
Samlaren
Tidskrift för forskning om

svensk och annan nordisk litteratur

Årgång 138 2017

I distribution:
Eddy.se

Svenska Litteratursällskapet



REDAKTIONSKOMMITTÉ:

Berkeley: Linda Rugg
Göteborg: Lisbeth Larsson
Köpenhamn: Johnny Kondrup
Lund: Erik Hedling, Eva Hættner Aurelius
München: Annegret Heitmann
Oslo: Elisabeth Oxfeldt
Stockholm: Anders Cullhed, Anders Olsson, Boel Westin
Tartu: Daniel Sävborg
Uppsala: Torsten Pettersson, Johan Svedjedal
Zürich: Klaus Müller-Wille
Åbo: Claes Ahlund

Redaktörer: Jon Viklund (uppsatser) och Sigrid Schottenius Cullhed (recensioner)
Biträdande redaktör: Annie Mattsson och Camilla Wallin Bergström

Inlagans typografi: Anders Svedin

Utgiven med stöd av Vetenskapsrådet och Sven och Dagmar Saléns Stiftelse

Bidrag till Samlaren insändes digitalt i ordbehandlingsprogrammet Word till info@svelitt.se. 
Konsultera skribentinstruktionerna på sällskapets hemsida innan du skickar in. Sista inläm-
ningsdatum för uppsatser till nästa årgång av Samlaren är 15 juni 2018 och för recensioner 1 sep-
tember 2018. Samlaren publiceras även digitalt, varför den som sänder in material till Samlaren 
därmed anses medge digital publicering. Den digitala utgåvan nås på: http://www.svelitt.se/
samlaren/index.html. Sällskapet avser att kontinuerligt tillgängliggöra även äldre årgångar av 
tidskriften.
 Svenska Litteratursällskapet tackar de personer som under det senaste året ställt sig till för-
fogande som bedömare av inkomna manuskript.
 Svenska Litteratursällskapet PG: 5367–8.
 Svenska Litteratursällskapets hemsida kan nås via adressen www.svelitt.se.

isbn 978–91–87666–37–7
issn 0348–6133

Printed in Lithuania by
Balto print, Vilnius 2018



216 · Recensioner av doktorsavhandlingar

ger honom” (133). Och vad som är än mer intres-
sant är att Eco menar att ”[d]en hypotes som den 
empiriska läsaren formulerar beträffande sin Mo-
dellförfattare tycks vara bättre förankrad än den 
som den empiriske författaren formulerar beträf-
fande sin Modelläsare” (Ibid.). Eco menar att för-
fattaren måste postulera något som ännu inte exi-
sterar under textens tillblivelse, men att en model-
läsare som kastar ljus över en modellförfattare re-
dan finns konstruerad i den färdiga texten. Jag har 
den största respekt för att Lilja Waltå inte studerar 
de empiriska läromedelsförfattarna. Men jag tän-
ker att en analys av modellförfattaren, alltså den 
norm som framträder i läromedlen, skulle möjlig-
göra en än vassare kritik mot läromedelsbranschen 
och marknadsanpassningen?

I princip samma argumentation underbygger kri-
tiken mot att just elever på de yrkesförberedande 
programmen positioneras som modelläsare. Mycket 
pekar i avhandlingen på att läraren har en avgörande 
betydelse för vilken funktion läroboken får i under-
visningen, och detta kan man inte bortse ifrån. Av-
handlingsförfattaren diskuterar utifrån Boel Eng-
lund, som visar att läromedel främst är tänkta att 
underlätta för läraren. Läroboken har en kunskaps- 
och gemensamhetsskapande roll och underlättar 
även lärarens arbete i allmänhet och bedömning av 
elever i synnerhet. Englund påtalar också läromed-
lens disciplinerande roll.

Det är ju också så att det är läraren som på didak-
tiska grunder väljer vilket läromedel som ska använ-
das i ett speciellt sammanhang, om än inom ramen 
för vad som finns tillgängligt på den aktuella sko-
lan. Därför finns det anledning att misstänka att lä-
romedelstexten främst behöver konstruera en mo-
dellärare. Så frågan är vem modelläraren i de läro-
medel som undersöks är? Jag undrar inte minst där-
för att jag upplever det som om lärarhandledning-
arna till det undersökta läromedlet inte blir lika 
grundligt undersökta av Lilja Waltå. I vilken mån 
och på vilket sätt lärarhandledningar till läromedel 
styr lärares yrkesutövning kan dock bli föremål för 
framtida ämnesdidaktisk forskning.

