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Abstract 

I denna uppsats undersöks hur temat döden och problematiken kring denna skildras i Jenny 

Downhams Before I die (2007) och Bjørn Sortlands Kva tåler så lite at det knuser om du seier 

namnet på det? (2007). Uppsatsen syftar till att undersöka och jämföra romanernas skildringar 

av döden i fråga om exempelvis olika strategier att hantera mötet med döden och de 

mognadsprocesser som insikten om döden innebär för personerna i romanerna. Romanerna 

analyseras genom en närläsning med fokus på bland annat motiv som insikt, känslor, tro, 

kärlek och sexualitet.  

Undersökningen visar att skildringarna av döden och sjukdomen är att betrakta som 

realistiska, och att döden skildras direkt och relativt utförligt. Olika sätt att hantera insikten 

om döden skildras, som till exempel humor, tro och kärlek. De skillnader som kan urskiljas i 

skildringarna kopplas i viss mån till olikheter i språk och berättarteknik mellan de två 

romanerna. Insikten om döden kan i båda böckerna tolkas som en påverkan för 

mognadsprocesser hos personerna i romanerna. I romanerna kan även utläsas ett budskap som 

förmedlar visst hopp och livsglädje, särskilt beträffande den starka bild av kärleken som 

skildras.  

Slutsatsen är att döden skildras relativt komplext i båda de undersökta romanerna, vilket 

följer ungdomslitteraturens utveckling mot mer komplexa skildringar av svåra ämnen. Det går 

även att konstatera att båda romanerna passar väl in i genren litteratur för unga vuxna. 

 



Innehållsförteckning 

 

Inledning       

Syfte och frågeställningar    1 

Bakgrund och material     1 

Presentation av romanerna     3 

Tidigare forskning, teori och metod    3 

 

Undersökning 

Skildringar av sjukdomen och döden    5 

Skildringar av att möta och hantera döden   8 

Insikten om döden     8 

Känslor inför döden     12 

Att tala om sjukdomen och döden    16 

Sätt att göra döden mindre skrämmande    18 

Religion och tro     19 

Kärlek och sexualitet     20 

Konsekvenser av insikten     22 

Romanernas budskap     25 

 

Slutdiskussion     27 

 

Käll- och litteraturförteckning    29



 1 

Inledning 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur döden och problematiken kring denna skildras i 

Jenny Downhams Before I die (2007) och Bjørn Sortlands Kva tåler så lite satt det knuser om 

du seier namnet på det? (2007), främst med avseende på hur personerna i romanerna 

utvecklas i fråga om insikten om döden, och den mognadsprocess detta innebär. I detta läggs 

tonvikten på en undersökning av olika strategier att hantera mötet med döden, och av olika 

motiv som insikt, hantering, känslor, tro, kärlek och sexualitet. 

För att uppnå uppsatsens syfte ställs frågor till materialet, som: på vilket sätt skildras 

sjukdomen och döden?, hur skildras insikten om döden, och vilka sätt att hantera denna insikt 

och mötet med döden skildras?, hur skildras konsekvenserna av insikten i fråga om 

personernas utveckling? och: hur ser böckernas budskap ut?  

 

Bakgrund och material 
 

Döden har inte alltid varit ett självklart ämne i den moderna ungdomsboken. Under tiden efter 

världskrigen blev det något av ett tabuämne, men en förändring började ske i slutet 1960-talet, 

och gamla tabugränser bröts i mycket under 1970-talet, då ämnen som bland annat sex, men 

även död trängde in i ungdomsboken.1  

I Gunnel Beckmans Tillträde till festen (1969), som handlar om den unga Annika som fått 

veta att hon är döende i leukemi, var, för första gången i den moderna ungdomsromanen, 

döden och den personliga upplevelsen av dödsskräcken huvudmotivet.2 Existentiella frågor 

kom sedan att bli vanligare under 1980-talet.3 Mer psykologiskt nyanserade porträtt av 

individer förekom också allt oftare.4 I nyare ungdomslitteratur återkommer många teman, men 

varieras och vinklas på nytt sätt. Exempel på sådana ämnen är skildringen av den unga 

människans mognadsprocess, hennes identitetssökande och hennes förhållande till det 

motsatta könet.5  

                                                 
1
 Lena Kåreland, Möte med barnboken: Linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur, Skrifter 

utgivna av Svenska barnboksinstitutet, nr 50, 2 rev. uppl (Stockholm 2001), s. 120; Skarðhammar, Anne-Kari, 

”Livs- og dødsfilosofi i tre norske barne- og ungdomsbøker”, i Børnelitteratur: Læsninger og undervisning 

2003, red. Erik Skøtt Andersen et al. (Frederiksberg 2003), s. 11. 
2
 Kåreland, s. 120; Toijer-Nilsson, Ying, ”Att ge ord åt känslor – om identitetskriser i ungdomsboken ” i 

Ungdomsboken. Värderingar och mönster, red. Vivi Edström & Kristin Hallberg (Stockholm 1984), s. 114. 
3
 Kåreland, s. 123. 

4
 Lars Furuland et al., Ord och bilder för barn och ungdom III – Ungdomslitteraturen. Historik, kommentarer, 

texturval (Stockholm 1994), s. 292. 
5
 Kåreland, s. 130. 
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Svenska barnboksinstitutets (förkortat Sbi) årliga bokprovningar ger en bild av 

ämnesutvecklingen inom barn- och ungdomslitteraturen. I rapporterna från bokprovningarna 

under 2000-talet kan utläsas en utveckling mot tyngre ämnen. För år 2003 nämns ämnen som 

sjukdom, död och cancer, och man menar att ungdomsböckerna är fyllda av mörka inslag. År 

2007 tas även trenden om mammor som dör upp.6 

Helene Ehriander menade år 1999 att gränsen mellan litteratur för ungdomar och litteratur 

för vuxna inte längre var tydlig, utan att trenden med en mer oklar gräns, som börjat under 

1980-talet, hade fortsatt under 1990-talet.7 Även enligt Lena Kåreland är gränsen mellan 

ungdomsbok och vuxenbok svår att dra.8 Denna utveckling tycks även ha fortsatt under 

2000-talet; skillnaderna har allt mer suddats ut. I rapporten från Sbi:s bokprovning för år 2004 

togs den nya genren litteratur för unga vuxna upp, och man menade att ”Flera av 

ungdomsböckerna befinner sig i gränslandet mellan ungdomsbok och vuxenbok.”9 I 

bokprovningen för år 2008 uppmärksammades genren igen, och att just detta gränsland 

mellan ungdomsbok och vuxenbok blir alltmer intressant. Enligt rapporten kretsar handlingen 

i dessa böcker oftast kring äldre tonåringar, de har ”ett tilltal, en intrig och en avancerad form 

som passar både tonåriga läsare och vuxna”, och förlagen tycks förorda en mer obestämd 

målgrupp.10 Internationellt benämns läsargruppen unga vuxna som young adults, förkortat 

YA. I Sbi:s rapportering tas Before I die upp som ett exempel på en sådan bok, och det finns 

anledning att betrakta Kva tåler så lite at det knuser om du seier namnet på det? som 

ytterligare ett exempel ur samma genre. De två romaner som är föremål för denna 

undersökning kan alltså ses som exempel på samma typ av litteratur, utgivna så sent som år 

2007, och även båda nyligen översatta till svenska, vilket gör dem intressanta föremål för en 

undersökning. Valet av just dessa böcker motiveras även av att de båda har döden som 

huvudmotiv, med en ung människas förestående död i sjukdom i centrum. Kärleken är också 

ett viktigt tema i båda romanerna. En jämförelse mellan dem är intressant eftersom de skildrar 

två olika perspektiv på samma tema, då det i det ena fallet är huvudpersonen som är döende, 

och i det andra fallet är huvudpersonens älskade. Det kan även vara intressant att romanerna 

har en manlig och en kvinnlig huvudperson. 

                                                 
6
 Rapporterna från Sbi:s bokprovningar för år 2003 och år 2007. 

7
 Helene Ehriander, ”Recent trends in Swedish youth literature”, Bookbird, årg. 34, 1999:4, s. 18. 

8
 Kåreland, s. 116. 

9
 Rapporten från Sbi:s bokprovning för år 2004. 

10
 Rapporten från Sbi:s bokprovning för år 2008. 
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Presentation av romanerna 
 

I Jenny Downhams Before I die är berättaren och huvudpersonen 16-åriga Tessa som är 

döende i leukemi. Tessa bor med sin pappa och sin lillebror Cal, mamman har varit 

frånvarande under delar av Tessas barndom, men lever sedan hon blivit sjuk i närheten. Tessa 

har behandlats för sjukdomen i fyra år, och romanens handling tar sin början i slutet av 

sjukdomsförloppet; det är ungefär två månader sedan sjukhuset ”officiellt gav upp”, och hon 

har några månader kvar att leva. En bit in i handlingen får Tessa besked om att utvecklingen 

går fortare än man tidigare trott. Tessa har en skrivit en lista på saker hon vill göra innan hon 

dör, och får hjälp av kompisen Zoey med att förverkliga dessa. Hon inleder en kärleksrelation 

med den några år äldre grannkillen Adam, som blir mycket viktig för Tessa under tiden fram 

till att hon dör. Boken slutar med Tessas död. 

