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Abstract 

The aim of the study is to analyze the role of existential questions in two poetry 
anthologies for youth, Kärlek och uppror (published in 1989) and Berör och 
förstör (published in 2021). The study looks into which and in what way existen-
tial questions are described in the poetry, as well as if there are similarities or dif-
ferences between the anthologies. By examining the role of existential questions 
in poetry for youth, the aim is furthermore to analyze how becoming an adult 
(vuxenblivande) is depicted in the selection of poetry that’s been chosen for the 
anthologies. To get an understanding for the process of becoming an adult, the 
study relates the depiction of emerging adulthood to research about youth and 
identity. The methodology used for analyzing the poetry is called a 
“livsåskådningsanalys”, which means that definitions of existential questions are 
at the center for how the analysis is constructed. 
 
The analysis of the anthologies shows that the existential questions that are de-
scribed and discussed in the poetry for youth especially concern love and death. 
Existential questions about identity also play a big part in the poems, which is re-
lated to the themes of body as well as place and belonging. Poetry as an existential 
activity, both trough reading and writing, is also described in the poems. The de-
piction of becoming an adult in the anthologies can therefore be described as a 
process of constructing one’s identity where existential questions around love, 
death, body, place and belonging are central. Writing and reading poetry are de-
scribed in the anthologies as ways of processing and handling the existential ques-
tions these themes evoke.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: existential questions, poetry, poetry anthologies for youth, ‘vuxenblivande’, 
adolescence, adulthood, identity. 
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Inledning 

1. Bakgrund 
 

jag går över gräsplanen 

och plötsligt vet jag  

att när livet upphör att chockera mig  

när jag inte längre frågar varför  

då är jag död1 

 

Existentiella frågor, eller frågor som ”stör och berör”, är något som påverkar oss 

människor genom hela våra liv. I formandet av en livsåskådning blir de existentiella 

frågorna och ens förhållningssätt till dessa en avgörande aspekt, och påverkar i sin 

tur hur vi ser på oss själva och vår omgivning. Livsåskådningsforskning har visat 

att vad som uppfattas som existentiella frågor eller som det viktigaste i livet kom-

mer att skilja sig beroende på kultur, historisk period, grupp och individ.2 Även 

vilken fas i livet som individen befinner sig inom kan påverkar vilka existentiella 

frågor som är viktiga för individen. I denna uppsats kommer jag att intressera mig 

för en specifik fas i livet, nämligen övergången från barn till vuxen. Då en individ 

utvecklas från barn till vuxen blir existentiella frågor ofta aktuella i och med att 

individen brottas med eller tar ställning till frågor som inte har några uppenbara 

svar. Men vilka frågor blir särskilt relevanta för unga människor mitt i denna över-

gångsfas? Kan vi förstå vad vuxenblivande egentligen innebär genom att undersöka 

vilka existentiella frågors om anses vara aktuella under livsfasen?  

 

 
1 Widerberg, Anna, Artén, Anna: Kärlek och uppror. 210 dikter för unga människor. Litteraturfräm-
jandet, Falun, 1989, s. 228. 
2 Bråkenhielm Reinhold, Carl, Essunger, Maria, Westerlund, Katarina, ”Att studera livet enligt män-
niskan” i: Bråkenhielm Reinhold, Carl, Essunger, Maria, Westerlund, Katarina (red.): Livet enligt 
människan. Om livsåskådningsforskning. Falun, Nya Doxa, 2013, s. 17.  
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För att undersöka detta har jag valt att granska poesi för unga. Poesi är en utmärkt 

plats för att studera existentiella frågor, då konst kan beskrivas som ett rum som, 

likt kyrkan gör för många, bjuder in till samtal om existentiella frågor. Med ut-

gångspunkten att poesi är ett sätt att artikulera existentiella frågor, kan samman-

ställningar av poesi som vänder sig till unga fungera som ett material för att utforska 

föreställningar om vilka existentiella frågor som är aktuella för unga. Jag kommer 

därför i denna uppsats undersöka två poesiantologier för unga, Kärlek och uppror 

samt Berör och förstör, för att analysera vilka existentiella frågor som blir aktuella 

i de dikter som valts samt vilken bild av vuxenblivandets existentiella villkor urva-

let skildrar. I förordet till Berör och förstör skriver Athena Farrokhzad och Kristofer 

Folkhammar att en antologi i bästa fall är ett samhälle i miniatyr.3 Men vilket typ 

av samhälle målas egentligen upp i och med de två antologiernas urval av dikter, 

och framför allt vilken syn på vuxenblivande representerar dessa samhällen i mini-

atyr? Som framtida lärare i religionskunskap är ungas förhållningssätt till existen-

tiella frågor något jag garanterat kommer stöta på i min undervisning, och en ut-

vecklad förståelse för detta intresserar mig därför. Vidare är jag fascinerad av po-

esins roll i att beskriva, gestalta och väcka existentiella frågor och funderingar, och 

tycker därför det är intressant att studera vilka existentiella frågor som blir aktuella 

i poesi som ämnas läsas av unga.   

2. Syfte och frågeställning  
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka de existentiella dimensioner av vuxenbli-

vande som blir aktuella i två poesiantologier för unga. Genom att göra en livsåskåd-

ningsanalys av dikterna i antologierna Kärlek och uppror och Berör och förstör 

granskas poesin med en utgångspunkt i existentiella frågor och vad de innebär. Ut-

ifrån en analys av de existentiella frågor som bearbetas i poesin kommer uppsatsen 

även granska vilka syner på vuxenblivande som skildras i antologierna. Analysen 

konstrueras tematiskt kring fem centrala teman som behandlas i båda antologierna 

och på olika sätt berör de existentiella frågor som aktualiseras i poesin.  

 

 
3 Farrokhzad, Athena, Folkhammar, Kristofer, Berör och förstör. Dikter för unga. Rabén & Sjögren, 
Stockholm, 2021, s. 7.  
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Uppsatsens frågeställningar är därmed följande: 

• Vilka existentiella frågor tas upp och hur bearbetas de i poesiantologierna 

Kärlek och uppror och Berör och förstör? Hur liknar eller skiljer sig detta 

mellan antologierna?  

• Vilken bild av vuxenblivande skildras i de två antologiernas urval av dikter 

för unga?  

3. Material 
 

Det material som används för att besvara frågeställningen är i första hand de två 

poesiantologierna: Kärlek och uppror – 210 dikter för unga människor, utgiven 

1989 och sammanställd av Siv Widerberg och Anna Artén, och Berör och förstör – 

Dikter för unga, utgiven 2021 och sammanställd av Athena Farrokhzad och Kristo-

fer Folkhammar. Valet av just poesiantologier grundas i en vilja att undersöka en 

övergripande sammanställning av olika typer av poesi som anses vara relevant för 

unga, för att på så vis kunna studera vilka existentiella frågor som anses relevanta 

för unga. Materialet representerar därmed ett urval av vilka dikter, och i förläng-

ningen existentiella frågor, som just dessa antologiförfattare bedömer kan beröra 

eller fånga unga människors intresse. Det är viktigt att påpeka att uppsatsen endast 

analyserar antologiförfattarnas syn på vuxenblivande och existentiella frågor som 

är relevanta för unga, då urvalet speglar deras personliga uppfattning av detta.  

 

Uppsatsen kan följaktligen inte dra några slutsatser kring vad unga själva uppfattar 

som särskilt aktuella existentiella frågor för dem, utan analyserar i stället en före-

ställning om vad som är relevant för unga utifrån urvalet som valts till antologierna. 

Redaktörernas sammanställning av poesi är utvalt med den specifika målgruppen 

unga i åtanke, och dess syfte är att förmedla innehåll som är relevant och av intresse 

för målgruppen. En analys av urvalet blir därmed ett sätt att undersöka vilka exi-

stentiella villkor som aktualiseras under utvecklingen från barn till vuxen. I och 

med antologiernas vilja att ringa in den poesin som beskriver ungas situation på ett 

träffande vis, blir en studie av antologierna ett sätt att undersöka hur detta vuxen-

blivande kan beskrivas.   
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Marknaden för poesiantologier för unga är inte särskilt omfattande. En sökning på 

”dikter för unga” gav 32 träffar på tryckta böcker i Uppsala Universitetsbiblioteks 

databas, och 68 träffar i Uppsala Stadsbiblioteks databas. På hemsidorna för de po-

pulära bokhandlarna Akademibokhandeln och Adlibris gav sökorden endast sju re-

spektive elva träffar. Av träffarna bestod en relativt liten mängd av resultaten av 

antologier, då majoriteten av resultaten var diktsamlingar med målgruppen barn el-

ler unga. Kärlek och uppror var den poesiantologi som återkom i flest sökningar 

och antologin har en särställning inom genren i och med sin långvariga popularitet. 

Det var en av huvudanledningarna till att studera just denna antologi. Anledningen 

till att just dessa poesiantologier valdes beror även på att de är utgivna i tydlig dialog 

med varandra. Syftet med Berör och förstör är att vara en uppdaterad version av 

Kärlek och uppror, och redaktörerna beskriver i förordet för antologin viljan att 

bidra med en uppdaterad version av Kärlek och uppror, vilken de själva läste som 

unga.4 Denna intertextuella koppling mellan de två antologierna tillför en intressant 

dimension till min undersökning, då det öppnar upp för frågor kring huruvida Berör 

och förstör presenterar en annorlunda uppfattning om vuxenblivandets existentiella 

villkor, Möjligtvis går eventuella förändringar att anknyta till samhälleliga föränd-

ringar som ägt rum under det trettioåriga tidsspannet mellan att antologierna utgavs. 

Nedan kommer presenteras kort de två poesiantologierna.  

 

Kärlek och uppror - 120 dikter för unga människor, red. Siv Widerberg och 

Anna Artén  

Kärlek och uppror består av 120 dikter som ungdomsboksförfattaren Siv Widerberg 

valt ut med utgångspunkt i en enkät kring vad ungdomar anser att dikter bör handla 

om samt utifrån egna erfarenheter av ungdomstiden.5 Även svenskläraren Anna Ar-

tén har hjälp till med urvalet av dikter. Syftet med poesiantologin är att erbjuda en 

diktsamling för ungdomar för att ”visa den lyrik som faktiskt finns och som många 

ungdomar letar efter och kan bli intresserade av”.6 De 91 författare som är repre-

senterade visar på en stor bredd när det kommer till vilken tid de var verksamma, 

då tidsspannet författarna är födda sträcker sig från 1754 (Anna Maria Lenngren) 

 
4 Farrokhzad, Athena, Folkhammar, Kristofer, Berör och förstör. Dikter för unga. Rabén & Sjögren, 
Stockholm, 2021, s. 7. 
5 Widerberg, Anna, Artén, Anna: Kärlek och uppror. 210 dikter för unga människor. Litteraturfräm-
jandet, Falun, 1989, s. 5.  
6 Ibid., s. 4. 
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till 1969 (Maria Rydhagen). Antologin är uppdelad i nio delar med dikter som kret-

sar kring liknande teman.    

 

Berör och förstör - Dikter för unga, red. Athena Farrokhzad och Kristofer 

Folkhammar 

Berör och förstör består av 79 dikter av svenskspråkiga poeter som valts ut av po-

eten Athena Farrokhzad och författaren och litteraturkritikern Kristofer Folkham-

mar. Syftet med antologins urval är att skapa en introduktion till den poesi som ges 

ut på svenska idag. I förordet beskriver redaktörerna hur det skrivits många oer-

hörda dikter sedan Kärlek och uppror gavs ut 1989, och de uttrycker därmed en 

vilja att komplettera den äldre antologin med samtida poesi som utkommit sen den 

gavs ut.7 Det är antagligen därför de författare som medverkar i Berör och förstör 

till mycket större del består av samtida poeter än i Kärlek och uppror, då antologin 

har ett uttalat intresse för nutida poesiförfattare. Dikterna som förekommer i anto-

login är utgivna mellan 1987 och 2021 och representerar därmed en mycket mer 

begränsad tidsperiod. Även Berör och förstör är tematisk uppdelad i sju olika teman 

med dikter som berör likande områden.  

