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1. Inledning 

Mikael Niemis roman Skjut apelsinen och Johanna Thydells Det fattas en tärning, är två 

ungdomsromaner som kom ut 2010 respektive 2006. Den förras omslag är orange, med en 

granskog som står som svarta siluetter. I förgrunden en hand som avlossar en pistol mot något 

som förmodligen är en apelsin, men lika gärna kan vara en sol, eller ett öga. På Thydells 

framsida håller en flicka för munnen, hon skrattar mot en rosa bakgrund. Utan att bläddra i 

böckerna vet jag att den ena är en pojkbok och den andra en flickbok. Men jag köper dem trots 

att jag retar mig på omslagen, kanske speciellt på det flickaktigt rosa och att hon håller för 

munnen och liksom fnissar. Skratta ut för fan. Sätt dig bredbent, frusta ut i ett flatgarv och tag 

plats. Men hon gör aldrig det, den sköra lilla flickan i Thydells roman. Jag överväger starkt att 

faktiskt inte ge bort boken i present, jag vill inte att min dotter ska läsa om såna mesiga typer. 

Efter Pippi Långstrump tog alla förebilder slut. Men efter att ha bläddrat i Niemis roman 

funderar jag också på om jag ska låta sonen ta del i alla blodiga sönderslagna ansikten, 

skottskador, lårkakor och dessutom onanerar protagonisten i ett bananskal. Är detta verkligen 

lämpligt?  

    Ja, det är nog det. (Men jag ska tvinga dem att diskutera vad de har läst efteråt.) För detta är 

förmodligen två ganska realistiska skildringar av hur det känns att vara en ung kvinna eller 

man i Sverige idag. Och det är inte lätt, det har aldrig varit lätt. Men en skillnad, vilken 

framstår med all tydlighet i båda böckerna är hur avståndet till de vuxna har ökat och hur 

ensamt det kan kännas när vuxenvärlden är fullt upptagna med de disparata projekt som kallas 

livet. Vad det beror på kan ifrågasättas och det är vad jag implicit ämnar att göra med denna 

uppsats. Leta efter de bakomliggande faktorer som gör att vuxenvärlden inte har tid, ork eller 

förmåga att se sina barn. I tron att sociala strukturer och klassificeringar i mångt och mycket 

styr oss är det där jag kommer att leta. 

   

1.1 Handlingen i böckerna  

Niemis huvudperson, en ung man som dock är namnlös romanen igenom, är sexton år. Han bor 

i lägenhet med sin ensamstående mamma som jobbar som undersköterska på stadens sjukhus. 

Själv går han på det ”fisförnäma” gymnasiet där hierarkin mellan olika grupperingar är 

stenhård. En dag inser han att han i det närmaste är osynlig för omgivningen, något som får 

följder. Provokationerna följer tätt på varandra, motreaktionerna likaså. Upptäckten av poesi 
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och skönlitteratur gör att han bland annat hittar kärleken. 

Även Thydells protagonist är sexton år, en flicka som heter Puck. Hon lever också med sin 

ensamstående mamma, dock är pappan i det närmaste den som har huvudrollen. Dels i de 

nutidsskildringar där han existerar som ett minne, som ett öppet sår och utövar en ständig 

påverkan, dels i var annat kapitel, i dåtid där kärnfamiljslivet är i centrum. Dessutom börjar 

och slutar boken med att Puck ska skriva ett mejl till honom. Också Puck hittar fram till 

kärleken efter diverse snåriga turer. Relationer är det som står i centrum, bland annat till bäste 

vännen Emanuel. Det får det nog sägas göra i Niemis roman också, dock på ett lite avigare sätt. 

Båda böckerna handlar om att växa upp, komma underfund med sig själv, och hitta sin egen 

plats i tillvaron. Thydells protagonist måste lära sig hantera det förflutna, Niemis huvudperson 

måste komma överens med sin samtid. En ung man från arbetarklassen, en ung kvinna från 

medelklassen, båda boende tillsammans med en frånskild mamma. Vid första anblicken är det 

mycket som är likartat, vilket var utslagsgivande för valet av dessa två romaner 

    Vid en mer noggrann läsning slås man dock av hur väsensskilda dessa verk är. Jag tror att 

det i första hand beror på att författarna är av skilda kön och att respektive huvudperson har 

samma som författaren. För könstillhörighet är av stor betydelse för hur vi läser, tolkar och 

interagerar med omgivningen, och av allra största vikt i den livsfas som konstitueras av ett 

sökande och en orientering gentemot vuxenvärlden. Men det är som det kommer att visa sig 

senare också en fråga om plats och situation. 

 

1.2 Ungdomslitteratur 

Båda böckerna skulle kunna sägas föra vidare det arv som emanerar från 1800-talet med 

utåtagerande, spänningssökande protagonister i äventyrsböcker för pojkar och familjehistorier 

för flickor med tema kärlek och relationer. Här följer en sammanfattning av en sentida 

genomgång av böcker skrivna för ungdomar taget ur Lena Kårelands Möte med barnboken,1

                                                           
1 Lena Kåreland, Möte med barnboken, Uddevalla: Natur och kultur, 2001. 

 

för att ge lite perspektiv och ett större sammanhang. 

    Under 1950-talet började en speciell ungdomskultur växa fram. Influenserna kom främst 

från USA, vilket också märktes i ungdomslitteraturen som blivit en egen genre. 

Könsrollsdebatten på 1960-talet påverkar ungdomsböckerna och man försökte att lansera verk 

skrivna för bägge könen. Under 1970-talet är allmänna samhällstendenser märkbara. Kritisk 
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socialrealism och politiska frågor engagerar, liksom tidigare tabubelagda ämnen, t ex 

kriminalitet, sex, missbruksproblem och skilsmässa. Lärare, föräldrar och andra vuxna fick 

finna sig i att få sin auktoritet ifrågasatt. Könsrollsdebatten fortsatte. Kvinnorollen förändrades 

och även mans- och pojkrollen. Såväl homosexualitet som spädbarnsvård gestaltas och ett 

större utrymme för känslosamhet bryter av mot tidigare tuffhetsideal. Perspektivet är 

ungdomarnas och ofta skrivna i jagform. I början av 1980-talet sköljde en våg av historiska 

sagor, myter och fantasy-berättelser över såväl ungdoms- som vuxenlitteratur. En betoning 

görs på existentiella frågor och psykologiska skeenden, likaså på magisk realism. De 

postmoderna berättargreppen slår igenom. Och barnets övergivenhet och utsatthet är återigen i 

centrum, ett tema som ständigt återkommer i den moderna barn- och ungdomslitteraturen. 

Även under 1990-talet, där våld och ondska skildras vid sidan av framtidstro, vänskap och 

kärlek. Ofta i relationsmönster som utmanar etablerade normer. 

    I dagens ungdomslitteratur ryms andra kulturer, annorlunda familjekonstellationer, en 

öppnare attityd mot en variation av sexuella läggningar och levnadssätt. Formmässigt har andra 

medier som film, musik, och nätet inspirerat. En estetik som är igenkännbar såväl i böcker för 

vuxna. Dessa båda genrer har följt varandra allt som ofta och gränsen mellan ungdomsbok och 

vuxen dito har nästintill suddats ut. Men trots den relativisering av traditionella könsroller som 

skett under de närmaste decennierna har uppdelningen av typiska manliga särdrag som 

initiativ, äventyrslusta och mod fortsatt att konstituera ungdomsböcker för pojkar medan 

flickorna i högre grad överstigit räjongerna och stundtals agerar helt i enlighet med sedvanliga 

manliga värderingar. Den mer typiskt kvinnliga romanen finns dock fortfarande kvar. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Skönlitteratur kan spela en väsentlig roll för läsarens uppfattning av både samtiden och sin 

egen subjektsposition. Där finns, dolt eller öppet, sociala och kulturella bilder, utslag av 

värderingar och synsätt inom en mängd olika områden. Mitt syfte med uppsatsen är att belysa 

hur olika normer och så kallade maktstrukturer medverkar i formandet av en identitet. Att 

synliggöra hur detta kommer till uttryck bidrar till ett större medvetande som i förlängningen 

kan bidra till en större frihet i det reella sökande efter en egen position, den formation som hör 

tonåren till.  

    Så denna studie har för avsikt att analysera de maktstrukturer som i växelverkan med 

varandra skapar en slags social agenda som utgör en grogrund för en väx(l)ande identitet. Och i 
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och med detta också urskilja och problematisera rådande normer och värderingar. 

    Hur konstituerar, interagerar och medverkar olika maktstrukturer i formandet av en 

identitet? 

 

1.4 Teori och metod 

Det intersektionella perspektivet 

I sociala sammanhang, verkliga liksom fiktiva, sker ett ständigt skapande och omskapande av 

såväl identiteter som hierarkier. Detta sker utifrån en mängd olika kategorier. För att ge en 

sammansatt bild av denna subjektspositionering är en tankemodell där man studerar flera olika 

variablar användbar. 

    I ett intersektionellt2 perspektiv intresserar man sig för hur kategorier som genus, sexualitet, 

klass, etnicitet, ålder etc interagerar med varandra i skilda processer. Författarna till Maktens 

(o)lika förklädnader skriver ” Människors levnadsvillkor skapas inte inom ramen för en kultur, 

en könsordning och en klasshierarki utan flera ordningar som dessutom är kontextbaserade.”3 

Intersektionalitetsperspektivet synliggör hur dessa ordningar i olika komplexa kombinationer 

och skärningspunkter samspelar med varandra och skapar levnadsvillkor och en 

identitetsposition utifrån sociala praxis i skilda sammanhang. Detta är något som sker 

kontinuerligt och Nina Lykke betonar i en artikel i kvinnovetenskaplig tidskrift att det är frågan 

om en växelverkan där olika positioner ömsesidigt konstruerar och transformerar varandra. 