Annette Årheim

Lydia Wistisen, Gångtunneln. Urbana erfarenheter 
i svensk ungdomslitteratur 1890–2010. Skrifter ut-
givna av Svenska barnboksinstitutet nr 141, Stock-
holms universitet. Ellerströms. Lund 2017.

I sin doktorsavhandling analyserar Lydia Wistisen 
hur Stockholm gestaltas i över trettio ungdomslit-
terära berättelser utgivna under perioden 1890–
2010. Med hjälp av spatial teori identifieras och dis-
kuteras centrala urbana motiv i texterna i syfte att 
”utforska hur gestaltningen av urbana erfarenhe-
ter integrerats i svensk ungdomslitteratur under 
perioden” (18). Eftersom den litteratur som under-
söks uteslutande innehåller unga protagonister och 
gestaltar ungdomars tillvaro är det just ungas spe-
cifika erfarenheter av Stockholm som står i fokus. 
För att analysera ungdomars erfarenhet av urbana 
stockholmska rum används en motivanalytisk me-
tod. Uppläggningen är kronologisk och rör sig från 
det tidiga 1900-talet och fram till millennieskiftet.

I inledningskapitlet argumenterar Wistisen – 
med stöd hos framförallt Henri Lefebvre, Jürgen 
Habermas och Hakim Bey – för att det finns skäl 
att tala om en ungdomens ”egen geografi” (29), det 
vill säga vissa rum som är av speciell vikt för ung-
domar och i vilka ungdomar rör sig utifrån speci-
ella villkor. Begreppet rum avser här mycket mer 
än bara en fysisk plats: rummet skapas via estetiska 
praktiker och sociala erfarenheter och är därmed i 
ständig förändring. Viktiga termer för undersök-
ningen är appropriering (det vill säga att tillägna 
sig en plats genom att göra den till sin egen), mot-
offentlighet (skapandet av alternativa offentliga rum 
genom appropriering), och tröskelkronotop (en lit-
terär punkt som förenar tid, rum och förändring i 
relation till någon form av övergång mellan skeden, 
platser och identiteter). En annan viktig utgångs-
punkt är intersektionell teori, det vill säga en op-
tik som beaktar de komplexa relationerna mellan 
genus, klass och etnicitet.

I första analyskapitlet, ”Urbana motiv från 1900- 
talets början”, undersöks framförallt åtta berättel-
ser: Emil Norlanders Anderssonskans Kalle (1901), 
Helena Nybloms Väninnorna (1912), Hjalmar Wal-
landers De fyra (1917), Marika Stiernstedts Ulla-
bella (1922), Kar de Mummas (pseudonym för Erik 
Zetterström) Två år i varje klass (1923) och Sigge 
Nilsson och jag (1926), Signe Lindegrens Malin 
Burmans sommarferier (1927), samt Maja Jäderin-
Hagfors Marianne och Anne-Marie (1929). Det rör 
sig alltså om fyra flickböcker, tre pojkböcker och 
en bok ”för alla åldrar”. I dessa berättelser analy-
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seras portuppgången som en tröskel mellan hem-
mets sfär och gatans offentlighet, fönstrets motiv 
(både det privata rummets fönster och det offent-
liga skyltfönstret), gatan och det offentliga stads-
rummet, fabriken och hemmets motiv. Kapitlet vi-
sar hur viktiga klass- och genusskillnader är i böck-
ernas gestaltningar av de unga protagonisternas er-
farenhet av det tidiga 1900-talets urbana rum.

