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Abstract	
	
	
	
	
The focus of this study is on how the identity narrative is constructed and how the narrative 

effects the reader’s perception of the protagonist’s identity in the autobiographical novels Kärlek 

i Europa and alla vilda by Birgitta Stenberg. The discourse of autobiographical writing is used to 

analyse the novels with the perspective that an autobiographical text communicates with it’s 

readers. By close-reading the pattern of the narrative becomes visible. The analys of the narrative 

show that the narrator changes positions throughout the novels. In effect, this means that the 

narrator and the protagonist sometimes occupies the same position in the text, and sometimes not. 

By mapping the narrator’s positions and by separating the author, narrator and protagonist the 

narrative structure emerges as complex.  

The authors position and the referentiality to something ”real” outside the text creates a 

picture of the protagonist as a part of the awareness of gender discrimination toward female 

writers. It also raises the issue of the historical discrimination toward LGBTQ persons and ethnic 

groups. The narrator’s changing position re-structures time and space by inserting different 

timelines. Through the historical, the traveling and the future timelines the development of the 

protagonist’s identity emerges. In contrast to the genre bildungsroman the identity narrative 

becomes visible as a self-reflexive project. The reflexive project allows the narrator to compare 

the identity of the self through time. This structure also invites the reader to co-create the 

protagonist identity alongside the narrator.  

	
	
	
	
Keywords: autobiographical novel, communication, gender, ethnicity, identity, identity narrative, 
narrative structure, the self-reflexive project.  
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1.	Inledning		

Under Umeå internationella litteraturfestival, Littfest, i Umeå 2017 diskuterades självbiografiskt 

skrivande under seminariet med titeln KARAKTÄREN	OCH	FÖRFATTAR-JAGET av författaren Peter 

Sandström och poeten Solja Karpu. 1  Där dryftades åsikten att två romaner med samma 

”handling”, två böcker skrivna om relativt samma händelse från olika perspektiv, tillsammans 

skapar en större, ny, gemensam bild.2 Romanerna Kärlek i Europa och alla vilda är skrivna av 

författaren Birgitta Stenberg och kategoriseras som självbiografiska romaner. En genrebeteckning 

som, till skillnad mot självbiografin, ger författaren större estetisk frihet.3 Båda romanerna 

handlar om protagonisten Birgittas resor i Europa, hennes möten med andra människor och 

hennes ambition att bli författare. Alla dessa händelser får läsaren ta del av genom protagonisten 

Birgittas berättande. Berättandet är därför det jag uppfattar som kärnan i romanerna, men också 

utanför deras pärmar. Den biografiska personen Stenberg är författaren till romanerna och 

berättar genom sina skildringar. I romanerna är det dock protagonisten Birgitta som har ordet och 

därmed berättar hon sin egen historia, berättar sig själv. Hanna Hörnberg sammanfattar 

berättartekniken i Kärlek i Europa på följande vis: ”Den har en homodiegetisk och extradiegetisk 

berättare och skildras i jagform där Birgitta är den enda som fokaliseras internt.”4 Vid en första 

anblick instämmer jag med denna förklaring. Men vid närmare eftertanke, är det verkligen så 

enkelt? Jag uppfattar att romanerna innehåller ett mera komplext berättande. Framförallt när man 

ställer dem i relation till varandra.  

Romanen Kärlek i Europa publicerades 1981 och utspelar sig på 1950-talet medan alla 

vilda publicerades 2004 och utspelar sig på 1950-talet och 1990-talet. Den biografiska författaren 

Stenbergs nu är 1980-talet i Kärlek i Europa och början av 2000-talet i alla vilda. Protagonisten 

Birgitta Stenbergs nu är 1950-talet i Kärlek i Europa och 1950- och 1990-talet i alla vilda. Enligt 

litteraturvetaren Paul John Eakin påverkar författarens nu självbiografiska, litterära skildringar 

om förflutna händelser. 5  Eakin skriver att självbiografiska skildringar säger mindre om 

författarens förflutna än vad tidigare forskare hävdat. Texterna kan däremot säga något om 

																																																								
1 Umeå internationella litteraturfestival, Littfest programblad 2017, Littfest.se, 2017-01-18, http://littfest.se/wp-
2 Umeå internationella litteraturfestival. Seminarium, 2017-03-17.  
3 Paul Tenngart, Romantik i välfärdsstaten – Metamorfosförfattarna och den svenska samtiden, (Lund, 2010), s.268.  
4 Hanna Hörnberg, I ensamhetens rum: En motivstudie av den skrivande kvinnan, gestaltad i romanerna Ingen mans 
kvinna, Kärlek i Europa och Grand final i skojarbranschen, (Halmstad, 2016), s.34.  
5 Paul John Eakin, Fictions in Autobiography (Princeton, 1985), s.22.  
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författarens nu vid skrivprocessen.6 Författarens position är en faktor att ta hänsyn till vid 

tolkningen av berättandet.  