”[…] att människor i verkligheten ”gör” kategorier som genus, ras, etnicitet, sexualitet, osv i en 

salig blandning.”4 

    Här finns då givna förutsättningar. Dels att identitet är något föränderligt och icke-

essentiellt, dels utgår man från att dessa kategorier var och en för sig är uppbyggda på olika 

polariteter och att dessa är hierarktiskt ordnade, man kan därför tala om dem som olika 

maktstrukturer. ”Intersektionalitet tillhandahåller en teoretisk ram för att analysera hur makt 

konstitueras utifrån socialt konstruerade skillnader som är inbäddade i varandra […].”5

                                                           
2 Enligt Svenska akademins ordbok betyder intersektion en förening eller genomskärning av två eller flera linjer 
eller ytor. http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 

 

Olikheter som verkar naturgivna och i sig legitimerar social ojämlikhet. Det föreligger alltså en 

3 Paulina de los Reyes, Irina molina, Diana Mulinari, Maktens (o)lika förklädnader, red. Paulina de los Reyes, 
Irina Molina, Diana Mulinari, Stockholm: Bokförlaget Atlas, 2006, s. 22. 
4 Nina Lykke, Kvinnovetenskaplig tidskrift 2-3, red. Åsa Arping, Katarina Leppänen, Göteborg: 2005, s. 10. 
5 de los Reyes, Molina, Mulinari, 2006, s. 23. 



 

5 

politisk agenda immanent i en intersektionell analys, nämligen den att synliggöra och 

problematisera rådande hegemoniska maktstrukturer. 

    Så, betraktat genom ett intersektionellt perspektiv uppnås en större förståelse för människans 

sätt att fungera i interaktion med sin omgivning. Ett uteslutande av t ex genus eller klass 

lämnar en bristande insikt gentemot personers reaktioner och handlande. Begrepp som 

självförståelse blir också grunda och svårbegripliga. Kategorier som klass, kön, etnicitet och 

ålder blir ett slags processer, verkandes i olika konstellationer, med varierande styrka beroende 

på yttre omständigheter. I ett sökande efter när, hur och med vilken effekt dessa kombinationer 

görs, skapas en mer sammansatt bild av en växande människa på jakt efter en stabil identitet. 

    

Vilka maktkategorier bör fokuseras för en adekvat analys av Johanna Thydells roman Det 

saknas en tärning och Mikael Niemis Skjut apelsinen? 

    Eftersom båda huvudpersonerna står på tröskeln till en vuxenvärld är ålder den kategorin 

som skär genom alla andra. Den finns hela tiden med som ett hinder men också en möjlighet. 

Vem är jag, vem är jag inte och vad tycker andra? Att bli någon och att inte bli över. Att bli 

man/kvinna aktualiserar en genusanalys. Hur detta hanteras och hur man förhåller sig till de 

normativa diskurserna6 är olika, om man aktivt förhåller sig alls. Olika ekonomiska 

förutsättningar ger utrymme för ett synande av klassbegreppen. Etnicitet är dock inget som 

upptar något större utrymme i någon utav böckerna. Inte en enda icke-svensk existerar i 

Thydells roman, i Niemis upptar de två meningar i hela boken. Det är dock fullt möjligt att 

göra en analys utifrån dessa meningar liksom att analysera det ”homogent vita” hos Thydell, 

men eftersom jag avser att använda mig av tre andra kategorier där det finns rikligare stoff att 

bearbeta så lämnar jag detta därhän. En viss homofobi i Niemis roman pockar på en 

genomlysning av den heterosexuella normen, likaså att en relativt central person visar sig vara 

homosexuell i slutet av båda böckerna. Vad det betyder, eller inte är i sig en intressant fråga, 

men av platsbrist tvingas jag tyvärr att prioritera bort även detta. 

    Men angående ålder vill jag tillägga några ord vars inspiration kommer från en artikel i 

Kvinnovetenskaplig tidskrift.7

                                                           
6 Med normativ diskurs avser jag den ansamling av begrepp och föreställningar där det råder konsensus om vad 
som anses vara giltigt, det föregivna självklara. 

 I ljuset av genus och klass som är förhållandevis etablerade 

forskningsperspektiv inom den litteraturvetenskapliga traditionen kanske åldersdimensionen 

förefaller något apart. Mot eventuella invändningar av typen; växandets faser är något helt 

7 Clary Krekula, Anna-Liisa Närvänen, Elisabet Näsman, ”Ålder i intersektionell analys”, Kvinnovetenskaplig 
tidskrift 2-3, red. Åsa Arping, Katarina Leppänen, Göteborg: 2005, s. 81-90.  
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naturligt, och i och med att åldern förändras gör också maktordningen det. Förvisso, men 

poängen är att den åldersbaserade typifieringen så kallad ålderism, gör det inte, inte heller det 

faktum att ålder hör samman med hur vi läser kön, ras, klass etc. Betänk hur ett  

funktionshinder på en äldre dam uppfattas jämfört med hos en medelålders kvinna. Det har 

reella betydelser i omgivningens bemötande, i fråga om vård etc. Och angående att växa så har 

det sin biologiska lagbundenhet vilket inte är detsamma som den socialt och kulturellt 

konstruerade uppfattningen om vad det innebär. Ålder kan ses som en social struktur och en 

grund för kategorisering och maktasymmetri. Man kan till exempel se tonåren som en fas när 

växandet, på alla plan, pågår som intensivast, men bortsett från det rent fysiologiska förloppet 

kan alla de för givet tagna betydelser som läggs i denna process ifrågasättas. Även jag tror att 

det inte finns någon egentlig immanent innebörd i en viss ålder utan att det är fråga om 

kulturellt konstruerade normer om vad som är att förvänta, vad som betraktas som normalt eller 

avvikande sett till en viss livsfas. Detta har betydelse för en individs handlande, tänkande och 

konstruerande gällande den egna identiteten. Och denna kategori är hierarkiskt ordnad ifråga 

om möjligheter, frihet, ansvar, såväl som självbestämmanderätt, där den ålder som kan kallas 

överordnad är den yrkesverksamma. De underordnade, barn och gamla betraktas, med 

författarnas ord, som not yet respektive has been.8

Om man använder sig av det intersektionella perspektivet som ett teoretiskt ramverk blir 

följaktligen metoden att betrakta som en hermeneutisk princip. Tolkningsprocessen kan 

beskrivas som ett utbyte mellan delarna och helheten. Det är inte frågan om att additativt stapla 

byggklossar på ett givet antagande utan att istället frångå ett lineärt tänkande och analysera 

olika strukturers betydelse för varandra i samma kontext. Men kunskap av helheten nås genom 

förståelse av delarna och tvärtom, i stort den hermeneutiska cirkeln. 

 

     

9

  

  

                                                           
8 Krekula, Närvänen, Näsman, (2005) s. 86. 
9 Björn Vikström, Den skapande läsaren, Lund: Studentlitteratur, 2005, s. 135ff 
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1.5 Forskningsöversikt 

Artikeln om ålderism är hämtad ur Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2-3, 2005 som är ett 

temanummer om intersektionalitet. Forskningsobjekten är disparata t ex socialvetenskap, 

religion, jazz, men det är alltså perspektivet i sig som presenteras och prövas. I Sverige 

introducerades det av Nina Lykke, ( nr 1-03), Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana 

Mulinari  i samma tidskrift  

3-4, 2003 och med boken Intersektionalitet som teoretisk ram vs mångfaldsperspektivets 

tomma retorik. Året efter kom verket Intersektionaliteter. Denna trio behandlar främst 

begreppen genus och etnicitet men även klassbegreppet finns representerat i antologin Maktens 

(o)lika förklädnader. (2006) Andra antologier som använder intersektionalitetsperspektivet på 

ett lättöverskådligt sätt är Genusvetenskapliga litteraturanalyser, (2009) där genus och 

sexualitet är i fokus, liksom Framtidens feminismer, (2007) där även en artikel om ålderism 

finns med 

    Från Tidskrift för litteraturvetenskap kommer Magnus Öhrns artikel ”I pojklandet”, (2009).  

    Den utländska litteratur jag har använt är Iris Marion Young vars portalverk Intersecting 

voices kom ut redan 1997, med essäer ur ett genus, etnicitet och sexualpolitiskt perspektiv. 

Beverly Skeggs Att bli respektabel, en studie av åttiotre vårdarbetande kvinnor i England, har 

varit högst användbar i min analys och förståelse av hur klass och kön kan samverka. Även 

antologin Tala om klass kan nämnas även om den fungerat mest som en inspirationskälla.  

    Beträffande forskning om barn och ungdomslitteratur har jag endast läst valda verk för att få 

perspektiv inför denna studie. Lena Kårelands Möte med barnboken, för att få ett grepp om 

barn och ungdomsbokens historia. Samt Marika Andraes Rött eller grönt?: flicka blir kvinna 

och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914-1944. Lena Kårelands Modig och 

stark-eller ligga lågt, en studie av skönlitteratur och könstillhörighet (men även något om klass 

och sexualitet) har dock legat till grund för många av de tankar kring genus och växande i 

denna studie. 

    Om man vill veta mer om författarna så finns Mikael Niemi med i Svenska samtidsförfattare 

4 av Lena Kjersén Edman, och i ett flertal artiklar, t ex i Svenskläraren 38:3, 1994. 

Sammankopplad med sitt mest kända verk Populärmusik från Viitula finns han skildrad av 

Satu Gröndahl i tidskriften I&M, 2001:1 Tornedalen skrivs in i litteraturen. Och i Vinduet, 20 

jan 2003, där Ola Nordenfors har skrivit artikeln, ”När Elvis var framtiden”. Ett 

författarporträtt av Johanna Thydell finns med i Ulrika Milles In Astrid Lindgren´s footstep, 

2007. Och i en intervju angående hennes roman I taket lyser stjärnorna, i tidskriften Barn och 
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kultur, 2004 (50):1 av Lena Kjersén Edman. Det är dock betydligt svårare att hitta något om 

Thydell vad man än letar efter.  

 

2. Arenors betydelse 

Jag kommer inledningsvis, i analysdelen, att uppehålla mig vid olika yttre kontexter för att 

synliggöra hur den omgivande miljön är grundläggande för vilka kategorier som framträder 

och blir betydelsebärande. Platser är i sig laddade med olika traditioner, betydelser och 

värderingar som verkar på den aktuella situationen. Vi kommunicerar, tänker och agerar helt 

enkelt på olika sätt beroendes på var vi befinner oss. 