I tredje kapitlet, ”Efterkrigstidens nya ton-
årskonsument”, analyseras sex böcker från 1940- 
och 1950-talen med en tydlig kvinnlig målgrupp: 
Cissela Kroks Sem kommer till varuhuset (1945), 
Bitte Elmquists Christin går till reklamen (1949), 
Astrid Lindgrens Kati i Amerika (1950) och Mar-
tha Sandwall-Bergströms trilogi om familjen Os-
karsson: Aldrig en lugn stund hos Oskarssons (1952), 
Allt händer hos Oskarssons (1953) och Majken Stolt, 
född Oskarsson (1954). I anslutning till dessa böcker 
lyfter Wistisen fram varuhusets motiv, både ur ett 
konsumentperspektiv och ett yrkesperspektiv. Även 
motiv som smink och kläder identifieras som viktiga 
uttryck för urbana ungdomserfarenheter. Wistisen 
visar att efterkrigstidens nya möjligheter till kon-
sumtion sätter sin prägel på den urbana erfarenhe-
ten. Ett viktigt argument i kapitlet är att den tradi-
tionella synen på ungdomskultur har varit manligt 
kodad och att kvinnliga erfarenheter är lika ung-
domskulturella som traditionellt manliga uttryck 
för ungas subjektsposition. Denna nyansering av sy-
nen på ungdomars kulturella uttryck är både över-
tygande och angelägen. Med sina textanalyser vi-
sar Wistisen att kvinnligt identitetsskapande under 
1940- och 1950-talen bör betraktas som lika bety-
delsefullt som mer manligt kodade försök att dis-
tansera sig mot vuxenkulturen.

Nästa kapitel, ”1950-talets urbana raggarkul-
tur”, ägnas Gustav Lindwalls Pojkarna i Gamla 
stan (1944), Harry Kullmans Den svarta fläcken 
(1949), Disa Netterström-Jonssons Inga och livet 
(1951), Sven Wernströms Flickan från landet (1954), 
Anna-Lisa Lundkvists Du och jag (1957) och Sonja 
Bergs Ulla griper in (1958). Dessutom återaktuali-
seras Sandwall-Bergströms Oskarssontrilogi. Det är 
alltså i stort sett samma period som analyseras här 
som i föregående kapitel, men nu diskuteras efter-
krigstiden också med hjälp av böcker som har man-
ligt eller genusöverskridande tilltal. Framförallt be-
lyses perioden utifrån helt andra motiv, nämligen 
olika former av ungdomskriminalitet och ungdom-
lig motorkultur samt olika förslag från vuxensam-
hället på åtgärder mot ungdomar som är farliga både 
för sig själva och andra. Ett speciellt bidrag i kapitlet 

är analysen av hur motorkulturen gestaltas ur kvinn-
liga protagonisters perspektiv. Och även i detta sam-
manhang bidrar Wistisen med en konstruktiv och 
substantiell ny belysning av ämnet. När motorkultu-
ren analyseras från bönpallens snarare än från styrets 
perspektiv blir andra aspekter än den smattrande 
störningen av folkhemmets ordning synliga, till ex-
empel kärlekens och attraktionskraftens makt.

Därefter analyseras fyra ungdomsböcker från 
perioden 1968–1978 under rubriken ”Höghusför-
ortens generationsuppror”: Inger Brattströms Le 
lite grann (1968), Stig Malmbergs Klass II B (1970), 
Börje Isaksons ”Fixa nåt…” ”Vaddå?” (1974) och 
Lars Petersons Snöret (1978). I dessa böcker un-
dersöks miljonprogrammets motiv i ungdomslit-
teraturen från de år då det gigantiska byggnads-
projektet förverkligades eller precis hade färdig-
ställts. Förortens urbana rum står i centrum, samt 
tunnelbanan och tunnelbanestationernas geografi, 
men också gestaltningen av mellanölets destruk-
tiva verkningar samt politiska reaktioner mot mil-
jonprogrammets sociala effekter. Via tidens många 
offentliga diskussioner om ungdomslitteraturens 
funktion lyfter Wistisen här fram att den svenska 
ungdomsboken har gått in i en ny historisk fas.

Kapitel sex rör sig över en längre tidsperiod. Här 
analyseras dels Maria Gripes Glastunneln (1969) 
och Kerstin Thorvalls Hur blir det sen då? (1972), 
dels Inger Edelfeldts Duktig pojke! (1983) och Pe-
ter Pohls Janne, min vän (1985), men också Åsa An-
derberg Strollos Hoppas (2011). Dessa böcker från 
olika tider förenas genom det gemensamma moti-
vet hemlöshet, som både förstås i fysisk och över-
förd bemärkelse. I centrum står unga karaktärer 
som av olika anledningar har lämnat eller lämnar 
sina hem för att hitta en självständig tillvaro i stor-
staden. Ett centralt stråk i analysen är identitetssö-
kande och den urbana miljöns möjligheter att er-
bjuda nya identitetskonstruktioner.

