
Högskolan i Halmstad 

Sektionen för lärarutbildningen 

Svenska 91-120 hp. 

Självständigt arbete, 15 hp. Höstterminen 2011. 

	  

	  

	  

	  

	  

Subkulturer	  i	  litteratur	  som	  läses	  av	  tonåringar:	  
En	  hermeneutisk	  analys	  av	  fem	  litterära	  verk.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 
Handledare: Birgitta Svensson 

Författare: Emma Borg & Kristin Edvinsson 

 

 



	   2	  

Abstract 

This essay deals with the relationship between subcultures and literature. It includes an 
analysis of what adolescents read if they get to choose fiction by themselves. The method 
used in this essay is a hermeneutic method. Five novels are used in the search for subcultures 
and qualities and ideals within them. The essay reveals five specific subcultures, and 
significant features of those are presented in the analysis. These subcultures are represented in 
the five novels, as well as in society in general. 

Furthermore, the purpose of this essay is to inherit deeper knowledge about the different 
subcultures represented among adolescents. The essay tries to challenge teachers to be aware 
of what different subcultures there are and how to use the knowledge about them when 
teaching. 
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1. Inledning 

När man ska välja ett ämne att skriva om i en uppsats är det ofta många tankar som cirkulerar 

i huvudet. Vi var dock eniga om att vi ville skriva om någonting som har att göra med 

litteratur, då detta är en stor del av svenskämnet och ligger oss varmt om hjärtat. Flera 

uppsatser har skrivits tidigare om litteraturundervisning samt vad det finns för utbud av 

litteratur i skolorna. Detta ansåg vi vara relativt mättat, och ville istället göra något nytt. 

Frågan vi då ställde var vad ungdomar läser på sin fritid när de väljer litteratur själva. Vad är 

det som är utmärkande för den litteraturen och vad är det som lockar i dessa verk? 

Därför började vi fråga runt bland ungdomar på högstadiet och gymnasiet vad de läser på sin 

fritid. Många svarade, inte så förvånande, att de läser mycket deckare. Men vi ville komma åt 

de lite mer ”udda” litteraturvalen för att se vilka subkulturer som representerades i dessa. Vi 

ställde därför frågan till flera tidigare VFU-elever samt andra ungdomar. Därefter valde vi ut 

ett axplock av de romaner som de uppgett att de läser på sin fritid. Bland dessa fanns, skräck, 

självbiografier samt idrottsromaner. Vi ansåg att vi hade funnit ett bra urval romaner och 

började genast läsa dessa.  

Som blivande lärare anser vi att det är av stor vikt att känna till vad ungdomar ägnar sig åt, 

även utanför skolan. Om vi som lärare har kompetens kring deras fritidsläsning, tror vi att det 

underlättar för oss när vi ska föra in litteratur även i skolan. Kanske kan vi, med hjälp av vår 

nyfunna insikt, anpassa vår undervisning så att den lockar fler ungdomar. Därför har vi 

genomfört en litteraturstudie där analysen fokuserar på subkulturer, manliga och kvinnliga 

drag samt igenkänningsfaktor i de olika verken.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

I denna uppsats har vi för avsikt att beskriva och analysera litteratur som läses av ungdomar 

på deras fritid. Vårt syfte är att finna huruvida subkulturer är representerade i Cthulhu (1928) 

och Festivalen (1925) av H.P. Lovecraft, En iskall plan (2004) av Gunnar Nordström, Fallet 

Vincent Franke (2010) av Christoffer Carlsson, Vampyrens märke (2009) av P.C. Cast och 

Kristin Cast, Vingklippt ängel (2004) av Berny Pålsson. Vidare undersöker vi huruvida dessa 

kulturer visar sig och vad som är utmärkande för dem. Vi har en intention att i tidigare 

forskning hitta svar på varför dessa verk är intressanta för ungdomarna, och om det eventuellt 

finns några skillnader mellan litteraturen som vänder sig till pojkar respektive flickor. I ett 
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ytterligare steg försöker vi utröna om dessa verk bidrar till ungdomarnas egen 

identitetsutveckling, som är en betydande faktor när det gäller litteraturläsning. Läsning som 

en bidragande faktor till identitetsutveckling ser vi som viktig och användbar i 

undervisningen.  

Forskning uttrycker att igenkänningsfaktorn är viktig för ungdomar när de läser (Ulfgard, 

2002, 27). Därför har vi för avsikt att även undersöka detta i de valda verken. Vi kommer 

således fokusera på att finna generella egenskaper och ideal hos karaktärerna i de valda 

verken, som kan bidra till att igenkänningsfaktorn hos ungdomarna infinner sig. Som två 

blivande svensklärare finner vi ämnet aktuellt och intressant för vårt framtida yrkesliv. Att 

läsning är en stor del av många människors liv är känt sedan tidigare, men för en svensklärare 

är det betydande att även förhålla sig didaktiskt till läsning och i synnerhet ungdomars 

läsning. Bortsett från vårt eget intresse i ämnet och att det känns viktigt för oss att ha 

kompetens om litteraturläsningens olika sidor, står det även tydligt i Lgr11 om vikten av just 

detta: 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I mötet med olika typer av 

texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, 

den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. 

I denna uppsats har vi för avsikt att titta på subkulturer i de valda verken. Det är framförallt 

två frågeställningar vi finner intressanta: 

• Vilka subkulturer finns i de valda verken och vad är utmärkande för dessa 

subkulturer?  

• Vilka egenskaper och ideal hos karaktärerna kan bidra till igenkänning hos 

ungdomarna? 

 

1.2 Disposition 

Inledningsvis i denna uppsats presenteras de mest frekvent använda begreppen för analysen. 

Vi kommer därefter ge en djupare beskrivning av subkulturer och hur skapandet av dessa ser 

ut. I avsnittet om metod presenteras det hermeneutiska förhållningssätt vi använt oss av i vår 

analys. Nästkommande avsnitt innehåller vilka litterära verk vi valt att analysera samt hur vi 

har gått till väga för att välja ut just dessa. Detta följs av en kortare sammanfattning av 

respektive verk. Därnäst presenterar vi den forskning samt de teorier vi valt att förhålla oss 
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till. Uppsatsen fortskrider med en analys som är uppdelad i två avsnitt. Detta avslutas med en 

didaktisk reflektion där vi resonerar kring på vilket sätt denna uppsats kan vara användbar för 

oss som framtida lärare samt yrkesverksamma lärare. Slutligen följer en sammanfattning av 

våra tolkningar och resultat. Här ger vi dessutom förslag på hur fortsatt forskning kring ämnet 

skulle kunna genomföras. 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

I denna uppsats kommer en del begrepp att användas frekvent. Dessa begrepp, anser vi kräver 

en närmare beskrivning för att tydliggöra de definitioner vi har valt att förhålla oss till. Vårt 

viktigaste och mest frekventa begrepp är subkulturer. Dock har vi valt att behandla detta 

begrepp i ett eget avsnitt då det finns mycket att nämna kring detta.  

 

Tonåringar: I denna uppsats kommer begreppet tonåringar att användas frekvent då hela 

uppsatsen utgår från just tonåringars läsning. En av anledningarna till varför vi valt just detta 

begrepp är dels för att vi själva anser att det överensstämmer med den grupp individer vi talar 

om samt att en av de mest refererade forskarna, nämligen Appleyard, använder sig av detta 

begrepp (Appleyard, 1991). För att förtydliga vad som menas med begreppet tonåringar, 

hänvisar vi till Lalander och Johanssons (1999, 14) avhandling: 

När vi talar om tonåren avser vi alltså en avgränsad period i livet som kännetecknas av en spirande 

sexualitet, ett utforskande av det andra könet, idoldyrkan, spänningssökande och av specifika 

konsumtionsmönster. Tonåren utgör en övergångsfas mellan barndomen och det vuxna livet. 

 

Igenkänning: Lars-Göran Malmgren (1986) beskriver igenkänning så här: ”Igenkänning av 

egna eller andras erfarenheter är en entrébiljett till en reception som är öppen mot både texten 

och verkligheten utanför texten” (107). Med detta menar han att om läsaren vill uppleva 

läsning som positiv är just igenkänning viktigt. Detta begrepp kommer att användas i analysen 

då vi tittar på subkulturer och hur medlemmar av dessa skulle kunna identifiera sig med 

litteraturen. Det bör dock betonas att vi inte alltid kommer att koppla igenkänning med en 

positiv upplevelse. Det kan snarare upplevas som negativt att känna igen sig i vissa av de verk 

som analyseras i denna uppsats.  



	   7	  

 

Populärfiktion: Populärfiktion är ett begrepp som används i denna uppsats då vi talar om 

litteraturen som tonåringar ofta läser. Dag Hedman (1994) har skrivit en artikel i 

Nationalencyklopedin om populärfiktion. Där benämner han populärfiktion som ”kiosk-, 

massmarknads-, trivial- eller underhållningslitteratur”. Men han nämner även att denna typ av 

litteratur har ”betydande didaktiska och moraliska inslag, experimentglädje eller 

nyskapande”. Här blir det tydligt att han inte talar om populärfiktion som något negativt. 

Hedman noterar även att ”gränsen mellan populärlitteratur och s.k. högre litteratur anses 

numera flytande, och de flesta verk företer drag av såväl den förra som den senare” (219). 

 

1.4 Subkulturer 

Eftersom utgångspunkten i denna uppsats är att titta på subkulturer i de valda litterära verken, 

är det angeläget att förtydliga och beskriva subkulturens uppkomst och innebörd då detta är av 

stor i vikt i vårt utförande av analysen.  