I Bjørn Sortlands Kva tåler så lite at det knuser om du seier namnet på det? är 

huvudpersonen Markus, som är 19 år gammal och lever ett ganska ensamt och till synes 

innehållslöst liv. Han träffar och inleder en kärleksrelation med 24 år gamla Ingrid, som 

behandlas för cancer. Det dröjer ett tag innan Markus inser att Ingrid är döende. I takt med att 

kärleksrelationen fördjupas förvärras Ingrids tillstånd, och hon får besked om att 

behandlingarna inte längre ger effekt. I slutet av bokens sista del dör Ingrid. 

 

Tidigare forskning, teori och metod 
 

Det finns en relativt omfattande forskning som ur olika perspektiv berör olika aspekter kring 

frågan om döden i barn- och ungdomslitteratur. Roberta Seelinger Trites behandlar i 

Disturbing the universe: Power and repression in adolescent literature (2000) bland annat 

sambandet mellan döden och mognande hos personerna i ungdomslitteraturen.11 Hon 

analyserar även kopplingen mellan diskursen kring död och diskurserna kring sex och kring 

självständigheten från föräldrarna. Vissa av de teorier som presenteras i denna analys får 

anses vara relevanta för denna uppsats undersökning. Även Trites resonemang kring begrepp 

som ”Being-towards-death”, med utgångspunkt i Heideggers teorier, och diskussionen kring 

det motiv hon benämner ”tragic loss of innocence” används i analysen. 

Lena Kjersén Edman genomför i ”En undersökning av tillvaron: Gunnel Beckmans 

ungdomsroman Tillträde till festen” i sammanläggningsavhandlingen I ungdomsrevoltens tid: 

Svensk ungdomsbok och dess mottagande åren kring 1968 (1990) en genomgripande 

undersökning av en tidig skildring av en ung människas möte med döden, och en jämförelse 

                                                 
11

 Roberta Seelinger Trites, Disturbing the universe – power and repression in adolescent literature (Iowa City 

2000). 
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med denna kan vara relevant.12 I artikeln ”Döden i barnboken – förr och nu” i Opsis Kalopsis 

(2003) behandlar Kjersén Edman Tillträde till festen, men även andra exempel ur både svensk 

och utländsk barn- och ungdomslitteratur för att presentera en översikt över den historiska 

utvecklingen.13 

Helene Ehriander diskuterar i artikeln ”Recent trends in Swedish youth literature” (1999) 

hur ämnesval och berättarteknik förändrats i ungdomslitteraturen, och hur man skriver om 

bland annat döden, vilket ger en bild av den utveckling som de romaner som analyseras i 

denna uppsats tänks ingå i. I ”Ungdomsböcker om döden – en spegel av vår tid” i Nordisk 

blad (2001) behandlar Ehriander utifrån svenska och utländska exempel böcker med döden 

som tema, för att visa hur de speglar sin tids ungdomar och deras identitetsbyggen.14 

 

De två romaner som valts ut för denna uppsats undersökning analyseras genom en närläsning 

med fokus på motiv som exempelvis kärlek, sexualitet och tro, i relation till temat döden. 

Romanerna analyseras utifrån bland annat de frågor som presenterades i uppsatsens första 

avsnitt. Metoden som används är även komparativ, då romanerna jämförs med avseende på 

likheter och skillnader i fråga om skildringarna av de analyserade motiven. Resultatet av 

undersökningen jämförs även med resultat från tidigare forskning om andra exempel på 

ungdomslitteratur som berör ämnet. Utifrån den tidigare forskningen hämtas även teoretiska 

utgångspunkter som tillämpas i analysen. 

                                                 
12

 Lena Kjersén Edman, I ungdomsrevoltens tid. Svensk ungdomsbok och dess mottagande åren kring 1968, Acta 

Universitatis Umensis, Umeå Studies in the Humanities, 95 (diss. Umeå 1990). 
13

 Lena Kjersén Edman, ”Döden i barnboken – förr och nu”, Opsis Kalopsis, årg. 18, 2003:1. 
14

 Helene Ehriander, ”Ungdomsböcker om döden – en spegel av vår tid”, Nordisk blad, årg. 9, 2001:9. 
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Undersökning 

 

Skildringar av sjukdomen och döden 
 

Ingrids sjukdom beskrivs utifrån Markus perspektiv, då det är han som är fokaliserad. Detta 

ger att beskrivningarna av de fysiska symptomen är färgade av Markus känslor för Ingrid, 

vilket blir tydligt i exempel som: ”Ho er nesten alltid mørk rundt augene. Ho er så pen.” och: 

”[…]ho har store, mørke ringar rundt augene, men han har ikkje sett at ho bruker sminke. Ho 

er så fin.”15  

I Before I die är förhållandet det motsatta. Här är Tessa fokaliserad, och beskriver 

sjukdomens fysiska påverkan ur sin egen synvinkel. Hon föreställer sig till exempel hur Adam 

uppfattar henne, när han inte hör av sig efter deras första kyss: “My bones poke through my 

skin, I’ve got purple blotches under my eyes, and I’m definitely beginning to smell weird. 

Adam’s probably still washing his mouth out.”16 I ett annat exempel beskriver hon Adams 

blick som chockad, och tänker att han ser henne som “a pile of bones covered in cling film”.17 

Utifrån Tessas tankar får läsaren en detaljerat skildrad förstahandsinformation om det som 

rör sjukdomen, som exempelvis en utförlig beskrivning av en blodprovtagning.18 Dessa kan 

framstå som (förment) objektiva, men i vissa fall framgår Tessas inställning till sjukdomen 

och sin kropp tydligt, till exempel när hon beskriver sig själv: ”Today, my hips are sharp and 

my ribs shine through my skin. I’m retreating, ghost-like, away from my self.”19 

Döden beskrivs i Before I die genom Tessas tankar relativt direkt, med konkreta termer 

och på ett sätt som kan klassas som osentimentalt. När hon i sina tankar beskriver hur hon av 

barmhärtighet dödar en mus som fastnat i en av pappans kackerlacksfällor genom att dränka 

den i en glassförpackning fylld med vatten, skildras det brutalt rakt på sak: ”I dunked the 

mouse in and held it down with a wooden spoon. It looked up at me, amazed, as it struggled 

to breathe. Three tiny air bubbles escaped, one after the other.”20 Detta exempel kan ses som 

en parallell till skildringen av döden i stort. Även Tessas tankar när hon väntar på Zoey på 

abortkliniken kan illustrera detta: ”It’s so tangible, being and not being. I’m here. Soon I 

won’t be. Zoey’s baby is here. Its pulse tick-ticking. Soon it won’t be. And when Zoey comes 

out of that room, having signed on the dotted line, she’ll be different. She’ll understand what I 

                                                 
15

 Bjørn Sortland, Kva tåler så lite at det knuser om du seier namnet på det? (Oslo 2007), s. 49 resp.s. 68. 
16

 Jenny Downham, Before I die (London 2008, första uppl. 2007), s. 180. 
17

 Ibid., s. 260. 
18

 Ibid., s. 106. 
19

 Ibid., s. 33. 
20

 Ibid., s. 179. 
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already know – that death surrounds us all.”21 Senare, vid en trafikolycka, återkommer hon till 

samma konstaterande: ”It’s so tangible. Being and not being.”22 

När Tessa får en infektion och är nära att dö så skildras nära döden-upplevelsen mycket 

levande. Tessa liknar döden vid något som klöser sig upp på hennes bröst och slår sig ner där. 