 

2.1 Skolan 

I Magnus Öhrns artikel; I pojklandet,10 skildras olika territorier och dess betydelse i 

pojkböckernas värld. Ett av dem är skolan. Den beskrivs som en arena för institutionellt tvång, 

underkastelse, konformitet och disciplin. Skolan tillskrivs en symbolisk innebörd för 

vuxenvärldens maktutövande och ges funktionen av att vara en slags antites mot det övriga 

livets arenor till exempel skogen eller staden med den relativa frihet som där ges. Enligt Öhrn 

är, skolhatet en litterär konvention, något som kan tas för givet, som i kraft av allmän praxis, 

inte behöver förklaras. ”Pojkarnas negativa inställning till skolan i barn- och 

ungdomslitteraturen utgör således en viktig del av deras självbild och ingår som en 

betydelsebärande pusselbit i texternas konstruktion av pojkighet/manlighet.”11

Den här skolan är stendöd. Rena gravkammaren. Hur i helvete står folk ut? 

Alla bara hasar sig fram, mumlar och blänger, alla är gråa i ansiktet, slappa 

och sega. Alla verkar ha tråkigt. Och alla nöjer sig med det, ingen ställer 

krav. Jag kan se hur det fortsätter, en lång korridor med flimrande lysrör och 

betongkala väggar, inga fönster, bara år efter år av unken luft med 

 Niemis 

skildring av vuxenblivandet svarar väl mot denna tradition. 

                                                           
10  Magnus Öhrn, ”I Pojklandet”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2009:1. s. 35-47. 
11  Öhrn, (2009:1) s. 41. 
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regelbundna stationer. Tre mål mat om dagen, bajsning en gång, två timmar 

framför teven och åtta timmars sömn. Dag ut och dag in.(S. 38)12

En vuxenvardag följer på skolgången, och skolan är förbunden med vuxenvärldens alla regler 

och krav, något som en växande person måste förhålla sig till. Ett liv med fasta tider och 

tristess, en viss anpassning måste ske något som huvudpersonen inte kan foga sig i. Och han 

bekämpar också den internaliserade norm som hindrar honom från barndomens frihet samtidigt 

som den ålägger ett vuxenansvar utan större självbestämmande rätt. Han erhåller varken de 

vuxnas privilegier eller barnets. Och skolvärlden kan beskrivas som den sociala arena, eller 

varför inte den narrativa yta där två binära poler ska expandera. Dels det mentala växandet; 

intellektet, den didaktiska utövningens måltavla. Dels den kroppsliga, att bli en man. I den 

skärningspunkten måste protagonisten förhålla sig till två olika normativa inriktningar där 

dessutom den ena (den maskulina) i princip är tvungen att desavouera den andra 

(tankeförmågan) för att äga full giltighet. För hjältesagan och äventyrslandet står i bjärt 

kontrast mot den berättelse som tar gestaltning och som lärs ut i klassrummen. 

    Att flickorna ofta är mindre negativa faller sig naturligt för pojkarna (eftersom de svarar mot 

en helt annan norm, den stillasittande, följsamma) och de upplevs heller inte som något 

obekvämt eller hotfullt.

  

13

De är nördar, och på nördars vis hittar de andra nördar med exakt samma 

intressen som de själva, och så sitter de på korridorgolvet med immande 

brillor och snackar krypteringsmetoder på nätet. De ser ju kära ut tamejfan, 

de skulle ju kunna gifta sig. Att vara idiot är att gå runt och huka sig, att 

fjäska för lärarna medan man glänser av ansiktsflott, eller att släppa ut 

fnysande hysteriska idiotskratt så fort någon av skitarna berättat en vits. 

Idioterna vill vara till lags, det är så de tänkt leva sina liv, små lydiga 

husdjur som springer apport så fort man kastar en pinne. Jag får rysningar av 

dem. (s.25) (Mina kursiveringar.) 

 Det gör däremot de pojkar som trivs i skolan, och för den som 

assimilerar sig till skolans krav och förväntningar väntar förakt.  

En svikare av manlighetsidealen och någon som har inordnat sig i fiendeland. En representant 

för allt det som måste stötas bort, de egenskaper som uppfattas som traditionellt omanliga. 

Enligt Öhrn riktas aversionen ofta mot kroppen och utseendet.14

                                                           
12 Mikael Niemi, Skjut apelsinen, Stockholm: Norstedts förlag AB, 2010. 

 I citatet ovan kan ”immade 

brillor” och ”ansiktsflott” tänkas beteckna inaktivitet och därmed avsaknad av handlingskraft. 

13 Öhrn, (2009:1) s. 41 
14 Öhrn, (2009:1) s. 42. 
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Nördarna framställs som flockdjur (hittar de andra) som domesticerats (små lydiga husdjur) 

och beskrivningar som; huka sig, fjäska för, vara till lags, gestaltar en motpol till det hårdföra 

ideal som omhuldar energi, självbestämmande och styrka, en slags diminutiv manlighet. Men 

kanske en diffus känsla av klassmedvetande skär igenom denna nedlåtenhet. Huvudpersonen 

vet innerst inne att en lyckad skolgång och viss social anpassning förmodligen leder till 

framgång på en framtida arbetsmarknad och därmed högre status såväl monetärt som i ett 

manligt perspektiv.  

    Skolan är enligt Lena Martinsson en plats där olika politiska satsningar, så kallade 

värdegrundsstrategier15

                                                           
15 Ett upplyftande av en nationell grundprincip att motarbeta ojämställdhet, rasism, mobbing, etc. och att verka 
för demokratiska värden. Martinsson, 2007, s. 67. Lena Martinsson, ”Utbrända eldsjälar”. Red. Paulina de los 
Reyes, Satu Gröndahl, Framtidens Feminismer, Hägersten: Tankekraft förlag, 2007, s. 67 

 utformats för att utveckla eleverna till demokratiska och jämlika 

samhällsmedborgare. Detta är, kan man tycka, vilket också Martinsson påpekar, en något 

paradoxal uppgift eftersom skolan strukturellt och organisatoriskt bygger på en ojämlik och 

odemokratisk grund där eleverna är subordinerade i första hand lärare och skolledning, men 

också utsatta för de värderingar och synsätt som uttrycks under lektioner och via läromedel. En 

arena där dessutom samhällets normer ska läras ut. 

    I Thydells roman har skolan en betydligt mer undanskymd roll, den upplevs inte på samma 

sätt som något problematiskt för huvudpersonen. Att anpassa sig till andras regler är något som 

flickan lärt sig redan från småbarnsåldern, så det uppfattas som att det inte finns något tydligt 

att protestera mot. Kanske upplevs inte skolans ideal som särskilt önskvärt, men det är inte två 

världar som krockar, barndomens frihet och ansvarslöshet tar inte slut här. Den har kanske 

aldrig existerat i samma utsträckning som för hos pojkarna. Sålunda blir det aldrig fråga om 

något brott mellan två världar, bara en fortsatt anpassning till omvärldens förväntningar.  

    Det är inte heller den arena där konstruktionen av kvinnlighet äger störst betydelse, i alla fall 

inte solitärt. För flickorna verkar nämligen relationer vara av största vikt, vilket medför att 

platsen i sig inte är lika betydelsefull. Det är inte så att Niemis protagonist är oavhängig andra 

människor, men skolan sett som en fostringsanstalt och en utövare av makt är ett större 

problem för denne. Relationer ligger som ett slags projekt vid sidan av medan Thydells 

huvudperson på ett annat sätt ständigt är i relation till andra människor, som att dessa var en 

immanent del av själva arenan, och detta vara är av största vikt. Först på sidan fyrtionio 

förläggs handlingen i skolans domäner och inleds som följer: ”Hon var inte vikarie. Men hon 
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var nåt som kallades nåt med kandidat. En person som skulle bli lärare.”16

Katarina log mot oss. Hon var huvudet längre än Kerstin och väldigt söt. 

Håret var riktigt tjockt, samlat i en fläta på ryggen. Jag blev sugen på att 

rycka i den flätan. Linus Carlsson brukade rycka i Lollos fläta. Det betydde 

att han älskade henne, sa Lollo. Jag tvivlade. […] ”Jaha, nu har klockan 

runnit iväg, har ni några frågor till Katarina”, Kerstin satte på sig sina stora 

glasögon, ”så får ni ställa dom nu.” Vill du bli min vän? kunde jag knappast 

fråga. Inte så att alla hörde i alla fall. (s.49) 

 I första hand är 

denna kandidat en person, i andra hand en presumtiv lärare. 

Som syntes är det mellanmänskliga förbindelser som står i centrum. Eller avsaknaden av 

djupare sådana, längtan efter bekräftelse. Den bilden av Katarina som ges är baserat på 

utseendet. Det står inget om Katarinas ålder men ordet söt ger associationer till en inte alltför 

gammal kvinna. De förebilder flickor väljer är enligt Lena Kåreland någon som inte är alltför 

långt från den egna åldern,17 någon man kan relatera till och att de värderingar en förebild 

bygger på är kongeniala med övriga samhällets ideal, i det här fallet ung och vacker. Att det är 

just Katarinas långa hårfläta som ställs i fokus uppfattar jag som en kod för kvinnlighet.               

Martinsson menar att i och med att lärarrollen ofta övertagits av kvinnor kan en förskjutning i 

den självklara ledarpositionen anas, en uppluckring av traditionellt och auktoritärt ledarskap. 