På 1950-talet hade amerikanska forskare en teori om en gemensam och homogen 

ungdomskultur. Det som ansågs vara typiskt för denna kultur var en extrem konsumtion samt 

fokus på fritidssysselsättningar. Med start under 1970-talet började forskare inse att 

ungdomskulturen kunde ses i olika lager och skiktningar. Man kategoriserade dessa 

skiktningar med hänsyn till social situation, klasstillhörighet, kön, etnicitet samt konsumtion. 

Forskare menade att dessa variationer medförde att ungdomskulturen kunde delas upp i olika 

subkulturer (Lalander & Johansson, 17). Hall & Jefferson m.fl. illustrerar en bild av 

subkulturer så här: ”. . . sub-cultures are sub-sets – smaller, more localised and differianted 

structures within one or other of the larger cultural networks” (13). De tar det även ett steg 

längre och gör en åldersbegränsning inom begreppet: ”When these tightly-defined groups are 

also distinguished by age and generation, we call them youth sub-cultures” (14). En mer 

samtida forskare på området är Chris Barker som definierar subkulturer på följande sätt:  

Groups of persons so labelled who share distinct values and norms which are held to be at variance 

with dominant or mainstream society. Subcultures offer maps of meaning which make the world 

intelligible for its members (392).  

Lalander och Johansson noterar att ungdomar tillhör både en allmän ungdomskultur samt en 

mer unik och självvald kultur (12). Denna unika kultur ser vi som en subkultur, då den 
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beskrivs som en kultur mer specifik än den allmänna. Lalander och Johansson menar även att 

det inom ungdomskulturen förekommer kulturmönster. Dessa kan man se dels i en medial 

kontext och dels genom handlingar. De förklarar den mediala kontexten som att eftersom 

ungdomar faktiskt är just unga, tillhör de en ungdomskultur genom medias fokus på unga 

(11f). När de däremot talar om det vi vill kalla subkulturer, görs tydligare skillnader i form av 

stil, ideal samt genrer. Lalander och Johansson illustrerar på så vis en bild av att samtidigt 

som ungdomsgrupper kan likna varandra kan de även vara varandras motsatser (12).  

Vad som, enligt Lalander och Johansson, är viktigt att komma ihåg är att det finns en 

koppling mellan individen i en ungdomsgrupp, ungdomsgruppen som kollektiv och samhället 

i stort eftersom dessa olika delar följer och påverkar varandra. Denna process benämner de 

som individualisering. De beskriver denna som att man vill tillhöra ett kollektivt sammanhang 

men att man ändå anser det vara viktigt att vidhålla sin egen identitet, frihet samt position i 

gruppen (13). Lalander och Johansson understryker sökandet efter en identitet som extra 

viktig i just ungdomskulturer då ungdomar befinner sig i en livsfas där identitetssökande har 

en central roll (28). I vår analys är detta ett genomgående tema då flera av protagonisterna 

samt läsarna av de litterära verken befinner sig i denna livsfas.  

Grupptillhörigheten påverkas ständigt av det globala samt det lokala. Med detta menar 

Lalander och Johansson att man i dagens samhälle har ett stort utbud av media där musik, TV 

och film intar en stor roll i ungdomars liv (13). Vi är övertygade om att även litteratur bidrar 

till denna påverkan. Detta menar vi eftersom litteratur kommer från olika delar av världen 

samt olika tider. Beroende på vilken subkultur ungdomar tillhör, finns det alltid någon typ av 

litteratur som överensstämmer med denna. Dock påpekar Lalander och Johansson vikten av 

medvetenhet kring förändringar i ungdomsgrupper. Något som är aktuellt idag kan komma att 

bli inaktuellt imorgon. De menar att detta tydligt syns i de olika ungdomsgrupperna då dessa 

förändras i takt med att samhället förändras (21). Dessutom uppmärksammar de vuxna om att 

ha medvetenhet och förståelse för ungdomars kulturer samt vilka uttryck de har. Lalander och 

Johansson hävdar att det är viktigt att vuxna ser ungdomarna och deras kulturmönster som 

meningsfulla för att uppnå tolerans och förståelse. De menar att man genom denna förståelse 

kan upptäcka signaler om ungdomars eventuella ohälsa (27). För oss som blivande lärare har 

ovanstående resonemang ett högt värde då vi anser att medvetenhet kring detta är avgörande i 

arbetet med ungdomar. För att exemplifiera är vampyrer just nu ett mycket aktuellt tema inom 

ungdomskulturen, tack vare filmer och serier så som Twilight och True Blood med flera. Har 
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vi som lärare kunskap om och förståelse för aktuella teman som detta, tror vi att man kan 

förbättra arbetet i skolan, genom att exempelvis införa teman som detta i undervisningen. 

Lalander och Johansson talar om specifika ungdomskulturer. Vi ser, som tidigare nämnts, 

dessa specifika ungdomskulturer som subkulturer inom ungdomskulturen. De beskriver hur 

de olika specifika ungdomskulturerna består av symboler och uttryck. Dessa ses tydligast 

genom språk, jargong, kläder, åsikter samt intressen (47). Genom dessa symboler och uttryck 

som är unika för den specifika kulturen skapar medlemmarna en vikänsla. Dessutom stärks 

gruppen då symbolerna skiljer sig från symboler i andra specifika ungdomsgrupper (29). 

Enligt Lalander och Johansson bidrar gruppens symboler och beteenden till att medlemmarna 

på ett uppfinningsrikt sätt själva är skapare av den bestämda stilen inom den specifika 

ungdomskulturen. Dessa självskapade beteenden rättfärdigar gruppens sätt att agera i olika 

situationer och det är just detta som är kulturskapandet. Ytterligare en positiv effekt av detta 

är att man genom dessa mönster stärker bilden man som individ och/eller grupp vill ha av sig 

själv (45).  

 

1.5 Metod 

Vi vill med denna uppsats analysera den litteratur som vissa tonåringar läser på sin fritid. Vi 

vill även undersöka vad det är med dessa verk som skulle kunna göra att tonåringar finner 

dem intressanta. Således avser vi att genomföra en textanalys av de utvalda verken. 

Undersökningen kommer att baseras på vår egen läsning. För att göra detta har vi valt att 

genomföra den utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Detta innebär att analysen består av 

tolkningar och försök till förståelse, vilka är centrala begrepp inom hermeneutiken (Lendahls 

Rosendahl, 53). Det innefattar även prövning av tolkningar (55). Vi vill undersöka vad de 

valda verken kan betyda för de unga läsarna. Tillvägagångssättet vid en hermeneutisk analys 

är uppdelat i tre delar. Samtliga litterära verk läses tre gånger. Vid en första anblick läses 

verken på ett mer förbehållslöst och icke reflekterande sätt. Under det andra lästillfället tittar 

vi närmare på mönster i verken gällande likheter och skillnader. Den tredje och sista läsnigen 

är av mer analyserade slag, där vi skapar utrymme för reflektioner kring subkulturer i 

litteraturen. Ytterligare en väsentlig anledning till varför vi har valt denna metod är att ett 

hermeneutiskt tolkningsarbete har för avsikt att resultera i en större förståelse för vad ett visst 

fenomen betyder för en viss grupp av människor (52). Det bör dock nämnas att eftersom 

analysen är utförd på detta vis kommer den att innehålla antaganden och förmodanden. Med 
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detta menar Lendahls Rosendahl att det inom ett hermeneutiskt förhållningssätt inte finns 

några generella kriterier för hur tolkningsprocessen bör se ut (50). Våra antaganden är därför 

en del av hermeneutiken som metod. 

Då vi valt att utföra en större litteraturstudie där vi undersöker flera olika faktorer inom 

ungdomslitteratur, fann vi det nödvändigt att läsa verken flera gånger. Därför ansåg vi att en 

hermeneutisk metod lämpade sig bäst för att uppnå detta mål. Dessutom består uppsatsen inte 

av någon undersökning, vilket också är en anledning till varför vi valt denna metod eftersom 

fokus istället kommer ligga på textanalysen. 

Uppsatsen innehåller ett avsnitt där vi går igenom tidigare forskning samt vår teoribakgrund. I 

analysen kommer vi inte att utgå från någon specifik teori. Istället använder vi oss av flera 

teorier för att styrka våra tolkningar av de valda verken. Genom att göra på detta vis kan 

uppsatsen komma att upplevas som tyngre i analysdelen. Detta är ett medvetet val då fokus 

kommer att ligga på de litterära verken.  

 

2. Val av litterära verk 

Uppsatsen har för avsikt att finna subkulturer inom litteratur som vissa tonåringar läser på sin 

fritid. Därför var det för oss viktigt att välja litteratur som tonåringar faktiskt läser. Således 

valde vi att fråga ett urval av skolungdomar i åldrarna femton till arton år, eftersom det är 

denna åldersgrupp vi som framtida lärare kommer att arbeta med. Dessa intervjuer är endast 

gjorda i syfte att få reda på vad tonåringar läser och kommer således inte behandlas i denna 

uppsats.  

Eftersom vårt syfte är att finna subkulturer, valde vi att fokusera på de litterära verk 

tonåringarna nämnde, som på ett eller annat sätt stack ut mer än till exempel romaner ur 

deckargenren.  

 

2.1 Sammanfattning av Cthulhu och Festivalen 

Verken finns i en novellsamling skriven av H.P. Lovecraft med titel Cthulhu 1 (1988). Det är 

en samling noveller i genrerna skräck och science fiction/fantasy. 
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Cthulhu är en novell där läsaren får en händelse återberättad. Den handlar om en samling 

dokument, nedskrivna av berättarens avlidne släkting, som beskriver en konstnärs märkliga 

drömmar. Dessa drömmar består av orealistiska världar och olycksbådande tillstånd. De 

efterföljande dagarna förvärras konstnärens drömmar, vilket leder till att han insjuknar och 

sedan avlider på grund av sitt instabila tillstånd. Släktingen som skrivit dokumenten upptäcker 

efter konstnärens död att dessa drömmar även har förekommit hos andra konstnärer världen 

över där alla har gått samma tragiska öde till mötes. Berättaren läser således dessa dokument 

och detta bildar handlingen i novellen. Novellen slutar med att protagonisten försöker förstå 

och reda ut vad som faktiskt hände dessa konstnärer och vilka eventuella samband som fanns 

mellan dem. En av de stora frågorna han ställer sig är hur någonting uppkommer och hur det 

slutar samt varför. Detta är ingenting läsaren får något svar på men själv kan reflektera över. 

