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Abstrakt 
 

I denna uppsats belyses identitetsutvecklingen hos de manliga huvudpersonerna i 
Mikael Niemis romaner Skjut apelsinen (2010) och Populärmusik från Vittula 
(2000). Identitetsutvecklingen, som emellanåt angrips ur ett genusperspektiv, 
åskådliggörs utifrån skolgången, ur en språklig synvinkel samt innefattar 
skapande fritidsintressen (poesi och musik). Analysen visar att skolornas 
kulturella klimat bidrar i formandet av huvudpersonernas identiteter. Två centrala 
men olika lärarpersonligheter framträder: den ena stöttande och uppmuntrande, 
den andra nedlåtande och ofta oförmögen att inspirera. I Skjut apelsinen 
idealiserar den språkligt engagerade huvudpersonen ett nyskapande skriftspråk, 
medan ett sådant engagemang saknas hos den språkligt kluvne huvudpersonen i 
Populärmusik från Vittula. Genom utövandet av sina fritidsintressen, som bedöms 
ha kvinnliga förtecken, söker båda huvudpersonerna tillfredsställa ett pubertalt 
bekräftelsebehov och närmar sig därigenom vuxenvärlden. 
 
Nyckelord: Mikael Niemi, identitet, genus, manlighet, skola, språk, skapande, 
fritidsintressen 
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1. Inledning 
 
Barndomen, och framför allt tonåren, är för många en turbulent tid präglad av sökande. Pojkar 

och flickor påbörjar sin navigation på identitetens hav, och återvänder som män och kvinnor – 

i biologisk men sannolikt också social bemärkelse. Det individuella utfallet av den unga 

människans identitetsarbete styrs dock av ett flertal faktorer. Skolgång och språk kan utgöra 

två av dem, men processen avstannar inte utanför skolans väggar: elevernas val av 

fritidsaktiviteter formar identiteten i minst lika hög grad. 

Varken identitetsproblematik eller skolskildringar är främmande för samtidens svenska 

skönlitteratur. Därtill är det inte ovanligt att språk, och dessutom skapande fritidsintressen, 

uppträder som medverkande krafter i litterära personers identitetsutveckling. Ett par 

norrländska exempel, som innehåller samtliga av dessa ingredienser, är Mikael Niemis 

ungdomsroman Skjut apelsinen (2010) samt den Augustprisbelönade romanen Populärmusik 

från Vittula (2000). 

Den namnlöse huvudpersonen och berättaren i Skjut apelsinen är en sextonårig gymnasist, 

en outsider, som med poesiskrivandets hjälp tar herravälde över sig själv. Ilska och frustration 

kommer till uttryck på papper, och stegvis planerar han sin revansch mot (och sin frigörelse 

från) de osympatiska skolkamraterna. Romanen, som skildrar 2000-talets skola, har 

självbiografiska drag men alluderar samtidigt på de senaste årens skolmassakrer. Denna 

aspekt kommer inte att beröras i min uppsats och är, enligt Niemi, inte heller romanens 

huvudtema (Söderberg 2010). 

Populärmusik från Vittula, även den i viss mån självbiografisk, introducerar Niemis 

flerspråkiga hemort Pajala på gränsen mellan 1960- och 1970-talet. Huvudpersonen, tillika 

den vuxne berättaren, Matti och hans tystlåtne kompis Niila är grundskoleeleverna som 

läsaren får följa från barndomen till de tidiga tonåren. Under uppväxten dominerar 

musikutövandet och pojkarnas rockstjärnedrömmar, födda ur ’mötena’ med några av tidens 

stora idoler: Elvis Presley och Beatles. 

I likhet med Mikael Niemi har jag mina rötter i Tornedalen, vilket för mig har inneburit en 

nära kontakt med meänkielin (tornedalsfinskan). Dessvärre tillhör jag en yngre generation 

som, inom detta språks ramar, inte är förunnad mer än en sporadisk förståelse och en minst 

sagt klandervärd kommunikationsförmåga. Denna biografiska beröringspunkt, i kombination 

med valet att utbilda mig till gymnasielärare i svenska, gör det särskilt angeläget för mig att 

angripa Niemis två texter. 
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1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i Mikael Niemis romaner Skjut apelsinen 

(2010) samt Populärmusik från Vittula (2000) belysa och, där möjligheten finns, jämföra de 

manliga huvudpersonernas identitetsutveckling. I analysen av denna kommer jag stundtals att 

beakta betydelsen av genus tillsammans med tre kategorier som jag anser är av stor vikt, 

nämligen ’skola’, ’språk’ och ’skapande’ (huvudpersonernas fritidsintressen, poesi och 

musik). Vad gäller skolan kommer den kulturella miljön jämte undervisningssituationer i 

svenska och musik att prioriteras, vilket medför ett didaktiskt inslag. 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Manlig identitet i Tornedalen och hos Niemi 
 
Förmodligen kan de flesta med kunskaper i Sveriges geografi placera Tornedalen i den norra 

landsändan, men närmare bestämt omfattar Tornedalen, med Waaras (1996: 14) definition, de 

fem kommunerna Kiruna, Gällivare, Pajala, Övertorneå och Haparanda. Den gemensamma 

nämnaren för dessa kommuner, och en tänkbar motivering till varför de kan anses konstituera 

Tornedalen, är en befolkning som talar det numera officiella minoritetsspråket meänkieli. 

Trots Tornedalens perifera ställning, i geografiskt men kanske främst i socialt hänseende, 

är området inte på något sätt kulturellt utarmat. Mikael Niemi är en av många författare med 

tornedalskt ursprung som därutöver ”tillhör den begränsade skara tornedalsförfattare som 

uppmärksammats i den svenska litteraturens kanon” (Palo 2005: 3). I egenskap av tornedaling 

har Niemi personlig erfarenhet av de ämnen och den norrländska omgivning han ofta 

behandlar i sina romaner, däribland i Populärmusik från Vittula. Just det tornedalska, det 

geografiska läget (i det här fallet Pajala), är nödvändigt att ta hänsyn till om man ämnar 

analysera romanens identitetsproblematik.  

Henrik Karlsson (2008) studerar i sin litteraturvetenskapliga C-uppsats tornedalslitteratur 

ur ett postkolonialt perspektiv samt undersöker hur människan i litteraturen formar sin 

identitet i detta mångkulturella gränsland. I studien är bland annat Niemis Populärmusik från 

Vittula aktuell, där identitetsproblematiken är synnerligen framträdande. Detta förklarar 

Karlsson (2008: 24) med att romanen är skriven år 2000, då den tornedalska 

minoritetsproblematiken fick nationell uppmärksamhet i Sverige. Karlsson (2008: 16) 
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använder romanen för att illustrera Mattis och Niilas identitetskris, vilken bottnar i 

Tornedalens utanförskap: ”Tornedalen är en plats där befolkningen känner sig utanför det 

övriga Sverige, underlägsna och annorlunda”. Litteraturens tornedalingar är därmed starkt 

medvetna om sig själva, och har i Populärmusik från Vittula ”en paradoxal inställning 

gentemot den egna kulturen” (Karlsson 2008: 17). Individen går inte sällan att beskriva som 

”en förtegen varelse med förlorad identitet” (ibid.), och förkroppsligar alltså den norrländska 

stereotypen. 1 

En annan stereotyp, som snarare berör Tornedalen och inte Norrland i allmänhet, är 

föreställningen om den förra som ett traditionellt manssamhälle. Denna uppfattning återges i 

tornedalslitteraturen och kan vara orsaken till att man i Niemis författarskap, enligt Karlsson 

(2008: 2), kan notera åtskilliga uttryck för en ”machomentalitet”. Karlsson (2008: 3) beskriver 

Niemi som upphovsman till en ”litteratur som präglas av manliga attribut; manliga äventyr, 

erfarenheter och sysslor”. Dessutom har Niemi personligen uttalat sig om machokulturen och 

sitt intresse för att skildra ”killars närhet till det fysiska våldet” (Söderberg 2010), något han 

själv säger sig ha upplevt som ung. ”Det manliga våldet som hela vår värld är uppbyggd kring 

är glamoriserat och ibland upplever jag att fernissan är tunn mellan skrattet och knytnäven”, 

tillägger han (ibid.). 

Tornedalens allmänt påstådda maskulina klimat medför att männen strävar efter att 

undvika allt som är förknippat med kvinnlighet. När Matti och Niila börjar spela gitarr uppstår 

därför ett svårlösligt dilemma: hur förenar man musiken och instrumenten med omgivningens 

bild av manlighet? Att välfärdssamhället är på framväxt komplicerar situationen ytterligare, 

då det innebär att gränserna mellan könen och deras sysselsättningar alltmer suddas ut. 

Karlsson (2008: 21) understryker att det över huvud taget inte är möjligt att infoga Matti och 

Niila i den klassiska manlighetskategorin; en potentiell lösning blir att placera dem, som de 

själva gör, i skarven mellan manlighet och kvinnlighet. Denna position, kombinerad med 

pojkarnas bostadsort samt deras försök att ”förverkliga sina musikdrömmar i en trakt där de 

känner sig motarbetade” (Karlsson 2008: 24), gör dem representativa för ”gränsmänniskor” i 

Karlssons (ibid.) avseende. 

Att vara ung i Tornedalen, att växa upp och forma sin identitet, kunde således te sig 

problematiskt på 1960-talet då Populärmusik från Vittula utspelar sig. Detsamma verkar gälla 

ett antal decennier senare när det kommer till konstruktionen av manlighet och kvinnlighet. 

                                                 
1 Den norrländska stereotypen kan spåras till slutet av 1600-talet då Norrland befolkades av arbetskraft som 
skulle hjälpa till med råvaruleveranser (Öhman 2001: 11). ”[E]ftersom det helt enkelt inte var vem som helst 
som skulle gå med på att flytta till en landsdel som karakteriserades av en gles befolkning” (ibid.), uppstod 
schablonen om den tystlåtne norrlänningen. 
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Peter Waaras (1996) avhandling i sociologi är baserad på intervjuer med tornedalska 

gymnasieelever, och en återkommande punkt i intervjuerna är den som vidrör det lokala 

könsrollsmönstret samt könsidentiteter (Waara 1996: 28). Ungdomarna i undersökningen 

föreställer sig inte bara manliga och kvinnliga egenskaper som åtskilda, utan beskriver även 

manlighet och kvinnlighet i stereotyper som är sammankopplade med traditionella 

uppfattningar om könens sociala funktioner. Följaktligen förblir könsrollsmönstret i 

lokalsamhället något som ungdomarna inte kan kringgå när de formulerar, eller rättare sagt 

tvingas formulera, den egna könsrollen (Waara 1996: 132f). 

I likhet med Waaras (ibid.) intervjuade ungdomar, måste Matti i Populärmusik från 

Vittula förhålla sig till ett lokalt könsrollsmönster. I romanen råder det ingen brist på tydliga, 

manliga förebilder, varav några inom Mattis familj, men i Skjut apelsinen saknar 

huvudpersonen en fadersgestalt. I sin litteraturvetenskapliga C-uppsats konstaterar Tove 

Hellsten (2011: 25) att huvudpersonen märkligt nog verkar oberörd av faderns frånvaro, men 

spekulerar i att denna ändå torde påverka identitetsskapandet. Hans ständiga provokationer 

tolkar Hellsten (ibid.) ”som ett försök att bland annat etablera en egen mansroll eftersom 

ingen förebild finns”. Då inte heller den ensamstående mamman i någon högre grad är 

delaktig i huvudpersonens liv, kan han beskrivas som en utlämnad tonåring (Hellsten 2011: 

28). Denna ensamhet kan naturligtvis ha både för- och nackdelar, men är på sätt och vis 

nödvändig för individens identitetsarbete. Huvudpersonens uppgift, att från pojke utvecklas 

till man, är ett projekt som han är nödgad att genomföra individuellt. För en lyckad uppväxt 

ser Hellsten (2011: 2) det som en förutsättning att han fokuserar på att ”komma överens med 

sin samtid”, för att så småningom kunna förstå sig själv och hitta en plats i den vuxna 

tillvaron. 

 

2.2 Genus i barn- och ungdomslitteraturen 
 
Inom dagens feministiska (litteratur)forskning används genusbegreppet för att referera till 

”kön som en historisk, social och kulturell konstruktion” (Molloy 2003: 63). I sin 

undersökning utvidgar Molloy (ibid.) begreppet till att också omfatta ”de strukturella, socialt 

grundade skillnaderna mellan vad vi lärt oss att se som ’manligt’ och ’kvinnligt’”, samt 

betonar att dessa skillnader uppstår genom språkbruk såväl som handlingar.  

Den nutida definitionen av genus erbjuder litteraturvetaren en mångfald aspekter att ta 

hänsyn till, men litteraturstudier ur ett genusperspektiv har inte alltid varit fullt så nyanserade. 
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När genusforskningen med siktet inställt på barn- och ungdomslitteratur växte fram under 

1960- och 1970-talen, var de tidigaste studierna begränsade i det avseendet att de endast 

beskrev könsroller och stereotyper, det vill säga litterära skildringar av pojkar/män och 

flickor/kvinnor samt skildringarnas förhållande till verkligheten (Nikolajeva 2004: 129). 

Främst är det flickor/kvinnor som har varit i fokus; att belysa pojkar och maskulinitet i 

litteraturen är karaktäristiskt för den allra senaste genusforskningen. Precis som 

flickor/kvinnor behandlas litteraturens män/pojkar utifrån stereotyper, vilket Nikolajeva 

(2004: 132f) anser borde motivera ett större forskningsintresse för den litterära 

manlighetskonstruktionen. 