Sista analyskapitlet, ”Millennieskiftets betong-
djungel”, centreras kring Mats Wahls Vinterviken 
(1993), Tore Perssons Dödspolare: Liv i Alby (1994), 
Douglas Foleys Shoo bre (2003) samt Malin Isaks-
sons båda böcker Brännhett (2007) och Rör vid 
mig! (2008). Precis som i kapitel fem står förorten 
i fokus, men detta motiv analyseras nu ur ett an-
nat historiskt perspektiv: 1990- och 2000-talens 
etniska och kulturella mångfald. Wistisens analys 
av hur olika sorters kulturella bakgrunder i dessa 
böcker möter genus- och klasskillnader har en vik-
tig förutsättning i hennes intersektionella utgångs-
punkt. När de olika maktstrukturerna ömsom kon-
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fronteras mot och ömsom går in i varandra gestal-
tas en komplex bild av ungdomars position i det 
urbana landskapet. Upplopp, protester och andra 
sorters motstånd mot orättvisor och fördomar 
identifieras som viktiga ingredienser i periodens 
ungdomslitteratur, men också gestaltningar av för-
soning och möten över gränserna.

I sin avslutning knyter Wistisen samman trå-
darna. Med hjälp av intersektionell rumsteori och 
motivanalys har undersökningen gett ett nytt per-
spektiv på 1900-talets svenska ungdomslitteratur. 
Avhandlingen har visat att storstaden har varit vik-
tig för ungdomslitteraturens gestaltning av frigö-
relse och mognad, att geografiska och demogra-
fiska förändringar har inverkat på berättelsernas 
utformning och att den urbana erfarenhet som ge-
staltas är både genus- och genreöverskridande – 
det vill säga den återfinns både i pojk-, flick- och 
ungdomsböcker och tillskrivs kvinnliga såväl som 
manliga protagonister. Wistisen menar också att 
”skillnaderna i hur Stockholm erfars relateras lika 
mycket till ålder, klass, etnicitet och sexualitet som 
till genus” och att ungdomslitteraturen uppmunt-
rar ”till olika typer av överskridande av platsers av-
sedda användningsområde” (262). De analyserade 
verken, skriver Wistisen i en kärnfull formulering 
som sammanfattar avhandlingsprojektet, ”ingår i 
ett förlopp, genom vilket allmänna bilder av Stock-
holms ungdomar skapas, upprätthålls, ifrågasätts 
och förändras” (262–263).

Studiens grundidé är alldeles utmärkt, och dess 
resultat är betydande. Att betrakta ungdomars er-
farenhetsrum som en egen geografi och ta en stor 
mängd ungdomsböcker till hjälp för att diskutera 
hur synen på ungdomars rörlighet och makt över 
sina egna kroppar har förändrats sedan 1900-talets 
början, ger många väsentliga insikter. Kampen om 
utrymme och livsrum blir också en kamp om iden-
titet – framförallt gentemot vuxensamhället men 
också mellan olika sociala grupper bland de unga. 
Och så fort möjligheten att framstå som den man 
vill vara står på spel, handlar konflikten också all-
tid om vilken syn på livet som är önskvärd, accep-
terad eller motarbetad. Kravallerna, bilstölderna 
och makeupen blir verktyg för att både kräva upp-
märksamhet och protestera mot vuxensamhällets 
likriktning. Att hänga i gäng vid tunnelbanesta-
tioner och kyssas i telefonkiosker blir metoder för 
att göra stadslandskapet till sitt. En av grundtan-
karna i avhandlingen är att ungdomar kom att stå 
i fokus under 1900-talet, kulturellt såväl som eko-
nomiskt och socialt. Wistisens undersökning ger 

en substantiell inblick i hur denna process gick till.
Åtminstone om man får tro seklets ungdomslit-

teratur, och det finns det goda skäl att göra. Det ma-
terial som studeras är tidsbundet och djupt förank-
rat i de olika periodernas centrala samhällsfrågor. 
En av avhandlingens stora förtjänster är att Wisti-
sen litar på att hennes material kan säga något vä-
sentligt om historien. Hon låter sig inte överman-
nas av teoretiska och metodologiska reservationer, 
utan skaffar sig den teoretiska hjälp hon behöver 
och utarbetar en fungerande metod. Sen går hon 
vidare till kärnfrågan. Denna pragmatiska inställ-
ning är befriande, och den bär frukt.