Festivalen är en novell där berättaren återger en självupplevd händelse. Sista raderna i 

novellen beskriver att jaget vaknar upp i en sjukhussäng. Innan detta får läsaren vetskap om 

att jaget befunnit sig i en surrealistisk värld eftersom han har fått ett kall att återvända till det 

förflutna för att möta sina förfäder. Varför han tar sig till denna plats vet inte protagonisten 

själv och därmed får heller inte läsaren någon information om detta. I denna påhittade värld 

skildras miljön som kall, mörk och tyst där skräckinjagande varelser härjar. Under sin vistelse 

på denna plats får protagonisten medverka vid en ritualliknande ceremoni i form av ett tyst 

vandringståg. Tåget går mot kyrkan för att sedan ta sig ner under kyrkans mark där 

orealistiska varelser väntar för att flyga iväg med människorna på ryggen. Varken 

protagonisten eller läsaren förstår varför detta händer. Protagonisten flyr därför undan dessa 

varelser genom att slänga sig i floden. Sedan vaknar han upp på sjukhuset i nutid. 

 

2.2 Sammanfattning av En iskall plan 

En Iskall plan är en ungdomsbok skriven av Gunnar Nordström (2004). Den handlar om 

Robert, en kille i nian, vars liv kretsar kring hockey. Boken utspelar sig under ett fåtal veckor 

då huvudpersonen väntar på besked om han kommit in på det prestigefyllda hockeygymnasiet 

i Ö-vik. Han är en blyg kille utanför hockeyrinken som knappt vågar prata med den söta, 

nyinflyttade tjejen Stella. Men när han kommer ut på isen blir han fylld av självförtroende och 

är överlägsen de andra lagkamraterna både gällande spelteknik men även på ett personligt 

plan. Han påvisar två sidor av sig själv, en svag utanför hockeyrinken och en stark på isen. 
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När lyckobeskedet kommer att Robert har blivit antagen till hockeygymnasiet, handlar 

resterande delen av boken om hans tankar kring de kommande förändringarna i hans liv som 

innebär ansvar, självständighet och ett första kliv in i vuxenvärlden samt det faktum att han är 

ett steg närmare sin dröm om att bli hockeyproffs. 

Boken finns i en serie som handlar om två unga killars väg till en hockeykarriär, av Gunnar 

Nordström. 

 

2.3 Sammanfattning av Fallet Vincent Franke 

Fallet Vincent Franke av Christoffer Carlsson (2010) är en roman som kretsar kring Vincent 

Frankes liv i Stockholms undre värld. Läsaren får följa den morfinberoende Vincents stökiga 

liv som till stor del består av knarklangning och morfinberoende. Under en kortare tid 

förvärras Vincents situation då han blir indragen i diverse kriminella intriger. 

Parallellt med historien om knark och våld skildras även en kärlekshistoria som växer sig 

stark på kort tid. Denna parallellhandling öppnar upp för möjligheten att sympatisera med 

Vincent, trots hans kriminella liv. Romanen får dock ett abrupt slut då Vincent och hans stora 

kärlek Maria, i en tyst överrenskommelse, väljer att avsluta sina liv tillsammans. 

Historien varvas med tillbakablickande berättelser ur Vincents tidiga tonår, där en otrygg 

hemmiljö skildras och en alkoholiserad fader gestaltas. Läsaren får således inte ett svar men 

dock en förståelse för varför Vincents liv ser ut som det gör.  

 

2.4 Sammanfattning av Vampyrens märke 

Vampyrens märke av P.C. Cast och Kristin Cast (2009) är den första boken i en serie om fyra. 

Romanen handlar om ett samhälle där alla människor vet och har accepterat att det finns 

vampyrer. När som helst i en människas liv kan man bli märkt av ”natten” och måste således 

ta sig till internatet för nyblivna vampyrer. ”Natten” är det väsen man som människa blir 

kallad av när man ska bli vampyr. 

Zoey är en ung tjej som drabbas av just detta. Hon kommer till internatet, Nattens hus, kort 

efter att hon blivit märkt. Det som är speciellt med Zoey, till skillnad från övriga nybörjare är 
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att hon har en stor kapacitet redan från start. Detta är väldigt ovanligt och Zoey inser snart att 

hennes roll som vampyr kommer att bli mycket speciell, nu är hon i sitt rätta element. 

Läsaren bjuds in i en värld där allt kretsar kring vampyrer och får lära sig hur saker och ting 

fungerar på ett förhållandevis okonstlat sätt. Zoey inser att hennes krafter och driv har ett 

syfte, hon ska putta ner den nuvarande onda ledaren för Nattens döttrar, och ersätta hennes 

plats. Detta är handlingen i den första romanen om Zoey, där läsaren får lära känna alla 

karaktärer och göra sig bekant med vampyrvärlden. 

Även i denna roman skildras en kärlekshistoria, som har sin början i denna del.  

 

2.5 Sammanfattning av Vingklippt ängel 

Vingklippt ängel av Berny Pålsson (2004) är en självbiografi om en ung tjej med flera 

psykiska diagnoser i bagaget. Hon har flera personligheter och kallar sitt ena jag för Berny 

och det andra för Bernadette. Dessa två personligheter skriker efter uppmärksamhet och gör 

henne väldigt dålig. Hon drivs av självmisshandel för att klara av att leva, smärtan hon 

orsakar sig själv gör resten hanterbart. Hon är även missbrukare och åker in och ut mellan 

olika behandlingshem. Ännu en bidragande faktor till protagonistens tillstånd är en dålig 

relation med familjen: pappan är alkoholiserad och mamman har varit/är mentalt frånvarande. 

I ett tidigt skede i hennes tonår ropar hon efter hjälp hos myndigheterna, dock utan resultat. 

När hjälpen till sist kommer, visar det sig att Berny lider av schizofreni vilket hon måste lära 

sig att leva med, och sakta men säkert tar hennes tragiska liv en nyvändning. Hon accepterar 

mer och mer sin situation och tar små, små steg framåt för att så småningom kunna leva 

utanför behandlingshemmens väggar. 

Boken slutar både lyckligt och sorgligt då Berny är ”fri” från alla institutioner. Lyckligt på så 

vis att hon faktiskt har fått hjälp och är fri från alla institutioner samt har skapat en bra 

relation med sin familj igen. Sorgligt på så vis att hon faktiskt aldrig kommer att bli helt frisk, 

utan måste leva ett liv med sin diagnos och med allt vad det innebär. 
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3. Tidigare forskning och teoribakgrund 

Vi kommer i denna uppsats använda oss av tidigare forskning i analysdelen, då den är tjänlig 

vårt syfte. Därför har vi valt att sammanföra tidigare forskning och teoribakgrund i samma 

kapitel. Anledningen är att uppsatsen annars skulle riskera att bestå av flera upprepningar, 

som vi med detta tillvägagångssätt undviker. De teorier som har använts i denna uppsats 

härstammar i forskning dels kring ungdomslitteratur, och dels kring ungdomskulturer. 

Teorierna har sedan sammankopplats för att ge stöd till argumentationen i uppsatsen. Dock 

kommer några avhandlingar användas mer frekvent än andra. Dessa är Becoming a Reader 

(Appleyard, 1991), För att bli kvinna – och av lust (Ulfgard, 2002), Rött eller grönt? (Andræ, 

2001) samt Young People Reading: Culture and Response (Sarland, 1991). Anledningen till 

att dessa används i större utsträckning är att de alla fyra behandlar ungdomars läsning. Övriga 

studier kommer att användas i uppsatsen då vi definierar och förklarar fenomen inom olika 

subkulturer. 

Johan Fornäs har i sin artikel ”Ungdom, kultur och modernitet” (1994) skrivit att man i 

Sverige började forska kring ungdomskulturer runt 1970-talets slut. Forskningen kretsade 

mestadels kring psykologin och pedagogiken och influerades av den så kallade Chicagoskolan 

och studier om de nya tonårsgenerationerna (Fornäs, 15). Många forskare drevs av en strävan 

att finna och synliggöra nya kulturfenomen för att öka kompetenserna kring dessa och inta ett 

mer kritiskt förhållningssätt än tidigare forskning hade gjort. Relativt snabbt visade det sig att 

värdet av denna typ av forskning fick stor genomslagskraft. Tidigare hade man fokuserat på 

ungdomars sociala situation såsom hälsotillstånd, ekonomiskt tillstånd och psykologiska 

utveckling (Fornäs, 16). Fornäs menar vidare att begreppen ungdom, kultur och modernitet 

relaterar till varandra. Han benämner ungdomar som ”kulturellt orienterade” och menar med 

detta att ungdomar hela tiden befinner sig i offentligheten och är stark kopplade till 

moderniteten och framtiden (23). 

 

Marika Andræ har skrivit avhandlingen Rött eller Grönt – flicka blir kvinna och pojke blir 

man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914-1944 (2001). En aspekt som Andræ tar upp i sin 

avhandling är idoler i litteraturen. Resultatet visar att pojkars idoler, nästan uteslutande, är 

män medan flickor kan ha både män och kvinnor som idoler i litteraturen (155). Andræ 

beskriver vidare hur pojkar behöver en förebild i litteraturen att vägledas av samt identifieras 

med (207). Hon menar att många av Wahlströms flickböcker handlar om hur flickor blir 
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placerade på pensionat för att uppfostras, medan många av Wahlströms pojkböcker fokuserar 

på att låta pojkar själva lära sig få kontroll över sig själva och utvecklas till män (Andræ, 81 

och 207).  