Berättandet som äger rum i romanerna är inte ett tidsmässigt, linjärt berättandet. Det följer 

delvis en kronologisk tidsordning. Samtidigt är det fragmentariskt och hoppar mellan olika 

tidsperioder i protagonisten Birgittas liv. Uppfattningen om tid och rum problematiseras 

ytterligare mellan romanerna då händelser som äger rum i Kärlek i Europa återkommer i alla 

vilda. Birgitta är berättaren i romanerna och växlar mellan att berätta i nutid och dåtid, samtidigt 

som Birgitta också är romanernas protagonist. Berättandes karaktär varierar genomgående i 

romanerna; ibland befinner sig Birgitta utanför det aktuella händelseförlopp hon återger, ibland 

mitt i det och ibland framträder en mera vuxen röst som kommenterar sina ungdomsår. ”Såhär i 

efterhand känns det bisarrt och lite främmande, som om det gällt någon annan, att minnas hur jag 

på hösten 1951 i Saint-Germain-des-Près brukade gå en tiggarrunda”.7  Uttalandet görs av 

berättaren Birgitta i alla vilda. Det läsaren får ta del av är ett återberättande, utanför den aktuella 

romanens nu, där en äldre Birgitta reflekterar över sitt beteende i ungdomen. Genom denna 

reflektion knyts de två romanerna samman. Det som är ett minne i alla vilda är den centrala, 

aktuella resan Birgitta gör och berättar om i Kärlek i Europa. Det finns en intressant diskrepans 

mellan romanerna i detta avseende, mellan vad Birgitta berättar, hur hon berättar och den 

värdering hon ger uttryck för av sitt eget handlande. Jag uppfattar att romanerna skildrar en lek 

med berättarperspektiv, en lek med jaget och en lek med tiden. Denna lek problematiserar 

uppfattningen om tid och rum, och om identitet. 

Det är inte min avsikt att göra en biografisk läsning av romanerna. Romanerna 

kategoriseras som självbiografiska romaner och mellan författaren, berättaren och protagonisten 

har ett namnkontrakt upprättats. Stenbergs romaner är av en sådan karaktär Philippe Lejeune 

klassificerade som omöjlig, det vill säga en text som upprättat ett självbiografiskt kontrakt 

innehållande fiktion. 8 Jag ämnar inte försöka utröna vad som är ”sant” eller fiktion. Jag kommer 

inte heller uttala mig om Stenbergs liv, personlighet eller identitet baserat på romanerna. Jag 

kommer därför att separera protagonisten Birgitta Stenberg från den biografiska författaren 

Birgitta Stenberg genom att kalla den förra för Birgitta och den senare för Stenberg.  

																																																								
6 Eakin, s.22.  
7 Birgitta Stenberg, alla vilda, (Stockholm, 2004), s.50. I fortsättningen hänvisar jag till denna utgåva i den löpande 
texten. 
8 Philippe Lejeune, On Autobiography, (Minneapolis, 1989), s.18.  
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1.1	Syfte	och	frågeställningar		

Romanerna handlar om identitet, om sökandet efter tillhörighet och om en utveckling av jaget. 

Utvecklingen tar sig uttryck genom de sexuella relationerna, genom inställningen till det egna 

skrivandet, till andra kvinnors skrivande, till det egna könet och till omvärlden. Även de 

vänskapliga relationerna och relationen till Sverige och familjen synliggör och gestaltar jagets 

utveckling. Platserna för jagets utveckling är geografiska, det är genom resandet som Birgitta 

söker sin egen väg i livet. Romanerna handlar också om att gestalta detta liv, att skriva ett liv, att 

berätta om sitt liv. I relation till romanernas grundtema, identitet, samspelar berättandet i 

romanerna. Den berättarteknik och de berättarpositioner Birgitta intar i romanerna gör 

identitetskonstruktionen mera komplex. Identitet och berättande befinner sig alltså i en 

växelverkande relation till varandra. Därför vill jag undersöka och analysera hur det 

självbiografiska skrivandet tar sig uttryck i romanerna med hjälp av begreppen författarinstans, 

sanningsanspråk, tid och rum och identitet. Genom att lyfta fram Stenbergs självbiografiska 

skrivande vill jag visa att identitet och berättande interagerar och är beroende av varandra i 

Stenbergs självbiografiska romaner Kärlek i Europa och alla vilda.  