Ändå kan jag tycka att det finns en viss tendens 
till underteoretisering i undersökningen. För att 
ringa in det svårfångade begreppet ungdomslitte-
ratur tar Wistisen hjälp av den amerikanska fors-
karen Roberta Seelinger Trites Disturbing the Uni-
verse: Power and Repression in Adolescent Litera-
ture, som analyserar gemensamma drag i den Young 
Adult-genre som vuxit fram i USA från 1940-talet 
och framåt. Seelinger Trites hade kunnat användas 
mycket mer omfattande, och på ett mer grundläg-
gande plan. Då hade Wistisen kunnat göra en tyd-
ligare koppling mellan social och geografisk app-
ropriering å ena sidan och ungdomslitteraturens 
komplexa position å den andra. Det maktperspek-
tiv som Seelinger Trites anlägger på Young Adult-
böckerna innefattar nämligen inte bara hur relatio-
nen mellan vuxna och unga gestaltas i litteraturen, 
utan också den makt som dessa böcker utövar i sig: 
ungdomslitteraturen är en samhälleligt sanktione-
rad institution i vilken vuxna författare talar om för 
unga läsare hur ungdomar har det. En fördjupad ut-
gångspunkt i ungdomsboksteori hade gjort Wisti-
sens bidrag tydligare, både vad gäller rumslig analys 
(som då hade befruktats med ungdomsboksanalys) 
och vad gäller ungdomsboksforskning (maktper-
spektivet hos Seelinger Trites i kombination med 
ett rumsteoretiskt perspektiv).

Wistisen hänvisar också till Disturbing the Uni-
verse för att förklara de för ungdomslitteraturen så 
centrala benämningarna bildningsroman och ut-
vecklingsroman, men hon anger inte att Seelinger 
Trites gör en stor åtskillnad mellan dessa två be-
rättelseformer. Enligt den amerikanska forskaren 
bygger bildningsromanen på en romantisk före-
ställning om individens utveckling från (bristfäl-
lig) ungdom till (hel) vuxen. Här finns alltså en 
starkt normativ struktur: det vuxna tänkandet och 
beteendet är normen och den ungdomliga fas som 
föregår mognaden är en avvikelse som bör rättas 
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till. Utvecklingsromanen innehåller inte nödvän-
digtvis en sådan process: protagonisterna behöver 
inte bli vuxna, och de behöver inte utvecklas till 
något helt. Moderna Young Adult-romaner, me-
nar Seelinger Trites, är snarare utvecklingsromaner 
än bildningsromaner. Där äldre ungdomslitteratur 
domineras av en romantisk syn på individens väx-
ande är den moderna ungdomsboken snarare so-
cialkonstruktivistisk. Därmed kritiserar Seelinger 
Trites ett oreflekterat bruk av termer och begrepp 
som hör samman med bildningsromanens norma-
tivitet – coming-of-age, mognad, vuxenblivande. Så-
dana ord använder Wistisen utan reservation. Hon 
har ett mognadsperspektiv på böckerna och missar 
därmed möjligheten att diskutera berättelsernas 
förmåga att göra något annat än att bekräfta vuxen-
normen. En sådan diskussion hade kunnat resultera 
i viktiga distinktioner mellan olika sorters berättel-
ser i materialet. Vilka protagonister mognar och 
övertar vuxensamhällets värderingar och vilka ut-
vecklar alternativa perspektiv på livet? Vilka böcker 
gestaltar ett vuxenblivande och vilka gör det inte?

En stor förtjänst med Gångtunneln är under-
sökningsmaterialets stora omfång – både vad gäl-
ler tid och antalet titlar. Att ta sig för att analysera 
ungdomsbokens utveckling under 120 år kräver en 
välgörande avsaknad av den försiktiga räddhågsen-
het som ofta inskränker giltigheten i litteraturve-
tenskapliga studier. Den här sortens övergripande 
undersökningar behövs, även om de per definition 
innebär en del risker: hur man än väljer att lägga 
upp studien måste man åsidosätta vissa aspekter 
för att kunna fokusera på andra. Wistisen har valt 
att trots det stora materialet gå ganska nära de flesta 
av texterna. Hon citerar rikligt och erbjuder många 
analyser av enskilda passager. Det hon därmed vin-
ner i konkreta exempel på hur texterna fungerar på 
detaljnivå får vissa negativa konsekvenser för den 
övergripande argumentationens stringens och hel-
hetsbildens giltighet.