Hur könskonstruktioner kan synas i litteraturen illustrerar Nikolajeva (2004: 129) med 

hjälp av ett persongestaltningsschema, där manlighet delvis går ut på att vara stark, aktiv, 

aggressiv, våldsam och känslokall. Samtidigt bör pojkarna/männen visa prov på ett 

analyserande och rationellt förhållningssätt samt ett kvantitativt tänkande. För litterär 

gestaltning av kvinnlighet finns andra oskrivna regler: inte sällan kännetecknas 

flickor/kvinnor av skönhet, passivitet och lydnad. Till skillnad från männen är de 

aggressionshämmade och emotionella, och därtill syntetiserande; de är intuitiva och tänker 

kvalitativt.  

Dessa oskrivna regler behöver självfallet inte följas, men även när författaren bryter mot 

dem kan man skönja en dragning mot stereotyperna: flickor som inledningsvis tecknas med 

utmärkande manliga drag övergår generellt till att i slutet uppvisa övervägande kvinnliga 

drag. En sådan utveckling demonstrerar det så kallade performativa genuset, alltså att båda 

könen anammar det förväntade beteendet utifrån socialt konstruerade och etablerade normer 

(Nikolajeva 2004: 130). I samtida barn- och ungdomslitteratur är det dock mer acceptabelt att 

framställa flickor med traditionellt manliga drag och pojkar med traditionellt kvinnliga drag 

(Nikolajeva 2004: 132). 

 

2.3 Eleven och litteraturen i 2000-talets klassrum 
 
Att läsa är i bästa fall att upprätta en relation mellan läsare och text. Vid läsning av 

skönlitteratur inom skolans ramar kan denna relation, för det första, definieras i termer av 

elevernas förståelse för det lästa. Emellertid krävs mer än förståelse för att man ska kunna 

börja tala om en relation; helst ska eleverna, för det andra, också upptäcka den ”koppling 

mellan liv och text” som Molloy (2003: 62) förordar. En sådan koppling kan, omformulerat, 
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benämnas en matchad läsning, det vill säga en överensstämmelse mellan litteraturval och 

läsare. En förutsättning här är dock att den undervisande läraren är insatt i de frågor och 

erfarenheter som är relevanta för eleverna (Molloy 2003: 60).  

Även om en matchad läsning ur pedagogisk synvinkel är eftersträvansvärd, är det långt 

ifrån givet att den uppnås i dagens klassrum. Om detta vittnar elevers mer eller mindre 

frekventa litteraturavvisande, till vilket det kan finnas många orsaker. En av dem är motsatsen 

till en matchad läsning, nämligen en icke-matchad läsning där det föreligger en klyfta mellan 

text och läsare. Molloy (2003: 56f) exemplifierar en icke-matchad läsning med en ung läsare 

som ska angripa Shakespeares Romeo och Julia utan att vara van vid en versbunden litterär 

form. Kanhända föredrar läsaren en annan genre, dokumentärromaner, och risken med pjäsen 

blir då att formen hindrar förståelsen för ett i övrigt välkänt tema. Som en oundviklig 

konsekvens avvisar läsaren texten som till exempel tråkig (Molloy 2003: 57). 

En annan hypotes som Molloy (2003: 69) lyfter fram, och som forskning bekräftar (se 

Sarlands [1991] studie av fjorton- och femtonåringar), är att läsarens kön påverkar 

uppfattningen och tolkningen av texten. Därmed betraktar Molloy (2003: 69ff) kön som en 

orsak till litteraturavvisande och gör till och med gällande att tonåringar kan förstå litteraturen 

som skriven av, för och om män. Svenskämnets litteraturval är alltså i praktiken ojämlikt, 

trots att skolan skulle kunna använda skönlitteraturen som ett medel för att frångå socialt 

konstruerade stereotyper av manlighet och kvinnlighet (Molloy 2003: 68). Denna förändring i 

en mer jämlik riktning är ännu inte åstadkommen, då det i nuläget tycks som om 

förväntningarna på (eller isärhållandet av) könen styr vad pojkar och flickor får läsa. Med 

detta inte sagt att läsaren är fullständigt determinerad av könskonstruktionernas ramar: Molloy 

(2003: 71, kursiv i orig.) nämner en manlig grundskoleelev i hennes empiriska material som 

”får ’en klump i halsen’ vid läsningen av slutkapitlet i Jonas Gardells En komikers uppväxt”. 

Känslan, som kan tolkas som en typiskt kvinnlig reaktion, kan han beklagligtvis inte förmedla 

i klassrummet, eftersom ”genuspolisernas närvaro”, enligt Molloys (ibid.) uppfattning, hindrar 

honom. 

 

2.4 Undervisning på 1960-talet 
 

2.4.1 Lgr 62 och Lgr 69 
 
Lgr 62, Läroplan för grundskolan, togs i bruk 1962 och introducerade begreppet läroplan. 

Redan efter sju år fick det gedigna dokumentet en uppföljare i form av Lgr 69, då man på ett 
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politiskt plan hade enats om och definierat skolans stöttepelare. Skolan skulle vara jämlik, 

alltså oberoende av samhällsställning, föräldrarnas ekonomi eller bostadsort. Demokrati var 

nyckelordet för skolans arbetsformer och fostransuppdrag, som skulle bistå eleverna inte bara 

med kunskaper utan även förmåga att hantera vardagslivet (Brynolf m.fl. 2007: 44f). 

Skolans uppgift att fostra teoretiskt såväl som praktiskt kompetenta samhällsmedborgare, 

visar på den humanistiska syn som framträder i läroplanerna. I enlighet med denna var 

ambitionen för skolans verksamhet i Lgr 62 att sätta eleven i centrum. Läroplanerna på 1960-

talet förespråkade en individualisering av undervisningen inom klassens ram, eller, med andra 

ord, en prioritering av individen och kollektivet på samma gång. När denna dualism skulle 

tillämpas i klassrummet uppstod bland yrkesverksamma lärare en osäkerhet (Brynolf m.fl. 

2007: 45f). Eftersom ”[m]yndigheternas krav på läraren och hur han eller hon skulle utforma 

sin roll får betraktas som ytterst svåra att leva upp till” (Brynolf m.fl. 2007: 47), var 

osäkerheten avgjort inte omotiverad. 

Utformningen av lärarens yrkesroll styrdes i klassrumssituationer av ytterligare 

föreskrifter. För att planera och genomföra lektionspass använde läraren med nödvändighet de 

så kallade MAKIS-principerna, som tillsammans representerar Motivation, Aktivitet, 

Konkretion, Individualisering och Samarbete. Vidare skulle läraren, på uppmaning av Lgr 62 

och Lgr 69, bedriva sin undervisning objektivt i ett alltmer sekulariserat samhälle. Trots dessa 

goda ambitioner var 1960-talets läroplaner inte övervägande pedagogiska, utan snarare 

byråkratiska. Det kvantitativa, det objektivt mätbara, i kombination med programmerad 

undervisning, var det rådande tillvägagångssättet; eleverna blev bemötta med en traditionell 

förmedlingspedagogik (Brynolf m.fl. 2007: 45ff). 

 

2.4.2 Musikämnet 
 
Tommy Strandberg (2007) illustrerar i sin avhandling skapandet i skolans musikundervisning 

efter 1945, med utgångspunkt i utredningar och styrdokument, läromedel samt 

klassrumspraktik. Verksamhetsmålen i Lgr 62 och Lgr 69 sammanfattar han som att 

undervisningen ska ge eleverna praktiska erfarenheter av musik. Genom att eleverna lyssnar 

på musik och själva musicerar, skapar skolan de förutsättningar som krävs för personliga 

musikupplevelser och stärker elevernas musikintresse (Strandberg 2007: 66).  

I 1960-talets skolor studerade man musikämnet utifrån tre huvudmoment i Lgr 62 som var 

gemensamma för samtliga stadier. Dessa utgjordes av sång, spel och lyssnande (ibid.), medan 

huvudmomenten i Lgr 69 var något fylligare: aktiviteter relaterade till rörelse och dans samt 
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skapande ingick som komplement till sång, spel och lyssnande (Strandberg 2007: 71). 

Gemensamt för båda läroplaner var dock tanken att det musikaliska skapandet möjliggör 

personliga uttryck och ger utlopp för elevernas spontana skaparlust (Strandberg 2007: 84). 

 Spontan skaparlust bland elever tycks ofta ha funnits i överflöd, vilket är lätt att motivera 

med den då pågående samhällsomvandlingen. Lgr 62 inträdde ”året före den brittiska 

popvågen svepte över Sverige” (Strandberg 2007: 71), något som elevernas privata 

musikaliska skapande kan sättas i samband med. Utanför skolan skedde stora förändringar i 

det offentliga musikutbudet, och därmed i ungdomars livsstilar. Nu aktualiserades ungdomars 

tillfällen att skapa musik. Ett stort antal unga började spela och bildade egna grupper, där 

vissa inspirerades till att växla mellan egna låtar och en repertoar huvudsakligen hämtad från 

engelska och nordamerikanska förebilder (Strandberg 2007: 71f). Således kom Lgr 69 att 

gälla under ett decennium då ungdomar uttryckte sitt intresse för populärmusikens former i 

eget musicerande (Strandberg 2007: 73), vilket slutligen innebar en ny utformning av skolans 

musikämne. Nyheterna i Lgr 69 menar Strandberg (ibid.) bestod i att antalet musikstilar som 

kunde studeras i skolan ökade, och till följd av detta betonade man vikten av att låta elevernas 

musikaliska intressen och erfarenheter från fritiden träda in i klassrummet. Uttryckt i klartext 

skulle läraren behandla ungdomsmusiken som något att ta hänsyn till i musikundervisningen 

(ibid.). 

 

2.5 Språket som identitetsmarkör 
 
Att språket, och i synnerhet modersmålet, påverkar identiteten skulle knappast någon förneka. 

Ändå är det inte av ondo att, som Hellsten (2011: 16) gör, understryka språkets makt i 

människans interaktion med omgivningen: ”Språket har en förmåga att strukturera och 

synliggöra, men också att vidga och förändra vår värld”. Därutöver är språket ofta förbundet 

med identitetsbestämmande faktorer som genus, klass och ålder. När det gäller Skjut 

apelsinen använder huvudpersonen ”alternativa språkaktioner” (ibid.) för att förändra 

maktkategorierna och sin identitet; genom svenska språket och sitt skrivande närmar sig 

huvudpersonen den överenskommelse med samtiden som Hellsten (2011: 2) omtalar. 

I Populärmusik från Vittula möter man en språklig situation olik den i Skjut apelsinen, där 

inget inflytande från ett andraspråk förekommer. Det förstnämnda verkets huvudperson Matti, 

och de flesta andra romangestalter, talar meänkieli och/eller finska vid sidan av svenska. Detta 

speglar verkliga förhållanden som inte kan ignoreras vid identitetsskapandet. Palo (2005: 10) 
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ser språk i tornedalslitteratur som en ytterst viktig beståndsdel, just beroende på att människor 

genom sitt språkanvändande konstruerar identitet, samt för att politiska strukturer framträder i 

språk. Därför är det naturligt att språket, eller rättare sagt språken, i tornedalslitteratur tilldelas 

en annan betydelse än i övrig svensk skönlitteratur.  

Hur tornedalsförfattare väljer att skildra språkkontakt i en flerspråkig miljö varierar, men 

vanliga strategier är kodväxling, lånord eller interferens (ibid.). Mikael Niemi skriver på 

svenska, och i hans romaner återfinns inslag av kodväxling och lånord från meänkieli (Palo 

2005: 11). Även om författarens skönlitterära och konsekventa kod är svenska, kan man 

notera att ”[s]kuggan av det icke valda språket vilar över det språk som valts” (ibid.): spår av 

meänkieli i form av ordval, syntax och kulturella begrepp är urskiljbara hos Niemi. 

Ett flertal exempel på meänkielins närvaro finns i Populärmusik från Vittula, dels på en 

textuell nivå och dels i individens identitetskonstruktion. Ett av dessa uppenbarar sig när 

Niemi låter tornedalingarna frambringa en skillnad mellan sig själv och den andre genom 

beteckningen ummikko, som åsyftar en (inflyttad) person som enbart talar svenska (Palo 2005: 

15). Identiteten som enspråkig utomstående eller som två- eller flerspråkig tornedaling kan 

med denna uppdelning förefalla distinkt, men så är inte fallet. Man kan här dra en parallell till 

Karlsson (2008: 22), som pekar på språkproblematiken i Populärmusik från Vittula och 

hävdar att det råder förvirring bland romangestalterna angående vilket modersmål de 

egentligen äger – något som får konsekvenser för identitetsuppfattningen. Enligt Karlsson 

(ibid.) har Niemis tornedalingar en föreställning om världen som antingen svart eller vit, och 

behöver upptäcka mångfalden bortom det egna samhällets gränser. Av den anledningen kan 

en inflyttad eller människor från andra kulturer bidra med en ökad förståelse av världen.  

Karlsson (2008: 17) nämner tornedalingarnas paradoxala attityd till den egna kulturen, där 

man får anta att språk ingår som en komponent. Att människor i Tornedalen kan ställa sig 

kluvna till meänkieli och finska är ett faktum som det inte är svårt att hitta historiska skäl till. 

En individ som genom sin kulturella (och språkliga) identitet avvek sågs länge ”som ett hot 

och skulle på ett eller annat sätt beivras” (Waara 1997: 75). I praktiken innebar synsättet att 

Tornedalens skolbarn ända till mitten av 1900-talet bestraffades om de under skoltid talade 

något annat språk än svenska (ibid.). Sådana åtgärder passerar givetvis inte obemärkta, och till 

och med idag tycks det svenska dominera bland tornedalska ungdomar: generellt är det den 

svenska kulturen och inte den finska som ungdomarna väljer att bejaka (Waara 1997: 76).  