Utifrån vårt syfte med uppsatsen finner vi Andræs resonemang kring föräldralösa 

protagonister intressant. Hon beskriver att detta i ungdomslitteratur är en vanlig 

förekommande ingrediens. Denna tankegång kommer att användas då flera av protagonisterna 

i de valda verken har frånvarande föräldrar eller inga alls. 

 

Charles Sarlands avhandling Young People Reading: Culture and response (1991) handlar om 

ungdomar som läser om våld. Sarland har varit ute bland skolungdomar och intervjuat dem 

angående deras läsvanor. Han fann att många unga män läser litteratur om våld av olika 

anledningar. Den ena anledningen är att läsaren är intresserad av våld som en subkultur och 

vill således lära sig mer om den och dess koder. Den andra anledningen är att läsaren själv 

ingår i denna subkultur och följaktligen kan identifiera sig med karaktärerna och situationerna 

i dessa romaner. Ungdomarna i hans undersökning beskriver varför denna subkultur är 

intressant. De påpekar vikten av att inte tillhöra det som räknas som mainstream, alltså ”den 

gråa massan”. De menar också, att även om handlingen i sig kan vara orealistisk, är det dock 

viktigt för dem att den är realistisk i den aktuella subkulturen (Sarland, 38f). Dessutom hävdar 

ungdomarna i hans undersökning att läsning om våldsmän skildrade som hjältar kan bidra 

med känslan av ”One man revolution”. Med detta menar de att även en alldaglig personlighet 

kan förvärva heroiska egenskaper (Sarland, 44). Vi har uppmärksammat och kan applicera 

detta hos några av protagonisterna i de valda verken.  

Sarlands undersökning innefattar även tonårstjejers läsvanor som består av läsning av 

kärleksberättelser. Killarna, däremot, väljer hellre äventyr och actiongenren. Dock påpekar en 

tjej i undersökningen att det finns åtminstone en genre som tilltalar båda könen, nämligen 

skräckgenren (Sarland, 48). 

 

För att bli kvinna – och av lust. En studie i tonårsflickors läsning skriven av Maria Ulfgard 

(2002) är en avhandling som visar att ungdomars identitetsutveckling är starkt kopplad till 

deras litteraturläsning (59). Detta är något som för oss är intressant, då man kan se 

identitetsutveckling som en del av att tillhöra en subkultur. Ulfgard menar att en betydelsefull 
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faktor när det gäller läsning är läsarens tidigare erfarenheter (27). Vidare talar Ulfgard om 

ungdomars läsning som en del av ungdomskulturen. Hon menar att ungdomarna både är 

deltagare och skapare av denna kultur. De är deltagare på så vis att de faktiskt ingår i 

ungdomskulturen rent fysiskt. Men de är även skapare eftersom de hela tiden utsätts för nya 

stilar, roller och identifieringsprocesser i samhället (Ulfgard, 29).  

Enligt Ulfgard är det inte ovanligt att ungdomarna väljer att läsa litteratur med realistiska 

gestaltningar av dagens ungdom. Hon påpekar även att dessa romaner ofta har en tonåring 

som protagonist och skildrar samtida tonårsproblem (61). Det är dessutom vanligt att 

ungdomar läser så kallad populärfiktion. Dessa ges ofta ut serier om flera romaner där läsaren 

får följa karaktären under en längre period (64). Ulfgard hänvisar till forskning av Ulf 

Boëthius som menar att en av anledningarna till deras val av populärfiktion har att göra med 

att denne fungerar som en motkultur till skolan och dess litteratur (74). Som ett förtydligande 

menar Ulfgard att man inte ska förväxla ungdomslitteraturen med det som ungdomarna 

faktiskt läser. Med det menas att ungdomsläsning inte nödvändigtvis behöver vara litteratur 

som är klassad i ungdomslitteraturgenren (71).  

 

I Den konstiga konsten (1986) påpekar Lars-Göran Malmgren vikten av igenkänning i 

litteraturen. Malmgren har undersökt receptionen hos olika läsare och har kommit fram till att 

igenkänning är viktigt för att läsningen ska upplevas som positiv (107). 

 

Becoming a reader – The Experience of Fiction from Childhood to Adulthood skriven av J.A. 

Appleyard (1991) handlar om barn och ungdomars steg in i litteraturens värld. Appleyard, 

vars studie följer en idealtypisk modell, hänvisar till forskning om ungdomars 

identitetsutveckling. Denna forskning problematiserar ungdomarnas utveckling. Appleyard 

menar att det är en krokig väg att bli tonåring som innefattar idealism, naivitet, 

humörsvängningar, rebellitet och kriser. Vidare visar forskningen på att dessa faktorer 

påverkar ungdomarnas val av litteratur (Appleyard, 96). Dessutom menar Appleyard att det är 

viktigt för lärare och andra vuxna att ta hänsyn till ovan nämnda aspekter när det gäller 

litteraturval (97).  

Appleyard behandlar i sin undersökning, läsvanor hos små barn ända upp till den vuxna 

läsaren. Vi har valt att endast fokusera på avsnittet där han talar om tonåringar som är mellan 
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tretton och sjutton år, detta avsnitt kallar han ”Adolescence: The Reader as Thinker”. När 

Appleyard beskriver vad tonåringar läser gör han en skillnad på pojkars och flickors läsning, 

däremot nämner han aldrig vilka som läser vad. Han talar om att tonåringar generellt läser 

fiktion om sport, mysterier, äventyr, romantik och science fiction på fritiden. Han påpekar 

även att tonåringar tenderar att läsa romaner som liknar deras egna liv eller raka motsatsen 

(99).  Precis som Sarland beskriver är det även enligt Appleyard viktigt för tonåringarna att 

läsa om sådant som är realistiskt inom fiktionen. Han menar även att exempel på sådant de 

unga föredrar att läsa om är livsproblem så som, våld, olyckor, psykiska sjukdomar och 

självmord. Detta kan som nämndes ovan vara sådant som liknar deras egna liv eller är raka 

motsatsen (108f). 

 

Ytterligare en beskrivning som är intressant för denna uppsats är Mats Franzéns resonemang 

kring sporten som en ungdomskultur. Han beskriver hur idrotten, genreration efter generation, 

har haft en stark position i ungdomars livsvärld (Franzén, 233). Vidare diskuterar han hur 

sporten som ungdomskultur kan användas när man diskuterar identitet och ungdomars 

stilproduktion (234). Med detta menar Franzén att ungdomarna, genom idrotten, kan skapa sig 

en egen stil och identifiera sig med denna genom idrotten som kultur. Denna teori kan med 

fördel appliceras i ett av de verk som har valts ut till denna uppsats, där protagonisten lever 

för sin idrott.  

 

4. Analys 

I denna del av uppsatsen har vi för avsikt att analysera Cthulhu och Festivalen av H.P. 

Lovecraft, En iskall plan av Gunnar Nordström, Fallet Vincent Franke av Christoffer 

Carlsson, Vampyrens märke av P.C. Cast och Kristin Cast, Vingklippt ängel av Berny Pålsson. 

Detta gör vi utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt där fokus kommer att ligga vid 

textanalys och tolkningar. Analysen är indelad i två olika avsnitt där det första tar fasta på 

vilka subkulturer som finns representerade i de valda verken och vad som är utmärkande för 

dem. Andra avsnittet avser att behandla frågan om vilka egenskaper och ideal inom 

subkulturerna som kan bidra till igenkänning hos tonåringarna. Båda avsnitten behandlar de 

olika verken separat. 
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4.1 Representerade subkulturer 

I vår värld är många olika subkulturer representerade. Som exempel kan de uppkomma som 

en politisk protest, genom olika musikgenrer eller som en ideologi (Lalander & Johansson, 

12). Syftet med denna uppsats har varit att även finna olika typer av subkulturer i litteraturen. 

Vi har sett flera olika subkulturer i de valda verken och kommer nedan att diskutera dessa. 

Appleyard beskriver i sin avhandling vad tonåringar läser när de själva får välja. Han radar 

upp de mest populära genrerna och bland dessa återfinns fiktion, sport, mysterier, äventyr, 

romantik samt science fiction (99). Många av dessa genrer är representerade i de verk som 

denna uppsats behandlar. Vidare noterar Appleyard att tonåringar tenderar att vilja utforska de 

mörkare sidorna av livet genom litteratur (108). Denna illustration är intressant för oss då ett 

par av de valda verken behandlar just det.  

Sarland hävdar att skräckgenren kan tilltala många tonåringar oavsett genustillhörighet. 

Lovecrafts båda noveller Cthulhu och Festivalen tillhör denna genre. Vi har valt att placera 

dessa verk inom en gotisk subkultur då vi spekulerar i att det är en viss typ av individ som 

väljer att läsa verk som dessa. Sarland beskriver att en del tonåringar föredrar att läsa litteratur 

som berör det som är farligt och/eller onormalt eftersom man vill ge det normala tydligare 

definition och gräns i sitt eget liv (75). Detta är en av anledningarna till varför vi tror att det är 

en viss typ av individ som väljer denna sorts litteratur. Tonåringarna i Sarlands undersökning 

menar att skräcklitteratur är en icke genusbunden genre (49). Därmed inbjuds varken pojkar 

eller flickor mer än den andra in i berättelsen, utan novellerna kan tilltala båda. Istället är det i 

dessa noveller handlingen som ligger i fokus, och det viktiga blir själva skräckupplevelsen. 