Detta ger sig till känna när Katta, i kraft av att vara kvinna och kanske på grund av sin relativa 

ungdom, kommer att representera denna ledartyp. Men en ledare är i sig en social konstruktion, 

menar Martinsson. ”Ledarskapet framstår som givet på en mängd vis, och detta sker 

intersektionellt. Ledarskapet formas i relation till en rad positioner som kontinuerligt skiljs ut 

och konstrueras som överordnade.”18

Vår svensklärare, Greger Moberg, var en lönnfet trädocka med knarrig röst 

och ständigt klädd i ljusblå skjorta med mellanblå slips, eller mellanblå 

skjorta till mörkblå slips, eller mörkblå skjorta till ljusblå slips, det var hans 

sätt att möta kaoset i världen. Från första dagen hade jag hatat honom och 

han mig, ett tyst krig som ingen av oss tänkte förlora. (s.45) 

 Läraren i Skjut apelsinen är en fullödig representant för 

denna ledartyp. Man, vit, vuxen och då inget annat anges så är han förmodat heterosexuell 

eftersom det är det förväntat givna enligt internaliserade normer. Han är någon som har 

organisatoriskt mandat att bestämma, men huvudpersonen kan inte acceptera att bli ledd. 

                                                           
16 Johanna Thydell, Det fattas en tärning, Stockholm: Natur och kultur, 2006. 
17 Lena Kåreland, Modig och stark-eller ligga lågt, Stockholm: Natur och kultur, 2005, s. 164. 
18 Martinsson, (2007), s. 73. 
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Här är det också utseendet som står i centrum. Precis som i fallet med nördarna kommenteras 

kroppen (lönnfet) i negativa termer, en knarrig röst konnoterar hög ålder. En beskrivning som 

inte är i paritet med huvudpersonens mansideal. Öhrn anser att den manliga läraren, i 

ungdomsböcker, kommit att bli en slags ställföreträdande fader och att uppror mot denne 

egentligen är riktad mot den förälder som kommit att bli en alltmer osynlig figur i pojkarnas 

vardag. Jag tror snarare att läraren symboliserar samhällsmakten än fadersmakten i analogi 

med resonemanget ovan. Ordet trädocka har också en dubbel negativ klang. Både torr och 

tråkig och en person som inte har en egen självständig vilja, en marionett för ett vidare 

sammanhang. Huvudpersonen noterar också lärarens kläder. Skjorta och slips är en utstyrsel 

som anspelar på profession snarare än faderlighet. Man kan också se konflikten mellan Greger 

och huvudpersonen som en motsättning mellan två olika mansroller. En traditionell och en 

manlighet in spe. 

 

2.2 Hemmet     

Iris Marion Young anser att den litterära gestaltning där Penelope sitter vid elden och väver 

medan maken reser ut på äventyr är att betrakta som en urscen för idén om kvinnans roll (och 

mannens) i historien. Young beskriver hemmet som den plats där kvinnor hittat sin identitet 

som tjänare åt män och barn, att föda och stödja så att andra kan söka sig ut i världen. Män 

bygger: ”If building establishes a world, if building is the means by which a person emerges as 

a subject who dwells in that world, then not to build is a deprivation.”19 Young talar 

handgripligen om att bygga samhällen, hus och även språk, men även implicit om ett 

identitetsbygge där män genom rörelsefrihet, autonomi och initiativförmåga på ett annat sätt 

kan skapa en självvald position medan kvinnor som mer stationära endast har tillgång till den 

praktik som hemmet förknippas med. ”This homerole deprives women of support for their own 

identity and projects”20

                                                           
19 Iris Marion Young, Intersecting voices, New Jersey: Princeton University press, (1997), s. 137. 

 

    I Skjut apelsinen träffas huvudpersonen och hans mamma i två alternativa rum, köket eller 

badrummet. Och det är så gott som uteslutande i den traditionella kvinnorollen som födare eller 

stödjare som mamman agerar. I köket äts det; pizza (s. 14), frukost (s.56), te och mackor (s.57) 

och makaroner och laxröra (137). Det allmänna samtalsämnet under dessa ätsessioner är 

mammans önskemål om ett ökat umgänge med myskvällar eller speldagar. Köket i sig verkar 

aktivera önskemål om ett mera frekvent umgänge, som att själva arenan är laddad med 

20 Young, (1997), s. 134. 
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konnotationer till moderskap och familjeliv. Och mat, sonen till och med beskriver mamman i 

termer av föda. ”Runt näsan finns en seg deg som kallas ansikte. Degen rör sig när hon äter. 

[…] Nedanför buken finns två ledade korvar som kallas ben.” (s. 14f) 

    Den stödjande rollen intar mamman i badrummet, vårdande allehanda blessyrer som sonen 

ådragit sig. Där handlar samtalen om liv och död. Det får tillskrivas situationen i sig men också 

ett rum anpassat för kulturella uttryck, som renlighet, ”maskpåtagning” smink och kläder, 

samtidigt som handfasta spår av naturen, toaletten, kanske kan lämna utrymme för funderingar 

av mer ontologisk karaktär. Nåja, följande scen utspelar sig hemma i badrummet när 

huvudpersonen får sina skador omskötta efter att ha blivit misshandlad. 

Mamma förändrades, blev plötsligt alldeles lugn. Inget tjat, inget förhör som 

jag väntat mig, bara en beslutsam undersköterska som desinficerade och 

klippte till ett plåster.  

- Jag tycker vi gör en polisanmälan, sa hon. 

- Mamma, det var inget, jag bara… 

- Berätta senare om du vill, sa hon kort. Men då vill jag inte att du ljuger.   

I ett skåp fann hon kylsprej och duschade lårkakan. Smärtan minskade, 

dunkandet nästan försvann. 

- Du behöver kanske lindas, sa hon. Känner du dig yr? 

Jag skakade på huvudet. Kände mig plötsligt lipfärdig. Svalde ner det, hjälten 

stövlade bort, bredbenta kliv i gruset. Måste hålla masken, byta ämne. (s. 99 ) 

Här verkar mamman genom sin profession och vårdandet utförs dels av en kompetent 

yrkeskvinna och dels genom en kvinnas omsorger av sin son. Hon bryter också med de 

förväntade reaktionerna, sett från tonåringens horisont där de vuxna vanligtvis agerar utifrån en 

oförmåga att se och förstå de yngres behov. Sonen i sin tur rycks ifrån sina hämndgiriga 

fantasier med sig själv i huvudrollen som blodig slagskämpe till att bli ett litet barn, något han 

inte vill visa, men kanske innerst inne stundtals vill vara, något som den manliga normen inte 

motsvarar, hjältar gråter inte. I den här situationen tillåts mamman vara omhändertagande 

vilket tillhör ovanligheterna. Huvudpersonen har vanligtvis fullt upp med att konstruera sin 

självpresentation där främst manligheten och dess validitet är något som ständigt ifrågasätts 

och utmanas.  
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2.3 Sjukhuset  

Men i ett senare avsnitt när huvudpersonen plåstras om på sjukhuset åker rebellmasken på igen. 

I ett samtal med en kvinna från socialtjänsten blandas huvudpersonens kön, ringa ålder, 

samhällsklass samt besvärliga situation med helt andra markörer. Kvinnan börjar. 

- - Kände du igen dem som slog er? Vet du vad de heter? 

- Gunnar var den ene. Och så Knut. 

- Kan du efternamnen? 

- Gunnar Ekelöf och Knut Hamsun. Den gamla vanliga skalligheten. Den gamla 

vanliga skalligheten. Har du käk, förresten, jag är utsvulten. 

Hon lade tyst ifrån sig pennan. (s. 179) 

Här sätts maktkategorierna i gungning. Det manliga slagsmålet, den upproriska åldern, den 

stökiga arbetarklassen blandas plötsligt upp med medelklassens Ekelöf och Hamsun som 

dessutom föregåtts av själva läsakten vilket är en aktivitet med kvinnliga förtecken.21

                                                           
21 Studier har enligt Lena Kåreland visat att pojkar tar avstånd från läsning eftersom den ses som en “kvinnlig” 
aktivitet. Kåreland, 2005. s. 112. 

 Att citera 

Ekelöf förknippas också vanligtvis med en annan ålderskategori. Kvinnan från socialtjänsten 

blir förvirrad och vet inte hur hon ska agera. Den sista repliken är allena en upplyftande 

blandning av flera sociala kännetecken. Brottet går förstås vid ordet Har varefter den unga 

slagskämpen återinträder. Att han sedan tilltalar henne som att hon i praktiken skulle kunna 

vara hans mor, eftersom mödrar (kvinnor) som illustrerats ovan är några man sammankopplar 

med mat gör ju inte saken mer lättbegripligt.  

    Även mamman förändras inom sjukhusets väggar. Från att ha varit en vårdande mor med 

aktuella medicinska kunskaper blir hon i mötet med doktorn någon som plötsligt kan 

rangordnas. ”En närsynt ung läkare kom in, mamma nästan neg för honom.” (s. 177) Detta 

illustrerar hur olika kontexter aktualiserar skilda maktkategorier, men även hur olika roller 

genererar skilda förhållningssätt.  

    I en annan sjukhussituation, i förhållande till sonen, agerar mamman utanför hemmet i sin 

profession, som undersköterska. I den rollen framträder hon på ett auktoritärt manligt sätt med 

beslutsamhet och raka direktiv. ”- Du kan ta den här. Mamma höll fram en ljusblå arbetsrock 

och ett par beige plasttofflor. – Vi går inte i uteskor här.” (s. 185) Även om själva arbetet i sig 

är av sedvanlig kvinnlig art så är sjukhus en arbetsplats med en tydlig patriarkal struktur. 

Mamman är i förhållande till sonen inte underordnad i sjukhushierarkin. 
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2.4 Minnet 

Det fattas en tärning gestaltas i två olika tidsplan. I imperfekt där berättaren är homo-, 

autodiegetisk22 vilket medför att uppfattningen av verkligheten är kongenial med Pucks egna 

omedelbara erfarenheter. En identifikation uppstår och en närhet till denne samtidigt som det 

skapar en distans till andra. I presensskildringarna skildras Puck ur en heterodiegetisk 

berättares perspektiv vilket medför att distansen till Puck ökar. Men på grund av att en intern 

fokalisation till viss del hänger med från återblickarna liksom framförallt frasen, ”Lämna mig 

inte” som regelbundet är inskjuten i presensskildringarna, är även här identifikationen med 

Puck stark. Huvudpersonen upplevs som en helhet endast genom sina minnen, som att minnet i 

sig skapar en värld där hon kan existera samtidigt som det i sin ständiga interaktion med nuet 

är något som hindrar henne från att utvecklas. 