Likaså anser Waara (ibid.) att det är troligt att dagens ungdomar inte i lika hög grad som förr 

lär sig att tala och förstå finska, trots att finsktalande människor bor ett hundratal meter öster 

om hembygden. 
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2.6 Ungdomars 2 skapande fritid 
 
Ungdomar är i allmänhet entusiastiska kulturkonsumenter och -producenter. Sernhede (2006) 

fokuserar i sina essäer ungas kulturella skapande, och centralt för hans texter är förhållandet 

mellan kultur och identitet (Sernhede 2006: 13). En av frågorna som Sernhede (2006: 38) 

ställer och försöker besvara är varför skapandet, och framför allt det musikaliska skapandet, är 

viktigt just i adolescensen. Ungdomars musikintresse är och har under decennier nämligen 

varit så stort att det är befogat att, som Sernhede (ibid.), diskutera ”ungdomars närmast besatta 

relation till musik”. Förklaringen till (rock)musikens dragningskraft har ”relaterats till 

musikens förmåga att via en överladdning av sinnesorganen involvera såväl kropp som ’själ’” 

(Sernhede 2006: 49). Om den unga individen i sin vardag är osäker och hotad av 

fragmentering, kan rockmusikens tid och rum ge en känsla av helhet (ibid.).  

Att lyssna på och utöva musik fyller alltså en funktion när ungdomen, som av både sociala 

och psykologiska orsaker befinner sig i ett intensivt identitetsarbete, ska konstruera sin 

identitet (Sernhede 2006: 15). Med andra ord kan ”suget efter det egna skapandet” under hela 

efterkrigstiden grunda sig i att de kulturella formerna och sammanhangen tillåter den unga 

människan att utforska, forma och skapa sig själv (Sernhede 2006: 37).  

Jämte musikens potential att främja identitetsutvecklingen, erbjuder den också ett 

självständigt och lustfyllt skapande. Det musikaliska skapandet kännetecknas av kollektiv 

autonomi där ungdomar gör något tillsammans på sina egna villkor, vilket bottnar i ett behov 

av att frigöra sig från familj och skola, eller, med en starkare formulering, från dessas tvång. 

Musiken kan bli ”en reservutgång till framgång och erkännande” (Sernhede 2006: 66) för 

ungdomar som vantrivs i skolan eller misslyckas med sina studier. 

I det musikaliska skapandet, såväl som i andra former av skapande, är en av drivkrafterna 

uppenbarligen viljan att bli sedd. Sernhede (2006: 52) förmedlar en tanke av psykologisk 

karaktär när han anser att adolescensen kan ge upphov till narcissism. Denna yttrar sig i ”en 

överladdning av de egna sinnesorganen och kroppen som helhet” (ibid.), eller, mer konkret, i 

ungdomens självupptagenhet och filosofiska funderingar. Men att bli bekräftad, att få utlopp 

för allt som sker i det kroppsliga och själsliga livet, är inte alltid möjligt i 

undervisningssituationer eller yrkesliv. Sernhede (2006: 60) framhåller att skola och yrkesliv 

sällan prioriterar upplevelser, känslor och behov som inte på ett naturligt och direkt sätt går att 

                                                 
2 En ungdom kan, med Ungdomsstyrelsens (2011: 8) tolkning, vara en människa mellan 13 och 25 år som 
omfattas av regeringens ungdomspolitik. 
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infoga i ”den rådande mål-medel-rationaliteten”. 3 Som en reaktion på ett närmast 

kulturfientligt samhällsklimat kan ungdomar söka sig till alternativ i form av musik, bild och 

kroppsliga uttrycksformer för att ”utmana ordets hegemoni på kommunikationens område” 

(ibid.). Det finns dock studier som visar på att kulturutövandet minskar med stigande ålder 

(Ungdomsstyrelsen 2011: 193), vilket, i linje med Sernhedes (2006: 60) resonemang, kan 

indikera att ungdomar ”inte upplever sig ha tillgång till arenor för sitt kulturutövande” 

(Ungdomsstyrelsen 2011: 193). En alternativ tolkning är att skapandet som medel i 

identitetsarbetet helt enkelt inte behövs i livet som ’färdigutvecklad’ vuxen. 

 
 

3. Teori och metod 
 

3.1 Hermeneutik 
 
Innebörden av hermeneutik är, med ett enkelt uttryck, tolkningslära. Ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt innefattar studier och tolkningar av den mänskliga existensens 

grundbetingelser, med målet att uppnå en förståelse för dessa. Det var under 1900-talet som 

hermeneutiken omvandlades till den existentiella filosofi den är idag, utifrån vilken forskare 

försöker förstå livsvärlden och människans grundläggande villkor (Patel & Davidson 2003: 

28f). 

Hermeneutik i modern bemärkelse tillämpas inom en mängd skilda vetenskapliga 

discipliner, men det är oftast inom human-, kultur- eller samhällsvetenskap man finner det 

hermeneutiska perspektivet. Utformningen av hermeneutiken är en tolkningsfråga och skiljer 

sig därför åt mellan dessa discipliner. Med andra ord är hermeneutiken en mångfasetterad 

vetenskaplig företeelse, vilket medför vissa svårigheter att entydigt och exakt ringa in 

betydelsen av en hermeneutisk ståndpunkt. Beskrivningar riskerar att bli alltför allmänna och 

ytliga, men trots detta är det önskvärt att enas om någon slags definition. En central 

utgångspunkt för samtliga hermeneutiker är att den mänskliga verkligheten är av språklig 

natur; i och genom språket erhåller man kunskap om det som kan betraktas som det genuint 

mänskliga. Man menar att det är möjligt att förstå såväl andra människor som den egna 

livssituationen genom tolkningar av hur det mänskliga livet, existensen, kommer till uttryck i 

                                                 
3 De antikulturella tendenser som Sernhede (2006: 60) tillskriver skola och yrkesliv kan man anta att Waara 
(1996: 27) åsyftar när han hävdar att det tornedalska lokalsamhället inte ger ”utrymme för alla önskemål” som 
ungdomarna kan tänkas ha inför vuxenlivet. 
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talat och skrivet språk, samt i mänskliga handlingar och livsyttringar (Patel & Davidson 2003: 

29). 

Det är tänkbart att som forskare hämta inspiration från hermeneutikens fundamentala 

tankegångar utan att för den skull tillämpa någon specifik teori eller metod. Studier med 

hermeneutiska ansatser är per definition kvalitativa, och forskarrollen kan beskrivas som 

öppen, subjektiv och engagerad (ibid.). Erkännandet av forskarens subjektivitet resulterar i att 

hermeneutikern på ett holistiskt sätt angriper sitt forskningsobjekt utifrån sin personliga 

förförståelse. Till denna hör forskarens tankar, intryck och känslor som ses som tillgångar och 

inte hinder vid tolkningen och senare förståelsen av forskningsobjektet (Patel & Davidson 

2003: 30). 

 

3.2 Studiens förutsättningar 
 
Då identitetsutveckling är ett synnerligen brett ämne, var det nödvändigt att göra någon form 

av avgränsning. Som blivande språklärare blev jag oundvikligen tilltalad av skol- och 

språkaspekterna i Niemis båda romaner. Därför valde jag att angripa huvudpersonernas 

identitetsutveckling utifrån dessa två kategorier, och kompletterade sedan med 

huvudpersonernas skapande fritidsaktiviteter. Med tanke på samtliga kategoriers anknytning 

till samhällslivet, visade sig sekundära källor med inslag av sociologi ofta vara användbara för 

att analysera företeelser i romanerna. 

Valet av Skjut apelsinen samt Populärmusik från Vittula medförde ett utpräglat manligt 

perspektiv: romanerna är skrivna av en manlig författare, och såväl huvudpersonerna som 

berättarna är av manligt kön. Huvudpersonerna befinner sig också, antingen hela tiden eller 

under en viss tid, i tonåren då sökandet efter en könsidentitet ingår i identitetsarbetet 

(Nikolajeva 2004: 132). Av dessa anledningar upplät jag ett visst utrymme åt genus, 

konstruktionen av huvudpersonernas manlighet och mansroll. Observera dock att 

genusperspektivet inte genomsyrar min uppsats och att studien inte bör uppfattas som en 

regelrätt genusanalys. 

Att enbart framhäva ett manligt perspektiv leder naturligtvis till en begränsning: 

redogörelserna blir ensidiga eftersom inga kvinnor får komma till tals. Förvisso hade det varit 

genomförbart att göra en jämförelse mellan romaner med manligt och kvinnligt perspektiv, 

vilket utan tvivel hade kunnat ge intressanta och nyanserade resultat. Ändå krävs det studier 

som, i likhet med min, uteslutande talar om pojkar och maskulinitet i termer av stereotyper, 
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vid sidan av den omfattande feministiska forskningen med fokus på flickor och kvinnor 

(Nikolajeva 2004: 132f). 

Ett grundläggande antagande för min analys var synen på litteraturen som mimetisk: 

”Textens värld är samtidigt både skapad fiktion och återskapad verklighet” (Palm 2002: 199). 

Åt denna utgångspunkt kan man hävda att det självbiografiska och realistiska i Niemis 

romaner gav tyngd. Paralleller till verkliga tillstånd, sociala och psykologiska, som 

förekommer i min text ska emellertid inte betraktas som slutsatser om något utanför 

romanerna. Dessa uttrycker alltså inte min avsikt att på något sätt uttala mig om exempelvis 

verklighetens skola baserat på fiktiva verk. Paralleller till verkligheten är likafullt nödvändiga, 

då en djupare innebörd av ett verk inte uppstår förrän det ses i relation till det som vi kallar 

verklighet. Förhållandet mellan dikt och verklighet framstår i tolkningen som kontextuellt: 

författaren bygger upp en litterär funktionsvärld som får betydelse i läsarens tolkning tack 

vare referenser och relationer till en livs- och erfarenhetsvärld utanför texten (Palm 2002: 

198f). 

 

3.3 Texttolkning 
 
Litterär texttolkning är av nödvändighet mer komplicerad än så kallad lustläsning. Den kräver 

åtskilliga omläsningar kombinerat med ett kontinuerligt textanalytiskt arbete, eller, som Palm 

(2002: 191) uttrycker det, ”en hermeneutisk fantasi”. Tolkningsarbetet förutsätter således en 

blandning av intellektuell skärpa och estetisk sensibilitet. I detta arbete är en mångfald 

komponenter verksamma: tanke och känsla, kunskap och intuition, minne och upplevelse 

samt erfarenhet och uppmärksamhet (Palm 2002: 192). Inför mitt personliga tolkningsarbete 

läste jag de valda romanerna var för sig och dessutom två gånger, där jag vid varje läsning 

fäste min uppmärksamhet vid de tre kategorier som jag avsåg att fokusera. 

Ett hermeneutiskt tillvägagångssätt, som i mitt fall, utgår som bekant från forskarens 

subjektivitet vid tolkningen (Patel & Davidson 2003: 30). Detta förefaller högst naturligt, om 

man tar i beaktande att varje läsare läser texten på andra villkor än de som en gång var 

författarens; varje läsare möter texten på sitt personliga sätt (Palm 2002: 193). Följaktligen 

formar min analys en av många potentiella tolkningar, förankrade i romanerna och relevant 

forskning, som jag inledde arbetet med att fördjupa mig i. Vidare bör det nämnas att 

skönlitteraturens öppenhet för skilda tolkningar inte innebär att texten är utlämnad till läsarens 

subjektiva och okontrollerade godtycke. Relevansen av tolkningen prövas givetvis i en 
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forsknings- och tolkningsgemenskap som förbinds av en vetenskaplig praxis, styrd av litterära 

konventioner (Palm 2002: 194). 

 
 

4. Analys 
 

4.1 Skjut apelsinen 4 
 

4.1.1 Skola: Naturvetare och esteter 
 
På Östra Läroverket råder, som så ofta är fallet i verkligheten, en uppdelning mellan skolans 

olika gymnasieprogram. Denna uppdelning berör främst det naturvetenskapliga programmet, 

som huvudpersonen studerar på, och det estetiska programmet. Klyftan mellan dessa två 

program kan ha sitt ursprung i deras beskaffenhet: de kan förstås som varandras motsatser, 

som representanter för det stereotypt manliga och kvinnliga. På det naturvetenskapliga 

programmet kan man med lätthet applicera flera av Nikolajevas (2004: 129) 

manlighetstecken, och därmed tillskriva programmets elever (och skolämnen) egenskaper 

som analyserande, rationella, kvantitativt tänkande och möjligen tävlande. Det estetiska 

programmets likar kan i sin tur beskrivas som syntetiserande, intuitiva, kvalitativt tänkande 

och emotionella. 

Kontrasterna mellan programmen resulterar i näst intill oundvikliga elevkonflikter. 

Huvudpersonen gör sig till språkrör för den typiske naturvetaren när han uttalar sig om 

esteter: ”Vi på natur såg ner på dem, vi tog dem inte på allvar. De låtsades vara konstnärliga 

och djupa, men de hade helt enkelt för dåliga betyg för att komma in på något vanligt 

program” (SA: 41). Esteterna ”lek[er] bort gymnasietiden” med diverse kulturella aktiviteter, 

och vad värre är, enligt huvudpersonen, är de konstnärer utan glöd och passion (SA: 41f). 

Med tanke på dessa attityder är det inte förvånande att esteterna blir huvudmisstänkta när man 

upptäcker att någon har sprejat en dikt över skolfasaden (huvudpersonen är den skyldige). 

Mindre framträdande är esteternas åsikter om naturvetarna, men de går att finna i texten. 