Språket är rakt och innehåller inte direkt några förskönande element: ”I didn’t know it would 

hurt this much. I didn’t know that everything good that’s ever happened in my life would be 

emptied out by it.”23 Tessas smärta och rädsla skildras genom att språket förändras. Med en 

teknik som liknar stream of consciousness illustreras hennes snabba tankeflöde, vissa stycken 

saknar även skiljetecken och komplett meningsbyggnad: “it’s happening now and it’s really 

really true and however much they all promise to remember me it doesn’t even matter if they 

do or not because I won’t even know about it because I’ll be gone”24 

I slutet av boken, när Tessas död närmar sig, blir kapitlen kortare, och formen delvis 

annorlunda. Den stream of consciousness-liknande tekniken intensifieras på de sista sidorna, 

som består av minnesfragment i Tessas tankar och det hon uppfattar av vad hennes anhöriga 

säger till henne och av lösryckta delar av dialog mellan dem. Hennes tankar rör sig 

fortfarande mycket kring döden:  

 
when I was four I almost fell down the shaft of a tin mine and when I was five the car rolled over 

on the motorway and when I was seven we went on holiday and the gas ring blew out in the 

caravan and nobody noticed 

 

I’ve been dying all my life
25

  

 

Denna berättarteknik kan liknas vid den som används för att skildra Annikas panik- och 

sorgereaktioner i Tillträde till festen, vilken enligt Kjersén Edman illustrerar hur ”Tankarna 

och associationerna rör sig enligt medvetandeströmmens okontrollerade flöden”, med hjälp av 

sprängd syntax och nästan total avsaknad av skiljetecken.26 Kjersén Edman menar att denna 

teknik ”omedelbart och expressivt avslöjar hennes desperation i nu-situationen”, vilket kan 

sägas stämma även i skildringen av Tessas möte med döden. 

I ungdomsböcker, till skillnad mot i barnböcker, menar Seelinger Trites att ”death occurs 

onstage”, det vill säga att dödsfallet inte endast återberättas, utan att ”Death in the YA novel 

                                                 
21

 Downham, s. 181 f. 
22

 Ibid., s. 267. 
23

 Ibid., s. 253. 
24

 Ibid. 
25

 Ibid., s. 316. 
26

 Kjersén Edman, 1990, s. 35. 
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is far more immediate”.27 Seelinger Trites tar upp exempel som visar på att döden och det som 

omger den, som begravningar, beskrivs direkt, med avseende på både innehåll och språk. 

Berättandet är resolut och obevekligt och ryggar inte tillbaka från döden. Här framhålls även 

att läsaren därmed inte, till skillnad från i böcker för yngre barn, skyddas från döden av det 

filter som ett mer indirekt berättande ger.28  

Tessas död kan sägas vara skildrad så onstage som är möjligt. Läsaren får alla detaljer 

kring hennes sjukdomstillstånd och själva dödsfallet, och Tessas eget språk och sätt att 

resonera kring det som rör döden kan, som tidigare nämnts, också beskrivas som direkt. 

Läsaren får här även vara med genom själva dödsögonblicket och dela den allra sista tanken. 

Dock är det värt att uppmärksamma att eftersom Tessa är (jag-)berättare och internt 

fokaliserad är det just hennes upplevelse av döden som förmedlas, och läsaren får ingen 

beskrivning av hennes död utifrån, och heller ingen information om vad som händer efteråt. 

Fokaliseringen av Tessa ger att eftersom hon inte hör, uppfattar eller förstår allt som händer 

kring henne under den sista tiden, så får läsaren heller inte denna bild, utan i stället är det 

skildringen av Tessas inre som är det centrala. 

Ingrids död återberättas däremot genom Markus synvinkel. Eftersom Markus är 

fokaliserad, och sover under själva dödsögonblicket, så får läsaren ingen förstahandsskildring 

av detta. Markus orkar heller inte tänka på detaljerna kring Ingrids död: 

 
Han har heile tida prøvd å vera klar. 

Men han er ikkje klar. Han søv då det skjer. Ho berre vaknar ikkje ein morgon. Mora seier at 

legen seier det er for tidleg å vera sikker, men ho døydde mulegvis av lungeemboli. 

Men han vil ikkje høyra om medisinske ting. Døden kom då vi begge sov, ville ikkje forstyrra 

oss, prøver han å tenkja. Men det er berre tull uansett å tenkja noko som helst om døden no. Døden 

fortener det ikkje.
29

 

 

Själva skildringen av döden är långt ifrån så utförlig som i Before I die, vilket kan ha att göra 

med att den döende inte är berättare eller huvudperson, men även med romanens språk och 

form i övrigt, som kan sägas kännetecknas av ett återhållsamt och mindre utförligt 

skildringssätt, men även här kan skildringen av döden dock klassas som obeveklig och direkt. 

Skildringen är i båda böckerna realistisk, vilket stämmer in på vad Ehriander beskriver 

som den stora realismen i moderna ungdomsböcker om döden, som hon menar kännetecknas 

                                                 
27

 Seelinger Trites, s. 120. 
28

 Ibid. 
29

 Sortland, s. 117. 
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av det är vår verklighet som är i centrum.30 Den verklighet som beskrivs här är den som 

författare och läsare själva lever i, och den skildras i stort sett utan förskönande element.  

 

Skildringar av att möta och hantera döden 
 

Insikten om döden 
 

Insikten om döden är ett centralt motiv i båda romanerna. De olika personerna har delvis olika 

sätt att hantera denna insikt och delvis olika inställningar till den rådande situationen och 

tiden som är kvar.  

Tessas inställning till döden skildras inte som helt okomplicerad. I början av bokens 

handling är hon negativt inställd till det mesta, vilket bland annat skildras genom hennes bråk 

med pappan, som önskar att hon skulle vara mindre cynisk och mer positiv, vilket Tessa 

reagerar på genom att kommentera: ”It’s like I’m not dying properly.”31 Hon bränner även upp 

gamla dagböcker, krya på dig-kort, foton och liknande, och kommenterar på ett sätt som kan 

tolkas som just cyniskt att ”Four years of pathetic optimism burns well”.32 En viktig 

nyckelscen som skildrar en förändring i Tessas inställning till situationen, är när hon befinner 

sig hos läkaren för att få veta att cancern spridit sig till spinalvätskan. Innan hon fått beskedet 

förväntar hon sig dåliga nyheter, och känner en impuls att gå därifrån, hon tänker: ”If I don’t 

listen, then I won’t know what he’s going to say, and maybe then it won’t be true.”33 Hon 

sitter dock kvar och får höra läkaren berätta att allt går snabbare än de tidigare trott, och 

plötsligt framträder situationen klart för henne: 

 
It’s really going to happen. They said it would, but this is quicker than anyone thought. I really 

won’t ever go back to school. Not ever. I’ll never be famous or leave anything worthwhile behind. 

I’ll never go to college or have a job. I won’t see my brother grow up. I won’t travel, never earn 

money, never drive, never fall in love or leave home or get my own house. 

It’s really, really true.
34

 

 

Insikten om realiteten i sin egen dödlighet skildras som en stark fysisk och psykisk upplevelse 

för Tessa. Den väcker en tanke hos henne, som genomborrar hela hennes kropp och fyller 

henne ”like a silent scream.” Hon inser nu att hon inte vill dö innan hon levt ordentligt, att 

hon vill leva innan hon dör, och att hon har två val, ”get on with dying”, eller ”get the list 
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back together and get on with living.”35 Att leva blir efter detta viktigt för Tessa, och listan är 

både en symbol för detta och en stark drivkraft för henne. I stunder då det känns svårt 

återkommer hon till detta: “I don’t want to spend the rest of my life huddled in a blanket on 

the sofa with my head on Dad’s shoulder. The list is the only thing keeping me going.”36 När 

hon tvivlar på Zoeys hjälp, och fruktar att det inte blir något av listan skildras hur viktig det är 

för henne genom att hon tänker: ”Is that living? Is it even anything?”37  

Efter att Tessa bestämt sig för att fortsätta leva så inser hon saker om livet och döden och 

kopplingen mellan dem, till exempel tänker hon: “As Zoey turns to face me, I realize that life 

is made up of a series of moments, each one a journey to the end.”38 Hennes förståelse av den 

egna dödligheten och maktlösheten inför den fördjupas också: ”The world will roll on without 

me. I have no choice.”39 När Tessa får beskedet att cancern har spridit sig till blodet 

konstaterar hon för sig själv: ”That’s it then.” Det slutgiltiga beskedet känns inte, som hon 

trott att det skulle, som ett slag i magen följt av en molande smärta, utan hon beskriver 

smärtan som ”sharp”, och att hon känner sig ”absolutely focused”.40  

När Tessa närmar sig döden inser hon också att sättet att hantera döden är personligt, och 

tänker: ”I want to die in my own way. It’s my illness, my death, my choice.” För Tessa 

framställs det som viktigare att ta till vara på tiden som är kvar än att försöka förlänga den, 

och hon väljer att lämna sjukhuset. När hon är på väg från sjukhuset skildras hennes 

uppskattning inför alla detaljer, hon njuter av saker som att gå och av luften, och hon framstår 

verkligen som fullständigt fokuserad på upplevelsen av allt omkring henne.41  

Tessas utveckling kan jämföras med vad Kjersén Edman skriver om Tillträde till festen, 

som hon menar handlar om ”en insikt som medför kaos och kris, men, efterhand också 

klarsyn och tillförsikt”.42 Hon framhåller att Annika där inser det som alltid varit sant, att 

tillvaron är en process som omfattar både liv och död, och att det är först när Annika ser sin 

kommande död i vitögat som hon intensivt kan uppleva alla nu-ögonblick.43 Kjersén Edman 

poängterar att ”även en framtid som inte är lång består av ett antal nu-ögonblick som alla har 

sitt innehåll”.44 
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Tessa resonerar vid ett flertal tillfällen över sin egen insikt, och hon skildras som medveten 

om sin egen utveckling i fråga om detta. Hon inser till exempel i och med Zoeys reaktion och 

rädsla när Tessa kör för fort, att hon och Zoey inte befinner sig på samma nivå: ”She can’t 

handle it like I can. She’s not used to it.”Och vidare: ”I’m beyond her.”45 

Adams hantering är inte fullt så komplext skildrad som Tessas, vilket kan ses som en 

effekt av att han skildras genom Tessas synvinkel. Det framstår även som att han redan har 

nått en insikt om döden, och kanske har lättare att hantera situationen på grund av detta. Från 