 

- Hur är det självbiografiska skrivandet strukturerat i alla vilda och Kärlek i Europa och 

vilka effekter har det självbiografiska skrivandet på tolkningen av romanerna?  

- Hur problematiseras tid och rum i Stenbergs självbiografiska skrivande? 

- Vilken roll spelar det självbiografiska skrivandet för identitetskonstruktionen?  

 

1.2	Teori	och	metod	

Fokus i den här uppsatsen kommer att ligga på att undersöka och analysera Stenbergs 

självbiografiska skrivande och den identitetskonstruktion som framträder i båda romanerna. Jag 

kommer därför att göra närläsningar av romanerna. Forskningen om självbiografiskt skrivande är 

omfattande, både nationellt och internationellt. För att begränsa mig har jag valt ut delar av 

diskursen i relation till romanerna. Min teoretiska utgångspunkt i analyserna är synen på genren 

självbiografisk roman som ett kommunikationssätt utifrån ett genusperspektiv. Källor till 

diskursen om självbiografiskt skrivande är Paul John Eakins verk Fictions in Autobiography, 

Maria Jönssons avhandling Som en byracka, Christine Sarrimos avhandling När det personliga 
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blev politiskt: 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi och Philippe Lejeunes On 

Autobiography. Dessa forskare använder sig av självbiografiforskningen och genren 

självbiografi. Trots att Stenbergs romaner inte är självbiografier i någon konventionell mening 

anser jag att diskussionen kring genren självbiografi är relevant i mitt arbete eftersom syftet är att 

undersöka hur Stenbergs självbiografiska skrivande påverkar läsarens förståelse och tolkning av 

romanerna.  

Philippe Lejeune skapade teorin om det självbiografiska kontraktet och visade därigenom 

hur en genreangivelse påverkar läsarens uppfattning av verket. Enligt Lejeune upprättar en 

självbiografi en överensstämmande identitet mellan författare, berättaren och protagonisten.9 

Denna identitetsöverensstämmelse påverkar i sin tur läsningen av verket på så sätt att 

händelseförlopp, känsloyttringar och tankar tillskrivs författaren och verket anses vara 

autentiskt.10   

Maria Jönssons förståelse av genren självbiografi som ett kommunikationssätt i 

avhandlingen Som en byracka: Självbiografi, estetik och politik i Agneta Klingspors författarskap 

innebär att en självbiografisk text ”utmärker sig genom sitt sätt att rikta sig till läsaren. I denna 

riktning är sättet att referera till en utanförliggande verklighet, sanningsanspråket, 

författarinstansen och autenticitetssträvan centrala.”11 Det viktiga är inte huruvida det som 

skildras är sant, utan det sätt som självbiografiska texter aktualiserar frågor om fakta och fiktion. 

Den kommunikativa förståelsen av genren innebär också att en historiserande litteratursyn 

aktualiseras, menar Jönsson.12 En genreangivelse är inte enbart en kod, utan bär också med sig 

socialt och historiskt präglade perspektiv. Genreangivelsen kommunicerar därför ”olika saker vid 

olika historiska tillfällen, och den aktualiserar historiskt förankrade perspektiv, eller ideologier 

om man så vill, i mötet med läsaren”.13  

Christine Sarrimo skriver i sin avhandling När det personliga blev politiskt att hon förstår 

genren självbiografi ”i första hand som en dialogisk relation som uppstår mellan författaren, 

verket och tidens litterära, kulturella och politiska offentlighet.” 14  Sarrimo menar att 

																																																								
9 Lejeune, s.11, 14.  
10 Ibid, s.12, 14.  
11 Maria Jönsson, Som en byracka: Självbiografi, estetik och politik i Agneta Klingspors författarskap, (Umeå, 
2006), s.39.  
12 Ibid, s.39.  
13 Ibid, s.39.  
14 Christine Sarrimo, När det personliga blev politiskt: 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi, 
(Stockholm/Stehag, 2000), s.78.  
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dialogperspektivet är fruktbart att använda eftersom det flyttar fokus från stereotypa 

föreställningar om kvinnors självbiografiska skrivande till det aktuella verket.15  För Sarrimo 

handlar det om att komma bort från begränsningarna som begreppet bekännelseroman skapat för 

att istället undersöka de aktuella romanernas innehåll.16 Stenbergs roman Kärlek i Europa 

klassificerades som en bekännelseroman när den publicerades.17 Därför använder jag mig av 

Sarrimos dialogperspektiv. Dessutom anser jag att Stenbergs romaner upprättar en dialogisk 

relation, vilken uppstår genom berättandets komplexa struktur och Stenbergs position i tid i 

relation till romanernas händelseförlopp. För att synliggöra verkens dialogicitet och referenser till 

en utanförliggande verklighet kommer jag använda mig av begreppen författarinstans och 

sanningsanspråk. I min analys av verkens dialogicitet kommer jag att använda ett intersektionellt 

perspektiv för att synliggöra hur romanerna aktualiserar begreppen genus, sexualitet och etnicitet.  