4. Metod 

4.1 Litteratur och livsåskådningar  
En utgångspunkt för uppsatsens syfte är att poesi kan användas som ett material för 

att studera existentiella frågor och livsåskådningar. Teologen Maria Essungers har 

skrivit om relationen mellan litteratur och livsåskådningar, med fokus på hur livså-

skådningsstudier på olika sätt kan utföras i relation till skönlitterär text. Essunger 

menar att vissa konstnärliga texter erbjuder tomrum med plats för eftertanke och 

krav på tolkningsprocessen, och blir därmed så kallade existentiella arenor. Litte-

rära existentiella arenor ger läsaren ett utrymme att reflektera över sin egen livså-

skådning samt kräver ansvar och engagemang från läsaren i tolkningsprocessen.8 

Kan man med hjälp av sin tolkning av texten förstå sig själv bättre kan texten i fråga 

 
7 Farrokhzad, Athena, Folkhammar, Kristofer, Berör och förstör. Dikter för unga. Rabén & Sjögren, 
Stockholm, 2021, s. 7. 
8 Essunger, Maria: ”Litteratur och livsåskådningsfrågor – om den meningsskapande döden” i: Brå-
kenhielm Reinhold, Carl, Essunger, Maria, Westerlund, Katarina (red.): Livet enligt människan. Om 
livsåskådningsforskning. Falun, Nya Doxa, 2013, s. 67. 
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beskrivas som en existentiell arena.9 Litteratur menar hon kan fungera som en re-

flektionsyta för egna livsproblem i och med att läsaren både kan identifiera sig med 

och distansera sig till karaktärer, händelse och fenomen i litteraturen. Essunger på-

står till och med att ”ingen annanstans kan det intrikata samspelet mellan det parti-

kulära och det allmänna greppas och förstås så bra som i konstnärliga upplevel-

ser”.10  

 

Även litteraturvetaren och poeten Torsten Petterson anser att skönlitteraturen er-

bjuder ett attraktivt material för livsåskådningsforskning. Han påstår att livsåskåd-

ningar är särskilt relevanta i relation till just konstarten litteratur, i och med den 

oupplösliga koppling som finns mellan språket och alla mera nyanserade tanke-

gångar.11 När vi studerar livsåskådningar i litteratur är det enligt Petterson viktigt 

att reflektera kring vad det egentligen är vi tolkar när vi tolkar innebörden i litte-

rära texter.12 Det finns två dominerade förhållningssätt i frågan: författarcentrerat 

och textcentrerat synsätt. Det författarcentrerade synsättet innebär att den livså-

skådning som framträder i litteraturen motsvarar författarens livsåskådning då 

verket skrevs. Enligt Petterson bortser man då från de många grunder en författare 

kan ha att i sitt verk gestalta andra livsåskådningar än sina egna. När vi läser litte-

ratur utläser vi mening ur texten utan att nödvändigtvis kunna påstå att detta är 

författarens mening, och det är därmed missvisande att hävda att en livsåskådning 

i texten nödvändigtvis är författarens egen.13  

 

När det gäller det textcentrerade synsättet ligger fokus här i stället på läsarens 

tolkning av texten, och livsåskådningen i texten betraktas därmed som en litterär 

konstruktion som inte nödvändigtvis har något att göra med författarens egen håll-

ning. Petterson problematiserar dock även detta perspektiv, då han menar att vår 

syn på textens form ständigt präglas av författarens och dennes gestaltning av tex-

ten. Synsättet leder därmed till en paradox då man å ena sidan respekterar 

 
9 Ibid., s. 68. 
10 Ibid., s. 70. 
11 Petterson, Torsten: ”Livet enligt författaren: Att studera livsåskådningar i skönlitteraturen” i: Brå-
kenhielm Reinhold, Carl, Essunger, Maria, Westerlund, Katarina (red.): Livet enligt människan. Om 
livsåskådningsforskning. Falun, Nya Doxa, 2013, s. 259. 
12 Petterson, Torsten: ”Livsåskådningar i skönlitteraturen – författarcentrering eller textcentrering” 
i: Petterson, Torsten, Bråkenhielm Reinhold, Carl (red.): Att fånga världen i ord: Litteratur och 
livsåskådning – teoretiska perspektiv. Artos & Norma bokförlag, Malmö, 2003, s. 13.  
13 Ibid., s. 14. 
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författarintentionen då det gäller textens yttre form, men samtidigt helt bortser 

från författarintentionen i fråga om textens innebörd.14 Petterson förespråkar där-

för i stället ett sorts kombinationssynsätt där de livsåskådningar som framgår i lit-

teraturen kan ses som en kombination av vad författaren har gett uttryck för och 

textens förmåga att därutöver utveckla ett spektrum av betydelser.15  

 

I uppsatsen tillämpas ett likande metodologiskt förhållningssätt till tolkningen av 

livsåskådning i litteratur. Analysen tillämpar i linje med Pettersons kombinations-

synsätt både ett textcentrerat och författarcentrerat synsätt. Att arbeta med antolo-

gier som material medför att poesi av en stor mängd författare analyseras. En bio-

grafisk författarcentrerad tolkning av alla dikter blir därmed svår att genomföra. 

Däremot blir redaktörerna som sammanställt antologierna relevanta för analysen. 

Det författarcentrerade synsättet blir därmed aktuellt för analysen i relation till an-

tologiernas redaktörer, snarare än dikternas författare. Bilden av vuxenblivandet 

som analyseras styrs av antologiernas urval, vilket innebär ett författarcentrerat 

förhållningssätt tillämpas i granskningen av redaktörernas val av poesi. Antologi-

redaktörernas intentioner är alltså relevanta för analysen, snarare än poeternas in-

tentioner. När det kommer till analysen av de specifika dikter inom antologierna 

tillämpas däremot ett textcentrerat förhållningssätt, då de existentiella frågorna i 

poesin betraktas som en litterär konstruktion som inte nödvändigtvis har något att 

göra med poeten.  

  

Teologen Carl Reinhold Bråkenhielm resonerar även han kring relationen mellan 

skönlitteratur och livsåskådningar och påstår att sanningar mot livet går att återfinna 

i både i livsåskådningstexter och skönlitteratur. Han gör då en distinktion mellan 

sanningar om livet och mot livet, där det förstnämnda berör de sanningar som tillhör 

vetenskapen och går att verifiera med hjälp av korrespondensteorin. Sanningar mot 

livet handlar i stället om språkets möjligheter att uttrycka eller uppväcka sådana 

erfarenheter eller insikter som är svåra att beskriva med vetenskap och logik, och 

berör därmed både skönlitteraturen och livsåskådningar.16 Reinhold Bråkenhielm 

 
14 Ibid., s. 15–17.  
15 Ibid., s. 21.  
16 Reinhold Bråkenhielm, Carl: ”Känslan av inre överblick. Om sanningsfrågan i skönlitteratur och 
livsåskådning” i: Petterson, Torsten, & Reinhold Bråkenhielm, Carl: Att fånga världen i ord: Litte-
ratur och livsåskådning – teoretiska perspektiv. Artos & Norma bokförlag, Malmö, 2003, s. 26. 
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ser en likhet mellan skönlitteratur och livsåskådningar när det gäller sanningsfrå-

gan, och påstår att en livsåskådning kan vara sann i en mening som liknar den me-

ning i vilken diktning kan vara sann.17 Den syn på litteratur som både Essunger, 

Petterson och Reinhold Bråkenhielm beskriver, där konstformen besitter en unik 

förmåga att artikulera livsåskådningsfrågor och livsåskådningsproblematik, ligger 

till grund för den metod jag har valt att använda i studien.  

4.2 Livsåskådningsanalys    
Metoden som används för att studera poesiantologierna är en så kallad livsåskåd-

ningsanalys. I en livsåskådningsanalys ställs de existentiella frågorna i centrum för 

analysen, vilket därmed blir ett effektivt sätt för mig att undersöka vilka existenti-

ella frågor som aktualiseras i poesin i de två antologierna. Enligt Essunger går en 

livsåskådningsanalys ut på att med hjälp av ett befintligt livsåskådningsbegrepp ar-

beta med livsåskådningsfrågor som en utgångspunkt i analysarbetet.18 I och med 

studiens syfte kretsar däremot denna livsåskådningsanalys främst kring begreppet 

existentiella frågor snarare än livsåskådning. Genom att göra en livsåskådningsana-

lys av poesin undersöker studiens således vilka existentiella frågor som blir aktuella 

i dikterna som valts ut för unga, utifrån en operationaliserad förståelse av vad exi-

stentiella frågor innebär. Studien har även an komparativ ansats då de två poesian-

tologierna jämförs och analyseras utifrån eventuella skillnader och likheter.  

 

Uppsatsen undersöker även synen på vuxenblivande som de två antologierna repre-

senterar. Denna del av studiens analys går ut på att granska det urval som antologi-

erna representerar och vad detta kan säga om synen på övergångsfasen från barn 

och vuxen. I analysarbete används då teoretiska förståelser av livsfasen med fokus 

på ungas identitetsskapande, för att bilda en förståelse för vad vuxenblivande kan 

innebära och hur detta skildras i antologierna.  

 
17 Ibid., s. 28.  
18 Essunger, Maria, ”Poetisk filosofi” i: Stenmark, Mikael, Johannesson, Karin, Jonbäck, Francis, 
Zackariasson, Ulf (red.): Filosofiska metoder i praktiken. Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala, 
2018, s. 182.  
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5. Teori 

4.1 Livsåskådningar och existentiella frågor   
Ett centralt begrepp som används för att analysera materialet i denna uppsats är 

existentiella frågor. Vad existentiella frågor innebär och hur de påverkar oss män-

niskor går att förstås utifrån begreppet livsåskådning. Livsåskådning kan likt relig-

ion definieras på en mängd olika sätt och förstås med en mängd olika förhållnings-

sätt. Precis som religion kategoriseras ofta olika beskrivningar av livsåskådningar i 

antingen substantiella eller funktionella definitioner. Teologerna Carl Reinhold 

Bråkenhielm, Maria Essunger och Katarina Westerlund presenterar i inlednings-

kapitel till boken Livet enligt människa: Om livsåskådningsforsning en så kallad 

kombinationsdefinition. Definition bejakar därmed både de substantiella och funkt-

ionella aspekterna av livsåskådningsbegreppet. En livsåskådning är enligt deras de-

finition  

 
teoretiska föreställningar om människan och världen samt därmed sammanhängande 

värderingar och känslor, som bidrar till människors svar på eller åtminstone förhåll-

ningssätt till existentiella frågor och ger vägledning och inspiration i det personliga 

handlandet.19  
 

Definitionen betonar det samband som finns mellan en människans livsåskådning 

och hennes existentiella frågor. Existentiella frågor definieras i sin tur som frågor 

som kretsar kring tre sammanvävda frågor: (1) Vad är viktigt eller viktigast i livet?, 

(2) Vad hindrar eller hotar det som är viktigt eller viktigast? och (3) Vad kan över-

vinna eller åtminstone hjälpa oss att leva med dessa hinder och hot?.20  

 

Inom svensk livsåskådningsforskning används ofta begreppet livsfrågor, vilket i 

bland annat Karin Sporres forskning beskrivs som en översättning av ”existential 

questions”.21 Uppsatsen utgår därför från en förståelse av livsfrågor som synonymt 

med existentiella frågor, då de inom forskningsfältet ofta används med samma 

 
19 Bråkenhielm Reinhold, Carl, Essunger, Maria, Westerlund, Katarina: ”Att studera livet enligt 
människan” i: Bråkenhielm Reinhold, Carl, Essunger, Maria, Westerlund, Katarina (red.): Livet en-
ligt människan. Om livsåskådningsforskning. Falun, Nya Doxa, 2013, s. 16. 
20 Ibid., s. 16. 
21 Sporre, Karin: ”Children’s Existential Questions – Recognized in Scandinavian Curricula, Or 
Not?”, Journal of Curriculum Studies, 2021, s.1.  
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innebörd. Sven Hartman definierar livsfrågor som (a) frågor som gäller de grund-

läggande villkoren för människors liv och för tillvaron i stort, men även som (b) 

uttryck för ett behov att bearbeta och reflektera över upplevelser av världen och av 

den egna personen i relation till världen och till livet i stort.22 Med dessa definition 