    Paulina de Los Reyes skriver i antologin Framtidens feminismer om begreppet 

erfarenhetsrum; att erfarenhet kan definieras som det förflutnas närvaro i nuet. Minnet 

betraktas med hjälp av en rumsmetafor som utesluter en kronologisk linjär erfarenhet till 

förmån för ett rörligt och föränderligt förflutet som samspelar med nutiden.23

                                                           
22 Jag har här använt mig av Gérard Genettes terminologi. Narrative discourse, New york, Cornell university 
press, 1983.  

  

    Berättarstrukturen i Det fattas en tärning är då inte linjär där handlingen hela tiden pekar 

framåt utan består av två parallella skeenden. Nutid är ständigt söndersprängt av analepser med 

pappan i huvudrollen. Den pappa huvudpersonen aldrig har haft, men som hon med barnets 

lojalitet mot föräldrarna, skapar och omskapar i minnen och fantasier. Ett sätt att skriva sin 

egen historia, den berättelse man kan uthärda. Det är repetitivt och cirkulärt, händelseförloppet 

börjar och slutar i samma scen, i skrivandet. Det allra sista ordet i både Thydells roman och 

Niemis är ordet skriva. ”Och så börjar hon skriva.” (s. 205) respektive ”Jag ska skriva.”  

(s. 236). Men medan det bara är en komponent i händelseförloppet hos Thydell har det flera 

funktioner bland annat som motiv och metafiktion hos Niemi. En gemensam effekt är dock att 

båda romanerna får draget av en självbiografisk berättelse och dess autenticitet ökar. Ett grepp 

som jag förmodar att Thydell använt sig av för att understryka barnets utsatta position. 

    Berättaren i Skjut apelsinen är i regel huvudpersonen själv. En homo-, autodiegetisk 

berättare vilket medför att det är hans minnen, hans subjektiva erfarenheter som återberättas. 

Men ett par gånger träder ett annat narrativt modus fram, en distanserad betraktare. ”Långsamt 

glider ynglingen ner i sömnen. Ännu vet vi inte vad han heter. Musklerna rycker till och 

slappnar sedan av, hakan faller mot bröstet så att munnen öppnas lite på glänt. Snart kommer 

23 de los Reyes., 2007, s. 104 



 

16 

drömmarna. Stackars kille, han vet inte vad som väntar.” (s.36) Detta grepp ruckar på hela 

berättelsen och det är plötsligt inte alldeles uppenbart vems historia detta egentligen är. 

Dessutom tillkommer en känsla av flera skikt som påminner om erfarenhetsrummet där minnet 

i sig spränger gränserna för jaget som ett enhetligt subjekt i en ensidig kontext.24

Bomba skiten/Bomba hela skiten/Släng granater i korridorerna/bomba 

hjärnorna/släng eld i salarna, i salcellerna/det kantiga blir runt/den 

runda blir ett hjärta/hjärtat fylls med bensin och kastas/så själarna 

brinner/så att vi dör och börjar leva/så att taket lyfts och vi kan se/den 

röda himlen (s.102f.) 

 Minnet kan 

sägas vara en samlingsplats för ett kluster av olika tider, platser, värderingar, jaguppfattningar 

och omgivande miljöer, alla med en immanent möjlighet till förskjutningar av såväl tid som 

mening. Detta, tillsammans med fantasin, drömmarna och en sammansatt verklighet med 

mänskliga möten där dessa maktassymmetrier formar, formas, konfronteras och destabiliseras 

gör en utsaga om ett enhetligt subjekt till en ganska skral historia. 

    I Skjut apelsinen löper också en annan berättelse i berättelsen, den om läsandet och 

framförallt skrivandet av poesi. I ett missnöje över sakernas tillstånd söker sig huvudpersonen 

till en alternativ värld.  

Språket har en förmåga att strukturera och synliggöra, men också att vidga och förändra vår 

värld. Här presenteras plötsligt en alternativ identitetsposition. ”För säkerhets skull läste jag 

om dikten och den var fortfarande lika perfekt. Oöverträffad. Det var alltså det jag var. Ett 

geni.” (s. 103.) Skrivandet kan också uttrycka en strävan efter att erövra ett uttrycksmedel, ett 

kreativt sätt att hantera den egna verkligheten. Samtidigt kan dessa utläggningar tillsammans 

med den divergerande narrativa instansen ses som författaren Niemis eget skrivande av denna 

roman. Han skulle då vara huvudperson i sin egen berättelse och en blivande författare. Något 

som förstärker detta är att huvudpersonen är namnlös romanen igenom. Man kan se romanen i 

stort som en utvecklingshistoria där skrivandet blir ett slags rum där subjektiviteten tar sig sitt 

manifesta uttryck.  

    Språket konstituerar en betydande del av identiteten. Det är ofta förbundet med genus, klass 

och ålder, samtidigt som det inte är omöjligt att liksom i Niemis bok, sätta såväl 

maktkategorierna som den egna identiteten i en förändringsprocess genom alternativa 

språkaktioner. 

                                                           
24 de los Reyes., 2007, s. 113. de los Reyes talar om detta i sammanhang med exil och diaspora, men det är 
förmodligen allmängiltigt för hur minnet i sig fungerar. 
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3. Tingens immanenta innebörd 

Ting är i sig själva utan fastslagen mening men kan trots detta vara fulla av betydelse. För att 

uttrycka sig genom Iris Marion Young: ”Material things and spaces themselves become 

layered with meaning and personal value as the material markers of events and relationship 

that make the narrative of a person or group.”25

 

 

3.1 Kläder och kropp 

Beverley Skeggs använder respektabilitet, som ett redskap för att analysera hur en 

subjektsorientering kring klass och kön kan te sig. ”Respektabilitet är ett av de mest 

utmärkande tecknen på klasstillhörighet. Respektabiliteten präglar vårt sätt att tala, vem vi talar 

med, hur vi klassificerar andra, vad vi studerar och hur vi vet vilka vi är (eller inte är). De som 

bryr sig om respektabilitet är oftast de som inte anses vara respektabla.”26 Historiskt sett var 

denna tankekonstruktion en beskaffenhet hos medelklassindivider som definierades mot 

massorna.”27

Hur är en loser? Fattig och ful. Det är därför kläderna är så viktiga för 

mupparna på skolan, kläderna sållar bort dräggen, det gäller att vara rätt. 

Snygga kläder är dyra kläder. I deras rika skithjärnor hänger det ihop. De har 

tänkt ut det så för att vi losers aldrig ska komma ikapp, vi ska aldrig få en 

 Man kan ju ifrågasätta om det verkligen bara är arbetarklassen som är angelägna 

om en passande fasad, om det snarare är något som inte är klassbundet i alla fall inte som 

isolerad omständighet, men i denna analys är begreppet användbart. Så, det Skeggs menar med 

respektabilitet är kort att vara anständig i andras och därmed sina egna ögon. 

    I Skjut apelsinen är utmanande av gränser, vedertagna normer och de element som ligger till 

grund för en respektabilitet under ständig prövning. Han smetar gigantisk snorkuse på kinden 

och går ut. (s.78) Sätter upp dikter med uppmaning att bomba skolan i korridoren, (s.111) och 

sätter på sig en smutsig och trasig städrock i syfte att provocera. (s.19). Huvudpersonen talar 

aldrig explicit om klassbegreppet men berör det ändå genom ett rent materialistiskt perspektiv. 

Han talar om pengar 

                                                           
25 Young, (1997), s. 150. 
26 Beverley Skeggs, att vara respektabel, Uddevalla: Daidalos AB, (1997), 2006, s. 9. 
27 Begreppet har sitt ursprung i 1800-talets England där det var en viktig mekanism i skapandet av olika 
samhällsklasser. Ett figurativt redskap att t ex sortera kvinnor i moraliska eller amoraliska kategorier. Skeggs, s. 
11ff 
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chans att kravla oss upp ur gruvhålet. Det är därför de har alla dessa märken. 

(s.75) 

Vid jämförelser blir kontrasterna synliga. Ilskan riktas både mot andra och mot den egna 

personen. En relativ fattigdom sprungen ur ålder och samhällsklass. Kläder är i sig något som 

skapar ett uttryck, förhoppningsvis en illustration av den egna självbilden. Och för 

huvudpersonen är det en direkt koppling mellan kläder (märkeskläder) och hur man lyckas i 

livet, som en markör för framgång, hög status och ett annat liv. Skillnaden i sig behöver inte 

nödvändigtvis innebära ojämlikhet, men i det intensiva sökandet efter en egen identitet som 

konstituerar tonåren, är olikheten i sig något som fylls med en graderad innebörd i avsikt att 

producera någon slags återspegling av den egna personen.  

    Skeggs ser jakten på respektabilitet som ett tecken på avsaknad av densamme.28

                Den hängde där på en krok, jag tog ut den, kände på det billiga polyestertyget, 

höll på att spy när jag såg mönstret. Mammas städrock. Den var från forntiden, 

hon hade fått ärva den av sin mamma, en grällgrön knälång sak från 60-talet 

med psykedeliska röda och lilafärgade blommor. I fickan låg en begagnad 

snytservett och ett par hopklibbade städgummihandskar. Här och var fanns 

fläckar, noppor, små revor, en fåll hade lossnat så att långa trådar hängde. 

(s.19) 

 I detta fall 

skulle denna strategi innefatta ett försök att skyla över medellöshet med klädsel. Och 

huvudpersonen för ett resonemang kring att snatta ihop en dyr garderob, men konstaterar ”Man 

kan aldrig vinna det kriget.”(s.76) Klasskampen får föras med andra medel. 