För att analysera identitetskonstruktionen i romanerna använder jag mig av Franco Morettis 

förståelse av genren bildningsroman i The Way of The World, Paul John Eakins teori om 

självbiografin som ett identitetsnarrativ i Living Autobiographically: How we Create Identity In 

Narrative och Anthony Giddens teori självets reflexiva projekt i Modernitet och självidentitet: 

Självet och samhället i den senmoderna epoken. En utredning av dessa teorier och begrepp görs i 

relation till analysen. Jag har valt att undersöka romanernas självbiografiska 

identitetskonstruktion i relation till genren bildningsroman eftersom jag anser att det finns 

likheter mellan romanerna och det som karakteriserar en bildningsroman. I Stenbergs romaner får 

läsaren följa en ung flicka som bryter sig ut från sitt familjehem, som reser iväg och träffar andra 

människor och lär sig om världen, om sig själv och växer, blir en vuxen individ. Läsaren får alltså 

följa en bildningsresa. Samtidigt problematiseras detta händelseförlopp av det fragmentariska 

berättandet, av Stenbergs självbiografiska skrivande.  

 

1.3	Material		

Valet av ämne, forskningsfokus och material är svårt att beskriva på något annat sätt än att jag 

valt ett ämne som intresserar mig. Jag har tidigare skrivit en uppsats om Birgitta Stenbergs roman 

																																																								
15 Sarrimo, s.78.  
16 Ibid, s.68, 75, 81. 
17 Jönsson, s.16.  
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Apelsinmannen. 18  Arbetet om Apelsinmannen var inriktat på att komma bort från den 

självbiografiska läsningen av romanen. Istället fokuserade jag på att undersöka vad som faktiskt 

gestaltades i romanen, utan att blanda in författaren. Jag analyserade hur Stenberg konstruerade 

Birgittas identitet och kom fram till att Birgittas identitet utkristalliserade sig i kontrast till andra 

karaktärer. Därefter analyserade jag läsarens bild av Birgittas identitet ur ett genusperspektiv med 

hjälp av begreppen heteronormativitet och performativitet från Judith Butlers verk Könet 

brinner!.  

Under tiden som har gått sedan jag skrev min kandidatuppsats har jag intresserat mig för 

diskursen om självbiografiskt skrivande. När jag sedan läste romanerna Kärlek i Europa och alla 

vilda tyckte jag mig kunna dra paralleller mellan dem och diskursen om självbiografiskt 

skrivande. Att jag i min kandidatuppsats uteslutit den självbiografiska diskursen gjorde det extra 

lockande att använda diskursen i det här arbetet. De två romaner jag valt ut för denna studie är 

lika varandra på många sätt. De skildrar samma teman så som resandet, sexualiteten, 

familjerelationen och författarskapet. De har Birgitta i centrum som den som berättar om sitt liv 

och om sig själv. De sammanflätas av berättandet och vad som berättas. Det uppstår alltså en 

dialog mellan romanerna. Samtidigt skiljer sig romanerna åt i tid. Därför har jag valt just dessa 

två romaner, på grund av det samspel och den skillnad i tid som existerar vilket skapar nya 

dimensioner i läsupplevelsen och läsarens förståelse av Birgittas identitet.  

 

1.4	Disposition	

Uppsatsen är indelad i två delar. I den första delen görs en narratologisk analys för att visa på hur 

det självbiografiska berättandet är strukturerat i romanerna. Genom att kartlägga berättarnivåerna 

och Birgittas berättarpositioner vill jag synliggöra hur romanerna vänder sig till läsaren, det vill 

säga romanernas dialogicitet.  I den narratologiska analysen kommer jag börja med Kärlek i 

Europa för att sedan gå vidare med alla vilda. Därefter kommer jag att göra en jämförande analys 

av berättandet för att undersöka romanernas dialogicitet med läsaren, mellan författaren och 

verket och mellan verket och den litterära kontexten med hjälp av begreppen författarinstans och 

sanningsanspråk. I den jämförande analysen kommer störst fokus ligga på de intratextuella 

skildringarna, vilket innebär att alla vilda kommer vara i centrum medan Kärlek i Europa 

																																																								
18 Johanna Nyberg, Relationsmönster som gestaltningsteknik i Birgitta Stenbergs roman Apelsinmannen, 
kandidatuppsats, (Umeå, 2015).  
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fungerar som en referens. I analysen av romanernas dialogicitet kommer även Stenbergs samtida 

kontext att tas i beaktning och inkorporeras i analysen.  

