på sociala medier. Människor är rädda både för att visa sig sårbara och för att bli 

sårade på grund av sina livsval och väljer då att endast visa upp en del av sig själva. Så även 

Karolina, i form av det hon benämner som självbevarelsedrift. I sitt resonemang uttrycker hon 

även exempel på det fenomen relaterat till identitetsskapande som Giddens framhåller om 

bristen på en rättvis och kompensatorisk mekanism i samhället, då man istället får det man har 

genom hårt arbete eller tur. 

8.3 Gemenskap 

Giddens poängterar individens möjlighet till identitetsskapande i det moderna samhället. 

Människor är inte längre bundna vid en historisk tradition i förhållande till klass, religion och 

yrke, och kan utifrån detta enkelt utföra klassresor och relativt fritt välja vilket liv de vill leva. 

Genom detta kan även individer till viss del välja vilka sammanhang och gemenskaper de vill 

ingå i och förknippas med (Giddens 1996:165). 

Karolina, ursprungligen från en liten bruksort på landsbygden, har följaktligen haft 

möjligheten att göra denna klassresa till Stockholms innerstad och även göra akademisk 

karriär. Genom sin sambo Karl Johan och kontakter inom konstvärlden har hon erhållit 

inträde i den närmst esoteriska gemenskap Stockholms kulturkretsar utgör. Trots detta 

exklusiva tillträde är detta sällskap inget hon känner sig hemma i och den identitet hon skapat 

för sig i kulturvärlden upplevs fortfarande som främmande. Den gemenskap hon finner 

trygghet i och som hon egentligen vill spendera tid med är den i byn där hon växte upp, hos 

vänliga grannar och föräldrar som tar hand om henne. 

Även denna längtan efter omhändertagande och trygghet överensstämmer med Giddens 

tankar om identitetsskapande i moderniteten, då han menar att det faktum att individen måste 



 

26 

bygga upp sin identitet utan en historisk grund eller trygg referenspunkt kan leda till en 

ontologisk otrygghet. Bristen på en fast utgångspunkt blir då grundande för en otrygghet och 

osäkerhet inför såväl individens tillvaro som dess identitet (Giddens 1996:136). 

En ontologisk otrygghet kan även upptäckas hos Karolina där hon i brist på trygghet i den 

konstruerade tillvaron i Stockholm söker sig tillbaka till den plats hon kommer ifrån och den 

tillvaro hon fått lämna hemma i Gusum. Hon söker sig också till andra fasta gemenskaper som 

inte är beroende av andra människor, exempelvis söker hon sig till museer och till arbetet där 

hon kan känna trygghet och gemenskap med byggnadens stabilitet och förmågan att 

kontrollera sitt arbete. I vissa fall blir det tydligt för läsaren att hon tidvis väljer gemenskap 

med kultur och arbete framför gemenskap med människor, de tillfällen hon själv benämner 

som att hon är otrogen med sig själv. 

8.4 Meningslöshet i tillvaron 

Eftersom frihet i det moderna samhället till viss del innebär osäkerhet och otrygghet kan detta 

också innebära en känsla av meningslöshet. När människor upplever tillvaron och sina livsval 

som diffus och osäker kan det leda till en känsla av meningslöshet och att de inte bidrar med 

något av vikt till omvärlden. Bauman uttrycker det som att individen själv måste forma sin 

framtid och gör detta utifrån sitt nuvarande tillstånd, och i det sammanhanget citerar han 

Bourdieu: ”För att forma framtiden behöver man ha grepp om nuet” (Bauman 2002:139). Han 

menar också att detta grepp om nuet är bristande i dagens samhälle och detta kan i sin tur 

resultera i känslor av meningslöshet, i avsaknad av en konkret identitet (Bauman 2002:139–

140). 

Denna upplevelse av meningslöshet finns i Aftonland och kommer upp till ytan när 

Karolina börjar ifrågasätta sina livsval och därmed de val hon gjort för att forma såväl sin 

nutid som sin framtid. Hon menar att det hon åstadkommer genom sin forskning, som hon 

valt att prioritera framför familjebildande och relationer, är meningslöst i jämförelse med 

frukten av andras liv som hon menar lämnar efter sig något meningsfullt i form av barn och 

familj. 

Även relationer till andra och andras beroende av henne motiverar Karolina till att känna 

meningsfullhet i vardagen och vara mer produktiv än om hon är ensam och inte har någon 

som märker huruvida hon åstadkommer något eller inte. Av detta resonemang framgår att hon 

enligt Berggrens och Trägårdhs teori inte vill vara helt individualiserad, eftersom hon genom 
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andra känner meningsfullhet i livet snarare än genom det individuella självförverkligande 

hennes arbete innebär. 