Ord som anspelar på smuts och äckel (att spy), (begagnad snytservett), (hopklibbade), (fläckar) 

samsas med termer som ger associationer till fattigdom (billiga polyestertyget), (städrock), (fått 

ärva), (begagnad) (städgummihandskar), (noppor, små revor, en fåll…) och dålig smak 

(polyestertyget), (grällgrön), (knälång sak). De är i princip samma bild av arbetarklassen som 

medelklassen hade i 1800-talets England vilket visar hur seglivade dessa traditioner är.29

                                                           
28 Skeggs., (2006), s. 9. 

  Ett 

ytterligare sätt att betrakta citatet ovan är att ta fasta på ordet forntiden och på fållen som är på 

väg att lösa upp hela rocken. Det går att betrakta symboliskt som en slags början på ett 

upplösande av de nattståndna värderingar som genomsyrar klassbegreppet. Kanske förelåg det 

ingen sådan tanke hos Niemi, men detta är i alla fall vad huvudpersonen bildligen gör i nästa 

29 Skeggs., (2006), s. 13.  
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scen. Han tar på sig rocken, tar den ur sitt sammanhang (i ett städskåp tillhörandes en 

ensamstående undersköterska) och går ut. Naturligtvis väl medvetandes om att denna handling 

inte kommer att passera obemärkt, att det är en provokation, ett prövande av omgivningens 

acceptans och den egna personliga förmågans räckvidd. Och en annan slags kamp för 

respektabilitet. En negativitetens spegelbild mot det normativas rakbladsvassa skrankor, ett 

utrop för rätten att hävda sin egen position i världen, att få definiera sin egen identitet.  

    En ung vit man i ett medelklassområde – iklädd ett symboliskt klädesplagg för en fattig, 

smutsig arbetarkvinna. I oigenkännlighetens skepnad blir han en vågbrytare mot omgivningens 

föreställningar av ordning och god smak, respektabilitet. I normbrotten blir internaliserade 

normer tydliga. Och reaktionerna låter inte vänta på sig. ”äre cirkus i stan” (s.21), ”du är bög, 

din lilla skit.” (s.22), ”en transa”(s.23). Den som avviker från ordningen tycks vara konstig och 

alltid klandervärd. För att kunna sticka av måste man antingen ha en medfödd respektabilitet 

eller en upparbetad position som tillåter överstigandet av etablerade gränser. Att vara fattig 

genererar ingen immunitet mot omgivningens fördömande. Och det är något av en paradox. 

Avsäger man sig en social roll i syfte att möjliggöra frihet och valmöjligheter inför andra så 

tilldelas man av omgivningen omedelbart en annan roll, samt bemöts med tillmälen eftersom 

överträdelser mot det normativa i regel fördöms.  

    Eftersom städrocken är att betrakta som ett traditionellt kvinnligt plagg kan scenen ovan 

tolkas som en provokation mot rigida genuspositioner och en möjlig förhandling om nya 

medan klädesplagget såväl som handlandet i sig snarare cementerar och förstärker befintliga 

föreställningar om klasstillhörighet (fattigdom) och ålder (tonårig upproriskhet). I botten ligger 

en vägran att låta sig definieras utifrån moraliska omdömen manifesterat av andra.  

Kroppen är enligt Beverly Skeggs en bärare av olika samhällsklassers karakteristika där den 

feta arbetarkroppen signalerar orörlighet och stagnation såväl fysiskt som socialt. En 

respektabel kropp är en som blir omhändertagen, är vit, avsexualiserad och feminin. För att 

uppnå en idealkropp, i princip en medelklasskropp som associeras med god smak, elegans och 

förfining ägnar sig, menar Skeggs, arbetarklasskvinnor åt en ständig förbättringsdiskurs30. 

Detta är i sig klassificerande eftersom distinkta skillnader måste göras mellan vad man själv är, 

vill vara respektive inte vill vara. När kravet att ha en feminin kropp förs samman med andra 

styrande kategorier som klass, ras och sexualitet blir åläggandena än mer tvingande och den 

ideala kroppen något som bara ett fåtal lyckas uppnå.31

                                                           
30 Med förbättringsdiskurs avser Skeggs en vilja att ständigt förbättra något, för att vara godkänd i andras ögon. 

 Frågan är om det bara är kroppen i sig 

31 Skeggs, (2006), s. 133ff. 



 

20 

som är bärare av en viss klasstillhörighet, om inte kläder, vanor och tankar som är knutna till 

en viss ”kroppskultur” är minst lika klassificerande. Men att kroppen i sig skulle vara knutet 

till en viss klass är mindre troligt. För vad signalerar annars en fet medelklasskropp? Knappast 

fysisk rörlighet och spänst. Möjligtvis social, men förmodligen är genus, en utslagsgivande 

instans, det som överbryggar samtliga samhällsklasser i denna fråga. 

    Dock stämmer Skeggs teorier väl in här. Medelklassmamman i Det fattas en tärning har ett 

avslappnat förhållande till sin kropp medan arbetarmamman i Skjut apelsinen är i förhandling 

med sin. 

Med jämna mellanrum försöker hon göra om sig, det heter så bland hennes 

kompisar som är lika missnöjda och halvgamla. […] Ofta gäller det vikten. 

Mamma är inte tjock, lite mullig kanske, men plötsligt en dag ska hon bara 

äta frukt. Morgon, middag och kväll hela veckan är det fruktdiet. Efterhand 

blir hon på allt sämre humör, och till sist hyvlar hon i sig en hel herrgårdsost 

och grinar. Andra gånger ska hon äta fisk. (s.39) 

I kroppen bär vi alltid med oss berättelsen om oss själva, den är ett handfast utslag på det liv vi 

lever. ”Kroppar är de fysiska platser där klass-, köns-,  ras-, sexualitets- och åldersrelationer 

möts, förkroppsligas och utövas.”32 Det intersektionella perspektivet inkarnerat skulle man 

kunna säga. Vilken relation som är aktuell beror på situationen. Men ålder samspelar i denna 

procedur på ett explicit sätt. Ofta går arbetet med kroppen och utseendet ut på att försöka få det 

att framstå som att man är i någon annan ålder än man är. Kroppens vittnesmål blir alltså 

sammanfogat med ålderismens mening. Kopplad till femininitet är det också tydligt hur pass 

snäva ramarna är för ett acceptabelt uttryck. Young uttrycker det så här. ”She tries to take her 

subjectivity from her being-for-him. She tries to envelop herself with decoration. She covers 

herself with jewelry, makeup, clothing, in the attempt to make an envelope, to give herself a 

place.”33

                                                           
32 Skeggs, (2006), s. 135f. Här samtalar Skeggs med framförallt Pierre Bourdieu. (Distinction: A social Critique 
of the judgement of Taste, London: Routledge, 1986.) 

 Detta kan tyckas en smula föråldrat eftersom de flesta kvinnor idag yrkesarbetar och 

på så sätt hittar en egen plattform, som mamman i Skjut apelsinen. Kanske är hon ändå 

mottaglig för dessa värderingar sett mot den norm som betraktar heterosexuell tvåsamhet som 

en ideal konstruktion. Detta är en procedur som utförs i relation till andra, en känslighet för den 

egna självpresentationen i andras ögon, i fråga om klass, men också med avseende på ett 

parförhållande, även en fråga om femininitet och sexualitet. Och åter igen ålder, ålderismens 

manifestationer är pregnant uppenbara och snara till fördömande när det kommer till 

33 Young, (1997), s. 140. 
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normering och kategorisering av den kvinnliga kroppen. Men jag anser att det finns en 

förskjutning i ålderismens substans när det kommer till denna typifiering eftersom 

kvinnokroppar inte bedöms efter hur de troligtvis är beskaffade vid en viss ålder utan alltid 

relateras till ett och samma outförbara ideal oavsett om det är ställt mot not yet eller has been. 

 

3.2 Frallor 

I följande situation sitter Puck, mamman och Pucks vän Emanuel i köket och äter nybakade 

frallor till frukost. 

                        ”Man kan ju inte ha nåt liv om man orkar baka frallor”, fortsätter Puck. ”Vad 

kostar dom att köpa? Typ två spänn?” Puck viftar med en fralla som har 

några slags frön på toppen. ”Vadå, det är väl trevligt”, försöker mamma men 

ler lite mellan tuggorna. ”Vi har aldrig nybakat hemma”, säger Emanuel. 

”Mamma…ja…gör inte sånt. Eller hon gör ju typ ingenting, ha ha!” Emanuel 

tar ett stort bett av den ljumma frallan. Puck kastar en blick på mamma som 

betraktar Emanuel med medlidande i ögonen. 

                        Frallornas politik. Idag bakar man inte av ekonomiska skäl eftersom, som Puck påpekar, det i 

princip är lika billigt att köpa. Hembakat kan ses som en del av en livsstil, att ha tid, 

möjlighet och intresse. Och inaktivitet inom hemmets fyra väggar är både klass och 

könsbundet. Att strunta i hushållsarbete är att bryta med den kodade kvinnlighet som (sedan 

1800-talet) förbinder oordning, med ett amoraliskt beteende. En kvinna ges sin betydelse i 

förhållande till sin förmåga att ta hand om hem, man och barn. Referensen var, och är 

fortfarande den borgliga kärnfamiljen.34 Onyttighet inom hemmets fyra väggar är då endast 

förbehållet de som är förbundna med en viss position (och kön). Tiina Rosenberg skriver i 

antologin Tala om klass ”På samma sätt som städningen hemma i staden präglade min 

uppväxts stränga veckoritualer handlade livet ute på sommarstället om oavbrutet arbete. […] 

Om det inte fanns något annat att göra så kunde man alltid tvätta några mattor eller på ett 

eller annat sätt göra sig nyttig.”35

                                                           
34 Skeggs, (2006) s. 15.  

  Att förknippa ledig tid med valfrihet synes vara ett 

medelklassens privilegium.  

    Skeggs anser att ”Arbetarklassen är aldrig fri från tänkta eller verkliga andras omdömen 

35 Tiina Rosenberg, Om klassresan. Tala om klass, red Susanna Alakoski, Karin Nielsen, Stockholm: Ordfront, 
2007, s. 197. 
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som positionsbestämmer dem, inte bara som annorlunda utan också som underlägsna, 

bristfälliga.”36

4. Människor runt ikring 

 En erfarenhet som stannar som ett tvivel och en föreställning om att gång på 

gång behöva bevisa sin egen giltighet. En subjektsposition som aldrig är skild från andras 

verklighetsuppfattning och påverkan. Något som kanske delas av flera underordnade grupper. 