är frågorna inte definierade gällande dess innehåll, utan vad som är en individs ex-

istentiella frågor avgörs av den betydelse individen själv tillskriver olika aspekter 

av livet.23  

4.2 Vuxenblivande och ungas identitet 
För att undersöka ungas vuxenblivande behövs en operationaliserad förståelse av 

vad både unga och vuxenblivande faktiskt innebär. Professor i Gender and Educat-

ion Mary Jane Kehily menar att definitioner av unga (youth) i västerländska sam-

hällen ofta syftar till livsfasen mellan barn och vuxen, en övergångsfas då individen 

går från att vara osjälvständig till att bli självständig. Unga som begrepp förstås i 

relation till att vara vuxen, då förståelsen av vad det innebär att vara ung förutsätter 

en ankomst till vuxenlivet. Det kan därmed beskrivas som ett tillstånd av blivande, 

där slutdestinationen är att bli vuxen.24 Kategorin är enligt Kehily samhälleligt kon-

struerad snarare än en biologiskt, vilket gör begreppet unga ett mer flexibelt än be-

grepp så som tonåring (teenager) eller ungdom (adolescent).25 Trots att begreppet 

kan ses som socialt snarare än biologiskt konstruerat används det ofta för att besk-

riva individer som befinner sig i åldersspannet mellan 16 till 25, en period som 

kännetecknas av att individen samtidigt tillhör båda två och varken eller av katego-

rierna barn och vuxen.26  

 

När det gäller vuxenblivande är detta ett svårare begrepp att tydligt avgränsa. För 

att få en förståelse för den specifika livsfasen tillämpas begreppet identitet, då det 

spelar en betydelsefull roll i den utveckling som sker då en individ utvecklas från 

barn till vuxen (den process som i denna uppsats kallas vuxenblivande). Identitet 

 
22 Hartman, Sven: ”Livstolkning hos barn” i: Almén, Edgar, Furenhed, Ragnar, Hartman, Sven, 
Skogar, Björn (red.) Livstolkningar och värdegrund: Att undervisa om religion, livsfrågor och etik. 
Skapande Vetande, Linköping, 2000, s. 71.  
23 Adamson, Lena, Hartman, Sven, Lyxell, Björn, ”Adolescent identity – a qualitative approach: 
Self-concept, existential questions and adult contacts”, s. 22. 
24 Hopkins, Peter. E: Young people, place and identity. Routledge, New York, 2010, s. 4.  
25 Kehily, Mary Jane: “Introduction” i: Kehily, Mary Jane: Understanding youth: perspectives, iden-
tities and practices. Sage Publications, London, 2007, s. 3. 
26 Hopkins, Peter. E: Young people, place and identity. Routledge, New York, 2010, s. 3. 
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kan förstås som det sätt som individer och grupper genom sociala relationer sär-

skiljs från andra individer och grupper, och beskriver hur skillnader och likheter i 

relation till andra etableras och tillskrivs betydelse.27 Identiteter konstrueras därmed 

genom sociala relationer och artikuleras på specifika vis för att sedan efterliknas av 

individer eller grupper. Trots att identiteter ofta tillskrivs en genetisk komponent i 

och med dess utbredda och konsekventa förekomst, är de alltså skapade genom so-

ciala relationer och människors dagliga beteenden.28 Identitet kan även beskrivas 

enligt Erik H. Eriksons förståelse av begreppet som skärningspunkten mellan indi-

viden och samhället. Formandet av en identitet menar Erikson därmed är en ömse-

sidig process mellan individens psykologiska inre och socio-kulturella miljö.29 

 

Samhällsgeografen Peter E. Hopkins kartlägger i boken Young People, Place and 

Identity vad unga människor dagligen interagerar med då de konstruerar deras 

mångfaldiga identiteter, vilket han delar upp i kategorierna skalor (scales) och te-

man och platser (themes and sites). Skalorna Hopkins presenterar är kropp, hem, 

grannskap och gemenskap, nation och globalt. Temana och platserna som present-

eras är institutioner, migration, mobilitet och övergångar, offentliga utrymmen och 

gatan samt stad-landsbygd. Hopkins undersöker hur sociala identiteter konstrueras 

inom dessa specifika kontexter, vilket sker genom olika processer av inkludering 

och exkludering. Bokens övergripande syfte är att utforska de sätt som erfarenheter 

av att vara ung påverkas av olika platser och sociala identiteter.30 Nedan redovisas 

Hopkins resonemang kring några av de skalor som unga konstruerar sin identitet 

utifrån. De aspekter av ungas identitet som visat sig särskilt relevanta för analysen 

av materialet är kropp, hem samt migration, mobilitet och övergångar.   

 

Hopkins menar att kroppen är en av de viktigaste platserna när det kommer till 

ungas relation till sin identitet.31 Unga människors kroppar är betydelsefulla för kon-

struerandet av en identitet dels som ett sätt för unga att uttrycka sin identitet genom 

kläder, stil eller accessoarer. Kroppen påverkar även konstruerande av en identitet 

 
27 Ibid., s. 6. 
28 Ibid., s. 7.  
29 Adamson, Lena, Hartman, Sven, Lyxell, Björn, ”Adolescent identity – a qualitative approach: 
Self-concept, existential questions and adult contacts”, s. 21. 
30 Hopkins, Peter. E: Young people, place and identity. Routledge, New York, 2010, s.1 
31 Ibid., s. 74. 
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i och med att ungas kroppar blir en plats för omvärldens åsikter om hur unga per-

soner är och hur de bör vara.32 Forskning visar bland annat att unga människor som 

tillhör minoritetsetniciteter uttrycker att kroppen är särskilt avgörande för hur sam-

hället reagerar på och dömer deras etnicitet och religion.33  

 

När det kommer till aspekten hem beskriver Hopkins att hemmet kan ses som en 

viktigt del av unga konstruktion av sin identitet, då det kan fungera som en plats där 

unga kan undkomma den press och påtryckningar som de erfar i andra utrymmen i 

deras vardag.34 Den roll hemmet spelar i unga människors liv skiljer sig dock 

mycket mellan olika individer, då det kan förknippas med lycka och trygghet för 

någon och våld och fara för en annan.35 Då sociologen Rachel Thomson identifie-

rade åtta avgörande händelser i unga människors liv var tre av dessa händelser 

kopplade till hemmet, vilket tydliggör hur betydelsefullt hemmet är för unga män-

niskors utveckling från barn till vuxen.36 Att lämna hemmet är ofta en komplex pro-

cess för unga människor och ses som en avgörande punkt i vuxenblivandet.37  

 

Den sista aspekter jag kommer beröra är den Hopkins kallar migration, mobilitet 

och övergångar. En av de övergångar Hopkins reflekterar kring är övergången från 

barn till vuxen. Forskning om övergången till att bli vuxen fokuserar enligt Hopkins 

ofta på uppfyllandet av olika mål och prestationer, och vuxenblivandet består av en 

rad olika komponenter där många unga har uppfyllt ”en vuxen status” inom vissa 

komponenter men inte inom andra.38 Psykologen Jeffrey Arnett har introducerat ett 

nytt begrepp inom forskningsfältet vilket han kallar ”emerging adulthood”. Detta 

berör unga i ålder 18 till 25, ett åldersspann som Arnett menar i dagens industria-

liserade samhälle innebär år av signifikant betydelse och förändring, och mot slutet 

av perioden har individen ofta tagit beslut som får bestående konsekvenser för in-

dividens liv. Enligt Arnetts forskning är det främsta kännetecknet för 

 
32 Ibid., s. 91.  
33 Ibid., s. 77.  
34 Ibid., s. 96.  
35 Ibid., s. 114.  
36 Ibid., s. 98.  
37 Ibid., s. 114. 
38 Ibid., s. 230.  
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vuxenblivandet ett accepterande av ett ansvar över sig själv, följt av att bli kapabel 

att ta självständiga beslut samt att bli ekonomiskt självständig.39 

 

Utöver övergången från barn till vuxen beskriver Hopkins i temat även den roll 

migration och mobilitet spelar för unga och deras identitet. Han diskuterar då bland 

annat unga med erfarenheter av att tvingas flytta från de länder de är födda i. Att 

som ung tvingas flytta till ett nytt land resulterar ofta i betydande effekter för den 

ungas identitetsskapande. Förändringen påverkar inte bara individens självuppfatt-

ning av sin egen identitet, utan även vilka specifika identiteter som omvärlden till-

skriver individen.40 Många unga flyktingar blir tillskrivna en ny form av identitet 

som just flykting då de anländer till ett nytt land, en ny identitet som de inte nöd-

vändigtvis relaterar till på ett positivt vis. Detta kan även påverka den ungas över-

gripande förhållningssätt till att konstruera sociala identiteter.41  

 

De nämna aspekterna av ungas identitetsskapandet fungerar som en utgångspunkt 

för uppsatsens förståelse av vuxenblivande. Utöver de skalor, teman och platser 

som Hopkins beskriver blir även ett ytterligare begrepp fruktbart för studiens ana-

lys: tillhörighet. Sociologen Rachel Thomson skriver i boken Understanding youth: 

perspectives, identities and practices att tillhörighet (belonging) är en viktig aspekt 

av hur ungas identitet konstrueras. Unga människor erfar många olika typer av till-

hörighet, vilka kan innebära både positiv identifikation och brist på identifikation, 

både inkludering och exkludering.42 Thomson menar att behovet av tillhörighet inte 

är ett val för oss människor, utan en upplevelse av tillhörighet är helt avgörande för 

vårt välbefinnande. Uteslutande från tillhörighet kan därför ha avgörande påverkan 

på individen. Detta kan ske på en mängd olika vis, bland annat genom rasism eller 

mobbning.43  

6. Forskningsläge 
 

 
39 Ibid., s. 231.  
40 Ibid., s. 227. 
41 Ibid., s. 236. 
42 Thomson, Rachel, “Belonging” i: Kehily, Mary Jane (red.): Understanding youth: perspectives, 
identities and practices. Sage Publications, London, 2007, s. 164. 
43 Ibid., s.173. 
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En studie som undersökt ungas identitetsskapande i relation till existentiella frågor 

presenteras i artikeln ”Adolescent identitiy – a qualitative approach: Self-concept, 

existential questions and adult contacts” av Lena Adamson, Sven Hartman och 

Björn Lyxell. I studien intervjuades 12 ungdomar i åldern 16–19 för att undersöka 

identitetsutveckling i sena tonåren utifrån ungas egna reflektioner kring sig själva 

och sig själva i relation till andra.44 Undersökningen fokuserade på tre olika områ-

den gällande ungas identitetsutveckling; självuppfattning, vuxna kontakter och ex-

istentiella frågor. Studien utgick från en teoretisk förståelse av identitet som en skär-

ningspunkt mellan det individuella och samhället. I linje med detta menar de att en 

persons existentiella frågor är sammanvävda med dennes identitet och kan därmed 

ses som en återspegling av processen att forma sin identitet.45  

 

Resultatet av intervjuerna angående självuppfattning visade att de ämnen respon-

denterna talade om då de beskrev sig själva skiljde sig påtagligt, men kunde kate-

goriseras inom 12 så kallade ”part-aspects of the self-concept”. Generellt väckte 

frågor kring hur man bör vara och bete sig i relation till andra mer intresse hos 

respondenterna än frågor om känslor angående individen själv.46 Kontakten med 

vuxna utanför familjen visade sig vara begränsad för majoriteten av respondenterna, 

även om ett behov av vuxna som källor för kunskap och erfarenhet uttrycktes av 

samtliga respondenter.47 När det gäller existentiella frågor visade sig framtiden vara 

ett gemensamt tema hos många av respondenterna. Frågor om framtiden represen-

terades av samtliga respondenter utom en, vilket även stärker tidigare forskning 

som konstaterat att sena tonårens existentiella frågor i stor utsträckning är framtids-

frågor.48 Studien visade alltså att ungas existentiella frågor främst rörde individen i 

relation till dess personliga framtid.49   

 

Karin Sporre har studerat ungas existentiella frågor i relation till utbildningen, då 

hon i artikeln ”Children’s existential questions – recognized in Scandinavian 

 
44 Adamson, Lena, Sven g. Hartman, and Björn Lyxell. ”Adolescent Identity-a Qualitative Ap-
proach: Self-Concept, Existential Questions and Adult Contacts”, Scandinavian Journal of Psychol-
ogy, vol. 40/no. 1, 1999, s. 21. 
45 Ibid., s. 21. 
46 Ibid., s. 25. 
47 Ibid., s. 28. 
48 Ibid., s. 27. 
49 Ibid., s. 29. 
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curricula, or not?” undersöker vilken roll existentiella frågor får i religionsunder-

visningen i Sverige. I studien jämför hon de svenska, norska och danska läroplaner 

för religionsundervisningen som användes 2019, samt undersöker hur begreppet 

”livsfrågor” används på olika sätt i svenska läroplaner från 1969 till 2011. Till skill-

nad från de norska och danska läroplanerna visar studien att livsfrågors roll i den 

svenska läroplanen berörs i relation till livsåskådningar snarare än till elevers egna 

existentiella frågor.50  

 

Forskning om svenskspråkiga poesiantologier är inte ett särskilt utbrett område, och 

särskilt forskning om poesiantologier för unga är mycket knapphändig. Just Kärlek 

och uppror och Berör och förstör har dock studerats tidigare av litteraturvetaren 

Evelina Stenbeck. I hennes artikel ”Ungdomens poetiska form – Språkets och be-

gärets omstörtande kraft i antologierna Kärlek och uppror och Berör och förstör” 

jämför hon antologiernas urval av dikter och synen på ungdomens, kärlekens och 

poesins omstörtande krafter. Syftet är att undersöka hur dikternas form bidrar till 

att skapa och tilltala ett ungdomssubjekt som står i kontrast till vuxenvärldens nor-

mer.51 Den teoretiska utgångspunkten för studien är en förståelse av de antologise-

rade dikternas form som ett uttryck för ett samspel mellan genrens tradition och 

dess specifika estetiska sammanhang.52 De estetiska sammanhangen består dels av 

vuxenvärldens förställningar om poesi och unga poesiläsare, samt en litteraturve-

tenskaplig diskussion om diktens formmässiga förändringar under 1900-talet och 

början av 2000-talet.  