Karolinas resonemang går linje med Berggrens och Trägårdhs, då även de menar att det 

yttersta självförverkligandet i det svenska samhället är kärleken och ett ömsesidigt oberoende 

(Berggren & Trägårdh 2015:124). För att uppnå kärlek krävs dock att man som människa är 

individualiserad och om man som Karolina är en individualiserad människa, men trots detta 

inte fått kärlek och gemenskap kan en ensamhet och meningslöshet uppstå. 

8.5 Sökande efter trygghet 

Karolina observerar andra människors liv genom sociala medier och menar att det de ägnar 

sina liv åt egentligen är meningslöst, även om det bidrar med en trygghet i tillvaron och 

genom det bli något hon längtar efter. Hon vill inte ha den närhet och begränsning en familj 

innebär, då hon önskar behålla sin frihet. Trots detta vill hon ha tryggheten i att ha någon hon 

vet att hon kan ty sig till och spendera tid med när livet är svårt. I linje med Baumans teori har 

hon prioriterat frihet framför trygghet när det gäller familjeförhållanden, men betraktar och 

till viss del avundas andra som snarare prioriterat tryggheten. I detta kan också ses hur hon 

strävar efter en balans mellan trygghet och frihet i likhet med den som Bauman beskriver. 

Människor behöver såväl trygghet som frihet och tvingas därmed prioritera mellan dessa för 

att uppnå en balans i tillvaron (Bauman 2002:55). 

Karolinas förhållande med Anders var enligt dessa parametrar det idealiska förhållandet 

för henne; han är gift och har barn och kan därför inte utsätta henne för en kvävande 

tvåsamhet, samtidigt som hon fortfarande har en trygghet i honom att komma tillbaka till. 

Hon fann även frihet i detta förhållande, då hon kunde dela med sig av sina tankar och sådant 

hon normalt sätt endast håller för sig själv med honom utan att oroa sig för att bli dömd. 

Varken han eller hon behövde sätta upp en fasad för sin sårbarhet vilket enligt Giddens 

(1996:115) kan ses om ovanligt i dagens moderna samhälle, då människor uppfattar sig som 

sårbara utifrån sina egenkonstruerade identiteter. 

Med tanke på att människor enligt Giddens (1996:42–46) behöver överge traditioner i form 

av religions-, klass- och yrkestillhörighet för att konstruera sina egna referenspunkter och att 

detta kan leda till osäkerhet och förvirring är det förklarligt att Karolina ifrågasätter vad man 

ska tro på i brist på mening i tillvaron. Hon längtar efter något mer och något större som kan 

skänka henne mening och ge henne något att känna tilltro till. Giddens menar att i det 

moderna samhället behöver människor känna tilltro till något som är överlägset dem, om det 
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så är religiöst, politiskt eller kunskapsmässigt. Tilltro till vetenskapliga experter har ökat i 

modern tid, i likhet med nyandligt sökande, vilket kan upplevas som ett sökande efter 

trygghet och något större att se upp till i samhället (Giddens 1996:84–86). 

Detta sökande efter trygghet och mening som beskrivs av Karolina i Aftonland kan 

betraktas som en jakt på validitet för de livsval som individer gör och den identitet som 

skapas. Den ontologiska otryggheten kan motverkas genom att söka efter en extern faktor att 

använda som utgångspunkt och en fast förankring att förhålla sig till såväl den egna 

identiteten som omvärlden utifrån. 

8.6 Slutsatser 

Denna uppsats syftar till att undersöka vilka övergripande teman som kan urskiljas i Therese 

Bohmans roman Aftonland (2016) och hur dessa teman kan relateras till sociologiska teorier 

om modernitet och individualism. Alltså utforskas och analyseras teman som ensamhet, frihet 

och gemenskap utifrån Giddens, Berggrens och Trägårdhs samt Baumans teorier om dessa 

teman i en modern kontext. 

I den litteraturvetenskapliga analysen och diskussionen av denna fastslås att Baumans teori 

om det individualiserade samhället och den frikoppling från tradition och nedärvda sociala 

förhållningssätt som modernt identitetsskapande innebär förekommer i Aftonland genom 

Karolinas frikoppling dels från sin uppväxt i bruksorten Gusum och dels från sambon Karl 

Johan och den trygghet som förhållandet innebar. Karolina har valt att prioritera singellivets 

och storstadens frihet framför den trygghet som ett förhållande och livet i hemstaden kan 

innebära. Därigenom väljer hon också bort gemenskapens trygghet och prioriterar en 

individualiserad livsstil oberoende av omvärlden. 