Tessas synvinkel skildras det som att detta beror på den sorg han och hans mamma har 

upplevt i och med hans pappas död. Hon tänker: ”I understand now why Adam’s different 

from Zoey, or any of the kids I knew at school. It’s a wound that connects us.”46 

Adam skildras först som osäker inför situationen och inför att inleda ett förhållande med 

Tessa, och menar att det inte är någon idé, men han kommer i stället att stanna hos henne trots 

att han skräms av situationen. Han skildras genom Tessas synvinkel som modig, även trots att 

hon kan se att han är rädd ibland.47 När Tessa ber honom att han inte ska låtsas att han bryr sig 

om henne så säger han att han älskar henne, att det gör mer ont än något annat han varit med 

om, men att han gör det.48 Han stannar också med henne till slutet. 

Det kan vara intressant att uppmärksamma skildringen av Tessas pappas hantering av 

Tessas sjukdom och att hon är döende. Han sätt att hantera situationen skildras snarast som att 

inte riktigt vilja inse eller acceptera den. Han söker till exempel hela tiden på Internet efter 

information om hur Tessa kan hållas vid liv, och hon menar själv att han fastnat i det första av 

sorgens stadier, förnekande.49 Vid ett tillfälle, när han pratar om att de skulle kunna skicka 

henne till ett forskningsinstitut i USA om de kunde samla in tillräckligt med pengar, så ber 

Tessa honom att sluta låtsas att hon kommer att bli bra.50 I bokens slut, under Tessas allra sista 

tid, skildras dock pappan som redo att släppa taget.  

Pappan skildras också som uppoffrande gentemot Tessa, han ställer upp för henne och 

hjälper henne i alla situationer, och låter henne få allt hon vill. Detta skildras genom hans 

beteende genom hela boken, och sammanfattas av vad Tessa skulle vilja säga till honom på 

slutet:  
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For hours you sat in hospitals and never, not once, complained. You brushed my hair like a mother 

should. You gave up work for me, friends for me, four years of your life for me. You never 

moaned. Hardly ever. You let me have Adam. You let me have my list. I was outrageous. 

Wanting, wanting so much. And you never said, ’That’s enough. Stop now.’
51 

 

För Ingrid framstår förhållandet till konsten och hennes efterforskningar i konstnären Felix 

Nussbaums liv och konst som en väg att hantera insikten om sin egen förestående död. Hon 

tycks identifiera sig med hans liv och död, och hon säger att hon känner igen sig i Nussbaums 

bilder.52 Vid ett tillfälle hamnar hon och Markus, efter att Ingrid pratat om hur Nussbaum 

utvecklade ett mer komplicerat förhållande till kärleken och började måla fler och fler murar, 

vid en oväntad mur som hindrar dem att fortsätta på en väg, varpå Ingrid börjar gråta.53 Detta 

kan eventuellt tolkas som ett exempel på hur Ingrid tolkar sitt eget liv utifrån Nussbaums 

konstnärskap. Vid ett tillfälle beskriver hon hur Nussbaum tycker att det är ”nedverdigande og 

idiotisk” att han ska dö, vilket kan ses som en skildring av hennes egen inställning till döden.54 

Genom Markus tankar skildras hennes inställning till konsten som att ”ho er så opptatt med 

desse bilda av død og vondskap at ho ikkje har godt av det”.55  

Ingrids osäkerhet inför hur hon ska hantera situationen skildras också: ”Eg er heilt amatør. 

Eg er ein nybegynnar. Eg har ikkje peiling. Eg har aldri døydd før.”56 Hennes inställning till 

sin situation och tiden som finns kvar skildras som annorlunda mot Tessas, vilket exemplet 

nedan illustrerar. 

 
– Kvifor er det så viktig med Felix Nussbaum, konsentrasjonsleirar og død? Du skal jo døy sjølv. 

Det er liksom som du diggar det, bygg opp under det, seier han. – Samanliknar du på ein måte? 

Han angrar før han har sagt ferdig setninga. 

– Du meiner at eg skulle ha sprunge barbeint rundt i ei sommareng no, skrive dikt, reist hit og dit 

i verda for å få med meg dei siste restane av ein vakker solnedgang?
57

 

 

Hon fortsätter även med att säga att det i alla fall är för sent, och jämför sitt liv med en döende 

man hon sett i film, som blivit så upptagen av att spela in en video till sina barn att han 

glömmer att leva den tid han har kvar.  

Markus sätt att hantera situationen skildras på ett till visst sätt liknande sätt som Tessas 

pappa. För Markus tar det tid innan han kan inse allvaret med Ingrids sjukdom. Han söker 

efter fakta, och när han läser en lista om de vanligaste sjukdomar folk dör av blir han lättad 
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när hennes inte finns med.58 Senare går han även igenom hennes läkemedel och fortsätter att 

kollar upp fakta om cancer på Internet.59 Han skildras som närmast desperat i sin förtvivlade 

kamp att slippa inse att Ingrid ska dö, vilket följande exempel visar.  

 
Han tenkjer igjen at han må tenkja sakleg på det, at ho kan ta feil, det er mange eksempel på at 

legar tar feil […].  

Han greier ikkje å lesa gjennom kurvene for overlevingsrating og slikt, kor stort håp det er, om 

det på ein måte kan gå over berre ein tar tida til hjelp.
60

 

 

Senare skildras samma inställning genom att han frågar Ingrid: ”– Har du ikkje ein liten 

sjanse, tjue prosent eller noko? Ti?”61 När Markus börjar inse har han fortfarande svårt att 

acceptera, och han reflekterar delvis även själv över detta. Han undrar till exempel hur lång 

tid han kommer att behöva innan han kan radera hennes nummer från sin mobil, om han 

någonsin kommer att kunna göra det.62 

Seelinger Trites beskriver “trying to understand death” som ett slags initiationsrit för 

ungdomar, och menar även att “Acceptance of losing others and awareness of mortality shape 

much of the discourse surrounding death in YA novels”.63 Denna problematik är också 

framträdande här, i båda böckerna. Att ungdomarna tvingas att hantera insikten om döden, 

och att den kan drabba både dem själva och någon de älskar, är ett centralt motiv. Intressant är 

att även en vuxen, Tessas pappa, ställs inför samma problem. Seelinger Trites menar, utifrån 

ett antal exempel, angående ungdomar som ställs inför döden att ”they experience a hightened 

awareness of what power they do and do not hold in their lives”.64 Detta stämmer in även här, 

till exempel märks det tydligt i Tessas utveckling, när hon accepterar att hon inte kan gör 

något åt sitt öde, men att hon kan påverka hur hon lever återstoden av sitt liv. 

 

Känslor inför döden 
 

Känslorna som personerna i böckerna känner inför döden beskrivs inte på något enkelt sätt. 

Markus framstår som osäker och rädd i den för honom helt nya situationen, att den han älskar 

är sjuk, och senare vetskapen om att hon kommer att dö. Han vet att ”Han er redd heile tida”.65 

Oron framställs som en värk i magen, som han förvånas över inte försvinner ens när han är 
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med Ingrid hela tiden.66 När han fått reda på att hon snart kommer att dö skildras hans 

osäkerhet inför hur han ska hantera situationen, han verkar inte veta hur han ska göra. Han är 

rädd, men han har ingen lust att ringa sina föräldrar eller sin bror. Han försöker även gråta när 

han är ensam på kvällen, men ”får det ikkje til”.67  

Ingrid, som har haft mer tid att vänja sig vid mötet med döden, säger sig inte vara rädd för 

”smertene og det, som folk ofte seier dei er redd for”, utan för det som kommer efteråt: ”For 

att eg ikkje har vore god nok likevel, for at eg har misforstått heile greia, for at eg ikkje har 

skjønt kva Gud ville eg skulle gjera, for at eg har bomma.”68 

Även Tessa är rädd, ”terrified all the time”, och när Zoey säger att det inte gör något, och 

att hon kan tänka sig hur det är, så tänker Tessa att det kan man inte när man har hela livet 

kvar.69 Även genom Tessas sjuksköterska Philippa förmedlas att det inte är fel att vara rädd. 