    I scenen ovan är det i viss mån Pucks mamma som skapar Emanuels underläge, som 

betraktar med medlidande. Den överordnade positionens uttrycksmedel är inte alltid 

avsiktliga. Vad medlidsamheten står för är inte entydigt, men eftersom hennes likaledes 

sextonåriga dotter sitter med vid bordet tycker hon förmodligen att han är utsatt på grund av 

de vuxnas bristande omsorger.  

 

Avslutningsvis studerar jag vad olika nyckelpersoner runt huvudpersonerna säger och gör. De 

fungerar som bärare av samtida värderingar, men de kan också vara en motmakt mot rådande 

hegemonier, och kan sätta det traditionella sociala arvet ur spel.  
 

4.1 Mödrar 

Det fattas en tärning utspelar sig endast inomhus (i nutid) utom när personerna ska ta sig 

någonstans eller är ute och röker, medan Skjut Apelsinen delvis förlägger sin handling på 

skolgården, sjukhus, busshållplatsen och i en bunker i skogen. Detta får anses spegla den 

konventionella fördelningen av rörelsefrihet som är gängse för respektive kön. Att ge sig ut på 

egen hand, att utforska världen eller att i alla fall se den som en självklarhet ligger i linje med 

pojkens strävan efter att bli autonom, medan flickan i det offentliga är betydligt mer styrd och 

kontrollerad.37

                                                           
36 Skeggs, (2006) s.146. 

 En förklaring till detta skulle kunna vara förhållningssättet till andra människor, 

där pojken då styrs mot ett oberoende, medan flickan föredrar intimitet, nära relationer och är 

betydligt mer beroende av sin omgivning. Enligt Kåreland vill hon därför gärna vara till lags, 

medan pojken kan vara utåtagerande, olydig och varför inte en rebell. Huvudpersonen i Skjut 

apelsinen är överlag sin egen uppdragsgivare och han tar själv kontroll över sin tillvaro. Ett sätt 

att forma en manlig grundval. Om manlighet formas genom ett hävdande av autonomi och 

suveränitet så blir aktionsradien förstås stor medan en önskan om att vara nära andra 

37 Kåreland, (2005), s 40. 
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människor, att finnas till genom andra gör den mindre. Frågan är vad som kom först, om inte 

pojkar och flickor redan som mycket små har olika stora spelplaner och att detta i sig genererar 

skilda förhållningssätt till omgivningen. 

    Skeggs anser att rörligheten är klassbunden.38 Både praktisk, men även den psykosociala 

förmågan till förflyttningar, att känna att man kan om man vill. Och att det är medelklassen 

som generellt har denna möjlighet. Det stämmer inte in på dessa böcker, där spelrummet inte 

följer samhällsklass utan kön. Huvudpersonen i Skjut apelsinen stämmer överlag inte på de 

beskrivningar jag har läst av Skeggs vare sig det gäller självförtroende eller val av 

fritidsaktiviteter (läsning och skrivande av poesi) kanske föreligger det en skillnad av hur 

utsatta kvinnor och män är ifråga om klassbegreppet, att underordningen blir dubbel för 

kvinnorna (det var 83 arbetarklasskvinnor i England Skeggs studie avsåg). Men Skegg skriver 

också om att män i arbetarklassen kan vända klasstillhörigheten till en positiv källa till 

identitet, men detta gäller inte arbetarklasskvinnor.39

                                                           
38 Skeggs, (2006), s. 23. 

 Det verkar för huvudpersonen i Skjut 

apelsinen inte vara ett aktivt val, snarare en omedvetenhet om vilka begränsningar hans 

samhällsklass skulle utgöra.  

    En annan effekt av rörlighet är skillnaden i närhet, speciellt till de vuxna där böckerna skiljer 

sig mycket åt. Puck sitter i pappans knä, blir omfamnad av mamman, ligger och sover tätt 

bredvid Emanuel, medan den enda kroppskontakt mellan vuxen och barn i Skjut apelsinen är 

då mamman ska plåstra om diverse skador på sonen. Men under dessa stunder får samtalen en 

annan karaktär. Från att oftast vara korthugget förmanade blir tonen allvarsammare och en 

annan närhet uppstår även på det psykologiska planet. Förmodligen beror det på att pojken 

tidigt ska ut i vida världen medan flickan hela tiden håller sig närmare och är mer 

relationsinriktad, hon släpper så att säga aldrig taget på samma sätt. Det kanske också ligger ett 

mer fysiskt avståndstagande till en ”stor” pojke än till en lika stor flicka. Han är ”större” 

starkare och anses klara sig på egen hand.  

    Mamman i Det fattas en tärning håller sig mest hela tiden i köket. Hon diskar, plockar 

undan och pratar. Såtillvida följer även hon ett traditionellt könsmönster. Hon ägnar sig som 

sagt inte åt några förbättringsprogram men det verkar hela tiden finnas en ”latent” vilja till 

utveckling. Skillnaderna mellan att ”det ska gå bra” till att aktivt hänge sig åt att bättra på 

något vare sig det gäller den egna kroppen eller barnens välmående är inte stor. Det aldrig 

stillastående är alltid närvarande. Oron. ”Allt ordnar sig, allt kommer att ordna sig. Så sa hon 

alltid. Att allt kommer att ordna sig.” (s.68) 

39 Skeggs, (2006), s. 120 
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Den allra minsta radie har Pucks trygghetsring. Ett antal mjukdjur placerade i en ring på 

sängen, en säkerhetszon med henne själv i mitten. Även här följer den begränsade rörligheten 

då genus, inte klass, vilket gäller i de flesta situationer. Kanske är det vid en senare ålder när 

valet av utbildning har gjorts, när yrkesbanan är utstakad, som klassbegreppet blir mer 

överhängande. 

    I Det fattas en tärning är framförallt klassbegreppet svårare att analysera än i Skjut 

apelsinen. Men pappan jobbar som någon slags skribent på en tidning, och det är han som har 

namngivit dottern, Puck, vilket för tanken till Shakespears drama En midsommarnattsdröm, en 

anknytning till medelklassen. Mammans yrke förblir okänt, om hon ens har något. Att jag 

upplever denna roman som svårare att hantera ur ett klassperspektiv kan bero på att uppväxten 

ur detta hänseende är så lik min egen och att jag därför är tämligen blind för de mer subtila 

markörer som säkert ges.  

    Enligt Skeggs föds vi in i en värld av beteenden och relationer baserade på köns- klass- och 

rasbundna mönster.40

 

 Vår förståelse av verkligheten och den mening vi utvinner ur olika 

sammanhang är en tolkning sprungen ur den givna kontext där olika sociala, kulturella och 

kunskaps baserade positioner genererar ett visst sätt att lägga en viss innebörd till en subjektiv 

tolkning av världen. Detta försvårar förstås möjliga förflyttningar i olika sociala rum eftersom 

vårt sätt att producera mening även reproducerar och befäster en redan förutbestämd position. 

Men när detta är en central tematik (självbestämmandet och möjligheten till förflyttningar) i 

Skjut apelsinen är det inget som berörs i någon större omfattning i Det fattas en tärning. Men 

Puck kommer ifrån medelklassen, och i och med att det inte är ett underifrånperspektiv som 

skildras så blir omgivningen i det närmaste osynlig, den behöver inte förklaras, problematiseras 

eller tas avstånd ifrån. En ställning som i kraft av att vara norm varken skrivs fram eller pockar 

på en tolkning, medan huvudpersonen i Skjut apelsinen för ett mindre krig för att slippa 

marginaliseras.  

4.2 Fäder 

Nerifrån: en duns, ett klirr, ett skrik. Han som öppnar dörren, han som 

stänger den, han som går. Någon annan väljer att stanna, stryker med handen 

över duken för att göra den slät igen. Han lämnar dem. Om och om igen 

lämnar han dem. Och det slutar aldrig. (s.29) 

                                                           
40 Skeggs, (2006), s. 21. 
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I Det fattas en tärning är barnets underordning gentemot de vuxna gestaltat på varje sida. Det 

är tema, motiv, handling och det som strukturerar själva berättelsen. Det gör det nästan 

problematiskt att diskutera andra hegemonier än den vuxna utövar emot barn eftersom denna 

övergivandets berättelse är så överordnad alla andra. Enligt Beverley Skeggs åsamkar en 

fadersförlust en nedsatt förmåga att samla på sig annat kapital41

Om du hör någon ropa så är det jag./ Jag och den lilla flickan inom mig./ 

Hand i hand står vi här, och vi ropar./ På dig./ Hon i fina flätor. Jag i stora 

skor./ Vi har inte gett upp./ Fåglarna lyfter från träden när de hör oss. 

Oroliga. Skrämda. Eller så kanske de bara dansar till våra röster./ Åren har 

gjort mig hes, men ännu kan du höra mig./ Jag är Puck./ Jag är sexton år./ 

Och jag är livrädd. 

 och detta medför en minskad 

potential att senare kunna handskas med livet. Klart är att detta är huvudpersonens dilemma. 

En dikt i inledningen anger temat. (Av utrymmesskäl ihopskriven.) 