Uppsatsens andra del inleds med en analys av hur berättandet problematiserar 

uppfattningen om tid och rum och vilken effekt det har på läsarens bild av Birgittas identitet. 

Birgitta blandar mellan att berätta i nutid och dåtid samtidigt som romanerna innehåller en 

grundläggande tidslinje, vilken problematiseras genom berättandet och de intratextuella 

kopplingarna mellan romanerna. I min analys av hur romanerna problematiserar uppfattningen 

om tid och rum kommer jag att använda mig av begreppet tidslinjer. Därefter undersöks vilken 

roll det självbiografiska skrivandet har för konstruktionen av Birgittas identitet genom att ställa 

verken och genren självbiografisk roman i relation till genren bildningsroman.  

 

1.5	Tidigare	forskning		

Den forskning som gjorts om Birgitta Stenbergs författarskap fokuserar framförallt på romanen 

Kärlek i Europa. Forskning som involverar romanen alla vilda är sparsmakad. Jag har funnit en 

kandidatuppsats som undersöker och analyserar maktförhållanden i samtida romaner skrivna av 

kvinnor med fokus på de sexuella mötena.19 Däremot finns det relativt mycket skrivet om 

romanen Kärlek i Europa.  

Lisbeth Larsson skriver om Birgitta Stenberg författarskap i ett kapitel med titeln ”En 

säsong i Rom” i antologin Italienska förbindelser. Larsson kallar romanerna Kärlek i Europa, 

Apelsinmannen och Spanska trappan för Stenbergs självbiografiska trilogi.20 Larsson använder 

genrebeteckningen självbiografi genomgående när hon skriver om dessa romaner.21 Övergripande 

gör Larsson en kartläggning av författarambitionen som skildras i romanerna och pekar på Paul 

Anderssons betydelse och förfall, segergudinnan Nike som en symbol både för Birgittas strävan 

bort från det egna könets gränser och också för Birgittas kamp att få tillträde till den litterära 

scenen. Larsson lyfter fram att Birgitta ser ner på sitt eget kön, likt hennes omgivning. För att 

komma in i den manligt kodade världen ”gör hon allt för att två det av sig”.22   

Larsson reflekterar över berättandet i romanen och beskriver det på följande vis.  
																																																								
19 Marlene Claesson, Hon tar vad hon vill ha: en studie av sexuella maktrelationer i samtida relationsromaner, 
(Södertörn, 2005), s.6.  
20 Lisbeth Larsson, ”En säsong i Rom – om Birgitta Stenbergs självbiografier” i Italienska förbindelser, Birthe 
Sjöberg (red.), (Lund, 1997), s.55. 
21 Ibid, s.55-63.  
22 Ibid, s.57.  
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På en explicit nivå är Birgitta Stenberg fullständigt solidarisk med den unga Birgitta 

Stenbergs ambitiösa och energiska strävanden att anpassa sig till efterkrigstidens 

parisbohemer, Paul Andersson och det modernistiska diktaridealet. Mer indirekt framstår 

hon emellertid i sin minnesrekonstruktion som en främmande i denna värld av manliga 

vänskaper och kärleksband.23  
 

Larsson uppfattar att det finns en äldre och en yngre Birgitta i romanen som framkommer genom 

berättartekniken. Larsson synliggör den tidsdiskrepans som finns mellan romanens och 

författarens nu. Larsson framhåller också att jaget som skildras är en minnesrekonstruktion. Även 

fast Larsson använder begreppet självbiografi gör hon senare i analysen en distinktion mellan 

författaren och karaktären, där hon kallar karaktären för textens Birgitta Stenberg.24  