Ironiskt nog, eller lyckligtvis, förälskar sig huvudpersonen i esteten Lavendel. När han 

avslöjar sitt diktskrivande för henne förmedlar hon en ’estetisk’ uppfattning: ”Men du är ju 

naturvetare. Ni har väl bara en miniräknare i skallen?” (SA: 206). Förväntningarna och 

                                                 
4 I fortsättningen SA vid referenser. 
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fördomarna som programmen medför bestämmer alltså till stor del elevernas identiteter. Den 

som inte följer programmets kodex blir utstött: huvudpersonen mobbas och får upprepade 

gånger höra skällsordet bög endast på grund av sitt provocerande klädval (mammans brokiga 

städrock). Av mobbarnas skällsord kan man dra slutsatsen att huvudpersonens experiment 

med klädsel och beteende inte karaktäriserar en naturvetare. Snarare inkluderas hans 

exhibitionism i de andra elevernas uppfattningar av en typisk estet. Detta placerar 

huvudpersonen på botten av den sociala hierarkin, men även socioekonomiska faktorer spelar 

in. Huvudpersonen menar att hans gymnasieklass består av ”hälften skitar och resten idioter” 

(SA: 23), där skitarna är rikemansbarn som otvivelaktigt kommer att lyckas i livet. ”Idioterna 

är konstigt nog smartare än skitarna” (SA: 24), men skillnaden är att dessa elever vet att 

systemet är emot dem. De är näst bäst efter skitarna, och det som gör dem till idioter i 

huvudpersonens ögon är deras spaka inställning. Huvudpersonen kan, eller vill, inte välja vare 

sig den ena eller den andra identiteten: ”En skit kan jag aldrig bli eftersom mamma är fattig, 

men att bli idiot vore enkelt. Sluta kämpa, sluta brinna. Bara göra som man blir tillsagd och 

vara höjdarna till lags” (SA: 25). Men en sådan obetydlig existens är otänkbar. Hellre väljer 

han, i sann herostratisk anda, att leva sitt liv som ”en svart och vass minusnål” med fiendernas 

”feta rövar” (SA: 30) som måltavla. 

Att distansera sig från klasskamraterna innebär samtidigt att distansera sig från det 

naturvetenskapliga, något som så småningom sker i huvudpersonens yrkesval. Hans mamma 

är undersköterska och uppmuntrar honom till att, i överensstämmelse med hans 

gymnasieutbildning, bli läkare (SA: 123). I slutet av romanen bestämmer han sig trots detta 

för att satsa på passionen skrivandet (SA: 236), då en naturvetenskaplig karriär troligen 

erbjuder få möjligheter till ett skapande, emotionellt yrkesliv (Sernhede 2006: 60). Med andra 

ord avviker han från förväntningarna på en manlig naturvetare, eller, från det performativa 

genuset: han tillåter sig att bejaka det (kvinnligt) kvalitativa istället för det (manligt) 

kvantitativa och avstår från att kombinera dem. 

 

4.1.2 Möten med litteraturen 
 
Huvudpersonens relation till svenskläraren Greger Moberg framstår som minst sagt kylig: 

”Från första dagen hade jag hatat honom och han mig” (SA: 45). Hellsten (2011: 12) läser i 

denna antydda konflikt in ”en motsättning mellan två olika mansroller. En traditionell och en 

manlighet in spe”. Aversionen mot svenskläraren kan dock även förstås mot bakgrund av 

dennes litteraturval. Inför elevuppgiften att ”välja ett stycke litteratur av ansedd kvalitet att 
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läsa under vår fritid och därefter recensera” (SA: 46), introducerar Greger Flugornas herre av 

Golding, Gösta Berlings saga av Lagerlöf, Juloratoriet av Tunström samt Kallocain av Boye. 

Samtliga kan sägas tillhöra kanon och representerar, föredömligt, två manliga och två 

kvinnliga författare. Huvudpersonen skulle kunna välja att läsa en manlig författare (och finna 

identifikationsmöjligheter i manliga, litterära personer), men avfärdar alla som 

”skräpförfattare” (ibid.). Alltså beror avvisandet troligtvis inte på hans kön utan på 

tonåringens upproriskhet. Om han hade gett böckerna mer än ”ett snabbt ögonkast” (ibid.), 

hade han säkerligen kunnat hitta minst en som främjar den koppling mellan liv och text som 

Molloy (2003: 62) förespråkar. 

När huvudpersonen ratar det föreslagna urvalet rekommenderar Greger istället Strindbergs 

Röda rummet. Huvudpersonen vägrar befatta sig med verket, men läraren framhäver att 

Strindberg skulle passa honom eftersom han ”hade problem med kvinnor, hamnade i domstol 

för hädelse och var under en period sinnessjuk” (SA: 47). De andra eleverna brister ut i skratt, 

och huvudpersonen försvarar sig med att han kan skriva bättre än Strindberg. 5 Greger menar 

att han är både okunnig och feg (!) och ställer ett ultimatum: ”Bok eller IG” (ibid.). Hotet har 

huvudpersonen förutsett och ”skolans fascistiska ansikte” (ibid.) är officiellt demaskerat. 

Slumpmässigt och under protest väljer huvudpersonen Sartres Existentialismen är en 

humanism – helt i linje med den för tonåringen aktuella huvudfrågan som romanen, enligt 

Niemis egen utsago, ställer: hur man blir en människa (Söderberg 2010). Med Gregers 

formulering har huvudpersonen mycket riktigt fått ”nåt att bita i” (SA: 47): ”På sidan femton 

stannade jag till och funderade. Jag hade inte förstått ett piss. Hetsigt backade jag och började 

läsa från början” (SA: 72), vilket tyder på ett intressant och tilltalande innehåll: matchad 

läsning (Molloy 2003: 56ff). Att huvudpersonen har förstått det lästa framgår vid hans 

muntliga redovisning som Greger inflikar i och berömmer (SA: 153f). Man kan av situationen 

anta att Greger åtminstone delvis är insatt i ”de frågor och de erfarenheter som eleverna bär 

på” (Molloy 2003: 60), men redovisningsformen (muntlig bokrecension) framstår inte som 

det ultimata forumet för etiska och existentiella spörsmål. 

I syfte att möjligtvis komma till någon existentialistisk insikt, söker sig huvudpersonen 

under en lunchrast till skolbibliotekets lyrikhylla. Som i fallet med Sartre börjar han läsa en 

bok på måfå och fångas av Ekelöfs dikt Perpetuum mobile. Ivrigt fortsätter han att bläddra, 

men hittar ingen annan Ekelöfdikt av värde och går därför vidare. I händerna får han 

                                                 
5 Niemi kommenterar huvudpersonens Strindbergsförakt i en intervju: ”Han får ju för sig att dissa Strindberg för 
att han är störst. Det handlar förstås om mycket okunskap, men det hör också till åldern” (Boström 2010). Att 
huvudpersonen ”vill röja scenen för att få en egen plats där” (ibid.) är förståeligt med tanke på hans 
författarambitioner. 
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Majakovskijs poem Ett moln i byxor och upptäcker ”[e]n poet med stake! En som ville leva 

och strida, en rebell, en som gav järnet” (SA: 129). Då han själv är något av en ”Majakovskij i 

miniatyr” (Boström 2010) kan han bestämt identifiera sig med denna poet. 

Plötsligt blir huvudpersonen medveten om att någon står bredvid honom och citerar 

poemet. Det är Greger, som nu utanför lektionstid försöker väcka elevens litteraturintresse: 

han tipsar om Hamsuns Svält och jämför honom med Strindberg. Huvudpersonen konstaterar 

att Strindberg är en nolla, men Greger uppmanar honom att kolla in första meningen i 

Hamsuns verk (SA: 130). Eftersom han tar med sig böckerna och går (ibid.) värdesätter han 

trots allt Gregers åsikter, men hävdar ändå sin självständighet med egna litteraturval. Han 

föredrar då att läsa och påverkas av manliga diktare, genom vilka han behåller sin manlighet 

samtidigt som han konstruerar den. 

 

4.1.3 Språk: Kreativt språkbruk 
 
I likhet med många skribenter funderar huvudpersonen på språkets historia och karaktär. Han 

föreställer sig att människan ”[n]ågon gång i den dunkla urhistorien” uppfann språket, men 

kan inte låta bli att ”undra varför. Nittionio procent av mänsklig kommunikation skulle ju 

kunna ersättas av läten” (SA: 28). ”Jag är hungrig. Ge hit den. Flytta på dig. Vänta. Kom hit. 

Lyssna nu. Det är min tur”, exemplifierar han (ibid.).  

Även om en ljudbaserad kommunikation är fullt genomförbar förefaller den alltför trist för 

huvudpersonen, som känner stor experimentlusta och tar på sig uppgiften att förnya 

språkbruket. För sin mamma förklarar han att han inte förstår ”nittonhundratalska” i stil med 

”lattjo lajbans” (SA: 56), och signalerar därmed att det är dags för en språklig modernisering 

(förslagsvis representerad av ’tjugohundratalska’?). Vidare liknar han, i sina personliga 

reflektioner, språket ”vid en färglåda som ingen använder. Det finns så många ord som ingen 

bryr sig om. Pyngel. Lekatt. Fribytare. Lana. Usurpator” (SA: 28). Genom att erkänna dessa 

ord, och använda dem, försöker han skapa ett personligt språkbruk och en identitet som skiljer 

sig från mängden. Språket erbjuder honom möjligheten att bli någon, och helst ska denna 

någon inte ta hänsyn till resten av samhället. Gemene mans språkbruk anser han ju vara ytterst 

fantasilöst och grått i alla situationer, oberoende av vilka känslor man önskar förmedla: ”Folk 

väljer den grå kritan” (ibid.) ur språkets färglåda och målar med denna ord som bög, äckel och 

tönt i olika sammansättningar. Dessa ord använder eleverna på hans skola, där mer eller 

mindre uttalad homofobi råder och toleransen mot avvikare är låg: de manliga eleverna visar 

ingen nåd mot den som bryter mot manlighetsnormen, vilket de bedömer att huvudpersonen 
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gör. Därför utsätter de honom för föga kreativa skällsord som just bög, men också andra 

nedvärderande uttryck. Jämte bög förekommer exempelvis ”hippiedjävel, transa, äckel” och 

”miffo” (SA: 37), varav åtminstone ”transa” signalerar ett brott mot den allmänt vedertagna 

definitionen av manlighet. 

Ett personligt språkbruk innebär för huvudpersonen att dels damma av bortglömda ord, 

dels att bana egna språkliga vägar, det vill säga att inte bara använda redan existerande ord 

utan uppfinna nya. I frustration över det gråa språkbruket får huvudpersonen till och med lust 

att hjälpa sina mobbare med att mynta skällsord (SA: 28f), vilket tyder på ett accepterande av 

den roll som avvikare som tilldelats honom. För att smäda honom när han är iklädd mammans 

städrock föreslår han att ord som ”[s]kurkärringstaliban” och ”[d]en vandrande graffitispyan” 

skulle lämpa sig (SA: 29). Efter att ha myntat orden konstaterar han: ”Jag kokade av språk. 

[…] Det uppstod regnbågar vartän jag såg, prismor, glitter, kaskader av färg. Det var bara att 

måla” (ibid.). ”Ingenting är heligt. Allting kan jag ändra på” (SA: 33), är med andra ord hans 

inställning till språkbruk. 

Eftersom huvudpersonen vill utforska och berika språket är det inte underligt att han sätter 

detta som ett mål med sitt skrivande. Han sammanfattar poesins villkor i fyra punkter, som 

representerar det som är det absolut viktigaste och som han aldrig får glömma – en form av 

litterära budord. En av dessa punkter, som i hög grad berör språkbruk, är att han ger sig själv 

tillåtelse att ”[a]nvända precis vilka ord [han] vill” (SA: 32), varefter han nämner könsord, 

svordomar och diverse kränkningar. 

En annan punkt som hör samman med språkbruk är att ”[i]nte vara duktig” (ibid.) och 

anpassa sitt skrivande för att få bra betyg eller för att blidka recensenter. ”Om mitt skrivande 

börjar likna en svenskauppsats ska jag pippa en råtta i röven tills den spricker. (Oj, vilken 

mening, säkert MVG.)” (ibid.). Man kan i denna mening ana ett avståndstagande från den 

språkliga praktik han befinner sig i, skolans, som med största sannolikhet är placerad i det 

gråa, trista och inställsamma facket. Sernhede (2006: 65f) talar om bandets kollektiva 

autonomi vid musikutövande, men personligen skulle jag här vilja tala om skribentens 

individuella autonomi. Precis som i fallet med musikutövande använder huvudpersonen 

språket på sina egna villkor, och för övrigt i samma syfte som unga musiker: normavvikelsen 

är ett försök att frigöra sig från skolans och det övriga samhällets tvångsideal (ibid.), som i 

denna situation antar skepnaden av det standardiserade språkbruket. 

När man betraktar huvudpersonens dikter kan en motsägelse, en diskrepans mellan teori 

och praktik, framträda: använder han verkligen språket på det nyskapande sätt som han 

glorifierar? För att besvara frågan kan man ta utgångspunkt i en dikt (SA: 71) som 
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huvudpersonen inleder med det som är titeln på en av Niemis ungdomsdikter: Pennan är min 

pistol (Söderberg 2010). En kritisk läsare skulle kanske ta tillfället i akt att påpeka det 

klichémässiga, för att inte säga pekorala, i en sådan formulering. Dessutom skulle man kunna 

hävda att formuleringen, tillsammans med andra poetiska uttryck som ”Bomba hela skiten” 

(SA: 102, kursiv i orig.) och ”vakna för fan / jag vill att du slutar dö” (SA: 71, kursiv i orig.), 

går stick i stäv med huvudpersonens ambition att förnya språket och följaktligen svara nej på 

ovan ställda fråga. Men det banala kan mycket väl vara en medveten stilistisk hållning: i sitt 

skrivande vill huvudpersonen faktiskt våga ”[v]ara barnslig. Alltså enkel. Ja, rentav dum” 

(SA: 32). Vikten av detta betonar även Niemi när han uppmanar skribenter att inte frukta det 

banala (Boström 2010). 