Flera av tonåringarna som läser dessa noveller ingår, enligt oss, möjligen i en subkultur 

uppbyggd på en strävan efter skräck och gotik. Novellerna skildrar mörka och surrealistiska 

världar på ”andra sidan” där ofattbara upplevelser, svart magi samt andevarelser står i 

centrum. Miljön och handlingarna i Lovecrafts noveller visar tydligt en värld som är raka 

motsatsen till vår. Därför anser vi att en subkultur med skräck och gotik som centrala teman 

skulle uppskatta litteratur som denna. 

 

Mats Franzén bevisar genom hänvisning till empiriska studier att idrotten har, och länge har 

haft, en stor plats i tonåringars livsvärld (233). Appleyard menar att vissa tonåringar tenderar 

att läsa om sådant som speglar deras fritidsintressen (99). Nordströms En iskall plan handlar 

om en ung kille vars liv kretsar kring ishockey. Läsaren får följa 16-åriga Robert som har en 
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dröm om att en dag bli proffs. Idrotten är här en tydlig subkultur som många tonåringar 

tillhör. Appleyard nämner att idrottshistorier är populärt bland pojkar (99). Vi anar att de 

flesta inom subkulturen kring ishockey är pojkar. Man kan således förutspå att både 

protagonisten och läsaren är medlemmar av denna subkultur och på så vis kan läsaren känna 

trovärdighet till protagonisten. Hade protagonisten istället varit en flicka, tror vi inte att den 

hade fungerat lika väl med tanke på att majoriteten av läsarna säkerligen är pojkar. 

Subkulturen innehåller symboler och mönster som visar sig i form av ett språk innehållande 

ishockeytermer så som, NHL, rink, droppassning, dragskott, boxplay med mera, samt 

benämningar av flera ishockeyproffs i världen. Detta är komponenter som en medlem av 

denna subkultur lätt kan känna igen till skillnad från någon som står utanför kulturen. 

Lalander och Johansson bekräftar detta genom att hävda att dessa är symboler inom 

subkulturen som kan utgöras av bland annat språk och intresse (47). Franzén talar vidare om 

vikten av fysisk medvetenhet i idrotten som subkultur (237). Detta visas tydligt i En iskall 

plan där huvudkaraktären blir alltmer medveten om vikten av att utveckla sin fysiska 

kompetens då han blivit antagen till ett prestigefyllt ishockeygymnasium där kraven på hans 

prestationer blir allt hårdare. Så här tänker protagonisten kring detta: 

 Hockeygymnasiet gav utökade träningsmöjligheter, men någon skola som trollade fram toppspelare 

var det inte. Det mesta av trollandet fick man stå för själv, det hade Robert insett för länge sedan. 

(Nordström, 122). 

Eftersom läsarna av denna roman kan tänkas ingå i subkulturen kan de känna igen 

protagonistens situation, vilken överrensstämmer med Franzéns resonemang kring fysisk 

medvetenhet. Andræ betonar att det hos en manlig protagonist är vanligt med 

kroppsbehärskning och manlig gemenskap (206). Protagonisten spelar i ett lag där alla spelare 

har en stark gemenskap som grupp. De tränar flera dagar i veckan och har tack vare det skapat 

en bra gruppdynamik. Den manliga gemenskapen Andræ talar om, visar sig genom Roberts 

lag väldigt tydligt. Vad som är självklart i En Iskall Plan är det givna utrymmet för fysisk 

aktivitet och kroppsbehärskning då hela romanen handlar om att bli så bra som möjligt i sin 

idrott. Romanen skildrar hur Robert tränar för att bli framstående i ishockey: 

De sista tio minuterna ägnade de åt tvåmålsspel och Robert briljerade med sina finurliga dragningar 

och öppnande passningar. Vid ett tillfälle lämnade han pucken på mållinjen efter ett blixtsnabbt anfall, 

där han rundade den ena motståndarbacken för att sedan peta pucken mellan skridskorna på den andre 
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försvararen. Från några meters håll fintade han skott, men avstod i sista ögonblicket och lät pucken 

sakta glida fram för att sedan lägga sig på mållinjen. (Nordström, 46). 

Detta skildrar vad som är eftersträvansvärt i subkulturen även i verkligheten. Därför anar vi 

att tonåringar som ingår i denna subkultur tilltalas av en roman av detta slag. De kan med 

största sannolikhet bekräfta att skildringarna i romanen överrensstämmer med hur subkulturen 

ser ut i verkligheten.  

Att disciplin är av stor vikt i idrottssammanhang är allmänt känt. Andræ hävdar att det även 

har en stor roll hos en manlig protagonist (207). För protagonisten i En Iskall Plan är disciplin 

något oerhört viktigt och har en bestående plats i vardagen. Återigen bekräftar romanen att 

den fungerar väl som en realistisk skildring av subkulturen.  

 

Fallet Vincent Franke skulle kunna placeras i en kriminell subkultur. Romanen skildrar 

Vincent Frankes stökiga liv med få riktiga vänner där han och flera av de andra karaktärerna 

både missbrukar och langar droger. Skottlossning, slagsmål och kriminella uppgörelser är 

vanligt förekommande i protagonistens vardag. Sarland beskriver i sitt kapitel om våld att 

många av tonåringarna i hans undersökning själva befinner sig i en våldsam subkultur där de 

genom litteraturen kan hävda sina egna beteendemönster (38). Resonemanget Sarland för 

tyder på att tonåringar som läser romaner som denna eventuellt lever i eller strävar efter att 

leva ett liv som liknar det som beskrivs i detta verk. Kanske kan detta bero på att tonåringar 

vill utforska sig själva och finna sin identitet, eller bara tycker att det förbjudna är spännande. 

Lalander och Johansson illustrerar detta genom att påpeka att ”ungdomars kulturskapande är 

speciellt intressant då de befinner sig i ett så specifikt skede av livet, där de extra intensivt 

laborerar med den egna identiteten” (28). I tonåren kämpar de ofta med att uppfylla de vuxnas 

krav på att skapa en identitet, ambition och ett driv. Det är i tonåren som deras sökande efter 

svar om vilka de är tar fart (Appleyard, 96f). Man kan, enligt oss, se detta ur två perspektiv. 

Antingen är läsaren medlem i en kriminell subkultur och vill därför utforma sin identitet 

utifrån subkulturens normer. Eller kan man se det som att en läsare utanför subkulturen skapar 

en identitet för att motsätta sig den kriminella subkulturens kulturmönster. I en roman som 

Fallet Vincent Franke där kriminalitet, droger och en dålig relation till familjen skildras  syns 

tydliga mönster för subkulturen. Detta kan man som läsare antingen känna stark tillhörighet 

eller stark distans till. Eftersom tonåringar ofta vill läsa romaner som antingen liknar deras liv 

eller skildrar den raka motsatsen, skulle en roman som denna kunna fungera för både de 
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tonåringar som ingår i subkulturen och för dem som står utanför och vill få en inblick i den 

(Appleyard, 108f). 

Om man som läsare inte tillhör denna subkultur, tror vi dock att det finns en ytterligare 

anledning till varför tonåringar kan finna den intressant. Appleyard påvisar genom sin 

undersökning att ungdomar, för att utöka sina kunskaper om världen, gärna läser om 

tabubelagda ämnen så som döden, våld och kriminalitet (108f). Kanske kan Fallet Vincent 

Franke fungera som ett bra verktyg för att man som tonåring ska få inblick i en annan 

subkultur, som man inte har några kunskaper om. Dessutom bidrar romanen med teman som 

just döden, våld och kriminalitet och därmed får den oerfarne tonåringen sitt världsperspektiv 

vidgat. 

 

Trots att romanen handlar om vampyrer kan man som läsare se protagonisten i Vampyrens 

märke som en vanlig tonåring på väg att bli kvinna. Därför klassar vi en av subkulturerna som 

representeras i romanen som en vardagsorienterad tonårssskildring, dock i fantasyformat. 

Romanen behandlar tonårsrelaterade ämnen så som konflikter, relationsproblem samt vägen 

till att bli vuxen. Vi anser att denna roman inbjuder alla medlemmar som ingår i en allmän 

ungdomskultur då den behandlar ämnen som de flesta tonåringar kan känna igen. Vi tror 

tonåringar som inte särskilt intresserar sig för vampyrtemat ändå kan känna tillhörighet i 

ungdomskulturen som representeras i romanen. Dessutom tror vi att litteratur inom genren 

fantasy kan fungera som en motpol till det verkliga livet. Ulfgard hänvisar till Boëthius 

forskning som visar att populärfiktion kan inbjuda läsaren till att ”ge sig hän och njuta av sina 

omogna och obearbetade känsloskikt och föreställningar” (74). Vi hävdar att Vampyrens 

märke bidrar med både verklighetsskildringar och den lustfyllda läsningen av fiktiva världar. 

Ulfgard hävdar att den mest populära litteraturgenren i ungdomskulturen är det 

samtidsrealistiska utbudet av populärfiktion (61). Vidare talar hon om vikten av en tonåring 

som protagonist som bidrar till att denna typ av litteratur blir populär. Vi tror att detta i 

kombination med en spännande och fiktiv skildring av ”den andra sidan” samt fenomen som 

vampyrer bidrar till att en roman som denna blir populär bland tonåringar.  

Den andra subkulturen vi ser i romanen är en vampyrkultur. Protagonisten tvingas bort från 

sitt hem eftersom hon blivit ”märkt”. Det innebär att hon har blivit en vampyr och måste 

således infinna sig på internatet ”Nattens hus”, där hon ska påbörja sin långa utbildning för att 

bli en fullärd vampyr. Romanen skildrar från denna stund hur livet som vampyr ser ut genom 
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att illustrera bloddrickande, nattliga ritualer, vampyrkunskap i skolan, andliga väsen, 

vampyrgudar samt den icke helt okomplicerade känslan av att vara vampyr. Vi spekulerar i att 

det finns en grupp med tonåringar som intresserar sig för fenomen som vampyrer och 

liknande fiktiva varelser. Därför anser vi att Vampyrens märke fungerar även för medlemmar 

av denna subkultur. 