Birgitta Holm gör en analys av Kärlek i Europa i verket Tusen år av ögonblick – från den 

heliga Birgitta till den syndiga. Även Holm lyfter fram Birgittas upplevelse av att vara instängd i 

sitt kön och menar att hela boken kan ”ses som en enda utbrytning”.25 Holm skriver att jaget är ett 

instrument i romanen som står för utbrytningen. Där upplösningen är att kroppen frigörs.26  Holm 

resonerar kring tidsdiskrepansen mellan händelseförloppet och publiceringen och antyder att 

tidsskillnaden och 1970-talets bekännelselitteratur kan ha varit viktiga faktorer för romanens 

tematik och sexuella frispråkighet.27 Detta hade varit omöjligt att skildra och publicera på 1950-

talet, vilket även karaktären Birgitta reflekterar kring i romanen, skriver Holm.28 Holm resonerar 

även kring romanens genre och skriver att ”[t]ill sitt förlopp är boken en pikareskroman, men 

personer och händelser är autentiska”29. Uttalandet kan härledas till uppfattningen om romanen 

som en självbiografi, eftersom Holm verkar anse att personregistret är ett bevis på autenticitet.30  

Holms och Larssons analyser visar på en självbiografisk läsning av verken. Ingen av dem 

gör en tydlig distinktion mellan karaktären Birgitta Stenberg och den biografiska personen i 

analysen. Läsningen blir därför ambivalent då det är omöjligt att avgöra om Holm och/eller 

Larsson diskuterar karaktären eller den biografiska personen. Det verkar i analyserna som om det 

																																																								
23 Larsson, s.57.  
24 Ibid, s.61.  
25 Birgitta Holm, Tusen år av ögonblick- från den heliga Birgitta till den syndiga,(Stockholm, 2002), s.204.  
26 Ibid, s.208.  
27 Ibid, s.208.		
28 Ibid, s.208.  
29 Ibid, s.204.		
30 Ibid, s.204.  
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författarbiografiska och romanerna befinner sig i ett samspel där den ena förtydligar den andra 

och vice versa. Och att det därför inte är nödvändigt att göra någon distinktion.  

Paul Tenngart tar också fasta på Paul Anderssons betydelse för Birgitta Stenberg i verket 

Romantik i välfärdsstaten: Metamorfosförfattarna och den svenska samtiden. Samtidigt kritiserar 

han Lisbeth Larsson för att göra Paul Anderssons roll i Stenbergs självbiografiska trilogi större än 

vad den är.31 Tenngart använder sig av Faustus-myten och argumenterar för att karaktären 

Birgitta i Kärlek i Europa kan ses som en kvinnlig Faustus.32 Tenngart skriver att Faustus 

livsprojekt ”går ut på att ta reda på allt.”33 Livet ska skapas och genomföras, inte enbart levas. 

Detta förutsätter att Faustus bryter upp från sin hemmiljö för att kunna ägna sig åt sökandet. 

Sökandet har som mål att införliva det kända i det okända. Faustus accepterar inte att det kan 

finnas saker som är bortom hans fattningsförmåga, allt går att förstå. På detta sätt förstår Tenngart 

karaktären Birgitta. Hennes uppbrott från familjelivet och studierna, hennes resande och sökande 

efter kunskap och upplevelser ser Tenngart som ett sätt för Birgitta att göra vad hon vill med sitt 

eget liv, i enlighet med Faustus.34  Tenngart lyfter också fram den kritik mot det svenska 

folkhemmet som Stenbergs roman skildrar genom karaktären Birgitta. I detta avseende frångår 

karaktären Birgitta Faustus-myten. Hon vill inte förändra de brister hon ser, hon ”vill bara lära 

känna den.”35 I detta avsnitt reflekterar Tenngart över berättarpositionerna i romanen. ”Bokens 

Birgitta ser sprickorna redan i slutet av 1940-talet. Dess författare blickar tillbaka på fullbordat 

faktum. Romanens romantiska protest mot den rationalistiska sociala ingenjörskonsten är en 

blandning av dessa båda perspektiv.”36  

Klara Krantz gör i sin magisteruppsats med titeln ”Jag vill inte göra allt det där som 

kvinnor måste” en analys av romanen Kärlek i Europa. Krantz utgångspunkt är att undersöka och 

analysera vad det kvinnliga medborgarskapet som en normerande livslinje innebär för karaktären 

Birgitta och hur livslinjen med målet att bli författare påverkar Birgitta och förhåller sig till det 

kvinnliga medborgarskapet normer.37  Krantz använder ett genusperspektiv i sin analys och utgår 

från Fanny Ambjörnsson och Maria Jönssons begrepp livslinje. Krantz skriver att begreppet är en 

																																																								
31 Paul Tenngart, Romantik i välfärdsstaten, s.276.  
32 Ibid, s.268.  
33 Ibid, s.269.  
34 Ibid, s.269.  
35 Ibid, s.289.  
36 Ibid, s.289.  
37 Klara Krantz, ”Jag vill inte göra allt det där som kvinnor måste”: Det kvinnliga medborgarskapets och 
författarskapets livslinje i Birgitta Stenbergs Kärlek i Europa, (Uppsala, 2013), s.4.  
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sammanslagning av Sarah Ahmeds begrepp the straight line och Judith Halberstams life 

schedules och syftar till de normer en individ förväntas följa i sitt liv från barnsben till ålderdom. 