Vid läsningen av huvudpersonens dikter kan det vara frestande att, som Niemi, fundera på 

om ”konstnärskapet i tonåren är ett utslag av hormoner” (ibid.) och inte en bestående 

(språkligt) revolutionär attityd. Om skapandet leder till en yrkeskarriär eller inte är i det här 

sammanhanget oväsentligt; språket och skrivandet är hjälpmedel i identitetsutvecklingen och 

har ett egenvärde. Att dikterna är upproriska, ”handlar om att sluta leva som en död” (SA: 

148), och ofta flödar av det manliga våldet som Niemi lyfter fram (Söderberg 2010), avslöjar 

den manliga tonåringens identitetssökande. Kombinationen språk och innehåll ger uttryck för 

en påbörjad och nödvändig frigörelse och utgör byggstenar i konstruktionen av en passande 

identitet, en process som kräver experiment med olika stilar (däribland språkliga). Med 

papper och penna i hand släpper huvudpersonens hämningar och han får utlopp för 

undertryckta känslor: i språkets och skrivandets domäner är han stundtals på bästa manliga vis 

stark, våldsam, aggressiv och hård (Nikolajeva 2004: 129). Detta är knappast en sann 

framställning av huvudpersonen utan fungerar snarare som en försvarsmekanism. ”I ett 

missnöje över sakernas tillstånd söker sig huvudpersonen till en alternativ värld” (Hellsten 

2011: 16): han använder språket som medium för att avreagera sig och målar upp en idealisk 

självbild i syfte att kompensera den krassa verkligheten. 

 

4.1.4 Skapande: Fågel Fenix och kristusgestalten 
 

När det gäller huvudpersonens skapande är det svårt att kringgå katalysatorn: obesvarad 

kärlek. Till Sabina Stare, ”den snyggaste tjejen på skolan” (SA: 5), överräcker han i 

skolkorridoren ett dussin röda rosor. Han blir avvisad och utskrattad, men får en tankeställare: 

hans medelmåttiga liv är meningslöst (SA: 7). Han fylls av avsky inför det och eldar upp 
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rosorna, som symboliserar hans ”sextonåriga liv. […] Allt måste bort, utraderas” (SA: 8). 

Efter offret är allt omkring honom ”blank och nyfött […] Rentvättat” (ibid.). Således 

självantänder han och återföds likt Fågel Fenix, ”en främling med fjädrar” (SA: 182), med 

hans egen benämning. 

Efter sin symboliska död framträder han som en tabula rasa, ”helvit som ett papper som 

ingen ännu börjat klottra på” (SA: 9). Han går med svårighet in i klassrummet eftersom han 

”inte har någon hud” som ”alldeles nyfödd och ömtålig” (ibid.). Detta känsliga stadium 

medför den största risk man kan ta: ”Att visa sig precis som man är. Att sluta förställa sig, 

plocka av sig masken och se att där sitter en annan mask. Och plocka bort den också och hitta 

ännu en. Och under den ännu en” (SA: 82). Med en existentialistisk formulering är det här 

blottläggandet synonymt med att välja sig själv. Huvudpersonen har påbörjat jakten på det 

äkta livet och distanserat sig från den så kallade dussinmänniskan, som inom existentialismen 

kan beteckna en person som lever ett falskt liv utan någon självvald livshållning. Ibland är 

han optimistisk och övertygad om framgång i sökandet: ”Det handlade bara om mod. Den 

modige gör sig modig” (SA: 169). Samtidigt vacklar han och misströstar mer än en gång: 

”Det var ju inte så här det skulle blivit. Jag offrade ju det gamla livet, jag skulle blivit en ny” 

(SA: 12). När han vid ett tillfälle begrundar Sartres idéer anammar han dessutom en närmast 

deterministisk livsåskådning: ”Mitt nya liv började alltmer likna mitt gamla, jag var tillbaka 

på ruta ett. Sartre hade fel trots allt.” (SA: 160). ”Det gick inte att välja att bli någon annan, 

hur mycket man än kämpade” (ibid.), lyder hans nedslående slutsats. 

Trots huvudpersonens kast mellan hopp och förtvivlan ger han inte upp identitetskampen, 

som delvis utspelar sig på papper. Tack vare incidenten med Sabina Stare fattar han pennan 

och skriver en dikt som ger röst åt en känslig men stridslysten natur. Pennspetsen formar 

orden ”Stjärnor av blod när bröstet öppnas” (SA: 13, kursiv i orig.), som han analyserar som 

”ett meddelande till [s]ig själv” (ibid.). Han överväldigas av ”ordens kraft” (ibid.) och 

förklarar senare sin skriftliga talang med valet av sitt nya liv (SA: 103), men tillskriver ändå 

slumpen ansvaret för dikten: ”Av en tillfällighet hade jag funnit en tåt som jag ryckt i” (SA: 

13). Genom sitt skrivande, slumpmässigt inlett eller inte, vidrör han inte desto mindre själens 

djup. Han tittar ”[u]nder den innersta masken” och påträffar ”ärlighet och sanning. Det var där 

man hittade poesin” (SA: 83). ”En hemlighet bakom den kreativitet och fantasi som tvingar 

fram det egna skapandet”, är, enligt Sernhede (2006: 61), en sådan kontakt mellan det 

medvetna och det omedvetna, mellan den inre och yttre världen. 

Upptäckten av det skriftliga jaget är något som huvudpersonen kan stoltsera med. För 

omvärlden vill han visa sig i sin litterära skepnad: en revolutionär, en nyskapare (se 4.1.3). 
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För att väcka reaktioner och härdas tar han på sig mammans fula städrock (SA: 19f), och bär 

den i skolan tills skammen lämnar honom (SA: 38). Av omvärldens kommentarer står det 

klart att han avviker från det performativa genuset, eller den manliga klädkodexen: städrocken 

är ett traditionellt kvinnligt plagg som buret av en man kan ”tolkas som en provokation mot 

rigida genuspositioner och en möjlig förhandling om nya” (Hellsten 2011: 19). Klädvalet 

leder därför till spekulationer om hans sexuella orientering, men dessa tar han inte någon 

hänsyn till. Som en Östra Läroverkets Jesus accepterar han folkets spott och spe: ”Jag kände 

mig rentav lite gudomlig. Jesus skulle säkert bemötts likadant i sin herdemantel och sina 

sandaler ifall han dumpit ner bland oss” (SA: 37). I självplågeriet finner han med andra ord en 

renande njutning. 

En välkommen bieffekt är att han i frälsarrollen besitter nya krafter, vilka han beskriver 

efter att ha sprejat sin dikt på skolfasaden: ”Denna dag hade något hänt med skolan. Genom 

att döda den hade jag också väckt den. Den hade sakta börjat andas” (SA: 147). Ett av hans 

mål är härmed uppnått: hans poesi har återupplivat de (bildligt) döda. Han är A och O, början 

och slutet, herre över text och läsare. 

 

4.1.5 Utövarens attityd till skapandet 
 

Redan efter att ha skrivit sin första dikt inser huvudpersonen sambandet mellan skrivande och 

identitetsutveckling: dikten ”sa något om mig som jag inte visste. Den förklarade inte. Ändå 

var den alldeles hundraprocentigt sann” (SA: 14). Skrivandet fyller dock fler funktioner än att 

utforska sitt inre. För det första är det en form av eskapism, då huvudpersonen märker att 

något inte stämmer mellan honom och världen (SA: 70). I skrivandet finner han en 

tillflyktsort, ett område som han behärskar och kan utmärka sig på. Bland alla värdelösa 

prylar har han äntligen hittat ”ett block av putsad malm. […] En monolit, så högrest och hård 

att den var gudomlig” (SA: 103f). Monoliten (fallosobjektet) är för övrigt en mycket väl 

fungerande metafor för huvudpersonen: den ensamme, missförstådde konstnärssjälen. 

När huvudpersonen har upptäckt sitt raison d’être, tvekar han inte att geniförklara sig: 

”Det slog mig att jag kanske var ett geni. Ju mer jag funderade, desto troligare kändes det” 

(SA: 71). En sådan reaktion kan relateras till adolescensens skapande som ofta ”stärker 

självkänslan och ledsagas […] av en känsla av att vara unik och utvald” (Sernhede 2006: 52). 

Att vara unik och utvald har emellertid även baksidor: ”Priset för min genialitet var 

ensamheten” (SA: 71). Men denna ensamhet blir uthärdlig med inställningen att människor är 
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avundsjuka på hans begåvning. ”Ensam och hård” (ibid.), som monoliten i resterna efter en 

vulkan (SA: 31), ska han på manligt manér vandra genom livet tills ”de aldrig mer skulle 

kunna glömma” (SA: 71) honom och hans storverk. 

Således bottnar skrivandet i ett behov av att bli sedd och bekräftad i sin identitet som poet: 

skrivandet är, för det andra, ett socialiseringsprojekt. På esteternas anslagstavla sätter 

huvudpersonen upp en dikt ”som lyst upp [hans] gråa skolvardag och gett [honom] mod och 

kraft att leva” (SA: 91). Sedan fantiserar han om läsarnas reaktioner: ”Pennan är min pistol! 

skulle de ropa. Det är genialiskt, vilken dikt, vem kan ha den enorma talangen?” (SA: 90). På 

ett liknande sätt hyllar han följande av sina anonymt upphängda dikter, efterföljd av nya 

fantasier:  

 
Bomba skiten / Bomba hela skiten / Släng granater i korridorerna / bomba hjärnorna / 
släng eld i salarna, i salcellerna / det kantiga blir runt / den [så!] 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. (SA: 102f, kursiv i orig.) 

 
”Jag läste dikten och insåg vimmelkantig att den var den bästa som skrivits. Alltså någonsin, 

den var genial. Den var fulländad” (SA: 103). Här konkretiseras det som Hellsten (2011: 16) 

kallar ”en alternativ identitetsposition”, eller huvudpersonens egocentriska läggning: han 

uppvisar onekligen det narcissistiska drag som enligt Sernhede (2006: 50ff) kan känneteckna 

tonåringar under identitetsarbetet. Niemi tycks vara medveten om detta när han tillstår att 

”[h]uvudpersonen är […] kritisk till sin omvärld, men bara självkritisk ibland” 6 (Boström 

2010). På det sättet ”är boken ganska självbiografisk när det gäller attityden” (ibid.), fastslår 

han. 

Om man inte är övertygad om huvudpersonens hybris kan man beakta hyllningens 

fortsättning: ”Dikten skrev in sig i litteraturhistorien som nummer ett, ingen hade nått dessa 

höjder förut. På obegripligt kort tid hade jag utvecklats till den bäste svenske poeten genom 

tiderna” (SA: 103). Att hålla en sådan storartad författare dold för omvärlden vore rentav 

skamligt: ”Jag ville att mänskligheten skulle se mig, upptäcka mig. Måste lägga ut dikten på 

en sajt där alla såg den” (SA: 104). Men han ändrar sig och vill se publikens reaktioner, i ett 

stycke som kan frammana en bild av poeten som rockstjärna och skrivandet som nyckeln till 

kärlek och framgång (SA: 104f). Om man följer Sernhedes (2006: 66) resonemang är det fullt 

rimligt att skrivandet, liksom det musikaliska skapandet, erbjuder en reservutgång till 

framgång för en elev som vantrivs med skolan. Hellsten (2011: 16) tangerar en närbesläktad 

                                                 
6 Ett prov på denna självkritik ges när han vid det första skrivtillfället reviderar sin text genom att stryka över 
några rader (SA: 13). 
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tanke när hon menar att skrivandet kan ”uttrycka en strävan efter att erövra ett uttrycksmedel, 

ett kreativt sätt att hantera den egna verkligheten”. Att ”hantera den egna verkligheten” är 

också vad huvudpersonen gör. Texterna han producerar är kompenserande dagdrömmar där 

han får revansch mot sina mobbare som huvudrollsinnehavare och stjärna. 

 

4.2 Populärmusik från Vittula 7 
 

4.2.1 Skola: Skolstarten 
 
När Matti som sjuåring börjar lågstadiet får han stifta bekantskap med Gamla Skolans kultur 

och disciplinerade sexdagarsvecka. Order utdelas till eleverna ”med den där stillsamma 

svenska vänligheten” (PV: 46) och hör samman med vuxenblivandet. Detsamma gäller 

schemat som Matti tejpar upp på bänklockets insida: ”det var en del av Ordningen och Redan 

och betydde att barndomen var över” (ibid.). Att få räknas till de vuxnas skara är något som 

Matti på små barns vis längtar efter, och av samma anledning beundrar han sin drygt 

sextioåriga skolfröken som besitter förmågan att veta hur man ska bära sig åt för att bli vuxen 

(ibid.). 

I Mattis klass finns ett tjugotal elever, varav en stor del är determinerade av det sociala 

arvet: en majoritet ”kom från arbetarhem och visste redan från början att de inte hörde hemma 

här” (PV: 45). För Matti medför den första kontakten med utbildningsväsendet en känsla av 

exklusion. Han och många andra elever har inställningen att bildning är onödigt och att det 

egna jagets akademiska utvecklingsmöjligheter är begränsade. Mattis skolfröken har ändå till 

uppgift att ur samtliga ”mejsla fram något som skulle klara sig i det svenska samhället” 

(ibid.). Hennes första handling blir att låta barnen skriva sina namn på tavlan, varpå sociala 

skillnader synliggörs eftersom endast ett fåtal är skrivkunniga. Baserat på skrivtestet tillämpar 

läraren sedan en nivågruppering: grupp ett består av de skrivkunniga, mestadels flickor och 

tjänstemannapojkar, medan grupp två består av de icke-skrivkunniga. I grupp två hamnar 

både Matti och Niila, och Matti konstaterar att uppdelningen fastställer elevernas identiteter: 

”fastän man bara var sju år gammal satt stämpeln precis där den skulle” (PV: 46). Ordvalet 

”stämpel” signalerar just att något inte är av övergående karaktär, utan kommer att följa 

eleverna under resterande skolår. Faktiskt är uppdelningen fullt jämförbar med den mellan 

                                                 
7 I fortsättningen PV vid referenser. 
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naturvetare och esteter i Skjut apelsinen eller mellan eleverna i huvudpersonens 

gymnasieklass, där två olika socioekonomiska identiteter framträder. 