När Tessa frågar henne om hon tror att hon kommer att vara rädd svarar Philippa att hon inte 

tror att det finns något rätt eller fel sätt att vara, att hon själv skulle vara rädd, men att hon 

också tror att ”however you handle these last days will be exactly how it should be done”.70  

När Adam frågar Tessa om hon är rädd svarar hon att folk tror att man blir orädd och 

modig om man är sjuk, men att det inte stämmer, utan att ”Most of the time it’s like being 

stalked by a psycho, like I might get shot any second”, men även att hon ibland glömmer av 

det, som när hon varit med Adam i skogen.71  

Döden framställs alltså som något som skrämmer Tessa. När hon är nära att dö av en 

infektion försöker hon att tänka på enkla saker, men saker hon uppfattar som skrämmande 

tränger in i hennes tankar, som nakna träd och fat med aska.72 Under hennes sista tid frågar 

Cal om hon är rädd, och hon svarar att hon är rädd för att somna, att hon inte ska vakna igen.73 

Även i den allra sista stunden skildras hennes rädsla tydligt genom hennes tankar, dels bildligt 

och genom formen, men även bokstavligt och uttalat: ”I don’t want to fall. I’m afraid.”74 

Också Adam säger att han kanske blir rädd, men Tessa menar att hon vet att han är modig, 

vilket även bevisas genom hans handlingar, då han stannar kvar till slutet.75 
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Även andra känslor än rädsla skildras. En fråga som aktualiseras är hur den som kommer att 

efterlämnas ska känna. Markus uttrycker sin frustration och förtvivlan över att vara den som 

blir kvar: ”– Men det er meg det er synd på. Eg elskar deg. Du sjekkar ut, eg sit igjen som ein 

annan fortapt hurdy-gurdy-man.”76 

När Tessa får veta att Adam planerar att börja studera vid universitetet blir det svårt för 

henne att hantera. Hon reagerar med ilska genom att förstöra kläder och annat i sitt rum, och 

kasta ut sakerna genom fönstret. Ett exempel på skildringen av hennes känslor inför Adams 

handlingar i denna situation är hur hon kastar CD-skivor och DVD-filmer över staketet till 

Adams hus, och tänker att han kan spela dem för sina nya vänner vid universitetet när hon är 

död.77 När hennes pappa konfronterar henne reagerar hon aggressivt, och skriker att hon är 

trött på sin kropp och att vara fast i sängen. Det framgår hur svårt hon har att acceptera 

situationen, och här kan känslan inför döden snarast sägas vara skildrad som frustration: 

“He’s going to be here for years doing whatever he likes and I’m going to be under the 

ground in a couple of weeks!”78 Även Adams känslor inför denna situation skildras på ett 

liknande sätt, dock utan aggression, när han förklarar hur svårt det var att berätta om sina 

framtidsplaner: ”It just felt so unfair, like how come I get to have a life?” Tessa menar då att 

han inte har någon rätt att tycka synd om sig själv, och lägger snarast en skuldkänsla på 

honom: ”Don’t you dare feel sorry for yourself because you get to stay behind!”79  

Även en slags frustration eller sorg över vad man inte kommer att få uppleva skildras i 

båda böckerna, här hos Ingrid:  

 
Av og til greier eg ikkje å tenkja på alt eg ikkje får sett, seier Ingrid. – Rembrandt sine bilder i 

Eremitasje-museet, Den Kinesiske Mur, Mekong-deltaet, den store huset ved sjøen som eg ein 

gong drøymte om å få, ein plutseleg hjort i skogen, mitt eige barn som aldri vil bli født.
80 

 

Även Tessa tänker på saker hon önskar att få uppleva, och hur mycket mer hon skulle kunna 

lägga till efter att hon blivit kär i Adam: ”A joint bank account, singing in the bath with him, 

listening to him snore for years and years.”81 

Ett återkommande motiv är frustrationen över att tiden håller på att rinna ut. Markus 

tänker efter att han fått veta att Ingrid inte har lång tid kvar att ”problemet her vel uansett er 
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sjølva tida” och att ”det er lenge sidan det var for seint”.82 Han känner ett stort behov av att 

utnyttja tiden som återstår med Ingrid, vilket bland annat skildras genom att han ringer och 

säger upp sig från jobbet.83 Ett annat exempel är hur han lagar tacos och thaisoppa av 

pulvermix, för att det tar för lång tid att köpa hem alla ingredienser till de avancerade 

anrättningar han tidigare brukat laga.84  

Även Ingrid skildras som medveten om tidens begränsning. Hon säger till exempel till 

Markus: ”Eg har ikkje tid til at du behandler meg som ein pasient.”85 En frustration över att så 

mycket tid tidigare har lagts på sådant som nu framstår som oviktigt för henne skildras också, 

som i exemplet nedan. 

 
– Allt pisset eg har trudd på, seier Ingrid. – Alle dameblada eg har lest, alle smoothiesane eg 

skulle laga, alle skoa eg brukte energi på å få tak i, alle nyheitssendingane og artiklane eg trudde 

skulle få meg til å forstå, alle bokklubb-bøkene, alle timane i solarium, filmane med handling lagt 

til college-miljø, sjukehus-seriane, alle festane og kafémøta eg har sminka meg opp til, alt… 

Kjære Gud, gjorde eg noko vettig i det heile tatt?
86

 

 

Även hos Tessa skildras en känsla av att tiden måste tas till vara. Hon tänker till exempel flera 

gånger när hon ligger på sjukhuset att hon vill åka hem, att det är “too much time to lose”.87  

Även en stark frustration över orättvisan i situationen skildras i båda böckerna. När Ingrid 

blir allt sjukare beskrivs Markus reaktion: 

 
Han har ein slags stille panikk no, søv dårleg på ein ny og verre måte, er kvalm når han vaknar, det 

er lenge sidan det var slutt på dei tyrkiske pillene. Det er heilt idiotisk, han har treft ei han vil leva 

resten av livet med, så varer resten av livet berre nokre månader.
88

 

 

Även hos Tessa skildras en liknande inställning: ”To find love just as I go and have to give it 

up – it’s such a bad joke.”89 Hon tänker även: “I don’t want to be dead. I haven’t been loved 

this way for long enough.”90 

Seelinger Trites tar upp att döden i ungdomsböcker ofta skildras som “untimely, violent, 

and unnecessary”, och menar att “Part of what seems to force many adolescent characters into 

their recogniton of death’s power is the seemingly gratuitous nature of some deaths”.91 Här 

skildras inte våldsamheten i döden, även om de direkta beskrivningarna av Tessas död och de 
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i vissa fall något obehagliga och skrämmande inslagen i dessa, eventuellt kan tolkas i samma 

riktning. Döden skildras dock, även om det eventuellt inte är helt oemotsägligt, som 

meningslös, oläglig och onödig. 

 

Att tala om sjukdomen och döden 
 

Döden framstår inte som något helt enkelt eller okomplicerat ämne att tala om i någon av 

böckerna. Dock förmedlas inte direkt någon tanke om att detta skulle bero på något tabu kring 

ämnet, utan snarare framställs det som något som är svårt att prata om på grund av ämnets 

natur. Ingrid tillåts också att ta upp att det i samhället inte passar sig att må dåligt och att 

smärta betraktas som något fult.92 

I Markus fall så framstår det som att han har svårt för att prata om sjukdomen och döden 

för att han är osäker på hur han ska hantera hela situationen. När Ingrid säger att han inte vill 

prata om hennes sjukdom svarar han att det inte är så, utan att han inte vet vad han ska säga, 

eftersom det inte gör någon skillnad, men vet då själv att han ljuger.93 Senare tänker han även 

”at han burde seia noko skikkeleg om det med sjukdommen”.94 I bokens senare del framstår 

det som att varken han själv eller Ingrid vill tala om det, när han tänker att hon aldrig vill höra 

honom påpeka hur trött hon ser ut eller hur mörk hon är kring ögonen, och ”Heller ikkje at 

den venstre armen hennar liksom er blitt tjukkare enn før, for to dagar sidan oppdaga han to 

kular til”, eftersom ”Det ligg i kontrakten”.95 När Ingrid berättar att hon snart ska dö så 

framstår Markus som osäker på hur han ska reagera när han frågar om hon skojar.96 Han 

väntar även en stund, utan att veta vad han väntar på, innan han frågar om hon är helt säker.97 

Senare, när Ingrid frågar honom vad han tänker, så skildras Markus oförmåga att tala om det, 

då han tänker att vad han än säger så är det som ”ein slags desperat, men klisjéfull samtale i 

ein hospitalserie”.98 När Markus vid ett senare tillfälle frågar Ingrid om hon är rädd, och hon 

svarar att hon är rädd för att inte ha varit tillräckligt god, vet han inte hur han ska kunna svara 

henne, utan säger att ”– Dette kan eg ikkje”, och frågar om hon vill prata med en präst.99 
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När Markus och Ingrid talar om döden skildras det ofta på ett relativt avskalat sätt, vilket 

följer bokens form i stort, och dialogen mellan dem får ibland en närmast poetisk karaktär, 

som följande exempel visar. 