Jag kan till exempel sakna en större systematik i 
analysen av motiven. Stundtals görs utmärkta jäm-
förelser mellan tidsperioderna utifrån ett konkret 
motiv, till exempel färdmedel (spårvagn – bil – tun-
nelbana) eller geografisk position (centrum visavi 
förort), men sådana passager utgör undantagsfall 
och är aldrig särskilt omfattande. Att Wistisen vär-
desätter analysen av enskilda texter så högt gör att 
hon låter exemplen snarare än motiven styra intres-
set. Det hon därmed väljer att fördjupa är den en-
skilda skildringens relation till andra enskilda skild-
ringar snarare än motivets förekomst och föränd-

ring i materialet som helhet. De enskilda texternas 
centrala position gör också att Wistisen undviker 
att närma sig motiven på ett neutralt sätt. Avhand-
lingens rubriker är tydliga tecken på detta. De är 
sällan neutrala benämningar på motiv utan inne-
håller istället ofta en tolkning av texterna. Temati-
ken i de enskilda texterna sätts i fokus snarare än 
hur ett och samma motiv fungerar i olika tematiska 
och historiska sammanhang.

En annan bristande systematik rör urvalet. I in-
ledningen sägs materialet uppgå till ”nära 30 verk” 
(19), och man undrar förstås varför antalet titlar 
inte kan uppges med större precision. Och även 
om flera sidor ägnas urvalsprinciper kvarstår en 
ganska stor osäkerhet kring vilka ungdomsböcker 
som inte täcks in av analysen – och varför de som 
finns med har valts. Wistisen vill både täcka in upp-
märksammade texter och sådana som har glömts 
bort. Hon analyserar både representativa berättel-
ser och böcker som bryter mot det vanliga mönst-
ret. Hon har vidare bara tagit med ungdomsböcker 
i vilka staden inverkar närmare på handlingen – ett 
urvalskriterium som i sig förutsätter en svår bedöm-
ning. Hon tar inte med några deckare och uteslu-
ter på ett generellt plan starkt medelklassförank-
rade skildringar. Jag tror att studiens giltighet hade 
ökat ordentligt om Wistisen istället hade hållit sig 
till några få och enkla urvalskriterier och därmed 
minimerat antalet svåra gränsdragningar.

Undersökningens historiska giltighet är också 
lite vag. Underrubrikens periodangivelse får vi nog 
ta med en nypa salt. Perioden 1890–1945 undersöks 
utifrån åtta böcker av vilka två är från 1910-talet och 
hela fem är från 1920-talet. Emil Norlanders An-
derssonskans Kalle (som dessutom beskrivs som en 
bok ”för alla åldrar”) får ensam täcka in perioden 
1890–1910 och böcker från 1930-talet lyser med sin 
frånvaro. Snarare än ett analyskapitel i egen rätt bör 
nog Wistisens första kapitel – som talande nog bär 
den vaga rubriken ”Urbana motiv från 1900-talets 
början” – betraktas som en bakgrundsteckning till 
de kommande centrala studierna av ungdomslitte-
ratur från 1945 och framåt. Även mitt i den period 
som får en substantiell belysning finns en krono-
logisk lucka mellan Sonja Bergs Ulla griper in från 
1958 och Inger Brattströms Le lite grann från 1968. 
Med tanke på den stora mängd ungdomsböcker 
som publicerats i Sverige borde det vara lätt att 
hitta en passande bok även från denna tioårsperiod, 
för det finns ju inget som tyder på att den historiska 
utvecklingen under dessa år inte påverkade ungdo-
mars situation och position, snarare tvärtom.
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Man kan också göra sig en liten fundering kring 
vilka motiv som tas upp och vilka som hamnar 
utanför studiens ramar. Utifrån de klassiska tex-
terna i den amerikanska Young Adult-litteraturen 
– till exempel Maureen Dalys Seventeenth Summer, 
J. D. Salingers The Catcher in the Rye och Susan 
Hintons The Outsiders – hade man kunnat tänka 
sig att restauranger och andra kommersiella eta-
blissemang spelar en stor roll även i den svenska 
ungdomsromanen. Hos Daly får Angie tillgång till 
småstaden Font du Lacs olika ungdomsetablisse-
mang via sin pojkvän Jack, på rymmen i New York 
frekventerar Holden Caulfield storstadens hotell-
barer, och i Hintons bok spelar drive-in-biogra-
ferna en viktig roll. Men kaféer, restauranger och 
biografer ägnas ingen större uppmärksamhet hos 
Wistisen. Och då blir man ju nyfiken. Är den ty-
pen av offentliga rum inte alls lika betydelsefulla i 
den svenska ungdomens 1900-talshistoria som den 
verkar ha varit för den amerikanska tonåringen? 
Eller är det snarare så att Wistisen valt bort dessa 
motiv till förmån för andra? Några stickprov vi-
sar att sådana motiv möjligen hade förtjänat sin 
plats i studien. Anna-Lisa Lundvists Du och jag från 
1957, till exempel, inleds på konditoriet ”Fåfängan”. 
Här är allt bra och trevligt för titelns båda flickor, 
Anna-Eva och Katja. De dricker saft, äter bakel-
ser och befinner sig fortfarande i barndomens har-
moni. Problemen börjar i samband med att Katja 
följer med sin nye pojkvän till kvällsöppna och ung-
domspräglade etablissemang: först dansbanan på 
Gröna Lund, sedan ungdomsklubben ”Taggen” 
och sist den helt ungdomsstyrda ”Klubben”. I takt 
med denna rumsliga förändring ökar Katjas pro-
blem med skolan och rättvisan. Utvecklingen kul-
minerar när Katja gör sig skyldig till ett inbrott i 
en guldsmedsbutik. I slutet av berättelsen ångrar 
hon sina val och längtar tillbaka till de oskyldiga 
stunderna med Anna-Eva på ”Fåfängan”. Protago-
nisternas konfrontation med ungdomstidens fa-
ror och lockelser struktureras alltså kring de olika 
urbana lokaler som blir tillgängliga i takt med att 
de blir äldre.