Som skrivtestet avslöjar är skolans undervisning otvivelaktigt en bidragande orsak till 

Mattis utanförskap och identitetsförvirring. Han talar om barndomen och skolgången som ”en 

uppväxt av brist. Inte en materiell sådan […] utan en identitetsmässig” (PV: 49). Även för en 

så pass ung elev som Matti står det klart att han av geografiska skäl befinner sig i underläge: 

”Som Pajalabo låg man i lä, det slogs fast från början” (PV: 47). Att Norrland inte är att 

betrakta som mer än ”[e]tt nordligt bihang” (PV: 49) förstår man genom att Skånes geografi 

prioriteras i kartboken och i undervisningen. 

Utanförskapet infinner sig också på ett kulturellt område, då kantareller och ekar, som 

Matti poängterar inte ens växer i Pajalatrakten, förekommer i lågstadiets undervisning. Skolan 

reproducerar uppfattningen om ”att i förhållande till centrum är Norrland bara en utkant, en 

periferi, utan någon egen kulturell identitet” (Öhman 2001: 11). Undervisningen saknar 

tydligt relevans för Matti, något som sextiotalets läroplaner avsåg att motverka bland annat 

genom MAKIS-principerna, där M:et står för Motivation och I:et för Individualisering (se 

Brynolf m.fl. 2007: 45). Man kan vidare ifrågasätta om lågstadiets undervisning är jämlik. I 

definitionen av en jämlik (och individualiserad) undervisning kan man önska att läraren tar 

hänsyn till elevernas kulturella ursprung och begagnar sig av det geografiska läget, till 

exempel genom att utnyttja det stoff som naturen och närmiljön tillhandahåller. Det är dock 

tveksamt om lågstadieläraren över huvud taget är medveten om hur negativt hennes val av 

undervisningsstoff, i kombination med Norrlands ställning gentemot ”det riktiga Sverige” 

(PV: 49), påverkar Mattis identitetsutveckling och självuppfattning. 

 

4.2.2 Musikundervisningen 
 
De första skolårens musikundervisning blir milt uttryckt en besvikelse för Matti, som innan 

skolstarten har förälskat sig i den futuristiska pop- och rockmusiken: ”Det var framtiden. Så 

där lät den. Musik som liknade vägmaskinernas råmande” (PV: 13f). Skolans undervisning 

(PV: 48f) har däremot inte hunnit ikapp den musikaliska explosionen i samhället, och den 

hjälper knappast Matti att förverkliga den rockstjärnedröm som han när. Lågstadieläraren tar 

ingen som helst notis om den musik som eleverna helst lyssnar på under fritiden, vilket Lgr 69 

rekommenderade pedagogen att göra (Strandberg 2007: 73). Musikundervisningen är istället 

begränsad till att innefatta två av tre huvudmoment i Lgr 62: sång och lyssnande (Strandberg 

2007: 66). Under lågstadiets musiklektioner, som Matti senare minns som ”torrsim” (PV: 74), 
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låter läraren sina elever lyssna på ett band där Nacka Musikskola uppträder och med hjälp av 

sånghäften sjunga med. 

Inte förrän i sjunde klass får Matti äntligen, tack vare den skånske och nyutexaminerade 

musikläraren Greger, medverka i en för honom utvecklande och stimulerande undervisning. I 

Greger, ”en glad prick med egendomlig humor” (PV: 145), möter han en annorlunda 

lärarpersonlighet än de tidiga skolårens fröknar. Förhållandet dem emellan är betydligt bättre 

än det mellan huvudpersonen i Skjut apelsinen och dennes svensklärare som dessutom är 

Gregers namne. Detta beror sannolikt på att musikläraren Greger har ett annat pedagogiskt 

tillvägagångssätt och ett till synes större elevengagemang. Den första skoldagen inventerar 

Greger skolans bristfälliga musikutrustning, varefter han nästan mirakulöst lyckas få pengar 

ur skolbudgeten för att köpa ett trumset, en elbas, en elgitarr, förstärkare och en ny 

grammofon (PV: 150). Redan här demonstrerar han sin ambition att, som Lgr 69 önskade, 

inkorporera ungdomsmusiken i undervisningen (Strandberg 2007: 73).  

Greger är mycket riktigt observant och lyhörd för elevernas behov: han bejakar Mattis och 

Niilas musikintresse och låter pojkarna börja spela på rasterna. Denna matchning mellan 

Mattis fritidsintresse och undervisningen bidrar till något som åtminstone närmar sig en hel 

och harmonisk identitet. Greger framstår därför snabbt som en lärare som påverkar Matti 

positivt: ”Greger lyssnade ibland och gav oss vänskapliga råd. Hans största tillgång var hans 

enorma tålamod” (PV: 152). Också hans handikapp är att se som en tillgång: han saknar fyra 

högerfingrar efter en olycka, men denna svårighet vänder han till sin fördel och är trots den en 

skicklig gitarrist. Greger blir en musikalisk förebild från Skåne, ”det riktiga Sverige” (PV: 

49), och ett bevis på att ingenting är omöjligt – inte ens om man är ung och bosatt i 

Tornedalen (se Karlsson 2008: 19f). 

Efter att Greger har kompletterat Mattis och Niilas band med gitarristen Holgeri och 

trummisen Erkki, är det dags för den första offentliga spelningen. Denna äger rum i skolaulan 

under morgonsamlingen där hela skolan närvarar. Greger har ”antytt ett tema kring 

ungdomligt ansvar och kreativitet” (PV: 198) och från skolledningen fått tillstånd att 

arrangera morgonsamlingen efter behag. Uppträdandet blir inte vad varken elever eller lärare 

förväntar sig: bandet rivstartar med en högljudd cover på Beatles Rock and roll music (som i 

sin tur var en cover), ett låtval som än en gång bevisar att Greger uppmuntrar det 

populärmusikaliska undervisningsinslaget som Lgr 69 förespråkade.  

Bandmedlemmarnas status gynnas av framträdandet, och Matti har tagit ett steg närmare 

musikeridentiteten, men Greger får utstå ”frän kritik för sin konstnärliga ansvarslöshet under 

ett hätskt lärarkollegium” (PV: 200). Man får intrycket av att Greger som nytänkare 
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motarbetas, och att populärmusiken ännu inte är ett etablerat inslag i skolan. Många lärare var 

med rätta ovana vid de nya synätt som Lgr 69, och för den delen Lgr 62, representerade 

(Brynolf m.fl. 2007: 45). Till Gregers försvar måste sägas att hans undervisningstillfällen i 

hög grad uppfyller samtliga MAKIS-principer: Motivation, Aktivitet, Konkretion, 

Individualisering och Samarbete (ibid.). På så sätt är Greger Mattis och det övriga bandets 

räddare i nöden, en lärare som förstår vad de behöver för en personlig (identitets)utveckling 

inom skolans ramar. 

 

4.2.3 Språk: En språklig kluvenhet 
 
Att växa upp i det språkliga gränsland som Tornedalen utgör får stor betydelse för den unga 

människans identitetsutveckling. I bästa fall kan uppväxten resultera i två- eller flerspråkighet, 

och i värsta fall kan den, som hos Niila, medföra ett förkroppsligande av stereotypen om den 

tystlåtne norrlänningen. Karlsson (2008: 16) ser Niilas förtegenhet bland annat som ett tecken 

på en identitetskris, och denna är inte utan relevans för Mattis identitetsarbete.  

När Niila som liten pojke lär känna Matti är han ytterst fåordig, och Matti tar till och med 

på sig uppgiften att ”lära Niila att tala” (PV: 31). När Niila väl börjar tala är det inte tack vare 

Matti: orden som kommer ut hör varken till svenskan, meänkielin eller finskan, utan är 

hämtade ur esperantons vokabulär som han har bekantat sig med genom en radiokurs (PV: 

37). Matti blir förstummad och tror att Niila ”i sin isolerade rädsla hade […] börjat skapa sig 

ett eget språk” eller återupplivat någon form av ”urspråk” (PV: 32). Rollerna är nu ombytta, 

och till Mattis stora glädje vill Niila undervisa honom. Esperanto blir för Matti hans och 

Niilas ”hemliga språk, det växte till ett rum som var vårt eget, där vi kunde vara ifred” (ibid.), 

som i en fristad.  

Även om Matti finner trygghet i esperanto är det egentligen Niila som behöver språket: 

”Via låtsasspråket övervann han sin rädsla för att tala, och inte långt senare började han prata 

även svenska och finska” (PV: 32f). Det visar sig då att Niilas passiva ordförråd är stort, men 

att producera ljud är en utmaning: ”gommen hade svårt med svenskans alla vokaler och 

finskans diftonger” (PV: 33). När Niila äntligen pratar begripligt vill han fortfarande hålla sig 

till sitt och Mattis hemliga språk, eftersom han känner sig hemma i det (ibid.). ”När vi pratade 

det slappnade han av och fick lättare, luftigare kroppsrörelser” (ibid.), så hur väl Niila finner 

sig till rätta med esperanto syns också rent fysiskt.  

Niilas kunskaper i esperanto kommer till nytta i ett kyrkligt sammanhang när han får 

översätta en afrikansk predikants budskap efter att tolken plötsligt blivit sjuk. Inledningsvis 
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provar predikanten ett flertal språk innan han försöker med esperanto, som bara Niila 

behärskar tillräckligt väl för att kommunicera (PV: 33ff). Händelsen får församlingen och 

Matti att häpna, och predikantens ”besök blir en omskakande händelse för Tornedalens 

invånare eftersom de blir konfunderade över hur världen ser ut, bortom de egna gränserna” 

(Karlsson 2008: 22). Med andra ord blir pojken Matti, genom denna kulturkrock, berikad med 

en erfarenhet. Han blir påtagligt medveten om världens mångfasetterade karaktär och de 

många språkliga identiteter som finns tillgängliga: i möten med andra människor och kulturer 

får man syn på sina norrländska rötter, samtidigt som världen reflekteras i det norrländska 

(Öhman 2001: 16). Denna Mattis insikt hade troligtvis uteblivit om inte Niila hade haft 

kunskaper i esperanto. Alltså kan man konstatera att språkbruket handlar om att bli sedd och 

göra sig hörd som den person man innerst inne är eller vill vara: en världsmedborgare fri från 

Tornedalens inskränkthet. Om huvudpersonen i Skjut apelsinen eftersträvar ett kreativt och 

personligt språkbruk, har Matti och Niila genom esperanto uppnått något liknande. Trots att 

många människor delar kunskaper i esperanto upplevs Niilas och Mattis ”låtsasspråk” som 

högst unikt i Tornedalen. 

Vikten av esperanto blir mindre med tiden, och vid skolstarten är det svenskan som ligger 

i fokus. Mattis och Niilas inställning till svenska språket, och möjligtvis till litteraturen, 

framgår efter en avslutad skoldag på lågstadiet när pojkarna befinner sig i en ladugård som 

inhyser ett stort antal böcker. ”Niila öppnade sin skolväska och drog fram läseboken om Li 

och Lo. […] Koncentrerad började han ljuda bokstav för bokstav och med oändlig möda 

binda ihop dem till ord. Sedan lessnade han och slog samman boken med en smäll” (PV: 51). 

Efteråt kastar han våldsamt ner boken för trappan och gör snart detsamma med en katekes och 

samlade skrifter. Niila uppmuntrar Matti att följa hans exempel, och till sist kastar de böcker 

båda två – ett agerande som visserligen kan tolkas som lekfullt och oskyldigt bus, men man 

kan definitivt komplettera med att läsa in ett påbörjat identitetsarbete. Detta identitetsarbete 

innebär en språklig medvetenhet och frustration. Svenskan faller sig sannolikt inte lika 

naturlig för pojkarna som meänkielin och finskan, och Matti kämpar, liksom Niila, med att 

erövra läskunnighet och ett svenskt skriftspråk. Att på lågstadiet lära sig läsa och skriva ter sig 

i Mattis ögon som en rentav övermäktig uppgift: bokstäverna som hänger under taklisten i 

klassrummet är för honom ”[e]n skrämmande armé av böjar och stolpar” (PV: 46). Hans 

pessimism inför sina utbildningsmöjligheter, känslan av att inte höra hemma i skolan (se 

4.2.1), medför att språkerövringen blir en kamp: ”Det var dem [bokstäverna] vi skulle brotta 

ner en efter en, lägga platt på rygg i våra skrivhäften och tvinga att ljuda” (PV: 46). Man kan 

här urskilja en något svagare kampanda än den som huvudpersonen i Skjut apelsinen 
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demonstrerar. Till skillnad från Matti förefaller han mycket mer angelägen att ta makten över 

språket för att kunna forma sin identitet, vilket kan bero på att dessa två pojkar befinner sig i 

olika livsskeden. 

Om Matti möter motstånd i svenska språket, finner han det mer motiverat att tillägna sig 

engelska. Undervisningen påbörjar han på mellanstadiet, eftersom det sägs ”vara nyttigt att 

kunna flera språk” (PV: 84). Men där flera språk talas föreligger risken att ett språk frodas på 

bekostnad av ett annat. Precis som svenskan kan utkonkurrera meänkielin eller finskan, leder 

engelskans intåg till att ”vår gamla byfinska allt mera sällan [hörs] på skolgården” (ibid.). 