 
– Eg døyr før alt blir trist, seier ho. 

– Alt blir trist når du døyr, seier han.
100 

 

Det handlar också i relativt stor utsträckning om det som inte sägs mellan dem. Det lämnas 

både för Markus och för läsaren att tolka mycket angående Ingrid och döden, vilket exemplet 

nedan kan illustrera. 

 
– Du hugsar kva Emil i Lønneberget alltid sa til Alfred når dei sat og var gode venner, og Lina 

som var forelska i Alfred, sneik seg innpå, hugsar du? 

– Nei. 

– Du och jag, Alfred. Og Alfred svara: Du och jag, Emil. Du liker Kent, sant? 

– Det er eit genialt band, seier han. […] 

– Kva heiter den plata med det kule, svarte coveret? 

– Du och jag, döden.
101

 

 

Tessa tänker mycket på döden, och kan själv prata om den, bland annat tillsammans med 

Zoey och Cal. Med de vuxna framstår det dock inte som lika enkelt. När Tessa träffar en 

läkare på sjukhuset efter att ha varit nära att dö tänker hon att läkare förväntar sig att man ska 

vara artig och tacksam, men att hon inte känner för att vara finkänslig, utan frågar rakt ut hur 

lång tid hon har kvar.102 Hon vågar insistera, och tilltala läkaren med förnamn, när han tvekar 

att berätta, och motiverar detta för sig själv: ”This is my death and there are thing I need to 

know.”103 

När Philippa går igenom vad som kommer att hända under den sista tiden ser Tessa ett 

underligt uttryck i hennes ansikte, som hon beskriver som ”professional, distant”.104 Det 

framgår att det inte är ett helt enkelt och bekvämt samtalsämne heller för den som har det som 

arbete. Tessa känner sig ”blank and uncomfortable, as if she’s come to see me off at the 

station and we’re both hoping the train hurries up so we can avoid all the ridiculous small 

talk”.105 
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Sätt att göra döden mindre skrämmande  
 

För Tessa fungerar humor och att skratta som ett sätt att hantera sin svåra situation. Zoey delar 

Tessas rättframma sätt att prata om döden, och tillsammans med henne kan Tessa skämta om 

svåra saker, i följande exempel om Tessas önskningar om saker att uppleva innan hon dör. 

 
It’s not exactly Disneyland, is it? 

Did I say it was? 

I thought that was the idea. 

Not mine. 

I think your dad’s expecting you to ask for a pony, not a boyfriend. 

[…] 

Maybe a stud farm might be the answer.
106

 

 

Hur mycket Tessa uppskattar att få skratta skildras tydligt: ”It’s amazing, the sound of us 

laughing. Even though it hurts, I love it.”107 Även under sin sista tid, när hon skrattar 

tillsammans med Zoey och Adam åt en rolig historia så beskriver hon att det är ”like being 

offered a window to climb through”.108 

Även vid svåra besked använder Tessa humor för att hantera situationen. När hon fått ett 

dåligt besked hos läkaren frågar hon lite skämtsamt: ”Is that bad?”109 Vid ett annat tillfälle 

försöker hon skämta med den läkare som frågar om hon vet vad hyperkalcemi är, genom att 

svara: ”If I say no, can I have something else?”, men tänker att läkare aldrig riktigt fattar 

skämtet.110 Efter att hon varit nära att dö skojar hon med en sjuksköterska om att en fågel 

utanför fönstret är Dödens spejare, men blir bara tillsagd att inte utmana ödet.111 Det framgår 

tydligt att ämnet döden trots allt inte är ett ämne som är helt accepterat att skämta om. 

Ytterligare ett exempel på hur Tessa använder en rå humor i en jobbig situation, är när hon 

för att provocera två tidigare skolkamrater som hon mött i snabbköpet, som gör henne 

obekväm, och som har gjort Zoey upprörd, säger att hon måste gå för att hon ska hämta 

inbjudningskorten till sin begravning, och att hon tycker att det är synd att hon inte kan vara 

med själv eftersom hon tycker om fester. Hon konstaterar: ”That shuts them up.”112 Här 

använder hon alltså sin egen situation, och det faktum att det inte är ett helt passande ämne att 

skämta om, som en provokation för att hantera situationen. 
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Under Tessas sista tid är stämningen annorlunda mellan henne och Cal, de kan inte längre 

skämta lika lätt. I den situation då hon konstaterar detta, börjar Cal även att gråta efter att hon 

sagt att han kan få såga henne itu som ett trolleritrick, och Tessa vågar säga att hon älskar 

honom.113 Här kan humorn inte lindra, men det är förmodligen inte heller vad som behövs, 

utan det är just att våga närma sig allvaret och det svåra som skildras som det nödvändiga. 

Ingrid har delvis andra strategier för att få döden att verka mindre skrämmande. Efter att 

hon berättat för Markus att hon snart ska dö så säger hon att ”på tysk heiter kreft Krebs” och: 

”– Det høyrest kanskje ikkje så farleg ut?”114 När hon senare blivit sämre och ligger på 

sjukhus så återkommer hon till ämnet: ”– På svensk sa ein før at ein hadde fått kräftan, i 

staden for ord som cancer. Å ha fått kräftan høyrest meir menneskeleg ut.”115 

Under Ingrids sista tid planerar de sitt bröllop, och Markus skämtar om att han ska skriva 

en bröllopssång med dåliga nödrim. Även här framstår humorn som ett sätt att hantera en svår 

situation, men det blir även tydligt att det svåra som finns under ytan ändå är ständigt 

närvarande: ”De greier å snakka varmt, lett og humoristisk om det. Så seier ho: – Det einaste 

vi faktisk ikkje rekk, er å få barn.”116  

 

Religion och tro 
 

Frågan om religionens roll för att hantera dödsmedvetandet förekommer, men kan inte sägas 

vara central i någon av böckerna, och ingen av huvudpersonerna säger sig heller rakt ut tro på 

Gud. Markus har lite svårt för kyrkor, men tycker samtidigt att det är logiskt om Ingrid tror.117 

När han fått veta att Ingrid snart ska dö och inte finner någon trygghet i att läsa medicinska 

fakta på Internet så verkar han trots allt vilja ha något att vända sig till för att stilla sin rädsla 

och oro med, även om han är osäker på Guds existens: ”Kjære Gud, seier han, endå han ikkje 

veit om han trur på Gud.”118 

För Ingrid däremot framstår tron som viktig. Hon resonerar vid ett tillfälle kring 

syndabekännelsen, och säger att hon behöver frälsning.119 Det framgår av att hon säger sig 

vara rädd för att inte ha förstått vad Gud ville att hon skulle göra, och menar att hon då ska ha 

misslyckats, att hon ser som en högre mening med livet att följa Guds vilja.120 Det framgår 

inte klart om Ingrid alltid har varit religiös, eller om situationen hon befinner sig i har 
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påverkat hennes tro, men det faktum att Markus undrar över om hon inte längre kan ha sex 

med honom beror på att hon tycker att hon syndar, kan tyckas tala för det senare. 

I Before I die föreslår Zoey att Tessa ska pröva att tro på Gud, men Tessa tror inte, hon 

tror att han kan vara död.121 Tessa påstår även inför Philippa att hon inte tror att himlen finns: 

”I think it’s a great big lie. When you’re dead, you’re dead.”122 Detta tycks dock inte betyda 

att Tessa trots allt inte undrar över vad som kan hända efter döden. Vid ett tillfälle, när hon 

och Cal ska begrava en död fågel i trädgården, och Cal berättat om förruttnelseprocessen, 

frågar Tessa: ”What will happen to me, Cal?”.123 På slutet tänker hon även att hon kanske 

kommer att komma tillbaka som någon annan, som en tjej som Adam träffar på universitetet, 

detta eventuellt mest som ett medel för att trösta eller lugna sig själv.124 

Det finns också skildringar av Tessa som kan tolkas som att hon trots allt, i vissa fall, tror 

på någon typ av högre makt. Hon menar att hon ända sedan när hon var riktigt liten har känt 

igen tecken som tyder på att döden håller på att omringa henne, att döden finns runt omkring 

henne hela tiden.125 Hon letar också, delvis tillsammans med Cal, efter tecken som håller 

henne trygg, som de kallar ”keep-death-away spells”.126 Dessa handlar i mycket om att 

uppskatta de små detaljerna omkring sig, att hålla fast vid dem och att uppleva varje 

ögonblick.  