 

Stenbeck aktualiserar Perry Nodelmans teori om en dold vuxen i eller bakom texten 

i sitt resonemang angående vuxenvärldens föreställningar om den unga poesiläsa-

ren. Redaktörerna förkroppsligar en dold vuxen i antologierna, och representerar 

således den bild av poesi som vuxenvärlden önskar förmedla till den unge läsaren.53 

Den dolda vuxna i texten uppmanar ett implicerat ungdomssubjekt att förkroppsliga 

deras bild av en ideal ungdom. I centrum för ungdomsblivandet i antologierna står 

 
50 Sporre, Karin: ”Children’s Existential Questions – Recognized in Scandinavian Curricula, Or 
Not?”, Journal of Curriculum Studies, 2021, s 1. 
51 Stenbeck, Evelina: ”Ungdomens poetiska form – Språkets och begärets omstörtande kraft i anto-
logierna Kärlek och uppror och Berör och förstör”. Barnboken, vol. 44, 2021, s. 3.  
52 Ibid., s. 4.  
53 Ibid., s. 5.  
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det poetiska språket, då båda antologier visar på en stark föreställning om poesins 

upproriska kraft mot normaliserande och normerande processer.54 

 

Min studie skiljer sig från tidigare undersökningar som gjorts på materialet i och 

med undersökandet av specifikt existentiella frågor i poesin. Stenbecks litteraturve-

tenskapliga analys av antologierna undersöker i första hand dikternas form, något 

denna studie inte intresserar sig för. I stället ämnar studien att undersöka hur exi-

stentiella frågor tas upp och bearbetas i poesin utifrån ett livsåskådningsperspektiv, 

för att på så vis granska hur vuxenblivandets existentiella villkor skildras utifrån 

urvalet. Adamson, Hartman och Lyxells forskning beskriver existentiella frågor 

som sammanvävda med individens identitet och därmed en sorts återspegling av 

processen att forma sin identitet. Detta resonemang blir ytterst relevant för studien, 

då de existentiella frågorna som analyseras utifrån denna förståelse kan tolkas som 

en återspegling av identitetsskapandet. Att analysera existentiella frågor som besk-

rivs i poesi för unga blir med denna grund ett sätt att undersöka ungas identitets-

skapande och vuxenblivande. Min studie är på så vis en sorts skärningspunkt mellan 

dessa skilda forskningsområden, då förståelsen av existentiella frågors betydelse 

för ungas identitetsskapande aktualiseras i och med analysen av de dikter som valts 

ut i poesiantologierna.     

 

 
54 Ibid., s. 16.  
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Huvudtext / Analysdel  

Studiens livsåskådningsanalys av de två poesiantologierna Kärlek och uppror och 

Berör och förstör har delats upp tematiskt utifrån de existentiella dimensioner av 

vuxenblivande som bearbetas i dikterna. I centrum för analysen är de existentiella 

frågorna, vilka förstås utifrån definitioner av Sven Hartman samt Carl Reinhold 

Bråkenhielm, Maria Essunger och Katarina Westerlund. Hartman använder sig av 

begreppet livsfrågor, vilket han definierar som:    

 

(a) frågor som gäller de grundläggande villkoren för människors liv och för 

tillvaron i stort 

(b) uttryck för ett behov att bearbeta och reflektera över upplevelser av värl-

den och av den egna personen i relation till världen och till livet i stort.55 

 

Vidare används den definition av existentiella frågor som presenteras av Reinhold 

Bråkenhielm, Essunger och Westerlund i Livet enligt människan. De hävdar att frå-

gorna kretsar kring tre sammanvävda frågor:   

 

(1) Vad är viktigt eller viktigast i livet?  

(2) Vad hindrar eller hotar det som är viktigt eller viktigast? 

(3) Vad kan övervinna eller åtminstone hjälpa oss att leva med dessa hinder 

och hot?56 

 

Analysen är uppdelad tematiska och består av fem teman som aktualiseras i antolo-

gierna. Inledningsvis undersöks två teman som båda gäller de grundläggande vill-

koren för människors liv: döden och kärleken. För att undersöka bilden av 

 
55 Hartman, Sven: ”Livstolkning hos barn” i: Almén, Edgar, Furenhed, Ragnar, Hartman, Sven, 
Skogar, Björn (red.) Livstolkningar och värdegrund: Att undervisa om religion, livsfrågor och etik. 
Skapande Vetande, Linköping, 2000, s. 71.  
56 Bråkenhielm Reinhold, Carl, Essunger, Maria, Westerlund, Katarina: ”Att studera livet enligt 
människan” i: Bråkenhielm Reinhold, Carl, Essunger, Maria, Westerlund, Katarina (red.): Livet en-
ligt människan. Om livsåskådningsforskning. Falun, Nya Doxa, 2013, s. 16. 
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vuxenblivandet i antologierna analyseras även temat identitet i dikterna utifrån två 

aspekter: kroppslighet samt plats och tillhörighet. Avslutningsvis analyseras dikten 

som tema, och hur denna utifrån poesin kan förstås som en existentiell aktivitet.  

7.1. Döden: vacker, naturlig, skrämmande   
Enligt Hartmans definition är livsfrågor sådana frågor som gäller de grundläggande 

villkoren för människors liv och för tillvaron i stort.57 Ett sådant grundläggande vill-

kor för människors liv är döden, ett tema som får stort utrymme i båda poesianto-

logier. I antologierna går att finna ett flertal dikter med döden som tema, även om 

förhållningssättet och gestaltningen av döden får många olika uttryck, både inom 

och mellan antologierna. En övergripande skillnad mellan de två antologierna är att 

döden som tema är mer explicit och frekvent förekommande i Kärlek och uppror 

än i Stör och berör. Även om döden är en existentiell aspekt som förekommer i 

båda antologier, är det fler dikter i Kärlek och uppror som i huvudsak handlar om 

döden och vad denna innebär. I Berör och förstör förekommer döden i större ut-

sträckning som ett implicit tema som görs aktuellt i och med den övergripande te-

matiken dikter berör. Döden beskrivs implicit främst på två sätt i Berör och förstör. 

Dels aktualiseras döden av andra teman så som åldrande och ångest, men även ge-

nom dikter som beskriver andra människors död.  

 

Ett förhållningsätt till döden som blir aktuellt i flera av dikterna i Kärlek och uppror 

är döden som något vackert och betryggande. Ett exempel på detta är Johan Ludvig 

Runebergs dikt Den sjuttonåriga, där döden gestaltas som avkopplande och trygg: 

”O, den som finge vila / i dödens lugna bo! / Kanske att blott i graven / ett hjärta 

finner ro”.58 Även i Bo Setterlinds dikt Döden tänkte jag mig så beskrivs döden på 

ett liknande sätt. Dikten målar upp en bild av döden som en bonde som strör frö 

mellan orden för livet början och livets slut. Trots att även ångestkänslor inför dö-

den beskrivs i dikten så visualiseras döden som något vänligt i dess sista versrader: 

”Hur ångestfull jag var inför hans vackra sång! / Då tog han mig och satte mig i 

korgen / och när jag somnat, började han gå. / Döden tänkte jag mig så.”.59 Ett 

 
57 Hartman, Sven: ”Livstolkning hos barn” i: Almén, Edgar, Furenhed, Ragnar, Hartman, Sven, 
Skogar, Björn (red.) Livstolkningar och värdegrund: Att undervisa om religion, livsfrågor och etik. 
Skapande Vetande, Linköping, 2000, s. 71.  
58 Widerberg, Anna, Artén, Anna: Kärlek och uppror. 210 dikter för unga människor. Litteratur-
främjandet, Falun, 1989, s. 29. 
59 Ibid., s. 226.  
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ytterligare exempel på döden som något vackert i Kärlek och uppror är Pär Lager-

kvist dikt Det är vackrast när det skymmer, där skymningen bli en metafor för slutet 

av livet. I dikten finns flera motpoler som fångar livets paradoxala natur, och dödens 

påverkan på hur vi upplever livet. Trots att dikten förmedlar ett mångfasetterat för-

hållningssätt till döden, ”Allt är nära, allt är långt ifrån. / Allt är givet / människan 

som lån”, framgår även en syn på döden som något vackert i och med beskrivningen 

av skymningens skönhet: ”Det är vackrast när det skymmer. / All den kärlek himlen 

rymmer / ligger samlad i ett dunkelt ljus / över jorden, / över markens hus.”.60 

 

Det finns även en syn på döden som något naturligt och kontinuerligt i dikter på 

temat i Kärlek och uppror. Ett exempel på det är Claes Anderssons Tillstånd 9, en 

koncis dikt som i sin helhet lyder: ”Att börja leva är att börja dö. / Döden lever i allt 

som växer. / Att leva med den är en förutsättning.”.61 Döden blir i dikten en naturlig 

del av livet och i kontrast till föregående dikter får den inte rollen som ett vackert 

avslut, utan snarare en pågående process och en ofrånkomlig del av livet. En lik-

nande syn på döden går att finna i Stig Dagermans dikt Höst. Dagermans dödsbild 

framgår i den första strofen ”Att dö är att resa en smula / från grenen till fasta mar-

ken.”, samt i de sista versraderna som ”Att dö är helt enkelt att snöga / som löv i 

den muntra bäcken.”.62 Likt de dikter som beskriver döden som något vackert, av-

dramatiserar även dessa dikter döden i och med dess beskrivning av den som en 

naturlig del av livet.  

 

Denna betryggande, och bitvis till och med romantiserande, gestaltning av döden 

går inte att finna på samma sätt i dikterna i Berör och förstör. De två vanligaste 

förhållningssätten till temat är antingen med fokus på att hantera en närståendes död 

eller sin egen rädsla för döden. Sorgen över att förlora en närstående gestaltas bland 

annat i en dikt från Bodil Malmstens diktsamling Det här är hjärtat, där de två sista 

stroferna lyder följande: ”Ingenting får hända dig / Nej vad säger jag / Allt måste 

hända dig / och det måste vara underbart / Kom tillbaka / Kom tillbaks”.63 Diktjagets 

motsägelsefulla önskningar och hur diktjaget rättar sig själv fångar både den 

 
60 Ibid., s. 182. 
61 Ibid., s. 215. 
62 Ibid., s. 220.  
63 Farrokhzad, Athena, Folkhammar, Kristofer, Berör och förstör. Dikter för unga. Rabén & Sjögren, 
Stockholm, 2021, s. 156. 
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frustration och förvirring som sorgen innebär. De två sista versradernas önskan att 

diktens du ska komma tillbaka beskriver även sorgens förnekelse och förtvivlan.  