Detta kan spegla ett stort elevintresse för det nya språket, men avslöjar samtidigt elevernas 

och skolans potentiella attityd till meänkielin och/eller finskan. Det är tänkbart att dessa två 

språk upplevs som skamliga åtminstone i utbildningssammanhang, och eftersom romanen till 

stor del utspelar sig på 1960-talet vågar man anta att många minns bestraffningarna för 

användandet av andra språk än svenska under skoltid (Waara 1997: 75). 

Det är dock engelskan och ingenting annat som är musikens språk. 8 Språket är tätt 

förknippat med drömmen om musikeridentiteten, vilket kan förklara Mattis iver att lära sig 

det. För att förbättra sina kunskaper pluggar han på fritiden genom att kopiera engelska 

poplåtar när han lyssnar på Tio i topp. Han har inte någon bandspelare, utan skriver istället av 

texterna så snabbt han kan under direktsändningarna. ”Jag förstod ännu inte orden utan 

stavade fonetiskt, lärde mig allt utantill och sjöng sedan för Niila i garaget låtar som Åljo nidis 

lav [All you need is love] och Övajtö schejd åvpejl [A whiter shade of pale]” (PV: 84, kursiv i 

orig.). Niila blir imponerad och undrar vem som har lärt Matti engelska, och då kan han stolt 

säga att han, på samma sätt som Niila i esperanto, är självlärd. Mattis engelska ligger 

emellertid på nybörjarnivå, och fastän intresset finns är språkinlärningen inte nödvändigtvis 

problemfri. Matti omtalar engelskan som ett 

 
språk med alldeles för svagt tuggmotstånd för hårda finska käftar, så sladdrigt att bara 
flickor kunde få femmor i det, denna snigelaktiga rotvälska, dallrande och fuktig, uppfunnen 
av gyttjetrampande kustlänningar som aldrig behövt kämpa, som aldrig svultit eller frusit, 
ett språk för lättingar, gräsätare, soffpruttare, så helt utan spänst att tungan sladdrade som en 
avskuren förhud i munnen. (PV: 205) 

 
Som Palo (2005: 15) har uppmärksammat hör språk samman med manlighet. Det faktum att 

Matti här menar att endast flickor kan få högsta betyg i engelska, aktualiserar en tolkning av 

engelska språket som knapsu; ”[o]rdet är tornedalsfinskt och betyder kärringaktigt, alltså 

                                                 
8 Även musiken i sig är att betrakta som ett språk, där Matti kan förmedla sådant som han inte kan uttrycka på 
andra, det vill säga verbala, sätt (Sernhede 2006: 65). 
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något som bara kvinnor håller på med” (PV: 203). Med undantag för finska sånger på farfars 

sjuttioårsdag, sjunger Matti ändå uteslutande på engelska. De feminina associationer som 

språket kan ge upphov till, gör det uppenbart att engelskan i musikutövandet formger Mattis 

mansroll (för relationen mellan musik och manlighet, se 4.2.5). 

 

4.2.4 Skapande: Att växa med musiken 
 
Precis som vid skolstarten genomgår Matti en personlig förändring, ett vuxenblivande, genom 

sitt val av musiksmak. Han upptäcker Beatles och Elvis Presley, som storasystern också 

lyssnar på: ”På något sätt kom vi varandra närmare genom musiken, hon började väl fatta att 

jag inte skulle förbli en snorunge resten av livet” (PV: 75). Tack vare musiken kan de två 

följaktligen förbättra sitt syskonförhållande. 

Den lillgamle Matti spelar skivor på storasysterns skivspelare, med och utan hennes 

tillåtelse, men vägrar nöja sig med att lyssna. Han vill spela själv och skapar därför en 

provisorisk gitarr: han ”sågade ut en gitarrliknande form ur en masonitskiva. Spikade fast en 

bräda till hals. Spände resårband till strängar. Knöt fast ett snöre så [han] kunde hänga åbäket 

över axeln” (PV: 78). Med den egentillverkade utrustningen framträder han i hemlighet i 

familjens garage, ackompanjerad av musiken i hans huvud. Niila upptäcker honom av en 

slump och pojkarna bildar en duo. Ett par veckor senare nämner Matti under en rast att han 

och Niila har startat ett popband (PV: 80), vilket leder till ett kaotiskt uppträdande på roliga 

timmen där de mimar till Elvis Presleys Jailhouse rock. Matti kommer strax därefter till insikt 

om ”sambandet mellan flickor och rockmusik” (PV: 82), en av hans troliga drivkrafter. 

Som bekant värvas slutligen trummisen Erkki och gitarristen Holgeri till Mattis och Niilas 

band. Redan efter den andra spelningen har bandet blivit mer samspelt, och dessutom har 

medlemmarna breddat sitt skapande. Efter att ha spelat covers har de nu skrivit två låtar själva 

(PV: 207): en form av osjälvständigt skapande har övergått i självständigt skapande. Perioden 

med covers, att söka efterlikna andra artister, kan ses som en invigningsfas som saknas i Skjut 

apelsinen, där huvudpersonen alltigenom skriver egna alster. Dock är han oundvikligen 

medvetet eller omedvetet influerad av andra poeter: en motsvarighet till covers på en litterär 

nivå.  

Barnet såväl som tonåringen Matti upplever en stark dragning till musikeridentiteten, men 

utan de självupptagna och okritiska drag som huvudpersonen i Skjut apelsinen uppvisar: ”Det 

lät hemskt men det kom från hjärtat, det var rått och rufsigt, precis som vi själva. Niila slog 

sina hemmagjorda riff, och jag sjöng improviserat och började känna mig som en rockstjärna” 
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(PV: 234). 9 Musikgruppen fyller för Matti ett behov av det som Sernhede (2006: 65f) 

benämner kollektiv autonomi, där ungdomar i goda vänners lag får bedriva skapande på egna 

villkor och ofta har trygga identiteter: ”Den individ som i vardagen är hotad av fragmentering 

och osäkerhet kan i rockmusikens tid och rum bli en hel varelse” (Sernhede 2006: 49). Vidare 

förser musiken Matti med alternativa ideal, som när man ”i adolescensen måste bryta sig ut ur 

vuxenberoendet och forma sin egen identitet” (Sernhede 2006: 66) kan vara nödvändiga att 

pröva.  

Dessa ideal, allt vad musikeridentiteten medför, blir en motpol till de begränsade och 

traditionella ideal som familj och skola tillhandahåller: ”Musikspelandet kan kanalisera ett 

problematiskt förhållande till prestationskrav som man inte kunnat ge utlopp för inom ramen 

för en ’normal’ karriär i t.ex. skolan” (ibid.). Mattis negativa inställning till sin akademiska 

potential (se 4.2.1) möjliggör tolkningen att musiken, liksom skrivandet i Skjut apelsinen, är 

en kompensation som kan ge ”ungdomar som vantrivs med eller misslyckas i skolan en 

reservutgång till framgång och erkännande” (Sernhede 2006: 66). Att musikspelandet i hög 

grad handlar om att bli sedd bekräftar Holgeris historia: i likhet med Matti har han suttit 

framför radion ”och i sin fantasivärld blivit den stora stjärnan, geniet, den som ensam 

förstummade publiken” (PV: 156). Detta dagdrömmeri påminner om det som huvudpersonen 

i Skjut apelsinen ägnar sig åt genom sina fantasier om läsares reaktioner (se 4.1.5). Men i 

Mattis fall stannar det inte vid fantasier: ”behovet av spegling och stärkt självförtroende i 

gensvaret från en publik” (Sernhede 2006: 65) möts i praktiken av framträdanden med bandet. 

 

4.2.5 Musiken och mansrollen 
 

Det kulturella klimat som Matti befinner sig i fordrar ett strikt åtskiljande av manliga och 

kvinnliga sysslor. Skräckscenariot för den tornedalske mannen är att av allmänheten få sitt 

beteende betraktat som knapsu. Rädslan är långt ifrån obefogad då ”mansrollen i Tornedalen 

går ut på en enda sak. Att inte vara knapsu” (PV: 203). Denna oskrivna regel om könskorrekt 

beteende tycks för övrigt gälla även hos moderna tornedalska ungdomar (Waara 1996: 132ff). 

Att definiera och utöva manlighet kan förefalla enkelt, men Matti förklarar att de sociala 

reglerna är oerhört komplicerade. Välfärden har medfört ”hundratals nya sysslor och uppgifter 

som förvirra[r] begreppen” (PV: 203): kan ”en riktig karl” exempelvis sy på en symaskin, 
                                                 
9 En rakt motsatt attityd till skapandet har Niila, som oftast anser sig vara den bästa bandmedlemmen. Trots att 
musiken rentav låter illa är han ”uppblåst och kaxig och säker på sin kommande berömmelse” (PV: 85), vilket 
påminner om den attityd som huvudpersonen i Skjut apelsinen uppvisar. 
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vispa grädde med en elvisp eller köpa hårgelé (PV: 204)? En likartad problematik uppstår när 

de nya attributen rockmusik och gitarrer (moderna fallosobjekt jämförbara med Skjut 

apelsinens monolit) ska infogas i den klassiska manlighetskategoriseringen (Karlsson 2008: 

21). 

På grund av diffusa könsgränser brottas Matti med att kategorisera musikutövandet och 

avgöra huruvida han är knapsu 10: ”Rockmusik spelas […] oftast av män. Utstrålningen är 

aggressivt manlig. En utomstående skulle därför snabbt bestämma sig för att rockmusik inte 

är knapsu” (PV: 204). Mattis resonemang ter sig rimligt, och Sernhede (2006: 66) instämmer i 

att (rock)musikspelandet traditionellt har attraherat unga män. Trots detta ingår musikalisk 

kreativitet inte i Tornedalens manlighetsnorm: ”I Tornedalen har kreativiteten mest handlat 

om överlevnad” (PV: 201). Människorna respekterar och beundrar händighet, förutsatt att 

man är snickare, fiskefanatiker eller tillhör ”de tornedalska husbyggarna” som ägnar en livstid 

åt diverse byggarbeten (ibid.). I jämförelse med sådan driftighet intar musiken en underordnad 

position: ”Mot detta måste […] ställas att det där plinkandet knappast är något riktigt arbete. 

[…] Även detta att sjunga ansågs ju omanligt, åtminstone i Pajalatrakten och i nyktert 

tillstånd” (PV: 204f). Enligt Matti har rockspelandet till och med en immanent poänglöshet: 

”Till någon nytta var det definitivt inte. Ingen såg något värde i det, inte ens vi själva. Ingen 

behövde det. Vi lekte helt enkelt, vi öppnade våra hjärtan och lät musik komma ut” (PV: 203). 

Som ett uttryck för ”behovet av autonom lek” talar Sernhede (2006: 65), intressant nog, om 

musikutövandet. 

Slutligen erkänner Matti det kvinnliga i musicerandet: ”Så då var vi väl knapsu då. För 

sluta spela kunde vi inte” (PV: 205), eftersom upptäckten av ”musikens kraft” inte tillåter 

någon återvändo (PV: 74). Likväl vill han inte identifiera sig som en kärringaktig man, och 

uppenbarligen inte heller som den andra manliga ytterligheten, nämligen macho. I ett försök 

att kombinera det manliga och det kvinnliga placerar han sig själv och Niila i ”det stora 

mellanskiktet” (PV: 204), något som är lockande utifrån Nikolajevas (2004: 129) uppställning 

av manliga och kvinnliga egenskaper. Hos Matti överväger inte det ena eller det andra: han 

besitter egenskaper som traditionellt är både manliga (aktiv, självständig) och kvinnliga 

(sårbar, emotionell). Han framträder här som den ”gränsmänniska” som Karlsson (2008: 24) 

talar om då han inte bara lever i ett geografiskt utan också i ett könsbetingat gränsland. 

                                                 
10 Begreppet knapsu och manlighetsfrågor upptar, som Palo (2005: 15) påpekar, endast männens tankevärld – 
inte kvinnornas. Mattis storasyster kallar honom aldrig för knapsu, men hade ”med tanke på den uppväxande 
pojkens osäkerhet på sin egen manlighet” (ibid.) kunnat använda det mot honom. 
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Liksom huvudpersonen i Skjut apelsinen avviker Matti från det performativa genuset 

genom att ägna sig åt något ytterst kvalitativt. Det musikaliska skapandet övergår förvisso i ett 

annat skapande, men faller ändå inte under kategorin manliga sysslor. Den vuxne berättaren är 

”svenskalärare i Sundbyberg med en saknad, ett vemod [han] aldrig helt lyckats bemästra” 

(PV: 237). Det framgår att han därtill är författare (PV: 52), glädjande nog med tanke på hans 

ungdoms nedslående inställning till utbildning och svenska språket (se 4.2.1 respektive 4.2.3). 

Yrkes- och identitetsvalet strider emellertid mot faderns uppfostran (PV: 177) där han inför 

sonen ”målar upp bokläsningens faror lika allvarliga som narkotika” (Karlsson 2008: 19). 

Dessa varningar för bokläsning menar Karlsson (ibid.) kan syfta till att undertrycka Mattis 

egna uppfattningar om traditioner, gemenskap och släktfejder. I förlängningen skulle sådan 

kunskap leda till att Matti genomskådar och överger sin tornedalska kultur. Sonen förväntas ju 

att följa faderns exempel och uppnå samma mål i livet: bli fysiskt stark, ekonomiskt 

självförsörjande och gifta sig (PV: 105). Men istället för att upprepa manlighetsmönstret 

bryter Matti det, och väljer i skrivandet en identitet som inte har utstakats åt honom. Som 

författare får han kombinera nytta med nöje, vilket han inte fick i barndomens musikaliska 

och för honom meningslösa lek. Tack vare skrivandet kan han på en professionell nivå bejaka 

”den lekande människa vi alla är innerst inne” (Söderberg 2010), för att använda Niemis 

formulering. 