 

Kärlek och sexualitet  
 

Kärleken kan ses som ett i stort sett lika centralt motiv som döden i båda böckerna. I Before I 

die betonas i stor utsträckning den fysiska aspekten av kärleken. Seelinger Trites tar upp att 

diskursen kring döden i ungdomslitteraturen är nära kopplad till diskursen kring utforskandet 

av sexualiteten, och betonar kopplingen mellan sex och död, och tar upp frågan om sex som 

”a biological antidote to death”.127 Sexualiteten skildras i Before I die som en väg för Tessa att 

känna sig levande. Vid ett tillfälle säger hon till Adam att hon inte kommer att gå sönder, och 

bevisar det genom oförsiktig fysisk kontakt. När de kysser varandra första gången, och hon 

känner att hon inte kan komma Adams kropp nära nog, så skildras en stark fysisk upplevelse 

hos Tessa: ”My heart’s thumping. I feel absolutely alive.”128 Senare beskriver Tessa det som 
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att hon trodde att hennes kropp var känslolös och immun mot beröring, men att kontakten 

med Adam får henne att förstå att så inte är fallet.129 När de för första gången har sex känner 

hon sig levande, och välsignad av att få uppleva just detta ögonblick med honom.130 

Fortfarande på slutet får den fysiska kontakten med Adam Tessa att känna sig levande, även 

när hennes kropp är på väg att ge upp, hon uttrycker det som att ”his fingers gives my body 

dimension”, och hon förvånas av att de känslor som väcks i hennes kropp av hans beröring: “I 

thought my body wouldn’t feel heat again, not the kind of urgent heat I’ve felt with him 

before. I’m amazed as it comes surging back.”131 Och vidare: ”Too feel this, when I’d thought 

it was over, when my body’s closing down and I thought I’d have no pleasure from it 

again.”132
  

Kontakten med Adam och kärleken hon upplever framställs ha effekt på hur Tessa mår, 

Philippa talar om det som kärlekens magi, och menar att det gör underverk för Tessa.133 Själv 

uttrycker hon det på ett sätt som kan tolkas som att kärleken och närheten ger henne den kraft 

hon behöver: ”His hand on my breast keeps my heart beating.”134 

Kärleken ger även Tessa en känsla av att vara lycklig trots omständigheterna, vilket 

skildras genom att hon tänker på det som hon tidigare sett som det bästa som hänt henne i 

livet, när hon varit riktigt lycklig vid ett tillfälle i barndomen, och hur kärleken till Adam har 

ersatt det. Trots att hon är döende, och just har varit akut på sjukhuset hela natten och har ont, 

så beskriver hon sig alltså som märkvärdigt lycklig.135 Detta kan jämföras med vad Kjersén 

Edman beskriver som en aktindelning i Tillträde till festen, där livsglädje och sensualism 

tillkommer efter att Annikas reaktioner först endast handlat om depression, vrede, rädsla, 

förskjutning och sorg.136 Skildringen av Tessas utveckling tycks följa samma mönster. 

I beskrivningarna av kärlekens betydelse skildras även kopplingen mellan den fysiska 

närheten och en trygghet som för Tessa är en hjälp att hantera mötet med döden. Tessa vill ha 

hjälp av Adam genom att ha honom hos sig i mörkret, att han ska hålla om henne och fortsätta 

att älska henne.137 När hon vill att Adam ska flytta in hos henne blir hon upprörd när hon tror 

att pappan tror att det handlar om sex. För henne betyder det mycket mer, vilket skildras 

tydligt genom hennes önskan: ”Number nine is Adam moving in. Deeper than sex. It’s about 
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facing death, but not alone. My bed, no longer frightening, but a place where Adam lies warm 

and waiting for me.”138
  

Även i Kva tåler så lite att det knuser om du seier namnet på det? skildras sexualiteten, 

men den får inte lika stort utrymme. När Ingrid blir sämre upphör den sexuella kontakten 

också, av en anledning som Markus inte riktigt förstår, men som kan vara att Ingrid känner att 

hon syndar.139 Innan detta vill dock även Ingrid liksom Tessa förmedla att hon inte kommer att 

gå sönder, hon säger till Markus att hon inte tycker om att han är mer försiktig med henne på 

grund av hennes sjukdom, utan att det borde vara tvärtom, att han ”burde ta hardare i”.140 

Kärleken i stort skildras också som viktig även för Ingrid under den sista tiden inför döden, 

efter hennes död berättar hennes mamma för Markus att hon ”aldri sett henne så lukkeleg som 

desse siste månadene”.141 

 

Konsekvenser av insikten 
 

Seelinger Trites använder sig i sin analys av begreppet Being-towards-death i fråga om 

ungdomarnas mognande när de konfronteras med döden. Detta innebär i stora drag att 

personen mognar genom att han eller hon inser sin egen död och definierar sig själv utifrån 

detta. Seelinger menar att “in adolescent literature, death is often depicted in terms of 

maturation when the protagonist accepts the permanence of mortality, when s/he accepts 

herself as Being-towards-death”.142 

Både Markus och Tessa kan sägas gå igenom ett slags mognadsprocess i respektive 

romans handling. Markus osäkerhet i situationen skildras som att han känner sig ung, vilket är 

ett återkommande motiv, och det påpekar han även själv vid ett flertal tillfällen. Han liknar sig 

till exempel själv med en fjortis tillsammans med Ingrid, och tänker att det heller inte var så 

länge sedan han var fjorton.143 Inför Ingrid påstår Markus att han är mogen för sin ålder, men 

erkänner i tanken för sig själv att han inte är det ändå, när han känner en knöl i Ingrids 

armhåla. Samtidigt tänker han dock att han kommer att bli det ganska snart, som om han 

försöker intala sig själv att så är fallet.144 Markus osäkerhet kring huruvida han är för ung för 

Ingrid, och om han är tillräckligt vuxen för att hantera situationen, skildras bland annat av att 

han tänker att det är otroligt att Ingrid vill vara tillsammans med en tonåring, och att han 
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tänker om sig själv att: ”Han er berre nitten. Han orkar ikkje meir kompliserte ting.”145 Samma 

fråga återkommer när Ingrid talar om att hon är rädd att kyrkan ska omarbeta 

syndabekännelsen, och Markus inte vet om han fullt ut kan förstå henne: ”Han tenkjer at alt er 

for stort med Ingrid. Liv og død, fortapning og frelse. Han er ikkje der. Ikkje heilt. Ikkje 

enno.”146 

Att Markus reflekterar över situationen visar att han utvecklas och mognar som person, 

och är på väg att bli mer vuxen. Seelinger Trites tar även upp att döden i ungdomslitteraturen 

ofta är kopplad även till diskursen kring etablerandet av en identitet självständig från 

föräldrarna.147 Detta skildras i Markus fall av att han inte kontaktar sina föräldrar trots att han 

är rädd, och han låtsas även att allt är bra när hans mamma ringer.148 I samband med Ingrids 

begravning vill han vara stark och inte visa sina känslor, och uttrycker det som att han har 

”greidd å halda igjen heile dagen”, men när Ingrids mamma berättar hur lycklig Ingrid var 

med honom så ”går det ikkje lenger”, och han börjar gråta och låter henne hålla om honom. 

Han tänker då på sig själv som ”ein barnehageunge”.149 Markus inser själv att han inte är helt 

vuxen, men även detta kan sägas vara något som skildrar en utveckling hos honom, även om 

han har en bit kvar, och inte helt har lämnat barndomen bakom sig. 

Även Tessa tänker vid några tillfällen på sig själv som ett barn, till exempel när hon gråter 

efter att ha haft sex med en kille för första gången. I denna situation skildras hur Tessa känner 

sig liten även genom hennes tankar om att ”a safe place to be would be […] with my head on 

my mother’s lap”.150 Även vid ett tillfälle när hon ligger i sjukhussängen och pappan hjälper 

henne att dricka, och sedan torkar henne om munnen, kommenterar hon att hon är ”Like a 

baby”.151  

Att Tessa trots allt upplever att hon utvecklat något slags mognad skildras till exempel 

genom hennes tankar när hon möter två flickor som hon tidigare gått i skolan med: ”Don’t 

they realize that they come from another planet – somewhere that spins much more slowly 

than mine – and that I have absolutely nothing to say to them?”152 Även i förhållande till sina 

föräldrar reflekterar hon vid vissa tillfällen över sin mognad, mer om detta nedan. 