Nåväl, det är lätt att göra stickprov och hitta in-
tressanta motiv som Wistisen tvingats välja bort. 
Allt kan man inte ta upp. Och upptäckten av dessa 
alternativa motivkluster utgår ju ifrån den under-
sökning som är gjord. Wistisen har krattat mane-
gen utifrån sina val och premisser, och vi andra kan 
ta avstamp i detta arbete och leta vidare med ut-
gångspunkt i våra intressen. Snarare än att påvisa 
en brist i Wistisens studie är förekomsten av alter-

nativa motiviska vägar genom materialet i själva 
verket ett tecken på avhandlingens användbarhet.

Och användbar, ja, det är Wistisens bok i hög 
grad. Avhandlingen har alla möjligheter att, som 
ovan, ge metodisk inspiration. Liknande rumsligt 
orienterade motivundersökningar kan utföras på 
samma material, angränsande material eller helt 
andra sorters böcker. Med sina substantiella re-
sultat visar Wistisen också att sådana studier kan, 
om de utförs väl, vara väl värda mödan. Men det 
är förstås inte bara som metodiskt exempel under-
sökningen är användbar. Wistisens arbete erbjuder 
framförallt en utökad förståelse av ungdomslittera-
turen i Sverige – dess historia, funktion och premis-
ser – och utgör därmed ett viktigt bidrag till fort-
satta diskussioner om denna litteratur. Dessutom 
ger analyserna av gestaltade möjligheter att ta plats, 
synas, inrätta egna rum och skapa nya identiteter 
inte bara insikter om en viss sorts litteratur, utan 
också om hur synen på unga har förändrats i takt 
med samhället. Wistisens observationer och slut-
satser är därmed relevanta för flera akademiska dis-
cipliner. Textanalysen blir en konstruktiv utgångs-
punkt för en mycket vidare diskussion om grund-
läggande värderingar, respekt för olikhet och sam-
hälleliga maktstrukturer.

Slutligen kan Lydia Wistisens doktorsavhand-
ling utan omsvep användas i undervisningen i 
barn- och ungdomslitteratur på universitet och 
högskolor runt om i Sverige. Boken säger nämli-
gen inte bara något väsentligt om litteraturen, his-
torien och samhället under det svenska 1900-talet, 
utan är också riktigt läsvänlig. Wistisen undviker 
konstant akademiskt jargongspråk. Hennes prosa 
är klar, tydlig och lättillgänglig. Här behövs inga 
språkliga krångligheter. Wistisen litar på observa-
tionerna i sig, och det har hon alla skäl att göra.

Paul Tenngart