Spänningen mellan frihet och trygghet i romanen illustreras således av den ensamhet, 

självvald och ofrivillig, som uppstår när individer väljer att prioritera frihet framför trygghet. 

Genom att eftersträva en balans mellan frihet och trygghet riskerar individen att bli ensam. I 

Karolinas fall var ensamheten till en början självvald, då hon valde friheten i att bryta sig loss 

från ett icke-fungerande förhållande, men detta bidrog till att balansen mellan frihet och 

trygghet inte bibehölls och en längtan efter trygghet i gemenskap utvecklas. I samband med 

denna strävan efter balans utvecklas också en spänning mellan ensamhet och gemenskap, då 

balansen mellan frihet och trygghet till viss del relateras till balansen dessa två begrepp. 

Spänningen mellan ensamhet och gemenskap gestaltas följaktligen även i Karolinas strävan 
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efter såväl frihet som trygghet och kan anknytas till den osäkerhet inför tillvaron som uppstår 

hos henne under berättelsens gång. 

Med Giddens kan man betrakta den ensamhet och osäkerhet vilken Karolina upplever inför 

både sitt eget liv och omgivningen som en modern erfarenhet. Såväl frihet och trygghet som 

ensamhet och gemenskap är motsatspar som individer ständigt strävar efter att balansera. I det 

moderna samhället finns en valfrihet som gör att människor har möjlighet att konstruera 

samtiden tillsammans med de normer och värderingar som är rådande. Detta bidrar till att 

normfrihet och individualism blivit en rådande norm som i sin tur innebär ett upphävande av 

tradition som frihetsbejakande. 

I romanen såväl som i dagens samhälle kan sökandet efter en extern faktor som människor 

kan ha tilltro till och använda som utgångspunkt, oavsett om det handlar om religion, politik, 

vetenskap eller gemenskap, ses som en längtan bort från modernitet och individualism. Hos 

Giddens (1996:84–86) kan det konstateras att i takt med att samhället moderniseras ökar 

också den ontologiska otryggheten. Strävan efter balans mellan frihet och trygghet i 

individens identitetsskapande kan i själva verket potentiellt ses som en längtan efter och 

skapandet av en tradition för att etablera en trygg utgångspunkt. 

En kritik av denna modernitet kan upptäckas såväl i Bohmans Aftonland som hos de 

teoretiker som används i diskussionen. Den flanörkaraktär som Karolina utgör observerar 

kritiskt sin omvärld och samtid för att därigenom komma att till viss del distansera sig från 

den. Karolina betraktar tidvis omgivningen som en observatör utan att själv delta och 

upplever sig därför förhålla sig kritiskt till omvärlden, detta trots att hon till stor del själv kan 

uppfattas som en del i de fenomen hon är kritisk till. Denna aspekt av analysen 

överensstämmer även med det Escarpit (1968:42) uttrycker kring samtidens ständiga 

påverkan och författarens oförmåga till komplett objektivitet i förhållande till den. 

I relation till den tidigare forskning som påträffats inom området kan ses att analysens 

resultat till viss del instämmer vad Hägg (1987:282) menar kunna ses som bortvändande från 

gemenskap i Strindbergs individualiserade samhällskritik, då individen skulle vara fri från 

samhällets normer och frita sin integritet. Individens frihet framhävs enligt Hägg (1987:278) i 

den svenska litteraturen och detta instämmer även i vad denna analys visar, då Bohman (2016) 

i Aftonland framhåller Karolinas frihet och dess påverkan på hennes liv och mående. 

Hermansson (2006:120) upptäcker i sin litteraturvetenskapliga analys en brist som trygghet 

och stabilitet som följd av individualism och hävdar att modernitetens föreställningar om 

identitetsskapande även framhålls i de undersökta romanerna. Även detta kan ses anknyta till 

resultaten av undersökningens analys, där det paradoxala förhållandet mellan frihet och 
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trygghet framhävs och diskuteras. Därigenom kan det konstateras att forskning från såväl 

Hägg som Hermansson ytterligare förstärker analysens resultat. 

Gestaltningen av denna moderna ensamhetens paradox kan tolkas som en samhällskritisk 

ansats av Bohman. Hon hävdar själv att romanen kan sägas behandla sökande efter trygghet 

och brist på lojalitet i dagens moderna samhälle (Svensson 2016). Spänningen mellan 

trygghet och frihet som gestaltas genom ensamhetens konsekvenser och Karolinas samtidiga 

strävan efter och kritik av individualisering kan ses som en form av kritisk framställning av 

det moderna samhället. 