 

Liknande förhållningssätt till döden i antologin behandlas i Karin Bellmans dikt 

Jag känner en svag doft av vanilj…, där frasen ”Du får inte vara död mer” upprepas 

tre gånger. En sorts romantisering av döden förekommer även i dikten, då diktjaget 

uttrycker en önskan om att vara där diktens döda du befinner sig: ”Nu kommer jag 

/ Nu kommer jag och hämtar dig, tillbaks till mig: / Björkarna är så vita, Björkarna 

slår ut i full blom: Jag vill vara där du är! –”.64 Likt Malmstens dikt beskrivs här den 

förnekelse dödsfallet medför och diktjagets starka motstånd mot faktumet att en 

närstående dött. En ytterligare dikt som berör temat att hantera närståendes död är 

Tomas Tranströmers dikt Snö faller. Här ligger dock inte fokus vid en specifik per-

sons död, utan dikten är snarare en reflektion över att fler och fler människor i dik-

tjagets närhet gått bort: ”Begravningarna kommer / tätare och tätare / som vägskyl-

tar / när man närmar sig en stad.”.65 Döden aktualiseras implicit i dikten i och med 

Tranströmers skildring av en människas åldrande. Temat åldrande är något förvå-

nande med tanke på antologins målgrupp, då Snö faller beskriver upplevelser som 

snarare äldre än unga kan relatera till.  

 

Rädsla för döden är även något som beskrivs i flera dikter i Berör och förstör. I en 

dikt av Elise Ingvarssons beskrivs känslan på följande vis: ”»Fem år av ditt liv«, 

och, / det får medges, jag är rädd / för himlen, för att det / efter döden ska inträda 

en / overklighet större än / all den jag redan känt.”.66 Ingvarsson beskriver i dikten 

inte bara en rädsla för att dö, utan även en rädsla för vad som kommer efter döden. 

Till skillnad från de explicita och målande beskrivningarna av döden i Kärlek och 

uppror beskrivs här istället en osäkerhet och oror över ”en overklighet större än all 

den jag redan känt”.  

 

Rädslan för döden blir även aktuell i Berör och förstör i Ragnar Thoursies dikt 

Frågor. Dikten beskriver en man som reflekterar över sin dödlighet då han förund-

ras över sin egen åldrade hand. I den sista strofen gestaltas hans dödsrädsla: ”En 

 
64 Ibid., s. 158. 
65 Ibid., s. 161. 
66 Ibid., s. 164. 
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skräck rör sig inom mig / inför den åldrande handen som fattar brödskivan / som 

jag skall äta. Varför föder min gamla hand / mitt gamla jag, det som snart skall 

förintas?”.67 Precis som Tranströmers Snö faller gestaltar även denna dikt döden 

implicit, i och med dess skildring av erfarenheter av åldrande. Rädslan för att dö 

beskrivs som mer akut i en dikt av Birgitta Lillpers i antologin, där den sista strofen 

beskriver skräcken som nästan dödlig: ”måste tänka på / att allt ändå till sist ska 

multna / måste tänka så / för att inte gå under då, för att inte död mig själv då, / med 

den redan nämna / skräcken.”.68 Även här gestaltas döden som en naturlig del av 

livet, men i Berör och förstör relateras detta till mer ångestladdade känslor än till 

exempel i Anderssons Tillstånd 9 i Kärlek och uppror.  

 

Sammanfattningsvis finns det likheter mellan antologierna gällande de existentiella 

frågor om döden som blir aktuella i poesin. Hur de existentiella frågorna behandlas 

skiljer sig dock. I Kärlek och uppror får explicita beskrivningar av döden ett stort 

utrymme, medan känslor kring döden så som sorg och rädsla behandlas mer ingå-

ende i Berör och förstör. Dikterna i den nyare antologin beskriver många teman där 

döden blir aktuell implicit, men då med mer fokus vid vad döden får för konsekven-

ser för människan snarare än beskrivningar av döden i sig. Dikterna om döden i 

antologierna kan förstås som olika sätt att hantera det faktum att frågor om döden 

inte har några definitiva svar. Antologierna visar på olika strategier för att som män-

niska förhålla sig till detta faktum. Kärlek och upprors explicita beskrivningar av 

döden som något vackert eller naturligt får en terapeutisk funktion i och med det 

lugnande budskapet. Dikterna om döden i Berör och förstör visar också på ett sätt 

att hantera de obesvarade frågorna angående döden, men här i stället genom att 

bejaka dödsrädslan och sorgen och beskriva känslorna i dess råa form. Existentiella 

frågorna om döden är alltså aktuella i båda antologier, men poesin visar på olika 

sätt att som människa hantera frågorna och dess ovisshet.   

7.2 Kärleken: omskakande, betryggande, destruktiv  
Ett ytterligare grundläggande villkor för människors liv och något som för många 

anses vara viktigt eller det viktigaste i livet är kärlek. Som titeln antyder är kärlek 

 
67 Ibid., s. 165. 
68 Ibid., s. 162. 
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ett av de mest utmärkande teman som behandlas i Kärlek och uppror. Även i Berör 

och förstör är kärleken något som gestaltas i många dikter, men inte i lika stor ut-

sträckning som den äldre antologin. Poesin i Kärlek och uppror porträtterar kärle-

ken som en omskakande förändring, men även i relation till känslor av åtrå och 

tillhörighet. Detta skiljer sig från poesin i Berör och förstör, där negativa känslor 

kring kärlek får ett större utrymme.  

 

Kärleken beskrivs i flera dikter i Kärlek och uppror som en omskakande förändring, 

där det romantiska mötet förvandlar eller förändrar diktjaget. I Erik Lindorms Den 

rätte beskrivs det som att diktjaget skapas om av kärleken:  ”Allting blev skapat 

om, / när du kom. / Allting slog du itu. / Du, du!”.69 Kärlek som något omskakande 

förekommer även i en dikt av Eeva Kilpi, då den avslutas med strofen: ”Du inte 

bara stör, / svarade jag, / du rubbar hela min existens. / Välkommen.”.70 En ytterli-

gare dikt är Karin Boyes Hur kan jag säga…, där diktjagets längtan beskrivs på 

följande vis: ”Vad vet jag om din hud och dina lemmar. / Det bara skakar mig att 

de är dina, / så att för mig finns det ingen sömn och vila, / tills de är mina.”.71 Bara 

faktumet att diktens du existerar skakar diktjaget och dikten gestaltar på så vis den 

omskakande effekt kärleken har. 

 

I kontrast till denna bild av kärleken finns det även dikter i Kärlek och uppror som 

beskriver kärleken som något som skänker lugn, trygghet och tillhörighet. Ett ex-

empel på detta är en dikt av Göran Sonnevi som i sin helhet lyder: ”när jag sitter 

tillsammans med dig / i ett rum / får jag ofta impulsen / att gråta / Att jag känner / 

vågor av / värme, och en / sådan / närvaro, att gråten / blir oundviklig”.72 Kärleken 

beskrivs i Sonnevis dikt i termer av värme och närvaro. Likande bild av kärleken 

förekommer i Ebba Lindqvist dikt Gåva: ”Jag ville ge dig en gåva / jag gett till 

ingen förut / Så jag ger dig min ensamhet, / den varar till livets slut.”.73 Genom att 

beskriva kärleken som ge någon sin ensamhet som en gåva gestaltar dikten den 

tillhörighet diktjaget upplever av kärleken.  

 
69 Widerberg, Anna, Artén, Anna: Kärlek och uppror. 210 dikter för unga människor. Litteratur-
främjandet, Falun, 1989, s. 99.  
70 Ibid., s. 92.  
71 Ibid., s. 90.  
72 Ibid., s. 77. 
73 Ibid., s. 70.  
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Även om kärlekens utmanande aspekter beskrivs i poesin i Kärlek och uppror, är 

dikterna som berör kärleken huvudsakligen positiva. Det skiljer sig från Berör och 

förstör, där kärlek och romantiska relationer i större utsträckning beskrivs som så-

rande eller destruktiva. Ett exempel på detta Åsa Ericsdotters dikt börjar. Dikten 

beskriver en destruktiv relation där kontrasten mellan diktens början och slut tyd-

liggör hur relationen går från intensiv kärlek till intensiv smärta. Dikten inleds med 

raden ”1 person = som älskar mig högre än himlen och tillbaka, / om jag inte talar 

till honom dör han och jag vet det lika väl / som han inte vet att jag vill försvinna, 

jag åtrår honom / endast för att jag behöver bli åtrådd för att överleva”.74 Redan här 

vittnar dikten om relationens destruktiva natur i och med det ömsesidiga beroendet 

av varandra, då parterna måste tala med den andre respektive åtrås av den andre för 

att inte dö. Dikten avslutas med strofen:  

 
1 förtvivlan = det enda jag vill ha har jag själv tappat bort  

1 lönlöshet = mitt övergivna älskande som ger mig likgiltighet tillbaka  

1 sönderfall = mitt mod mina sanningar mitt liv – allt i  

ett enda tvivel: den jag letar efter ska försvinna i drömmar  

1 person = den jag trodde var jag badar i skuggan.75  
 

Strofen visar hur relationen har förändrats och nu ramas in av känslorna förtvivlan, 

lönlöshet och sönderfall. Den första och sista diktraden inleds båda av orden ”1 

person =” och kontrasten mellan vad som kommer efter likhetstecknet tydliggör 

den påverkan relationen har haft på diktjaget. I början av dikten syftas ”1 person” 

till den som älskar diktjaget ”högre än himlen och tillbaka”, medan det i slutet av 

dikten snarare syftar tillbaka till diktjaget själv. Relationen har resulterat i att dik-

tjagets uppfattning om vem hen trodde hen var är dold (”badar i skuggan”).  

 

Destruktiva kärleksrelationer gestaltas även i Berör och förstör i en dikt av Matilda 

Roos, vars första diktrad lyder: ”Jag önskar att du kunde våldta mig nu. / Slicka 

huden, ren.”.76 Diktens gestaltning av relationen fångar den komplexitet som 

 
74 Farrokhzad, Athena, Folkhammar, Kristofer, Berör och förstör. Dikter för unga. Rabén & Sjögren, 
Stockholm, 2021, s. 48.  
75 Ibid., s. 48.  
76 Ibid., s. 51. 
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rymmer inom en destruktiv relation, där diktjagets roll som offer utmanas ständigt. 

En av diktens versrader lyder: ”Denna våldsamhet med vilken världen öppnar sig 

för en.”.77 Genom att beskriva våldsamhet och övergrepp som en önskan och som 

något som får världen att öppna sig problematiseras de känslor den destruktiva re-

lationen resulterar i.  

 

I likhet med hur döden behandlas i de två antologierna, finns det i Kärlek och upp-

ror ett större fokus vid att beskriva kärleken i sig, medan dikterna i Berör och för-

stör snarar behandlar hur människan hanterar kärleken. Många dikter i Kärlek och 

uppror beskriver kärlekens omskakande eller betryggande känsla i stunden, medan 

Berör och förstörs poesi snarare kretsar kring de konsekvenser kärleksrelationer 

kan få (särskilt destruktiva sådana). Kärleken som något som är existentiellt viktigt 

och ett grundläggande villkor blir tydligt i båda antologier, men dikterna fokuserar 

på olika aspekter av kärleken och dess påverkan på människan. Temana döden och 

kärleken yttrar sig på så vis på liknande skilda sätt i antologierna, där den äldres 

poesi beskriver döden och kärleken i sig och den nyare snarare fokuserar vid de 

konsekvenser döden och kärleken har på människor.  

7.3 Identitet och kroppslighet  
En existentiell fråga som är återkommande i båda antologier är frågan ”vem är 

jag?”, vilket gör identitetsskapande till ett tydligt tema. Enligt Hopkins kan ungas 

identitet förstås utifrån olika skalor, teman och platser som är särskilt betydelsefullt 

i ungas formande av en identitet. En av dessa dimensioner som Hopkins beskriver 

är kropp, en aspekt av identitetsskapandet som även aktualiseras i antologiernas 

poesi.  

 

En av de dikter i Kärlek och uppror som berör livsfrågan ”vem är jag?” är Spegeln 

av Jeanette von Heidenstam. Kroppen får en central roll i diktjagets ifrågasättande 

och utforskande av sin identitet, då den beskriver en individs betraktande av sin 

egen spegelbild: ”Jag ser mig i spegeln, och plötsligt / blir allt overkligt / Vems är 

dessa ögon? / Vem ser på vad? / Varifrån kommer denna bild? / Är spegelbilden 

 
77 Ibid., s. 51.  
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verklig / - eller jag?”. 78 Det händer något med diktjaget då hen ser sin spegelbild, 

en overklighetskänsla uppstår och flera existentiella frågor väcks. Kroppsligheten 

är central för livsfrågan ”Vem är jag?” i dikten i och med att spegelbilden av indi-

videns kropp är det som förbryllar diktjaget. Kroppen, och mötet med denna i spe-

gelbilden, väcker frågor hos individen om dess identitet. Hopkins skriver att krop-

pen kan förstås som en av de viktigaste platserna när det kommer till ungas relation 

till sin identitet.79 Spegeln, och kroppen som betraktas genom spegeln, kan i dikten 

förstås som en plats där individens identitet konstrueras.  