Begreppet livslinje blir ett slags livsnarrativ där förväntningar läggs på individens liv och att det 

sexuella begäret anpassar sig till heteronormativiteten. 38  Krantz gör en analys av 

identitetsnarrativet i Kärlek i Europa och synliggör karaktären Birgittas uppror och avvikande 

från både den normativa livslinjen och det sexuella begäret i hennes ambition att bli författare. 

Krantz följer författarskapets livslinje och spårar det tillbaka till tiden i Stockholm.39 Hon 

kritiserar Tenngarts Faustus-tolkning av Birgitta genom att visa att författarambitionen inte 

startade i och med mötet med Paul Andersson.40 

Det finns ytterligare studier gjorda om romanen Kärlek i Europa. Exempelvis gör Hanna 

Hörnberg en motivstudie av den skrivande kvinnan i bland annat Birgitta Stenbergs Kärlek i 

Europa i uppsatsen I ensamhetens rum.41 Hörnberg kommenterar berättartekniken och skriver att 

romanen berättas i jagform, där Birgitta fokaliseras och är växelvis en extradiegetisk och 

homodiegetisk berättare. 42  Rebecca Lundberg tar fasta på Birgittas sexualitet i sin 

magisteruppsats Syndens Scheherazade – en studie av subjekt och sexualitet i Birgitta Stenbergs 

Kärlek i Europa. Lundberg utgår från uppfattningen om romanen som apolitisk. 43  Enligt 

Lundberg ansågs inte romanen vara en bekännelseroman eftersom den var alltför individualistisk. 

Orsaken till detta anser Lundberg ligga i frågan om vem som tillåts vara feminismens subjekt. 

Utifrån ett queerperspektiv problematiserar Lundberg uppfattningen om bekännelsen som privat 

eller politisk samt lyfter fram hela romanens queerhet, vilket kommer till uttryck genom Birgittas 

normbrytande förhållningssätt till identitetsmarkörerna genus och sexualitet.44  

 

2.	Berättandet	och	författaren		
 

																																																								
38 Krantz, s.3.  
39 Ibid, s.37.  
40 Ibid, s.38.  
41 Hanna Hörnberg, I ensamhetens rum, s.7. 
42 Ibid, s.34.  
43 Rebecca Lundberg, Syndens Scheherazade – en studie av subjekt och sexualitet i Birgitta Stenbergs Kärlek i 
Europa, (Göteborg, 2015) s.4.  
44 Ibid, s.19.  
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En linje i diskursen om självbiografiskt skrivande som ett kommunikationssätt fokuserar på 

relationen mellan den biografiska författaren, berättaren i texten och protagonisten. Enligt 

Lejeune upprättas en överensstämmande identitet mellan dessa tre instanser bland annat genom 

att berättandet sker i jagform och att ett så kallat namnkontrakt upprättats.45 Stenbergs verk är 

dock självbiografiska romaner, trots det upprättade namnkontraktet, och därför är det nödvändigt 

att göra en distinktion mellan dessa tre instanser. Med begreppet författaren syftar jag till den 

biografiska personen Stenberg som producerat texten och befinner sig utanför romanernas 

pärmar. I romanerna finns två Birgitta, berättaren Birgitta och protagonisten Birgitta. Dessa två 

positioner är viktiga att åtskilja eftersom de fungerar parallellt i romanerna. Ibland är Birgitta 

enbart berättare, ibland är hon berättare i romanens nu och protagonist i det förflutna och ibland 

är hon berättare och protagonist på samma gång.  

I den narratologiska analysen är det berättaren Birgittas positioner jag undersöker. 