Denna uppsats bidrar till forskningsområdet inom såväl samtidslitteratur som 

samhällskritik och identitetsskapande genom de kritiska drag som synliggörs genom den 

litteraturvetenskapliga analysen och diskussionen. Analysen bedrivs med en hermeneutisk 

forskningsansats och därmed bygger på forskarens personliga tolkningar, detta kan anses 

sänka generaliserbarheten. Däremot ger det faktum att Bohmans associerats med andra 

samtidsskildrande författare så som Houellebecq och Knausgård grunder för vidare forskning 

inom området och en möjlig jämförelse mellan samhällsskildringar och samtidskritik 

förekommande hos dessa olika författarskap. Även vidare forskning inom identitetsskapande 

och individualism är relevant att överväga, inte minst på grund av dessa ämnens närvaro hos 

unga människor i samhället och de didaktiska implikationer denna uppsats bidrar med. 
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9. Didaktisk reflektion 

Svenskundervisningen för gymnasiet ska enligt Skolverkets publikation Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 leda till nyfunna och 

nyanserade tankesätt hos eleverna kring litteratur och samhälle. Undervisningen kring 

skönlitteratur har som syfte att vara en källa till självinsikt och leda till förståelse för 

individers tankesätt, erfarenheter och livsvillkor. Litteratur skildrande olika tider och 

samhällsstrukturer ska tillsammans med författare av olika kön och kulturer ska även 

integreras i undervisningen (Skolverket 2011:160–161). 

Therese Bohman är en författare som utifrån Skolverkets krav på en varierad och 

mångsidig undervisning framstår som högst aktuell att medtas i svenskundervisningen. Då 

litteratur från olika tider och olika genrer samt författare av olika kön och kulturer ska ingå i 

undervisningen kan Bohmans Aftonland, som svensk samtidslitteratur skriven av en kvinna, 

fungera som kontrasterande till litteraturhistoriens klassiker. 

Det är min personliga erfarenhet att samtidsskildrande skönlitteratära verk och författare 

sällan förekommer i läroböcker inom svenskämnet för gymnasieskolan. Detta är något som 

kan förändras genom att inkludera samtidsromaner och idéromaner som Aftonland i 

undervisningen. Med tanke på litteraturens tidsmässiga variation bör i undervisningen även 

nutida romaner ingå, för att bidra med perspektiv på såväl samtidslitteratur som aktuella idéer. 

De didaktiska implikationer som framkommit i samband med arbetet tyder på att romanen 

kan användas i litteratursamtal och för att generera reflektioner kring samtiden och 

identitetsskapande hos eleverna. Tengberg (2011) beskriver sex olika läsarter, det vill säga 

olika metoder för att närma sig texten i samtal och analys. Det som är åtskiljande mellan 

dessa läsarter är vad som läsaren fokuserar på vid läsning och samtal och alla läsarter är inte 

till samma grad lämpliga att applicera på samma texter (Tengberg 2011:195–197). 

Läsarterna som framstår som tydligast applicerbara som metoder vid arbete med Aftonland 

i klassrummet är framförallt den betydelseorienterade, den subjektsorienterade och den 

intentionsorienterade läsarten. Vid en betydelseorienterad läsart fokuseras läsningen kring 

tematik och implicita tecken i texten, alltså kan denna läsart användas för att tillsammans med 

eleverna utföra en tematisk analys och diskussion liksom den som utförts i denna uppsats. 

Romanens relation till läsarens liv och erfarenheter lyfts fram vid en subjektsorienterad läsart, 

som kan användas i syfte att relatera elevernas personliga erfarenheter och emotionella 

respons till den lästa texten. Den intentionsorienterade läsarten i sin tur fokuserar på 
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författarens intention med det skrivna och existentiella frågor som kan relateras till texten. 

Denna läsart kan även den användas för att framhäva tematik och relatera detta till samtiden 

och tankesätt aktuella för såväl eleverna som samhället i stort. 

De diskussioner kring identitetsskapande, ensamhet och individualism som framkommer 

ur denna undersökning är synnerligen aktuella för ungdomar i gymnasieålder som är mitt 

uppe framtidskonstruerande och i skapandet av sin egen identitet. Trots att Bohmans roman 

behandlar karaktärer som är äldre än eleverna och en livsstil som i nuläget är långt ifrån deras 

kan ändå de övergripande teman som framkommer vid läsning och diskussion vara ytterst 

relevanta. Att skapa sig en identitet och själv inneha makt att bestämma över sin framtid är 

något som utgör en grund för osäkerhet och oro oavsett ålder och livssituation, detta är 

således också ett ämne som bör diskuteras i klassrummet. 
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Sammanfattning 

Therese Bohman har mottagits som en lovande författare av i medierna och kulturdebatten. 