 

Kroppens roll i formandet av en identitet förekommer även i dikter i Berör och 

förstör, men då med ett något annat perspektiv än i Kärlek och uppror. I Stenbecks 

artikel skriver hon att existentiella, sociala och filosofiska frågor i dikterna gestaltas 

i Kärlek och uppror från ett klassperspektiv och ofta med en feministisk vinkel, 

medan Berör och förstör präglas av ett dekolonialt och queerteoretiskt perspektiv.80 

Denna skillnad mellan de två antologierna går att finna även när det gäller hur iden-

titetsskapande gestaltas i dikterna. Dikterna i Berör och förstör innehåller många 

aspekter av att forma sin identitet som inte berörs i Kärlek och uppror. Framför allt 

erfarenheter av att tillhöra en minoritetsgrupp får större utrymme i Berör och för-

stör, särskilt genom gestaltningar av hur identitetsskapande kan yttra sig som in-

vandrare eller queer.  

 

En dikt där det queerteoretiska perspektivet i Berör och förstör framgår är en dikt 

av Theodor Hildeman Togner, vilken beskriver erfarenheten av att vara en trans-

person. I dikten blir kroppslighetens roll i formandet av en identitet tydlig. Diktens 

form är en dialog mellan Rösten och Jag, ett samtal som liknar ett läkarbesök där 

Rösten ställer frågor om Jags önskan att genomgå en könskorrigering. När Rösten 

frågar om oro för framtiden ställer Jag motfrågan: ”Vad gör man med små rosen-

knoppar som spricker upp ur sina bladboningar, öppnar sina små sockergläfsande 

gap och tjuter jag är ingen flicka?”, en målande bild av ungdomen som ett 

 
78 Widerberg, Anna, Artén, Anna: Kärlek och uppror. 210 dikter för unga människor. Litteratur-
främjandet, Falun, 1989, s. 234.  
79 Hopkins, Peter. E: Young people, place and identity. Routledge, New York, 2010, s. 74. 
80 Stenbeck, Evenlina: ”Ungdomens poetiska form – Språkets och begärets omstörtande kraft i an-
tologierna Kärlek och uppror och Berör och förstör”. Barnboken, vol. 44, 2021, s. 2.  
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blomstrande som resulterar i insikter om individens identitet.81 Dialogen mellan 

Rösten och Jag belyser hur kroppsligheten hamnar i fokus för formandet av en iden-

titet i och med erfarenheten av att vara en transperson:  

 
RÖSTEN Kan du säga någonting om dig själv utanför ordet flicka? 

JAG Ja, tänk om man bara helt enkelt kunde födas på nytt. Jag skulle definitivt kunna tänka 

mig att bli inspärrad av en helt annan hud. 

RÖSTEN Vad skulle det vara för hud? 

JAG Ah, jag slås upp till en splitterny identitet. 

RÖSTEN Du kanske bara inte riktigt har kommit på vem det är du vill vara än? 

JAG Jag ser två håriga händer kring en kritvit hals. Är det mina händer, eller är det min hals? 

RÖSTEN … 

JAG Jag vill rulla huden från fingertopparna, över knogarna, upp över armarna, ner över 

axlarna, över bröstkorgen och magen, över höfterna och benen, jag vill kliva ur det här 

tvånget som vägrar att lossna.82 

 

Huden symboliserar i dikten kroppens makt över identiteten, då Jag känslan av att 

vara inspärrad av huden och viljan att bryta sig loss från ”tvånget som vägrar att 

lossa” genom att rulla av sig huden. Viljan att födas på nytt och spärras in av en ny 

hud och därmed ”slås upp till en splitterny identitet” tydliggör den vikt kroppen har 

i formandet av en identitet. Dikten gestaltar alltså inte bara kroppen som en plats 

för att konstruera sin identitet, utan även som ett hot mot identiteten. Hildeman 

Togner beskriver därmed den existentiella upplevelsen av kroppen som en fiende 

för individens identitet, då diktens Jag uttrycker en vilja att bryta sig loss från sin 

kropp för att kunna forma sin identitet.  

 

Kroppen fungerar alltså inte bara som ett medel för att konstruera identiteten i linje 

med Hopkins resonemang, utan fungerar i dikten som ett klaustrofobiskt hinder för 

formandet av identiteten. Hopkins menar att kroppen även påverkar konstruerandet 

av en identitet genom att ungas kroppar blir en plats för omvärldens åsikter om hur 

unga personer är och bör vara.83 Denna aspekt av kroppslighet och identitet blir 

aktuell i dikten i och med Röstens ifrågasättande av Jags relation till sin kropp. 

 
81 Farrokhzad, Athena, Folkhammar, Kristofer, Berör och förstör. Dikter för unga. Rabén & Sjögren, 
Stockholm, 2021, s. 71.  
82 Farrokhzad, Athena, Folkhammar, Kristofer, Berör och förstör. Dikter för unga. Rabén & Sjögren, 
Stockholm, 2021, s. 71.  
83 Hopkins, Peter. E: Young people, place and identity. Routledge, New York, 2010, s. 91.  
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Rösten frågar i dikten om Jag ”kanske bara inte riktigt har kommit på vem som det 

är du vill var än?”, en existentiellt laddad fråga som problematiserar vad ett for-

mande av en identitet egentligen innebär. Liknande problematik blir aktuell i en 

dikt av Pär Lagerkvist i Kärlek och uppror.  

 

Lagerkvist dikt lyder i sin helhet: ”Jag ville vara en annan, / men jag vet inte vem. 

/ En främling står bortvänd, med pannan / mot stjärnornas lågande hem. / Jag skall 

aldrig se hans ögon / och aldrig hans anletsdrag. / Jag ville vara en annan, en främ-

ling, en annan än jag.”.84 Även här blir den existentiella frågan ”vem är jag?” viktigt. 

Dikten återger viljan att forma en ny identitet, men även ambivalensen i att inte veta 

hur denna nya identitet ska yttra sig, vem denna eftersträvade främling är. Båda 

dikter uttrycker en osäkerhet kring vilken identitet individen vill forma, i Lagerkvist 

dikt då diktjaget vill vara en annan men vet inte vem och i Hildeman Togner då 

Rösten ifrågasätter om Jag kommit på vem det är hen vill vara. Båda dikter proble-

matiserar således tanken om att välja en identitet, då de beskriver hur viljan att vara 

någon annan på olika sätt hindras. I Hildeman Togner dikt är kroppen det som hind-

rar formandet av den önskade identiteten, medan det i Lagerkvist dikt snarare är en 

personlig ambivalens och ångest att inte veta vem man vill vara eller hur man ska 

bli den man vill vara hindrar identitetsskapandet. Kroppsligheten är dock även i 

denna dikt aktuell, då det beskrivs hur diktjaget aldrig kommer att få se ögonen och 

anletsdragen på den främling diktjaget vill vara. Genom att se främlingens ögon 

och anletsdrag skulle diktjaget kunna veta vem främlingen är. Då främlingen kan 

förstås som en symbol för den identitet diktjaget strävar efter, blir därmed kopp-

lingen mellan kroppslighet (ögonen och anletsdragen) och identitet (den okända 

främlingen) tydlig.  

 

I båda antologier finna det alltså en förståelse av kroppen som viktigt i formandet 

av en identitet. Kroppen fungerar i poesin både som en möjlighet och ett hinder i 

identitetsskapandet. Dikterna visar tecken på den vikt Hopkins menar att kroppen 

har i konstruerandet av identiteten, men gestaltar även hur kroppen kan fungera som 

ett hot mot identiteten.  

 
84 Widerberg, Anna, Artén, Anna: Kärlek och uppror. 210 dikter för unga människor. Litteratur-
främjandet, Falun, 1989, s. 36. 
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7.4 Plats och tillhörighet  
Två av de kategorier Hopkins beskriver i sin redogörelse av vilka aspekter som 

påverkar ungas identitet är hem samt migration och mobilitet. Båda områden be-

skriver hur plats och tillhörighet spelar en viktig roll i hur unga formar sin identitet, 

något även Rachel Thomson hävdar. Plats och tillhörighet är även något som blir 

aktuellt i flera dikter i båda antologier, och kan därför förstås som en aspekt av det 

vuxenblivande som skildras. I Berör och förstör beskrivs temat främst utifrån olika 

upplevelser av att leva som invandrare, och hur detta påverkar individen och dess 

identitet. Hem blir här aktuellt i relation till en bristande tillhörighet till det land 

man befinner sig i, och en ambivalens kring vad som definieras som ens hem. Dessa 

känslor skildras även i Kärlek och uppror, om än inte i samma utsträckning. Temat 

aktualiseras i den äldre antologin främst i dikter som gestaltar hemlöshet.  

 

Plats och tillhörighet som tema i Berör och förstör relateras särskilt till erfarenheter 

av att vara invandrare. Ett exempel på detta är Daniel Boyacioglus Allt om eld. I 

dikten beskrivs ett uppgivet och förtvivlat diktjag och en existens präglad av utan-

förskap. Det blir bland annat tydligt i den inledande strofen ”Bilarna brinner, husen 

möglar, polisen / kallar mig apa.”.85 Plats och tillhörighet bli även aktuellt i diktens 

avslutande strof, där diktjaget vänder sig mot det förtryckande samhället och frågar: 

”Vem är du / att tolerera mig / när min plats inte är din att ge mig? / Varför tror vi 

att vi måste se oss själva / i varandra / för att bygga en nation?”.86 Det förtryck som 

diktjaget utsätts för är tätt kopplat till plats och tillhörighet, särskilt i och med dik-

tjagets ifrågasättande av samhällets makt att välja att tolerera diktjaget eller inte. 

Diktjaget ifrågasätter även vikten av att ”se oss själva i varandra”, något som pro-

blematiserar identitetsskapandets roll i samhället. Hopkins menar att identitet for-

mas genom olika processer där skillnader och likheter i relation till andra etableras 

och tillskrivs betydelse. Boyacioglus dikt visar på de konsekvenser detta kan få för 

individen, och hur skillnaderna som tillskrivs betydelse leder till ett främlingskap 

inför den plats man borde höra hemma.  

 

 
85 Farrokhzad, Athena, Folkhammar, Kristofer, Berör och förstör. Dikter för unga. Rabén & Sjögren, 
Stockholm, 2021, s. 91. 
86 Ibid., s. 91. 
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Erfarenheten av att växa upp som invandrare skildras även i Berör och förstör i en 

dikt av Johannes Anyuru. I dikten får plats och tillhörighet en annan betydelse, då 

den skildrar ett mångkulturellt kvarter där människor från flera delar av världen 

möts. Dikten beskriver hur diktjaget sitter på en bänk och betraktar ett gäng pojkar 

som spelar fotboll tillsammans: ”Man hör inga svenska ord här: / till och med ara-

berna har lärt sig / att skrika / Mira! Mira! / när de rusar efter en perfekt slagen 

passning / längs cykelvägens kant.”.87 Likt Boyacioglus dikt beskrivs även här den 

identitetsskapande processen där skillnader och likheter i relation till andra etable-

ras och tillskrivs betydelse. I kontrast till Allt om eld blir kvarteret som beskrivs i 

Anyurus dikt en plats där denna process inte hindras av diskriminerande och rasist-

iska föreställningar om skillnaderna mellan individer och deras ursprung, språk el-

ler etnicitet. Gestaltningen av kvarteret skildrar den tillhörighet platsen erbjuder, 

där individerna kan se sig själva i varandra (för att använda Boyacioglus formule-

ring) trots de skillnader som i föregående dikt tillskrivs betydelser som förtrycker 

diktjaget. ”Jag sitter på en träbänk / fångad mellan alla dessa ord och världsbilder / 

och ser himlar bryta ut genom varandra / som årstider av eld” skriver Anyuru, en 

bild som visar på den tillhörighet platsen erbjuder diktjaget i och med den mångfal-

den av skillnader i ord och världsbilder.   