Lalander och Johansson beskriver att tonåringar ofta påverkas av sådant som är aktuellt just 

nu, varpå detta förs in i ungdomskulturen (21). Temat vampyrer är något som är mycket 

aktuellt idag och detta märks tydligt i media riktad till ungdomar. Därför ser vi en tydlig 

koppling mellan de två olika subkulterna som finns representerade i Vampyrens märke. Både 

ungdomskulturen och vampyrkulturen är fristående subkulturer. Men, man kan också se det 

som att vampyrkulturen med sin aktualitet är en del av ungdomskulturen.  

 

Vingklippt ängel är en självbiografi som är problemorienterad och vardagsrealistisk. Vi 

placerar den i en problemorienterad subkultur som till stor del består av psykisk ohälsa och 

droger. Romanen skildrar protagonistens liv som innehåller vistelser på behandlingshem, 

kontakt med ungdomspsykiatrin samt drogmissbruk. Romanen är, enligt oss, väldigt mörk och 

skildrar en svår och mycket sorglig situation en ung tjej befinner sig i. Ulfgard talar om olika 

teman som är populära i ungdomslitteratur och bland dessa finns identitet, relationer, 

mobbning, kriminalitet, sexuella övergrepp samt kamratskap (60f). Det är också teman som 

finns representerade i Vingklippt ängel och skulle därför, enligt oss, kunna placeras i en 

problemorienterad subkultur. 

I likhet med Vampyrens märke är även Vingklippt ängel en roman som skildrar det som 

Ulfgard benämner som samtidsrealistiskt (61). Många tonåringar har ett behov av att läsa om 

just detta. Romanen handlar till stor del om protagonistens psykiska ohälsa med schizofreni 

och depressioner. Även om det känns orättvist och svårt att erkänna att det förekommer en 

subkultur där det centrala temat är psykisk ohälsa och droger, är vi ändå övertygade om att 

denna existerar. Därför anar vi att medlemmar av denna subkultur kan finna tröst och stöd i en 

roman som Vingklippt ängel. Detta menar vi eftersom protagonisten lyckas ta sig igenom en 

jobbig tonårsperiod och lär sig hantera sin sjukdom och förbättra sin livssituation. 

Vi inser dock att de flesta läsare av en roman som denna förmodligen inte befinner sig i en 

liknande situation. Vi kan ändå se anledningar till varför tonåringar utanför denna subkultur 
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finner den intressant. Appleyard talar om att tonåringar vill hämta kunskaper och skapa en 

bild av världen de befinner sig i (100). Vingklippt ängel ger läsaren en bild av hur det kan se 

ut för vissa människor i det samhälle vi lever i. Vidare beskriver han att tonåringar någon 

gång mellan tretton och sjutton års ålder inser att världen inte alltid är positiv. Därför vill de 

läsa litteratur som tar upp även mörka och mer tabubelagda ämnen såsom döden och 

sjukdomar. Eftersom romanen är en självbiografi som behandlar dessa ämnen anser vi att den 

är ett bra alternativ till just det som Appleyard och Ulfgard beskriver.  

 

4.2 Egenskaper och ideal 

I detta avsnitt har vi för avsikt att titta närmare på vilka egenskaper samt ideal som är 

utmärkande för subkulturen i respektive litterära verk. Vi kommer också att undersöka hur 

dessa egenskaper och ideal skulle kunna skapa möjlighet till identifikation hos tonåringarna 

som läsare.  

När det gäller egenskaper och ideal i Cthulhu och Festivalen, anser vi att det är svårt att ta 

fasta på några sådana då förekomsten av personskildringar lyser med sin frånvaro. Vi tror 

däremot att författarens liv skulle kunna göra medlemmarna i denna subkultur intresserade av 

att läsa dessa noveller. Anledningen till detta är att Sam J. Lundwall, som skrivit förordet till 

novellsamlingen, beskriver H.P. Lovecraft såhär: 

Howard Phillips Lovecraft är en av de mest egensinniga och förbryllande författarna i en genre som är 

känd för sina särlingar och original…Han…växte upp som en känslig pojke utestängd och skyddad 

från omvärlden…Denna isolering fortsatte under hela hans liv…Han förblev en ensling, och i denna 

ensamhet skapade han en mäktig fantasivärld, byggd på skräck och halvt uttalade aningar om världar 

bortom denna, som överträffar allt i den gotiska litteraturen…Levde fram till sin död 1937 i tidvis djup 

fattigdom och misär i sitt hem som han ytterst sällan lämnade annat än nattetid, sysselsatt med att 

bygga upp denna fantastiskt komplicerade skymningsvärld i form av ett stort antal noveller (Cthulhu 

1, 1988, 7).  

Utifrån detta citat vågar vi påstå att medlemmarna i denna subkultur skulle kunna finna just 

H.P. Lovecrafts egenskaper och ideal som lockande upptill novellernas dragningskraft. Citatet 

ger en bild av H.P. Lovecraft som en mystisk person. Då novellerna saknar personskildringar, 

lyckas ändå författaren med att föra över en känsla av mystik till läsaren. Vi anser att det är 

detta som utgör kärnan för upplevelsen i novellerna som en del av den gotiska subkulturen.  
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Om man däremot vill försöka urskilja egenskaper och ideal i novellerna skulle följande kunna 

vara ett sätt. Novellerna skildrar mörka och okända miljöer där omänskliga och orealistiska 

varelser lever. Vi anar att detta är idealistiskt för litteratur inom en gotisk subkultur, samt den 

allmänna gotiska subkulturen. Dessutom är de olika protagonisterna gestaltade som udda 

personer utan relationer. Därför hävdar vi att de egenskaper och ideal som presenteras i 

noveller skulle fungera väl i den gotiska subkulturen.  

Ulfgard hänvisar i sin avhandling till Lars-Göran Malmgrens forskning om läsning. Han 

menar att igenkänning är en viktig faktor vid läsning för att upplevelsen ska bli positiv. 

Vidare hävdar han att läsaren föredrar litteratur som speglar egna eller andras erfarenheter 

(27). H.P. Lovecrafts noveller Cthulhu och Festivalen är generellt sett inte några noveller som 

bidrar med igenkänningsfaktor. Detta hävdar vi då persongestaltningen är nästintill obefintlig 

både när det gäller protagonisten som berättare samt övriga karaktärer. Ingen av novellerna 

låter läsaren lära känna någon karaktär på djupet, utan handlingarna framhävs på bekostnad av 

persongestaltning. Vi tror inte att läsarna av Lovecrafts noveller är ute efter det Malmgren 

benämner som igenkänning. Vi anar att tonåringar har andra anledningar till att läsa noveller 

som dessa. Här skulle man kunna applicera Sarlands resonemang, om att ungdomar ibland 

föredrar att läsa om sådant som anses onormalt och udda (75). Man kan med enkelhet 

spekulera i att ungdomar läser noveller som dessa för att undvika att jämföra sig själv med 

vad som anses normalt respektive onormalt i vår värld. 

Andræ beskriver att protagonister i äventyrslitteratur ofta är svåra att åldersbestämma då det 

är vanligt att de skildras i miljöer som är väldigt olika vår värld (163). Både Cthulhu och 

Festivalen är noveller där handlingen utspelar sig i både en annan tid och värld. I de olika 

novellerna beskrivs endast miljö och händelseförlopp. Läsaren får således ingen information 

om varken protagonisten eller övriga karaktärer. Andræ menar vidare att manliga 

huvudkaraktärer i äventyrslitteratur ofta har en uppgift att lösa. I Cthulhu har protagonisten i 

uppgift att läsa igenom en avliden släktings dokument. Festivalens protagonist uppmanas att 

ta sig tillbaka i tiden till sina förfäder. Andræ hävdar att protagonister utsätts för utmaningar 

som dessa för att läsaren ska kunna identifiera sig med att svåra strapatser leder till 

identitetsutveckling (207). Trots bristen på persongestaltningar i Lovecrafts noveller finns, om 

än vaga, möjligheter till igenkänning genom processerna protagonisterna erfar. 

I sin avhandling hänvisar Andræ även till forskaren Thomas Johanssons forskning. Johansson 

menar att när det kommer till förebilder i litteraturen vill pojkar nästan uteslutande läsa om 
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manliga förebilder medan flickor kan relatera till både manliga och kvinnliga (155). I 

Lovecrafts noveller är möjligheten till en förebild enbart gestaltad i form av en manlig 

karaktär. På så vis anser vi att novellerna kan fungera som identitetsutvecklande för både 

pojkar och flickor. 

 

Gunnar Nordströms En iskall plan placerar vi i dels en allmän ungdomskultur men även i en 

subkultur som rör idrott. Romanen berör många delar som anses viktiga när det kommer till 

igenkänning och subjektiv relevans som Ulfgard talar om. Hon hävdar att båda dessa 

komponenter är av stor vikt för en positiv läsupplevelse. Hänvisningar till Jon Smidts 

resonemang kring subjektiv relevans och dess koppling till identitetsutveckling görs (27). Han 

menar således att teman i litteratur i samband med egna erfarenheter och samtida livssituation 

hos läsaren skapar igenkänning (27f). Vi ser En iskall plan som en bra bok för tonåringar som 

är medlemmar i denna subkultur att läsa då den tar upp realistiska situationer som kan 

överrensstämma med deras verklighet. Ulfgard talar vidare om att litteratur som tonåringar 

läser till största del skildrar dagens ungdom. Dessa romaner har nästan uteslutande en 

tonåring som protagonist där vardaglig och vanlig problematik behandlas. I Nordströms 

roman får läsaren följa Roberts liv som kretsar kring ishockey. Han ingår som medlem i en 

väl fungerande familj och lever ett vanligt tonårsliv. Läsaren av denna typ av roman ingår 

med största sannolikhet själv i denna subkultur och är på så vis medskapare av kulturen och 

kan enkelt identifiera sig med den. Detta talar Ulfgard om där hon beskriver ungdomars 

läsning som en del av ungdomskulturen (29).  