Hennes tidigare romaner har nominerats till och även vunnit flertalet litteraturpriser. Hon har 

utmärkt sig genom att uttrycka uppseendeväckande åsikter och en vilja att beskriva kvinnliga 

tankevärldar utan de vedertagna feministiska perspektiven samt en kritik av det moderna 

samhällets förhållande till ensamhet. Syftet med denna uppsats är att undersöka spänningen 

mellan frihet och trygghet respektive ensamhet och gemenskap som typiskt moderna 

erfarenheter i Therese Bohmans samtidsroman Aftonland (2016). Studien syftar till att relatera 

dessa teman till viss kritik av det moderna samhället genom sociologiska teorier om 

modernitet och individualism.  

Tidigare forskning visar att området för individualism och modernism i samtidslitteratur är 

tämligen outforskat och forskningsöversikten snarare fokuserar på nära relaterade områden 

för att erhålla en bred forskningsgrund. Hägg (1987) menar att den svenska individualismens 

ideal inte bara finns i den moderna litteraturen, utan även i det klassiska litterära arvet, och 

behandlar hur individualism kan upptäckas i litteraturen genom de ensamma huvudpersonerna 

som lever ett idealiserat liv i frihet. Hermansson (2006) problematiserar den personliga 

identiteten och konstruktionen och framställningen av denna i 1900-talslitteratur. I de romaner 

som undersöks upptäcks brist på samhörighet, trygghet och stabilitet som en följd av 

individualism. 

Denna undersökning utförs genom en litteraturstudie, där en traditionellt hermeneutisk 

metod används genom litteraturvetenskaplig närläsning av Therese Bohmans roman 

Aftonland (2016). Romanen granskas utifrån en litteraturvetenskaplig analys. Denna analys 

utförs med syftet att beskriva övergripande teman, vilka senare diskuteras utifrån Anthony 

Giddens teori om modernism och identitetsskapande, Henrik Berggrens och Lars Trägårdhs 

teori om den svenska ensamheten samt Zygmunt Baumans teori om samhällets 

individualisering som modernt fenomen. 

Studiens resultat visar att samhällets individualisering och den frikoppling från tradition 

och nedärvda sociala förhållningssätt som modernt identitetsskapande innebär förekommer i 

Aftonland genom Karolinas frikoppling från både sin trygga uppväxt och sitt förhållande. 

Därigenom väljer hon också bort gemenskapens trygghet och prioriterar en individualiserad 

livsstil oberoende av omvärlden. Spänningen mellan frihet och trygghet i romanen illustreras 

således av den ensamhet, självvald och ofrivillig, som uppstår när individer väljer att 
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prioritera frihet framför trygghet. Genom att sträva efter en balans mellan frihet och trygghet 

riskerar sig individen att bli ensam. 

I Karolinas fall var ensamheten till en början självvald, men efter hand utvecklades en 

längtan efter trygghet i gemenskap. Spänningen mellan ensamhet och gemenskap gestaltas 

följaktligen även i Karolinas strävan efter såväl frihet som trygghet och kan anknytas till den 

osäkerhet inför tillvaron som uppstår hos henne under berättelsens gång. Med Giddens kan 

man betrakta den ensamhet och osäkerhet vilken Karolina upplever inför både sitt eget liv och 

omgivningen som en modern erfarenhet och en kritik av denna modernitet kan upptäckas 

såväl i Bohmans Aftonland som hos teoretikerna. Strävan efter balans mellan frihet och 

trygghet i individens identitetsskapande kan i själva verket potentiellt ses som en längtan efter 

och skapandet av en tradition för att etablera en trygg utgångspunkt. 

De didaktiska implikationer som framkommit i samband med arbetet tyder på att romanen 

kan användas i litteratursamtal och för att generera reflektioner kring samtiden och 

identitetsskapande hos eleverna. Tengberg (2011) beskriver sex olika läsarter, det vill säga 

olika metoder för att närma sig texten i samtal och analys. Dessa kan användas för att 

tillsammans med eleverna bearbeta Bohmans roman och diskutera identitetsskapande, 

ensamhet och individualism som förekommer i romanen och är synnerligen aktuella för 

ungdomar i gymnasieålder som är mitt uppe i framtidskonstruerande och i skapandet av sin 

egen identitet. 
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