 

I Kärlek och uppror beskriver endast en dikt den vikt plats och tillhörighet kan få 

för identitetsskapandet som invandrare. Det är en dikt av Thomas Tidholm med 

titeln Får man leva i Norden, med den inledande strofen: ”Får man leva i Norden / 

Får man tillstånd”.88 Dikten avslutas ”Får man heta Achmed / Får man åka hem 

nu?”, vilket fångar de kluvna känslorna inför att komma till ett nytt land. Dikten 

upprepar i varje versrad ”Får man…”, vilket tydliggör den osäkerhet diktjaget upp-

lever i relation till platsen och dess tillhörighet. Den sista versraden gestaltar hem-

met betydelsefulla roll, då diktjaget efter alla dessa frågor om att få tillhöra platsen 

i slutändan främst undrar huruvida man får åka hem.  

 

 
87 Farrokhzad, Athena, Folkhammar, Kristofer, Berör och förstör. Dikter för unga. Rabén & Sjögren, 
Stockholm, 2021, s. 44. 
88 Widerberg, Anna, Artén, Anna: Kärlek och uppror. 210 dikter för unga människor. Litteratur-
främjandet, Falun, 1989, s. 253. 
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Likt hur kropp och identitet bearbetas i antologierna, finns det även angående detta 

tema tecken på den skillnad i perspektiv mellan antologierna som Stenbeck beskri-

ver. När det gäller plats och tillhörighet är det dekoloniala perspektivet i Berör och 

förstör tydligt, medan Kärlek och uppror snarare har ett klassperspektiv. Klassper-

spektivet framgår bland annat i de dikter i Kärlek och uppror som beskriver hem-

löshet. Ett exempel på detta är Bodil Malmstens dikt Bakom centrum: ”Hårt att ha 

ingenstans att bo / Hårt att hålla hus i hyresrum / Hårt att vara liten med jättedum”. 

Dikten gestaltar ett tufft liv i hemlöshet och avslutas med versraderna: ”Hårt att veta 

hur det blåser / När ett centrum låser”.89 Även Titanica av Birger Norman beskriver 

ett hårt liv på samhällets utkant: ”Hur ska man tala till en sorgsen flicka / som 

dricker burköl i Sergel-arkaden / en februarisöndag klockan fjorton?”.90 Vikten av 

ett hem blir tydligt i både Malmstens och Normans dikt, och särskilt hur brist på ett 

hem påverkar individen.  

 

Plats och tillhörighet har således en betydelsefull roll i den skildring av identitets-

skapande som framkommer i antologierna. Temat aktualiserar särskilt i Berör och 

förstör där flera dikter skildrar komplexa känslor kring plats och tillhörighet som 

invandrare, samt hur identiteten på olika sätt formas av detta. I Kärlek och uppror 

är det framför allt dikter som beskriver hemlöshet som aktualiserar identitetsskap-

andets relation till plats och tillhörighet.  

7.5 Dikten som existentiell aktivitet  
Ett tema som återkommer i båda antologier är dikten och den funktion dikten kan 

ha för människor, vilket relaterar till de funktionella aspekterna av livsfrågor och 

existentiella frågor. Hartman menar att livsfrågor kan förstås som ett uttryck för 

ett behov att bearbeta och reflektera över livet. 91 Även Essunger, Reinhold Brå-

kenhielm och Westerlunds definition av existentiella frågor innehåller en funkt-

ionell aspekt då de menar att frågorna dels angår vad som kan övervinna eller åt-

minstone hjälpa oss att leva med det som hindrar eller hotar det som är viktigt 

 
89 Widerberg, Anna, Artén, Anna: Kärlek och uppror. 210 dikter för unga människor. Litteratur-
främjandet, Falun, 1989, s. 16.  
90 Widerberg, Anna, Artén, Anna: Kärlek och uppror. 210 dikter för unga människor. Litteratur-
främjandet, Falun, 1989, s. 14. 
91 Hartman, Sven: ”Livstolkning hos barn” i: Almén, Edgar, Furenhed, Ragnar, Hartman, Sven, 
Skogar, Björn (red.) Livstolkningar och värdegrund: Att undervisa om religion, livsfrågor och etik. 
Skapande Vetande, Linköping, 2000, s. 71.  
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eller viktigast i livet. 92 Poesin i båda antologier berör dikten både i relation till 

skrivande och läsande som ett sätt att bearbeta och reflektera över livet (i linje 

med Hartmans förståelse av livsfrågor), men även som ett sätt att övervinna eller 

åtminstone hjälpa oss leva med det som hindrar eller hotar det som är viktigast för 

oss (i linje med Essunger, Reinhold Bråkenhielm och Westerlunds förståelse av 

existentiella frågor). Man kan alltså säga att livsfrågorna som förekommer i dik-

terna blir ett uttryck för ett behov att bearbeta och reflektera över livet, samtidigt 

som dikterna även på ett metaplan beskriver hur poesin kan fungera som ett sätt 

att ta sig an denna bearbetning och reflektion för både författaren och läsaren.  

 

En dikt av Helena Eriksson i Berör och förstör beskriver detta som att ”författaren 

ger konstgjort andning åt läsaren”, vilken tydliggör den påverkan författaren kan 

ha på läsaren genom texten. Både skrivandet och läsandet berörs i diktens första 

strof: ”Den läsande och den skrivande / vrider sig i sina kroppar kring varandra / 

livräddningsaktion där man inte vet / vem som räddar vem”.93 Man skulle kunna 

tolka denna livräddningsaktion som skrivandet och läsandet som ett sätt att bear-

beta och reflektera över livet. Eriksson gestaltar dikten som något som räddar 

både läsaren och författaren.  

 

Likande funktion hos dikten beskrivs i en dikt av Marie Lundquist i Berör och 

förstör: ”Dikten dinglar med benen över avgrunden / slickar i sig människomörk-

ret * Dikten är en inälva som ryms i munnen * Dikten vet sitt öde: / förråda språ-

ket / spika fast verkligheten i luften * Dikten är en ny navelsträng / istället för den 

som klipptes av”.94 I likhet med livsräddningsaktionen Eriksson beskriver gestaltar 

Lundquist dikten som en ny navelsträng.  Även diktens förmåga att förmedla san-

ningar mot livet (i linje med Reinhold Bråkenhielms förståelse för sanningar mot 

snarare än om livet) beskrivs i Lundquist dikt i och med beskrivningen av dikten 

som kapabel att slicka i sig människomörkret och spika fast verkligheten i luften.  

 

 
92 Bråkenhielm Reinhold, Carl, Essunger, Maria, Westerlund, Katarina: ”Att studera livet enligt 
människan” i: Bråkenhielm Reinhold, Carl, Essunger, Maria, Westerlund, Katarina (red.): Livet en-
ligt människan. Om livsåskådningsforskning. Falun, Nya Doxa, 2013, s. 16. 
93 Farrokhzad, Athena, Folkhammar, Kristofer, Berör och förstör. Dikter för unga. Rabén & Sjögren, 
Stockholm, 2021, s. 89.  
94 Farrokhzad, Athena, Folkhammar, Kristofer, Berör och förstör. Dikter för unga. Rabén & Sjögren, 
Stockholm, 2021, s. 99. 
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En ytterligare dikt i Berör och förstör som beskriver dikten och diktandet är den 

tidigare nämna Allt om eld av Daniel Boyacioglus. De sista versraderna i diktens 

andra strof lyder: ”Som smala vägar uppför spanska berg / måste jag slingra mig / 

i långa eller väldigt korta dikter, / det är enklare att älska orden.”.95 Dikten kretsar 

kring det utanförskap diktjaget upplever som invandrare, och i och med upprepan-

det av frasen ”det är enklare att älska orden” genom dikten framställs diktandet 

som en sorts fristad eller motpol mot detta utanförskap. Dikten avslutas med vers-

raderna ”Jag ska älska mina ord, / min väg kan inte vara andras.”, vilket kan tol-

kas som en sorts hyllning till den tröst och vägledning det egna diktandes skänker. 

 

Även i Kärlek och uppror finns dikter som beskriver diktandet som ett redskap för 

att reflektera och bearbeta livet. Särskilt tydligt blir det i Peter Curmans dikt Skriv, 

vars två första strofer lyder: ”Vad som än händer: Skriv! / Om orden lämnar dig / 

som flyttfåglar på väg mot ett annat land / Skriv” / Skriv om orden som lämnar 

dig! / Om orden fattar eld / Skriv med det brinnande språket! / Om mörkret rusar 

in i din kropp / Skriv om ljuset som väntar därute!”.96 Dikten presenterar därmed 

skrivandet som ett svar på människans behov att bearbeta och reflektera över upp-

levelser av världen och den egna personen i relation till världen och livet i stort.  

 

Dikten beskrivs således enligt antologierna som ett svar på det behov Hartman be-

skriver att livsfrågor är en reflektion av. Skrivandet och läsandet av dikter present-

eras även som ett sätt att övervinna eller hjälpa med att leva med det som hindrar 

det som för oss är viktigast i livet. Curmans uppmaningar att skriva när mörkret 

rusar in i kroppen, Boyacioglus diktjags löfte att älska sina ord och Erikssons bild 

av den läsande och skrivandes ömsesidiga räddningsaktion fångar alla hur dikten 

kan övervinna eller hjälpa oss att leva med livets hinder och hot. Skrivandet och 

läsandet kan alltså utifrån dikterna i antologierna förstås som både ett sätt att bear-

beta och reflektera kring livet, samt ett sätt att övervinna eller hjälpa oss leva med 

det som hindrar eller hotar det viktigaste i livet. Dikten kan därför utifrån antolo-

giernas poesi förstås som en existentiell aktivitet. 

 
95 Farrokhzad, Athena, Folkhammar, Kristofer, Berör och förstör. Dikter för unga. Rabén & Sjögren, 
Stockholm, 2021, s. 91. 
96 Ibid., s. 249. 
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Avslutande diskussion och sammanfattning 

 

Uppsatsen ämnar till att besvara följande frågeställningar: 

 

• Vilka existentiella frågor tas upp och hur bearbetas de i poesiantologierna 

Kärlek och uppror och Berör och förstör? Hur liknar eller skiljer sig detta 

mellan antologierna?  

• Vilken bild av vuxenblivande skildras i de två antologiernas urval av dikter 

för unga?  

 

Sammanfattningsvis är studiens slutsatser att de existentiella frågor som tas upp och 

behandlas i poesin för unga främst berör frågor angående kärleken och döden. Även 

existentiella frågor kring identitet får stort utrymme i antologierna, vilken relateras 

till kroppslighet samt plats och tillhörighet. Dikten som existentiell aktivitet genom 

både läsande och skrivande får även stort utrymme i antologierna. Vuxenblivandet 

kan således utifrån antologierna förstås som en identitetsskapande process där kär-

lek, död, kroppslighet, plats och tillhörighet är särskilt viktiga aspekter. Skrivandet 

och läsandet av dikter beskrivs i poesin som ett sätt att bearbeta och hantera de 

existentiella frågor dessa aspekter av livet väcker. 

 

Nedan diskuteras de slutsatser livsåskådningsanalysen av antologierna resulterat i. 

Frågeställningarna avhandlas separat, där de existentiella frågorna som tas upp och 

bearbetas i antologierna sammanfattas först. Bilden av vuxenblivande som skildras 

i antologierna diskuteras sedan i. Avslutningsvis diskuteras uppsatsens begräns-

ningar, slutsatsernas implikationer utanför vetenskapssamhället samt intressanta 

framtida forskningsuppgifter som aktualiseras av studien.  

8.1 Existentiella frågor som tas upp och bearbetas  
Utifrån Hartman samt Reinhold Bråkenhielm, Essunger och Westerlunds definit-

ioner av existentiella frågor visar analysen att särskilt frågor angående döden och 
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kärleken tas upp och bearbetas i de två antologierna. I enlighet med Hartmans defi-

nition berör båda teman frågor som gäller de grundläggande villkoren för männi-

skors liv och tillvaron i stort. Även i linje med Reinhold Bråkenhielm, Essunger 

och Westerlunds definition av existentiella frågor berör båda teman det som är vik-

tigt eller viktigast i livet, vad som kan hindra eller hota det som är viktigt eller 

viktigast samt vad som kan övervinna eller hjälpa oss leva med dessa hinder och 

hot.  