Andræ beskriver att pojkar har en tendens att idealisera fadern (155). Robert har en mycket 

stark relation med alla i sin familj, men relationen med pappan sticker ut som något speciellt. 

Nordström lyckas här skildra en fadersgestalt som förebild på ett vis som överresstämmer 

med det Andræ talar om. Här kan man se att det som Andræ kommit fram till gällande äldre 

pojklitteratur, även går att finna i dagens litteratur. Således skulle unga pojkar kunna se upp 

till Roberts relation med fadern och anse den vara eftersträvansvärd. Johanssons forskning, 

som Andræ hänvisar till, visar på att pojkars idoler oftast är manliga och att dessa fungerar 

som förebilder (155f). Protagonisten i En iskall plan har många förebilder inom sporten som 

han ofta motiveras av. Dessa förebilder är alla manliga ishockeyspelare och genom denna 

gestaltning bekräftas Johanssons resonemang. Vi menar att förekomsten av idoler är viktig för 

just denna idrottssubkultur.  
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Protagonisten i En iskall plan har många egenskaper som lätt kan kategoriseras. När han 

tränar, spelar match eller över huvud taget beskriver sina känslor för sporten får läsaren 

intrycket av att han är en kontrollerad person med stark disciplin och stor självsäkerhet. 

Andræ beskriver att pojkböcker ofta handlar om kontroll och disciplin. Genom litteraturen 

fungerar detta som ”uppfostran” för att pojkar själva ska inhämta dessa egenskaper och 

utveckla sin identitet (207). Vi anar att de unga läsarna av denna roman själva vet hur viktigt 

det är med kontroll och disciplin inom idrott som subkultur och därför kan relatera och känna 

igen sig i Roberts situation. Det är dessa egenskaper som är typiska för Robert när han 

befinner sig i idrottssubkulturen.  

När Robert däremot befinner sig utanför ishockeyns värld, och istället rör sig i den allmänna 

ungdomskulturen skildras han på ett annat sätt . I skolan beskrivs han som en blyg kille som 

har svårt att skapa kontakt med tjejer och är den mer tillbakadragna personen i kompisgänget. 

Ulfgard menar att vad läsaren har med sig i bagaget har stor betydelse för igenkänning i 

läsningen (27). Läsaren av denna roman kanske kan relatera till och känna igen sig i Roberts 

delade personligheter. Där han i subkulturen ishockey känner sig trygg och säker känner han 

sig i den allmänna ungdomskulturen blyg och inte alls lika självsäker. Med dessa argument 

som grund hävdar vi att Gunnar Nordströms roman En iskall plan är, i igenkänningssyfte, en 

mycket bra bok för unga killar som spelar ishockey. 

 

Fallet Vincent Franke är en roman som skildrar en våldsam och kriminell subkultur. 

Protagonisten Vincent är själv inblandad i diverse kriminella situationer och handlingen 

berättas utifrån hans perspektiv. Som läsare kan det kanske vara svårt att relatera till detta och 

känna igen sig. Dock hävdar Sarland att en del ungdomar, främst pojkar, som tillhör en 

våldsam subkultur föredrar att läsa om just detta (38). Dessa ungdomar kan genom sådan 

litteratur tillgodose sig behovet av identifikation. Sarland utvecklar detta genom att beskriva 

hur pojkarna i hans undersökning förklarar att de genom sådan litteratur kan lära sig om 

beteendemönster, normer och ideal inom subkulturen (38).  

Vi tar för givet att det finns fler läsare av denna roman än de som ingår i en subkultur 

liknande den som skildras i romanen. Dessa läsare kanske inte finner identifikationskänslan 

genom handlingen utan snarare genom protagonistens känslor. I Fallet Vincent Franke 

beskrivs en icke helt okomplicerad kärlekshistoria. Vi misstänker att vissa läsare kan känna 

igen sig i känslan av en omöjlig men stark kärlek. Dessutom menar Sarland även att flickor 
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föredrar att läsa om kärlek i alla former (48). Med det i tankarna anser vi romanen som 

tilltalande för både pojkar och flickor. Kärleksskildringen i romanen bidrar till att 

protagonisten börjar sträva efter ett mer ordningsamt liv utan kriminalitet. Vi spekulerar i att 

unga läsare som själva känner igen sig i att ha ett invecklat liv, kan känna hoppfullhet inför 

sin egen framtid när de läser om Vincent Frankes vilja till förändring. 

Om man bortser från protagonistens kriminella liv och enbart fokuserar på de tillbakablickar 

som skildras i romanen kan man se tydliga indikationer på möjlighet till igenkänning. I dessa 

tillbakablickar får läsaren följa protagonistens tonårsliv i en allmän ungdomskultur. Där 

beskrivs en dålig relation med föräldrarna, ensamhet, kärleksproblem samt sökande efter en 

identitet. Tack vara detta tror vi att många unga läsare kan identifiera sig med protagonisten 

och därmed tillgodose behovet igenkänning för en positiv läsupplevelse (Ulfgard, 27).  

Ibland kan ungdomar föredra att läsa om sådant som speglar deras eget liv eller skildrar raka 

motsatsen (Appleyard, 99). Fallet Vincent Franke kan vara en lämplig bok för just detta. 

Ingår läsaren i en liknande subkultur bidrar boken med stark igenkänning. Ingår läsaren inte i 

subkulturen och därför inte kan identifiera sig med protagonistens tillbakablickar, kan den 

fungera väl som en motpol till läsarens egen livssituation. 

 

Vampyrens märke innehåller två olika subkulturer, dels en allmän ungdomskultur och dels en 

vampyrsubkultur. Protagonisten Zoey i romanen är, innan hon blir vampyr, en alldaglig 

tonårstjej som går i skolan och lever ett relativt intetsägande liv. Hon har ingen relation med 

sin pappa och hennes mamma har en ny man som behandlar protagonisten illa. När Zoey blir 

märkt, och därmed måste påbörja sin vampyrutbildning på internatet, sker successivt en 

förändring hos henne. Hon lär sig sakta men säkert att ta mer plats och bli mer självsäker. 

Ulfgard beskriver att ett vanligt förekommande tema i ungdomslitteratur är sökandet efter sin 

identitet (60). Detta är tydligt skildrat i Vampyrens märke. Andræ styrker detta genom att 

hävda att kvinnliga protagonister, i flicklitteraturen, ofta flyttar från hemmet för att genomgå 

en personlig utveckling (86). Således är Zoey ett bra exempel på en protagonist som kan locka 

unga flickor till läsning. 

Sarland menar att tonårsflickor ofta föredrar att läsa om hjältinnor (49). Ulfgard talar om att 

tonårsflickor uppskattar litteratur som skildrar samtida och realistiska situationer (61). Kanske 

kan man då ana att det borde vara ett vinnande koncept, om hjältinnorna inte är orealistiska 



	   28	  

eller påhittade, utan att det handlar om en ”vanlig” tjej som uträttar någonting eller förändrar 

en situation till något bättre. Protagonisten i Vampyrens märke är ett bra exempel på detta. 

Hon inser snabbt under sin tid på internatet att hon skiljer sig markant från de övriga 

vampyrerna. Hon har krafter och möjligheter att påverka olika situationer på internatet. Helt 

plötsligt har den alldagliga flickan blivit en hjältinna och hon är mer än vad hon någonsin har 

varit tidigare. Vi anar att detta är något många flickor finner intressant att läsa om då det kan 

inbringa en känsla av hopp och att man kan kliva ur sitt skal och faktiskt bidra med något 

gott, för både sig själv och för andra. Det är tydligt i romanen att Zoey utgör ideal om att 

sträva mot rättvisa och godhet.  

När det kommer till idoler och förebilder i litteraturen påstår Andræ att trots att 

protagonisterna flyttar från hemmet, har de ofta andra vuxna i sin omgivning som fungerar 

som förebilder (86). Andræ hävdar att dessa vuxna måste finnas med eftersom den unga 

protagonisten måste utvecklas och anpassa sig till ett vuxet liv. Detta syns även i mer aktuell 

forskning då även Ulfgard resonerar kring detta. Hon hänvisar till studier som framhåller 

vikten av vuxengestalter i litteraturen för den unga läsarens identitetsutveckling (59). En 

tydlig skildring av detta visas i romanen när Zoey abrupt slits från hemmet och hennes familj 

ersätts med andra vuxna. På internatet fungerar hennes mentor som en vuxen förebild och 

även andra lärare bistår med denna uppgift. Den unga läsaren får därmed chans till 

identitetsutveckling, genom de vuxnas stöd, tillhandahållen. 