 

5. Diskussion 
 

5.1 Skola 
 
Som relativt ung svensklärarstudent ligger minnena av min egen skolgång nära till hands. Jag 

påbörjade min gymnasie- såväl som min lärarutbildning på 2000-talet, och därför är det 

främst Niemis Skjut apelsinen som erbjuder igenkänningsmöjligheter ur både elev- och 

lärarperspektiv. Uppdelningen mellan naturvetare och esteter stämmer exempelvis väl överens 

med mina upplevelser, vilket kan antyda att Niemi har försökt ge en verklighetstrogen bild av 

dagens gymnasieskola och hur den kan forma elevens identitet. I Populärmusik från Vittula, 

däremot, åtog jag mig att studera skildringar av 1960-talets grundskola som jag saknar 

personlig erfarenhet av. Istället är jag här hänvisad till en enskild författares skolskildring, 

vars sanningshalt och allmängiltighet man kan, och bör, ifrågasätta. 
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Det faktum att jag brister i erfarenhet vad gäller 1960-talets grundskola kan givetvis ha 

fått mig att dra förhastade slutsatser om denna. Eftersom inga exakta årtalsangivelser 

förekommer i Populärmusik från Vittula, är det till exempel inte oproblematiskt att avgöra när 

Lgr 62 är i bruk och när Lgr 69 tar vid. Det är i varje fall högst troligt att man kan återfinna 

läroplanerna i romanen, bland annat med stöd i kontrasten mellan lågstadiets (det tidiga 

sextiotalets) och högstadiets (det sena sextiotalets) musikundervisning. Denna förmodade 

kontrast mellan musikundervisningen utifrån Lgr 62 respektive Lgr 69 får konsekvenser för 

Matti, i och med att endast den senare läroplanen lyckas främja hans identitetsutveckling. 

I Skjut apelsinen presenterar svenskläraren ett begränsat litteratururval för eleverna – ett 

urval som av hävd är att betrakta som god litteratur, tillhörande kanon. Detta kan antyda att 

han, i likhet med många lärare i svenska skolor, prioriterar bort så kallad populärlitteratur 

trots ett eventuellt elevintresse för denna. Hans pedagogiska målsättning skulle kunna vara att 

försöka undvika komfortläsning och utmana eleverna, ge dem ”nåt att bita i” (SA: 47) som 

han uttrycker sig om Sartres verk. Ambitionen behöver å andra sidan inte vara fullt så god och 

pedagogisk: motivet bakom hans litteraturval kan mycket väl vara hans personliga, estetiska 

smak som röjer en åtskillnad mellan en högre, det vill säga en finare, och en lägre kultur. En 

sådan motsättning mellan högt och lågt kan man ana även i Populärmusik från Vittula där 

populärmusikens inträde, det som eleverna verkligen attraheras av, leder till lärarkonflikter i 

skolan. Att som elev påtvingas de höga genrerna, antingen inom svenska eller inom musik, 

kan i värsta fall hindra den personliga identitetsutvecklingen inom skolans ramar. 

Slutligen hade jag, i egenskap av blivande språklärare, gärna sett huvudpersonen i Skjut 

apelsinen delta i svenskämnets skrivundervisning. Detta hade möjliggjort ytterligare 

nyanseringar av hans identitetsutveckling och jämförelser mellan skrivandet under och 

utanför skoltid; det hade öppnat för ett språkdidaktiskt angreppssätt vid sidan av ett 

litteraturdidaktiskt. Inte heller får den namnlöse, till skillnad från Matti, någon lärares 

synpunkter på sitt skapande – en respons som han sannolikt hade gynnats av. 

 

5.2 Språk 
 
De två huvudpersonerna befinner sig i livets början, men lever språkligt sett på ytterst olika 

villkor. Därför kan man inte förvänta sig att denna aspekt av identitetsutvecklingen ska te sig 

likartad i romanerna, och just de språkliga jämförelserna uppfattade jag som mest utmanande i 

analysen. Närheten till vuxenblivandet i Skjut apelsinen gör att huvudpersonens tankar upptas 

av språkliga frågeställningar som tvingar fram personliga ställningstaganden. I Populärmusik 
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från Vittula kan man av åldersmässiga orsaker inte kräva sådana ställningstaganden av barnet, 

och senare, den nyblivne tonåringen Matti. Dessutom befinner sig Matti i en flerspråkig miljö, 

som får identitetsutvecklingen i Populärmusik från Vittula att framstå som mer komplicerad. 

Med tanke på Tornedalens flerspråkighet kan man tro att språkfrågor ska genomsyra 

Populärmusik från Vittula, men enligt min mening får dessa anmärkningsvärt lite utrymme. 

Om man vill läsa om språkproblematiken i Tornedalen och fördjupa sig i fiktiva skildringar 

av denna, är romanen inte den ultimata för att uppnå syftet. Givetvis är språkproblematiken 

närvarande, men på samma sätt som skolmassakrerna inte är huvudtemat i Skjut apelsinen 

(Söderberg 2010) vill jag mena att språkproblematiken inte är huvudtemat i Populärmusik 

från Vittula. Den är snarare en del av ett större sammanhang och är inte mer än en av många 

komponenter i identitetsutvecklingen, ett av romanens många motiv om man så vill. Mer 

framträdande på en tematisk nivå är istället motsättningarna mellan Norrland och resten av 

Sverige, där konflikten mellan prestigespråket svenska och minoriteternas språk finska 

och/eller meänkieli ingår. 

Det personliga, kreativa och nyskapande språkbruket, precis som den språkligt 

revolutionära attityden, förekommer inte hos Matti i närmelsevis lika hög grad som hos 

huvudpersonen i Skjut apelsinen. Anledningen är troligen att Skjut apelsinen har ett starkare 

metafiktivt inslag. Romanen är en bok om skrivandet och fungerar som en självbiografisk 

berättelse vilket ökar autenticiteten (Hellsten 2011: 15f). Personligen skulle jag vilja hävda att 

det nyskapande språkbruket i Populärmusik från Vittula snarare ligger på berättarnivå; det är 

ofta den vuxne berättaren och inte huvudpersonen Matti som bidrar med humoristiska och 

träffande beskrivningar. Ytterligare en anledning till att språkliga funderingar inte dominerar i 

Mattis värld kan vara faderns antilitterära uppfostran, som självfallet inte resulterar i en 

’litterär’ identitet hos den unge sonen. 

 

5.3 Skapande 
 
Då man studerar den namnlöse huvudpersonens skapande, och till viss del även Mattis 

skapande, i förhållande till Sernhedes (2006) resonemang och därtill psykologiska 

förklaringar till adolescensens skapande, framstår en verklighetstrogen bild av den 

identitetssökande tonåringen. Återigen kan detta ses som ett bevis på Niemis förmodade 

önskan att realistiskt skildra skolungdomens vardag. I ett par intervjuer röjer Niemi för övrigt 
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just en medvetenhet om ungdomars levnadsvillkor och en ännu inte bleknad uppfattning om 

sin egen ungdomstid (Boström 2010, Söderberg 2010).  

Sernhede (2006: 66) menar att musiken, och med säkerhet skapandet i en vidare 

bemärkelse, kan erbjuda tonåringar som misslyckas i skolan en reservutgång till framgång. I 

Mattis fall framgår det att han kämpar med skolans uppgifter, åtminstone under lågstadiet, och 

av hans inställning till utbildning kan man dra slutsatsen att han inte är en högpresterande 

elev. Eftersom han senare i livet blir både lärare och författare står det klart att han besitter 

akademisk potential, men saknade motivationen för studier under sin ungdomstid. Med andra 

ord fann han sig inte till rätta med identiteten som den studiemotiverade eleven, utan var 

snarare den kreativa, skapande eleven som överskattade sin musikaliska talang samtidigt som 

han underskattade sin språkliga och litterära. 

Att placera den namnlöse huvudpersonen i Sernhedes (ibid.) grupp av tonåringar som 

misslyckas i skolan är inte självklart, eftersom det råder osäkerhet angående hans gymnasiala 

prestationer. Även om huvudpersonen är en kvalitativ elev på ett kvantitativt program, och 

därmed upplever tristess i skolan, medför detta inte automatiskt ett misslyckande. I romanen 

finns dessvärre inte några avslöjande faktorer så som betyg som skulle kunna avfärda eller 

bekräfta ett så kallat misslyckande. Det närmaste en bedömning som han kommer är under 

redovisningen av Sartres verk, där svenskläraren berömmer hans insats som ”[f]aktiskt 

mycket bra” (SA: 154). Omdömet antyder att läraren inte har väntat sig en sådan bra 

framställning av sin elev, vilket är förståeligt eftersom huvudpersonens inte alltid goda 

uppförande kan få läraren (och läsaren) att göra en negativ bedömning baserad på fördomar. 

Att uppförande och betyg inte alls behöver sammanfalla är knappast nödvändigt att påpeka: 

det är svårt, för att inte säga omöjligt och över huvud taget inte önskvärt, att bilda sig en 

uppfattning om huvudpersonens betyg grundad på hans beteende. Kanhända försöker Niemi, 

genom att låta huvudpersonen göra bra ifrån sig, visa att det bakom en kaxig fasad kan finnas 

en högpresterande elev, som, under gynnsamma förutsättningar, plötsligt kan briljera i skolan 

likväl som i skapandet. 

 
 

6. Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats var att belysa och i viss utsträckning jämföra de manliga 

huvudpersonernas identitetsutveckling i två romaner av Mikael Niemi: Skjut apelsinen (2010) 

och Populärmusik från Vittula (2000). Identitetsutvecklingen studerades delvis ur ett 
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genusperspektiv samt utifrån kategorierna ’skola’, ’språk’ och ’skapande’ i form av 

huvudpersonernas fritidsintressen. I den första kategorin ingick skildringar av den kulturella 

skolmiljön (2000-talets gymnasium i Skjut apelsinen och 1960-talets grundskola i 

Populärmusik från Vittula) samt undervisningssituationer i svensk- och musikämnena. Den 

andra, språkliga kategorin medförde i Skjut apelsinen studier av skriftspråksanvändning, 

medan den i Populärmusik från Vittula främst innefattade den flerspråkiga miljöns och 

främmande språks betydelse för identitetsutvecklingen. Skapandet, den tredje och sista 

kategorin, berörde poesiskrivande i Skjut apelsinen och musicerande i Populärmusik från 

Vittula. 

På båda skolorna bestäms huvudpersonernas identiteter av det kulturella klimatet. När den 

namnlöse huvudpersonen i Skjut apelsinen som manlig naturvetare avviker från programmets 

kodex, upplevs han vara en feminin flummare, en estet. Huvudpersonen Matti i Populärmusik 

från Vittula får i sin tur redan som sjuårig lågstadieelev en social stämpel: lärarinnan delar in 

klassen i skrivkunniga och icke-skrivkunniga elever, eller snarare i en grupp med hög 

respektive låg status, där Matti hamnar i den senare. 

Två centrala, men helt olika, lärarpersonligheter framträder i romanerna. I Skjut apelsinen 

lyckas huvudpersonens nedlåtande svensklärare inte särskilt väl med att väcka läslust. Till 

skillnad från denne är Mattis musiklärare pedagogiskt sett mer framgångsrik. Han bejakar 

Mattis fritidsintresse, det vill säga (populär)musiken, och främjar hans identitetsutveckling 

genom att bedriva sin undervisning i enlighet med Lgr 69. 

Den namnlöse ser det som sin uppgift att förnya språkbruket; han är en språklig innovatör 

och revolutionär. Paradoxalt nog speglar hans dikter inte alltid denna hållning, vilket förvisso 

kan bero på en önskan om att vara enkel i sitt stilistiska uttryck. Mattis tankar upptas inte av 

språkfrågor, men han får hjälp av sin kompis Niilas kunskaper i esperanto för att vidga sina 

kulturella vyer. Dessutom anar man att meänkielin och/eller finskan faller sig mer naturlig för 

Matti än svenskan, och lågstadiets läs- och skrivundervisning blir en kamp. På mellanstadiet 

är Matti mer motiverad för att lära sig engelska, som är musikens språk och ett nödvändigt 

medel i hans sökande efter musikeridentiteten. 

Båda huvudpersonerna ägnar sig åt skapande fritidsintressen som omgivningen, mer eller 

mindre uttalat, bedömer som kvinnliga. Den namnlöses skrivande förblir tämligen hemligt, 

men det förekommer exempel på att detta inte är passande för en manlig naturvetare som 

förväntas ägna sig åt kvantitativa (manliga) istället för kvalitativa (kvinnliga) aktiviteter. 

Mattis musicerande, å andra sidan, döms offentligt ut som ett rentav kärringaktigt och onödigt 

tidsfördriv. Dock fyller skapandet, i huvudpersonernas fall, antingen medvetna eller 
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omedvetna funktioner. Matti upplever kollektiv autonomi genom att spela i ett band, och 

skapandet tycks utgöra pojkarnas reservutgångar till framgång. Samtidigt testar de alternativa 

ideal som motpoler till familjens och samhällets ideal. Mattis musikaliska skapande övergår 

med tiden till ett språkligt sådant, och därmed bryter han mot faderns förväntningar. Genom 

skapandet tar huvudpersonerna alltså avstånd från allmänna förväntningar och avviker från 

det performativa genuset. Det är befogat att tala om ett vuxenblivande tack vare poesin och 

musiken, ett mod att fatta egna beslut trots omgivningens oförståelse. 
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