I utvecklingen till en större mognad tvingas både Markus och Tessa att inse vissa saker 

som ifrågasätter sådant som de tidigare trott på, vilket kan ses som en del av 
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mognadsprocessen. Markus resonerar redan tidigt i bokens handling kring frågan, när han 

tänker på en lärarvikarie som han tyckt var cool när han gick i skolan, men som han återsett 

ett par veckor tidigare, bara för att upptäcka att han inte var alls som han mindes honom. 

Markus tänker att: ”Det er som å oppdaga at bilen til far din er ukul. Det er som å oppdaga at 

dei glossy figurane utanpå spøkelsehuset er skikkelig dårleg mala.”153 Markus tänker senare på 

hur han tidigare har fantiserat om framtiden, och hur det ofta har blivit som han föreställt sig, 

men att han nu för första gången inte vet vad som kommer att hända.154 Barndomens trygghet 

är alltså förlorad, men samtidigt finns en antydan om att detta kan leda till en utveckling, då 

något nytt kan ske. 

Även Tessa resonerar kring hur sådant hon trott som barn visar sig vara annorlunda. I 

hennes fall handlar det i mycket om att inse sina föräldrars svaghet, att de också bara är 

människor. Hon tänker: “I used to believe that Dad could do anything, save me from 

anything. But he can’t, he’s just a man.”155 När pappan vid ett tillfälle gråter frågar Tessa sig 

själv: “Why is he weaker than me?”156 Även i relationen till sin mamma tvingas Tessa att inse 

hennes brister: “How can I feel older than my own mother? I close my eyes so I don’t have to 

see her fail.”157 Här skildras Tessa som mer mogen än sina föräldrar i fråga om att hantera 

situationen och insikten om döden. Detta, och annat som alltså skildras både i Markus och i 

Tessas utveckling, kan ses som exempel på vad Seelinger Trites benämner som ”tragic loss of 

innocence” som insikten om döden leder till. Hon menar att “Understanding Being-towards-

death leads adolescent characters into a loss of innocence that seems, at least initially, tragic”, 

men påpekar även att detta leder till en personlig utveckling hos individen, och att det ger en 

fördjupad förståelse för livet och döden.158 Det som kan framstå som en tragisk förlust av 

barndomens oskuldsfulla världsuppfattning kan alltså även ses som en del av individens 

mognadsprocess, vilket stämmer väl in på kanske främst Tessas, men även Markus 

utveckling. Både att själv vara på väg att dö, och att den man älskar gör det skildras alltså här 

som påverkan av en utveckling mot en större mognad. 
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Romanernas budskap 
 

När Markus tidigt i bokens handling tänker på hur han mår så föreställer han sig hjälten i ett 

dataspel, där hjälten efter att han egentligen har dött fortsätter att rusa framåt innan han faller, 

och tänker att det är lätt att övervärdera sin styrka, att man måste ha koll på livsmätaren, men 

att man alltid kan starta om, att det bara är ett spel. Några sidor senare är han sjuk, och 

föreställer sig då livsmätaren på orange, och drömmer även om sig själv och Ingrid i ett 

dataspel.159 Detta kan tolkas som en bild av var Markus befinner sig i utvecklingen, och för 

hans syn på livet, att han ännu inte insett att döden är verklig. Han tänker även senare att hans 

hjärna tror att de för stunden lever i sin egen värld, att alltsammans är som en fransk film.160 

Vid ett tillfälle säger även Ingrid att det nästan är som på film, när hennes läkare inte har sagt 

hur lång tid hon har kvar.161 Även Tessa tänker i bokens inledning att det skulle vara som på 

film att ha en pojkvän, och vid ett tillfälle jämför hon också i tanken sin egen mamma med en 

självständig och säker mamma som hon sett på film.162 Ett slags budskap som förmedlas i 

båda romanerna kan sägas vara att livet inte är som på film, det är inget spel, det liknar inte 

Disneyland, och att man måste nå en insikt om detta och om att döden inte är en motpol till, 

utan en del av livet. Detta skildras också genom det raka och direkta sättet att skildra döden 

och allt som rör den. Budskapet kan verka pessimistiskt, men, som även Ehriander påpekar, så 

skildras pessimism inte som samma sak som hopplöshet i den moderna ungdomsboken.163 

Insikten kan leda till en förlust av den oskuldsfulla barndomen, men i och med övergången till 

vuxenvärlden och en djupare förståelse av liven och döden vinner man även något. Man kan 

då uppskatta och uppleva livet i större utsträckning, och förstår även vad som är viktigt i livet. 

Budskapet om vad detta är förmedlas tydligt genom den lapp som Ingrid efterlämnat åt 

Markus, där hon skrivit att hon älskar honom och att ”kjærleiken er evig, vår kjærleik er ein 

skugge av Guds kjærleik”, och att ”den største feilen ein kan gjera som menneske, er å 

innbilla seg noko anna”, och även att ”den som ikkje grip kjærleiken mens det er tid, riskerer 

å gå evig fortapt”.164 

I och med detta budskap skildras även något som kan tolkas som hopp och ljus, att 

kärleken övervinner även döden och det mörka. Samma sak gäller även för Before I die, där 

det kanske är ännu tydligare skildrat. Detta kan jämföras med vad Ehriander poängterar 
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angående Peter Pohls ungdomsroman Jag finns kvar hos er (2000), som också handlar om en 

ung flickas död, att ”det finns en ljusglimt i allt det outhärdligt mörka”, i och med att kärleken 

som omger den döende flickan är stor och stark.165 
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Slutdiskussion 

 

En eventuell slutsats angående dödstematiken i de undersökta romanerna kan vara att döden 

skildras relativt komplext. Döden som skildras är inte enkel, det är inte lätt att dö, och det är 

inte lätt när någon man älskar dör, men det finns fler dimensioner i skildringen. Detta 

stämmer väl in med Ehrianders åsikt om att nutidens unga läsare kräver en allt mer 

sofistikerad litteratur i fråga om både innehåll och idéer. Hon menar att ungdomslitteraturen 

inte längre reduceras till problem som kan lösas med ytliga och enkla lösningar, utan att nu 

behandlar livets hela komplexitet, som bland annat existentiell ångest och ämnen som rör 

synen på livet.166 Livets komplexitet skildras också tydligt här. Döden skildras i båda 

romanerna som det som gör att huvudpersonerna delvis tvingas att lämna barndomen, och ta 

steget in i vuxenvärlden. Utvecklingen till en större mognad skildras som något av en kamp, 

men något gott kommer troligtvis ur denna. Tessa kommer aldrig att bli vuxen, men hon lär 

sig att uppskatta livet under den tid hon har kvar. Även Ingrid dör med en insikt om vad som 

är viktigt i livet, och förmedlar även denna till Markus. Ett mer eller mindre hoppfullt 

budskap kan också utläsas i båda skildringarna av döden, framför allt i det att kärleken 

skildras som något som kan övervinna rädslan inför döden.  

Båda de undersökta romanerna följer trenden om böcker för unga vuxna. Det är rimligt att 

tro att de kan läsas och uppskattas av både ungdomar och vuxna. Ämnena som behandlas och 

de motiv de innehåller är tunga. Berättandet är inte heller helt okomplicerat. Ehriander anser 

att den moderna ungdomslitteraturens komplexa historier och berättarteknik ger en vaghet 

som kräver mer av läsaren.167 Detta kan sägas stämma här, särskilt tydligt i Kva tåler så lite 

satt det knuser om du seier namnet på det? Gåtan i bokens titel, som Markus inte vågar 

erkänna att han inte riktigt förstår, förblir olöst. Mer överlämnas också till läsarens tolkning, 

till exempel angående Markus oro och Ingrids känslor inför döden. Flera frågor lämnas 

obesvarade, och läsaren får inga entydigt klara svar. I Before I die är berättandet och formen 

mer utförliga, och mer traditionellt skönlitterära, men språket och formen i Kva tåler så lite 

satt det knuser om du seier namnet på det? kan snarare sägas gränsa till lyriken. Gemensamt 

för de båda romanerna är dock att de kännetecknas av inställningen att det går att berätta om 

tunga ämnen på detta sätt även för unga läsare, det finns en tilltro till att läsaren kan ta till sig 

historien och budskapet. Birger Hedén menar, i en artikel om ungdomsboksförfattares 
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inställning till sina läsare, att moderna ungdomsboksförfattare skriver med sina läsare, snarare 

än om och för dem, vilket kan antas stämma här.168  

                                                 
168

 Birger Hedén, ”Det jämlika tilltalet – ungdomsboken från 40-tal till 90-tal”, i Läs mig sluka mig! En bok om 

barnböcker, red. Kristin Hallberg (Stockholm 1998, tidigare publicerad 1984), s. 162. 
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