Subkulturen som representeras i Vingklippt ängel är en problemorienterad subkultur. Vi finner 

det svårt att urskilja några tydliga möjligheter till identifikation, som av Ulfgard anses som en 

av de viktigaste komponenterna för att läsning ska bli en positiv upplevelse (27). Vi hävdar 

dock att ungdomar till viss del kan känna igen sig i protagonistens känslor och liv. Om man 

bortser från protagonistens psykiska sjukdomar, beskriver ändå romanen många vanliga 

känslor, tonårsproblem och dilemman vilka ingår i en allmän ungdomskultur. Protagonisten 

känner sig kluven i sin identitet. Romanen skildrar hur protagonisten brottas med sina känslor 

och sitt beteende. Detta beskrivs som vanligt förekommande bland ungdomar av Janet 

Gonzalez-Mena och Dora Pulido-Tobiassen (1999). De menar att ungdomar i tonåren börjar 

leta efter och ifrågasätta sin identitet. Med stöd i detta, tror vi att många ungdomar kan 

identifiera sig med protagonisten eftersom sökandet efter sin identitet är vanligt i den 

allmänna ungdomskulturen.  
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Vi ser ytterligare en faktor som bidrar till romanens popularitet bland ungdomar. Denna är 

skildringen av hur protagonisten som befinner sig på botten, trots alla motgångar lyckas ta sig 

upp och förändra sitt liv till det bättre. Vi ser en möjlighet att betrakta protagonisten i 

Vingklippt ängel som en vardaglig hjältinna, något som Sarland noterar att tonårsflickor 

föredrar att läsa om (49). Eftersom romanen är en självbiografi, kan berättelsen bidra till att 

den unga läsaren får insikt om att en problematisk situation kan förändras till det bättre.  

Protagonisten i romanen befinner sig i en mycket trasslig familjesituation. Pappan är 

alkoholist och har som tidigare nämnts, en mycket ohälsosam relation till protagonisten. I 

slutet av romanen, där protagonisten och hennes föräldrar har fått delta i många terapisamtal, 

förbättras deras relation till varandra. Vi tror att det inte är helt ovanligt med ungdomar som, 

på ett eller annat sätt, har det svårt hemma och därför kan känna igen sig i Vingklippt ängel. 

Tack vare vändningen och förbättringen i protagonistens liv, skulle unga läsare kunna få 

inspiration till hur man kan förändra sin livssituation. 

 

5. Didaktisk reflektion 

Då vi skriver denna uppsats som två blivande lärare anser vi det vara viktigt att hela tiden 

förhålla oss diktaktiskt kring ämnet i denna uppsats. Att undervisande svensklärare har 

kännedom om subkulturer är enligt oss viktigt för att kunna förstå elevernas situation. 

Dessutom skapar kännedom kring dessa möjligheter till anpassning av undervisningen. Även 

om några av de analyserade subkulturerna representeras av minoritetsgrupper, kan man inte 

bortse från dem då de trots allt existerar. I en klass med tjugofem elever, finns möjligheten att 

en av dessa är medlem i exempelvis en gotisk subkultur. Kunskap om denna subkultur kan på 

så vis hjälpa läraren att utforma en individuellt anpassad undervisning.  

Högaktuell forskning kring tonåringars litteraturläsning visar att läsning av skönlitteratur 

utökar förmågan att känna empati. Professor Keith Oatley talar kring detta så här: 

Jag tror att anledningen till att skönlitteratur till skillnad från faktaböcker ökar förmågan till empati är 

att skönlitteratur i första hand handlar om jag som interagerar med andra jag i den sociala världen. 

(2011). 

Detta styrker vår egen uppfattning om att litteraturläsning är viktig i undervisningen. Vi anser 

dock inte att klassuppsättningar av litterära verk är tillräcklig när det gäller läsning i 
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klassrummet. Om läraren låter eleverna själva vara med och välja vad de ska läsa, tror vi att 

man på ett bättre sätt bidrar till utvecklingen av denna empati. Dessutom har vi starka aningar 

om att egenvald litteratur bidrar än mer till det vi tidigare talat om gällande igenkänning, samt 

överrensstämmelse med den subkultur tonåringarna eventuellt tillhör. 

Med en viss risk för att provocera anser vi ändå att lärare, generellt sett, bortser från 

betydelsen av olika subkulter inom den allmänna ungdomskulturen. Vi misstänker att många 

lärare bygger upp sin litteraturundervisning med verk som de återanvänder år efter år. Genom 

detta tror vi att lärarna misslyckas med att skapa läslust hos eleverna. Har de däremot god 

kännedom om de olika subkulturerna, som säkerligen finns representerade bland eleverna på 

skolorna, kan detta leda till fler möjligheter att öka läslusten hos ett bredare spektrum av 

elever.  

Genom att skriva denna uppsats har vi införskaffat nya kunskaper om olika subkulturer som 

finns representerade bland tonåringar. Dessa kunskaper tror vi kan användas den dag vi själva 

ska undervisa i litteratur. Vi förväntar oss att vi med hjälp av kännedom kring detta kan 

”fånga in” de elever som inte redan är intresserade av läsning. Vi har även förstärkt vår 

uppfattning om att det viktigaste inte är att alla elever i en klass läser samma roman, utan att 

alla elever istället får möjlighet till utveckling genom läsning av sådant de själva intresserar 

sig för. 

 

6. Sammanfattning 

I denna uppsats har vi haft för avsikt att analysera Cthulhu och Festivalen av H.P. Lovecraft, 

En iskall plan av Gunnar Nordström, Fallet Vincent Franke av Christoffer Carlsson, 

Vampyrens märke av P.C. Cast och Kristin Cast och Vingklippt ängel av Berny Pålsson. Detta 

har vi gjort utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt där fokus har legat vid textanalys och 

tolkningar. Analysen är indelad i två olika avsnitt där det första tar fasta på vilka subkulturer 

som finns representerade i de valda verken och vad som är utmärkande för dem. Andra 

avsnittet behandlar frågan om vilka egenskaper och ideal inom subkulturerna som kan bidra 

till igenkänning hos tonåringarna. 
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Vår analys har resulterat i att vi har kunnat kategorisera de utvalda verken i subkulturer. Vi 

har även noterat under arbetets gång att dessa subkulturer har avspeglat den litteraturgenre de 

tillhör. De subkulturer vi har hittat är: 

• En gotisk subkultur 

• En idrottssubkultur 

• En allmän ungdomskultur 

• En vampyrsubkultur 

• En kriminell subkultur 

• En problemorienterad subkultur 

Det vi finner intressant i analysen är att dessa subkulturer överensstämmer med det Appleyard 

beskriver som de mest populära litteraturgenrerna för tonåringar. Han hävdar att dessa genrer 

är, fiktion, sport, mysterier, äventyr, romantik och science fiction (99). Dessutom menar han 

att tonåringar ofta vill läsa om mörkare sidor av livet, vilket stämmer överens med den 

kriminella och den problemorienterade vardagsrealistiska subkulturen vi funnit i två av 

verken (108). Den allmänna ungdomskulturen finns representerad i flera av verken, ofta 

parallellt med en annan subkultur. Detta har vi sett som en fördel då några av romanerna har 

ingått i en relativt snäv subkultur och därmed skapat begränsningar för läsarens förståelse. Vi 

menar att den allmänna subkulturen då har bidragit med en vidgad problematik som vi tror de 

flesta tonåringar kan identifiera sig med om de inte är medlemmar av den mer specifika 

subkulturen. 

Analysen bekräftar flera av forskarnas resonemang kring vilka tonåringar som läser vad. 

Resultatet visar att tonåringar som ingår i en kriminell och våldsam subkultur kan identifiera 

sig med och kan lockas av litteratur som behandlar dessa teman. Vidare har vi kunnat se att 

samtidsrealistisk litteratur intresserar de flesta tonåringar, eftersom sådan litteratur skapar 

identifikationsmöjligheter för majoriteten av läsarna. Dessutom är idrottssubkulturen, bland 

tonåringar, vanlig att ingå i. Det är därför inte helt överraskande att det finns litteratur som 

riktar sig till medlemmar av denna subkultur. Analysen visar även att ungdomskulturer ofta 

influeras av sådant som är aktuellt, både lokalt och globalt. Det visar sig tydligt i form av en 

vampyrsubkultur som för tillfället är populär bland tonåringar. Vi väljer därför att se 

vampyrsubkulturen som en del av den allmänna ungdomskulturen. Resultatet av vår analys 

lägger även fram en alternativ subkultur gentemot de övriga. Detta är den gotiska subkulturen, 

som vi tror kan bidra med en känsla av mystik och skräck som ingen av de andra 
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subkulturerna kan. Appleyard beskriver hur en del tonåringar föredrar att läsa litteratur som 

behandlar tabubelagda ämnen eftersom denna kan vidga läsarens kunskaper om livet och dess 

mörkare sidor (108f). Vår analys innehåller även en sådan subkultur, nämligen den 

problemorienterade vardagsrealistiska subkulturen.  

Uppsatsen visar även att igenkänning i litteraturen är viktig för tonåringar. Detta kan ske 

genom att läsa litteratur som behandlar teman som är en del av subkulturen man som läsare 

tillhör. De flesta av de verk vi har analyserat ingår i en specifik subkultur. Trots detta har vi i 

dessa romaner även kunnat urskilja den allmänna ungdomskulturen parallellt med den 

specifika subkulturen. Detta bidrar till att även om läsaren inte är medlem av den specifika 

subkulturen, kan denne ändå finna identifikationsmöjligheter genom den allmänna 

ungdomskulturen.  

Uppsatsen har skrivits eftersom vi som blivande lärare ville utöka vår kompetens kring detta 

ämne. Uppsatsen ger en tydlig uppmaning till oss själva samt yrkesverksamma lärare att ha 

kännedom kring subkulturerna och dess betydelse i undervisningen. Vi har påvisat en kritisk- 

reflekterande dimension som vi menar saknats i den svenskdidaktiska debatten. 

Vidare forskning kring detta ämne skulle kunna bestå av fältundersökningar. Man skulle då 

kunna ta reda på vilka subkulturer som finns representerade på en skola och därefter låta 

medlemmarna av dessa subkulturer läsa litteratur som berör teman inom respektive subkultur. 

En analys av denna metod skulle kunna svara på om eleverna skapat större läslust, känt att 

deras subkultur är betydelsefull i skolan samt om eleverna utvecklas i en positiv riktning 

genom detta tillvägagångssätt.  
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