 

I Kärlek och uppror bearbetas existentiella frågor kring kärleken främst genom 

olika beskrivningar av hur kärleken känns och upplevs. Den existentiella fråga an-

gående kärleken som dikterna i Kärlek och uppror i huvudsak kretsar kring är ”Vad 

är kärlek?”. Antologin bidrar med olika svar på detta, då en del dikter beskriver det 

som en omskakande förändring medan andra snarare gestaltar kärleken som en be-

tryggande tillhörighet. I Berör och förstör får den destruktiva kärleken ett större 

utrymme i poesin. Antologin bearbetar de existentiella frågorna angående kärleken 

snarare utifrån de negativa konsekvenser kärleken kan resultera i. Den existentiella 

fråga som blir särskilt aktuell angående kärleken i Berör och förstör är ”Vad gör 

kärleken med oss människor?”.  

 

När det gäller döden presenterar båda antologier detta som ett grundläggande vill-

kor för människors liv och tillvaron i stort. I Kärlek och uppror behandlas temat 

främst genom dikter som beskriver olika föreställningar kring döden och vad den 

innebär. De existentiella frågorna angående döden som blir särskilt aktuella i anto-

login är ”Vad innebär döden?” eller ”Vad händer efter döden?”. De dikter som be-

handlar döden i Berör och förstör gestaltar i första hand rädsla för döden eller sorg 

för en annans död, och beskriver därmed de konsekvenser döden har snarare än 

döden i sig. Den existentiella fråga angående döden som aktualiseras i antologins 

dikter är ”Vad gör döden med oss människor?”. Hur de existentiella temana kärle-

ken och döden bearbetas skiljer sig således mellan antologierna på likande sätt. De 

existentiella frågor som tas upp och bearbetas i Kärlek och uppror kretsar krig vad 

döden och kärleken egentligen är, medan Berör och förstör snarare betonar de kon-

sekvenser kärleken och döden resulterar i. Skillnaden mellan hur antologierna be-

arbetar döden och kärleken kan tolkas utifrån de tre sammanvävda frågorna Rein-

hold Bråkenhielm, Essunger och Westerlund menar att existentiella frågor kretsar 
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kring. I Kärlek och uppror ligger vikten vid den första frågan ”Vad är viktigt eller 

viktigast i livet?”, medan Berör och förstör snarare aktualiserar frågan ”Vad hindrar 

eller hotar det som är viktigt eller viktigast?”.    

 

Utöver temana kärleken och döden skildrar även antologierna dikten som existen-

tiellt viktig. Både Hartman samt Reinhold Bråkenhielm, Essunger och Westerlunds 

definitioner visar på existentiella frågors funktionella betydelse. Hartman menar att 

livsfrågor kan förstås som ett uttryck för människans behov att bearbeta och reflek-

tera över sina upplevelser och erfarenheter av världen.97 Reinhold Bråkenhielm, 

Essunger och Westerlund definition innehåller även den ett funktionellt perspektiv 

i och med att den sista frågan: Vad kan övervinna eller åtminstone hjälpa oss att 

leva med det som hindrar eller hotar det som är viktigast för oss?.98 Dikten kan 

utifrån antologierna tolkas som en existentiell aktivitet, då antologierna presenterar 

både läsandet och skrivandet av dikter som ett sätt att ta sig an det behov de exi-

stentiella frågorna är ett uttryck för. I poesin gestaltas dikten även som något som 

kan övervinna eller hjälpa oss att leva med det som hotar eller hindar det som är 

viktigast för oss.  

8.2 Antologiernas skildring av vuxenblivande   
En utgångspunkt för uppsatsen är att vuxenblivande kan förstås utifrån ungas iden-

titetsskapande. Identitetens roll för vuxenblivandets existentiella villkor tydliggörs 

i antologierna i och med den mångfald av dikter som kretsar kring den existentiella 

frågan ”Vem är jag?”. Utöver kärleken och döden kan alltså identiteten beskrivas 

som ett av de centrala existentiella teman som behandlas i antologierna. För att bilda 

en förståelse för hur vuxenblivandet skildras i antologierna aktualiseras Hopkins 

resonemang kring de skalor, teman och platser utifrån vilka unga konstruerar deras 

identiteter. Av de dimensioner av ungas identitet som Hopkins beskriver blev sär-

skilt kroppslighet samt plats och tillhörighet aktuella i analysen av poesin.  

 

 
97 Hartman, Sven: ”Livstolkning hos barn” i: Almén, Edgar, Furenhed, Ragnar, Hartman, Sven, 
Skogar, Björn (red.) Livstolkningar och värdegrund: Att undervisa om religion, livsfrågor och etik. 
Skapande Vetande, Linköping, 2000, s. 71.  
98 Bråkenhielm Reinhold, Carl, Essunger, Maria, Westerlund, Katarina: ”Att studera livet enligt 
människan” i: Bråkenhielm Reinhold, Carl, Essunger, Maria, Westerlund, Katarina (red.): Livet en-
ligt människan. Om livsåskådningsforskning. Falun, Nya Doxa, 2013, s. 16. 
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I de dikter där den existentiella frågan ”Vem är jag?” togs upp och bearbetades blev 

kroppen i flera fall en betydelsefull aspekt. Särskilt de dikter som berörde frustrat-

ion över att vilja vara någon annan gestaltade kroppen som en avgörande del i detta. 

Antologierna visade på ett förhållningssätt till kroppen som både något som funge-

rar som ett verktyg i konstruerandet av en identitet, men även som något som hind-

rar eller hotar identiteten. Antologierna gestaltar därmed en komplex bild kroppens 

roll i formandet av en identitet.  

 

Plats och tillhörighet är ett ytterligare tema som behandlas i antologierna, även det 

med koppling till identitetsskapande. I Kärlek och uppror aktualiseras temat främst 

utifrån dikter som beskriver hemlöshet, vilka gestaltar den vikt ett hem har för in-

dividen. I Berör och förstör blir temat framför allt aktuellt utifrån de dikter som på 

olika sätt beskriver erfarenheter som invandrare. I dikterna blir hemmet och plat-

sens roll i konstruerande av en identitet tydligt. Hopkins menar att hemmet kan ha 

olika funktioner i ungas identitetsskapande. Det kan dels fungera som en plats för 

att undkomma press och påtryckning, samtidigt som det för andra kan vara en plats 

som innebär våld och fara. Den roll hemmet spelar i unga människors liv skiljer sig 

därmed mycket mellan olika individer, vilket stämmer överens med den mångfald 

av erfarenheter som rymmer inom de dikter som behandlar temat plats och tillhö-

righet.  

 

I Berör och förstör presenteras nya aspekter av identitetsskapande som inte berörs 

i Kärlek och uppror. Bland annat dikter som beskriver erfarenheter som invandrare 

och queer i Berör och förstör tillför nya perspektiv på hur identitet konstrueras. 

Denna skillnad stämmer överens med den beskrivning av antologierna som Sten-

beck presenterar i sin artikel. Stenbeck menar att existentiella, sociala och filoso-

fiska frågor skildras ur ett klassperspektiv i Kärlek och uppror, men ur ett dekoloni-

alt och queerteoretiskt perspektiv i Berör och förstör. 99 Skillnaden i perspektiv präg-

lar hur identitetsskapandet skildras i antologierna.   

 
99 Stenbeck, Evelina: ”Ungdomens poetiska form – Språkets och begärets omstörtande kraft i anto-
logierna Kärlek och uppror och Berör och förstör”. Barnboken, vol. 44, 2021, s. 2. 
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8.3 Studiens begräsningar 
Materialets begräsningar innebär att inga slutsatser kan dras angående huruvida bil-

den som poesin förmedlar stämmer överens med ungas faktiska upplevelser. Adam-

son, Lyxell och Hartman redovisar i sin forskning att framtiden är en av de mest 

centrala existentiella frågorna för unga.100 I antologierna får framtiden som tema ett 

relativt litet utrymme, ett exempel som visar på att poesin inte är en direkt reflektion 

av de existentiella frågor som faktiskt styr unga i sitt vuxenblivande. En av studiens 

begräsningar är därmed de faktiska koppling till ungas liv som materialet kan er-

bjuda.  

 

Dikterna som ingår i antologierna är ursprungligen inte skriva med unga som mål-

grupp, och antologiredaktörerna beskriver aldrig uttryckligen att antologierna end-

ast ämnar ge en bild av vad det innebär att vara ung. Möjligtvis finns det en poäng 

att inkludera dikter i antologin som inte berör aspekter av just ungas livssituation, 

men som ändå kan intressera eller beröra unga. Unga människor är ju även männi-

skor, och människors existentiella frågor är således även ungas existentiella frågor. 

Till vilken grad specifikt ungas existentiella frågor kan undersökas utifrån materi-

alet kan således diskuteras.  

8.4 Framtida forskning och studiens implikationer 
Essunger menar att de konstnärliga uttryckens bidrag till livsåskådningsforskning 

och teologi är dess potentiella ”kreativa tystnader”. Konsten kan genom dessa tyst-

nader aktualisera föreställningar, åskådliggöra problematik och konkretisera te-

ori.101 Uppsatsen visar på just denna potential hos livsåskådningsforskning av konst-

närliga uttryck. Analysen av poesin har aktualiserat föreställningar om vuxenbli-

vandets existentiella villkor, åskådliggjort den problematik detta kan resultera i för 

individer samt konkretiserat teorier angående ungas identitetsskapande.  

 

 
100 Adamson, Lena, Sven g. Hartman, and Björn Lyxell. ”Adolescent Identity-a Qualitative Ap-
proach: Self-Concept, Existential Questions and Adult Contacts”, Scandinavian Journal of Psychol-
ogy, vol. 40/no. 1, 1999, s. 21. 
101 Essunger, Maria: ”Litteratur och livsåskådningsfrågor – om den meningsskapande döden” i: 
Bråkenhielm Reinhold, Carl, Essunger, Maria, Westerlund, Katarina (red.): Livet enligt männi-
skan. Om livsåskådningsforskning. Falun, Nya Doxa, 2013, s. 72. 



 38 

En intressant framtida forskningsuppgift som studien aktualiserar är att studera 

vilka existentiella frågor unga själva beskriver som betydelsefulla för dem. Vidare 

hade ett spännande forskningsområde även varit att undersöka ungas upplevelser 

av att läsa poesin i antologierna, och studera vilka existentiella frågor som blir sär-

skilt relevanta för dem utifrån läsningen. Studien aktualiserar även frågor angående 

livsåskådningars roll i vuxenblivandet. Uppsatsen visar på en bild av vuxenblivan-

det som tätt knutet till identitetsskapandet, vilket i sin tur är sammanvävt med indi-

videns existentiella frågor. Stämmer denna bild av vuxenblivande överens med 

ungas egna upplevelser av att utvecklas från barn till vuxen?   

 

När det gäller studiens implikationer utanför vetenskapssamhället har jag valt att 

fokusera på den skillnad som studien uppmärksammar kring hur existentiella frågor 

bearbetas i antologierna. Kärlek och uppror innehåller gestaltningar av kärleken 

och döden som fyller en terapeutisk och lugnande funktion i relation till temanas 

existentiella frågor. I Berör och förstör bearbetas frågorna i stället genom att bejaka 

den ångest och förvirring frågorna ger upphov till. Möjligtvis visar detta på en sam-

hällelig förändring angående hur samtalet kring existentiella frågor konstrueras och 

hur dess ovisshet hanteras. Skillnaden i hur de existentiella frågorna om kärleken 

och döden bearbetats i antologiernas poesi kan vara ett tecken på en förändring i 

hur vi hanterar de obesvarade frågor livet oundvikligen framkallar.  

 

En alternativ tolkning är även att skillnaden visar på en nutida föreställning av exi-

stentiella frågor som politiska frågor. Berör och förstör representerar en mer poli-

tiserad syn på vad som är existentiellt viktigt för individen. Poesin i antologin tyd-

liggör att om du lever i en utsatt situation påverkar det vilka existentiella frågor som 

är viktiga för dig och hur du hanterar dessa frågor. Om man till exempel blir utsatt 

för diskriminering och rasism eller lever i ett samhälle där transfrågor trycks undan 

kommer detta påverka även dina existentiella frågor och förhållningssätt till dessa. 

Skillnaderna mellan antologierna kan således vara ett tecken på en mer politiserad 

inställning till existentiella frågor, där den roll existentiella frågor spelar för indivi-

den i större utsträckning anknyts till individens plats i samhället. Möjligtvis speglar 

således dessa två samhällen i miniatyr en förändring i hur vi resonerar kring och 

förhåller oss till existentiella frågor.      
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