Eftersom förlusten av fadern är så genomgripande skär det genom all annan problematik som 

en ung människa kan stöta på i sitt vuxenblivande. Till exempel påverkas skapandet av en 

kvinnlig identitet genom denna erfarenhet. Det viktiga är inte att utforska sin ”kvinnlighet” 

eller att ingå i ett förhållande på en ung kvinnas premisser. Det överhängande är att till varje 

pris inte bli lämnad. Frasen ”Lämna mig inte.” eller ”Ingen ska någonsin komma nära.”42

                                                           
41 Kapital i Pierre Bourdieus mening; ekonomiskt, kulturellt t ex utbildning, socialt och symboliskt vidimerat. 

 är 

regelbundet inskjuten i kapitel skrivna i presens. Alla relationer påverkas av detta, denna djupa 

saknad skapar en alltid närvarande brist. Naturligtvis konstitueras identiteten genom detta och 

ifråga om rörligheten så är det fullt möjligt att den varken ”följer” genus eller klasstillhörighet 

utan att denna erfarenhet skapar sina egna sociala mönster. Det är dock fullt möjligt att längtan 

är mer påträngande hos en ung människa, kanske också hos en ung kvinna eftersom denna 

anses mer inriktad på och beroende av relationer än en ung man. Eller så är det bara mer tillåtet 

att visa det. Huvudpersonen i Skjut apelsinen verkar dock oberörd av sin frånvarande pappa, 

men detta torde ändå påverka skapandet av identitet. De ständiga provokationerna tolkar jag 

som ett försök att bland annat etablera en egen mansroll eftersom ingen förebild finns.  

    Puck hade dock någon att se upp till. Och i de frekventa barndomsskildringarna fungerar 

pappan som ett motstånd mot rådande könsvärderingar genom att betrakta Puck som en individ 

snarare än en flicka. Han involverar henne helt enkelt i sina egna intressen. Han lär henne spela 

gitarr, de lyssnar på musik, kör bil, och de leker vilda lekar, och lugna. 

42 Det är kursiverat i originaltexterna. 
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Pappan i Skjut apelsinen är endast med i dryga två sidor som inleds med ”På fredag 

eftermiddag var det dags för Rolands halvårsbesök. Det blev den vanliga ritualen.” (s. 53.) 

Denna äger rum på en pizzeria där ”politikersvin”, fotboll, slagsmål, begagnade bilar och 

kvinnoförakt avhandlas i samma torra konstaterande stil. Huvudpersonen är påfallande 

ointresserad av denna relation som han i det närmaste verkar stå utanför. ”Det viktigaste av allt 

var att han blev nöjd. […] Ibland påminde han mig också att lägga hans viktiga uttalanden på 

minnet. Det handlade nämligen om livet, det riktiga livet som vanligt folk levde.” (s. 54) 

    Det som gestaltas är hur pappans konstruerar en självbild utifrån föräldraskap,    

arbetarklasstillhörighet och maskulinitet.  

 

4.3 Kärnfamiljen 

Jag tycker att det finns ytterligare en kategori med en tydlig över och underordning att räkna 

med, föräldrarnas civilstånd. Huvudpersonerna är båda skilsmässobarn och oavsett hur detta 

hanteras så kan omgivningen vara fördömande. Sett mot kärnfamiljens hegemoniska ställning 

och synen på skilsmässobarnet som något traumatiserat och socialt marginaliserat är det en 

faktor som är av betydelse. Young skriver angående synen på ensamstående mödrar; “Being 

only mothers, they cannot discipline their sons, who run loose on the streets with guns and 

torches. […] children need love and discipline. They need mothers and fathers.”43

  

 När söner 

löper gatulopp brukar orsaken sökas i olika maktstrukturer. Invandrarbakgrund, 

arbetarklassbakgrund, frånvarande fäder eller ensamstående mödrar. Om alla kategorier tillhör 

de överordnade hittas ofta förklaringen i den enskilda personen psyke. Det är ett sätt att skapa 

olika hierarkier. 

    Genom Thydells berättelse löper parallellt en annan berättelse om kärnfamiljens 

oöverträffliga status. Den tas för givet som något sammanhållande, äkta och gott. I och med att 

Thydell aldrig överger bilden av kärnfamiljen som den ultimata formen för samlevnad 

samtidigt som hon visar på de spänningar och konflikter som gör att den oundvikligen går mot 

sitt sönderfall ligger det immanent i detta en kritik och ett ifrågasättande om dess förgivettagna 

status som en idealkonstruktion. 

    I Skjut apelsinen är kärnfamiljens vara eller icke vara aldrig föremål för engagemang. 

                                                           
43 Young, (1997), s. 95. Det Young analyserar är det offentliga, politiska samtal som ägde rum i samband med 
Los Angeles kravallerna 1992, men synen på ensamstående föräldrar är, i mitt tycke detsamma, med eller utan 
pistoler och facklor. 
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5. Sammanfattning och slutdiskussion  

Genus, liksom ålder och klass, konstitueras i vardagens alla inslag och aktiviteter.  De 

interagerar ständigt i den identitetspositionering som vi alla dagligen gör, men som ägnas ännu 

mer uppmärksamhet under de år då en orientering mot vuxenlivet görs. Identitet är något som 

skapas på plats, i mötet med andra människor. 

    Sett genom ett intersektionellt perspektiv har två ungdomsromaner analyserats med 

avseende på hur huvudpersonernas identitet konstitueras i skilda kontexter med olika 

människor. Skjut apelsinen och Det fattas en tärning följer i stort en litterär tradition från 1800-

talet där den manliga protagonisten föredrar aktivitet och spänning, medan den kvinnliga ägnar 

sig åt relationer och ”känslobaserade aktiviteter”. Arenor i sig aktiverar skilda förhållningssätt 

och därmed skilda maktassymmetrier. Skolan uppfattas som en institution av samhälleligt 

tvång där åtskillnaden mellan vuxna och barn är stor. Det är något som i denna studie främst 

drabbar den unga mannen. Förmodligen blir det en större skillnad gentemot barndomens frihet 

som i större utsträckning ges på grund av att pojkar anses behöva den. I hemmet finns 

mammorna som här axlar en sedvanlig kvinnlig föräldraroll. Det gör papporna också, om än i 

sin frånvaro.  

    Arbetsplatser med patriarkala maktstrukturer aktualiserar i högre grad klassbegreppet. I Skjut 

apelsinen spelar klassbegreppet en större roll än i Det fattas en tärning, förmodligen för att i 

och med att huvudpersonen kommer från arbetarklassen så skildras där ett 

underifrånperspektiv, det finns något att problematisera.  

    Överlag är ålder av naturliga skäl en dominerande kategori eftersom växandet är i centrum, 

men genusperspektivet är något som har stor genomslagskraft och ställt mot de teoretiker jag 

har jobbat med kan man generellt säga att huvudpersonerna följer ett genusbaserat mönster 

snarare än ett klassdominerande, även om det alltså hela tiden är fråga om en samverkan.  

    Minnet kan metaforiskt ses som ett rum där tid och olika subjektspositioner är rörliga och 

växelverkar med nuet vilket i sig är ett negerande av en enhetlig identitet. Möjligen är det i en 

vidare bemärkelse, anser jag, förklaringen till varför kategoriseringen i dessa maktasymmetrier 

ibland kan kännas en smula stumma och ofullständiga. Och varför klassificeringar av genus, 

klass, ålder, sexualitet etc stundtals säger mer om det samhälle där de för stunden opererar än 

om människan däri.  

    Även ting är ett framställande och återspeglar ägarens tillhörighet och förhållande till 

omvärlden. Över- och underordning skapas såväl i växelverkan med andra människor där 

föräldrarna intar den viktigaste positionen. En förlust av en förälder kan skapa stora svårigheter 
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i den självkonstruerande processen. Skrivandet intar en central roll dels i handlingen, dels som 

berättartekniskt grepp. Dessutom genererar det en möjlig position av såväl genus, klass liksom 

ålder och därmed ett uppluckrande av rådande hegemoniska norm.  

Något som är slående i dessa böcker är hur lite föräldrarna deltar i ungdomarnas liv. 

Förmodligen är detta ett utslag av en reell samhällsförändring i stort där det blivit betydligt mer 

uppdelat rent åldersmässigt. En annan förklaring kan vara att vuxna idag är fullt upptagna med 

att själva konstruera en respektabel självpresentation, där även respektabilitetens konstitution 

är under ständig omförhandling eftersom vi dagligen är utsatta för allehanda intryck, främst via 

media, som ger en utmärkt grund för en ständig förbättringsdiskurs, oavsett klass. 

    Ungdomarna tycks utlämnade och får klara sig själva. Något som huvudpersonen i Skjut 

apelsinen inte mår dåligt av, i alla fall uttrycks inget sådant i romanen, medan Puck far väldigt 

illa. Naturligtvis har det med hennes historia att göra samtidigt som jag kan tänka att om nu 

pojkar prioriterar frihet och handlingsutrymme medan flickor är mer beroende av nära 

relationer och omgivningens acceptans så är det här antingen en samhällstruktur som inte är 

acceptabel eller så är det något fel på hur pojkar och flickor formas med avseende på deras 

kön.  

    Överlag passade Skjut apelsinen mycket bättre att undersöka med tanke på arenor. En möjlig 

förklaring till detta kan vara det manliga utforskandet och rörelsefriheten som där aktiverades. 

Det gav så att säga stoff till en analys. Medan Det fattas en tärning gav underlag för en studie i 

mellanmänskliga förhållanden, i analogi med hur pojkar respektive flickor anses fungera. 

Möjligtvis har jag på detta sätt i viss mån reproducerat genushistorien, vilket i så fall givetvis 

inte var intentionen.  Men jag undrar hur färgad denna studie är av att jag själv är uppväxt i ett 

homogent vitt, medelklassområde med framförallt patriarkala strukturer och värderingar. En 

gnagande känsla som inte vill avlägsna sig är att, sett ur detta perspektiv kanske jag inte 

behandlade båda böckerna ”rättvist”. Framförallt Thydells bok kanske ger en rikligare respons 

om man närmar sig den på ett annorlunda sätt. Kanske mer förutsättningslöst. Det var överlag 

knepigare att analysera hennes roman eftersom den hela tiden handlade om förlusten av fadern, 

identitetsformationen beblandades hela tiden med detta faktum. Men så är det ju med många av 

oss. Trots att det på ett teoretiskt plan går att hitta relevanta sociala sammanhang för att 

analysera en identitetsformation, så kan det förflutna sätta detta ur spel. Det skulle vara 

intressant att veta hur unga människor i samma ålder som huvudpersonerna i romanerna, 

uppfattar dem. Som förhoppningsvis inte hunnit bli så fastfrusna i maktasymmetriernas 

bedrägliga isvakar att de har svårt att ta sig upp.  
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