Karakteristiskt för en självbiografisk text är, enligt Jönsson, att den innehåller ”flera olika 

berättarnivåer och flera olika berättarjag.”46 För att undersöka berättarnivåerna i romanerna 

kommer jag använda mig av Gerard Genettes begrepp homodiegetisk, heterodiegetisk och 

extradiegetisk. Begreppen fokuserar på berättarens position i förhållande till den romanvärld, till 

diegesen, som framställs.47 I Stenbergs romaner finns enbart ett berättarjag, Birgitta. Däremot 

skiftar berättandets karaktär konsekvent genom romanerna. Begreppet berättarposition använder 

jag för att synliggöra hur berättaren Birgitta berättar, vilken karaktär berättandet har och hur hon 

riktar sig till läsaren. I min analys kommer jag att använda mig av olika begrepp som jag själv 

skapat för att fånga in hur Birgittas berättande skiftar. Exempelvis använder jag begreppet det 

associerande jaget vilket innebär att berättaren Birgitta skildrar händelser från det förflutna som 

romanens nu ger upphov till.  

Begreppet författarinstans har jag lånat av Jönsson och det syftar till författaren Stenbergs 

position vid skrivögonblicket samt möjliga påverkan på det som berättas.48 Som jag tidigare 

nämnt skriver Eakin att en självbiografisk text kan säga mer om författarens nutid än dåtid.49 

Begreppet författarinstans kommer därför även att användas för att undersöka dialogen mellan 

verken och Stenbergs samtida, litterära kontext.  Med begreppet sanningsanspråk kommer jag att 

																																																								
45 Lejeune, On Autobiography, s.5.  
46 Jönsson, Som en byracka, s.46.  
47 Claes-Göran Holmberg, Anders Ohlsson, Epikanalys: En introduktion, (Lund, 1999), s.73, 74.  
48 Jönsson, s.33, 39. 	
49 Eakin, Fictions in Autobiography, s.22.  
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undersöka romanernas referenser till en utanförliggande verklighet. Jag kommer däremot inte att 

försöka fastställa vad som är ”sant” eller inte. I relation till en självbiografisk texts sätt att vända 

sig till läsaren hänvisar Jönsson till Eakin och skriver att han menar att självbiografiska texter inte 

kan betraktas som mer ”sanna” än andra. Däremot måste man ”ta deras anspråk på allvar – det 

sätt som de refererar till en verklighet utanför fiktionen”. 50  Självbiografiska texters 

sanningsanspråk påverkar och blir en viktig del av läsupplevelsen. Sanningsanspråket ingår i 

självbiografiska texters sätt att rikta sig till läsaren.  

Innan jag går vidare med den narratologiska analysen vill jag i korthet teckna en bild av det 

övergripande händelseförloppet i de båda romanerna. I Kärlek i Europa lever Birgitta 

tillsammans med sin släkt i Stockholm i början av romanen. Birgitta har ett sexuellt förhållande 

med sin gode man, sin ingifta morbror. Birgittas pappa är sedan en tid avliden medan relationen 

till modern är komplicerad och fylld med konflikter. Efter att Birgitta avslöjat affären med sin 

gode man åker hon ut i Europa. Första anhalten är Paris, där hon träffar poeten Paul Andersson 

och hänger sig åt sin dröm att bli författare. Birgitta träffar därefter den prostituerade kvinnan 

Nanouche, reser till Cannes och börjar arbeta med prostitution. Livet på kontinenten är fyllt av 

äventyr och konflikter. Exempelvis stjäl Paul pengar av Birgitta, Nanouche introducerar henne 

för lesbisk sexualitet, amerikanen Jerry jagar henne för en påstådd ekonomisk skuld och hon blir 

utsatt för våldtäkter i Genève. Efter en tid ute på kontinenten återvänder Birgitta till Sverige för 

att börja skolan och försöka få sina alster publicerade. Det går inte som planerat. Istället reser hon 

till Capri tillsammans med Martha som hon inleder ett förhållande med. Relationen tar så 

småningom slut och Birgitta försöker begå självmord. När Birgitta återhämtat sig efter 

självmordsförsöket åker hon ensam till Rom där hon blir älskarinna åt den avsatta kung Farouk 

av Egypten. I slutet av romanen bestämmer sig Birgitta för att återvända till Sverige. 

Romanen alla vilda är indelad i två delar. Den första delen utspelar sig på 1950-talet då 

Birgitta åker till Paris tillsammans med sin arbetskollega Gunnar. På vägen träffar hon Louise 

som hon sedan inleder ett förhållande med. Tillsammans åker de vidare till Mallorca. På Mallorca 

kommer Birgitta i kontakt med Francoregimen, träffar andra homosexuella par och kämpar med 

sin ambition att bli författare. När Birgittas tjugoförsta födelsedag närmar sig bjuder hon ner sin 

mor till Mallorca. Besöket slutar med att modern åker tillbaka till Sverige efter en dag. 

Relationen med Louise tar slut efter att de båda haft affärer på sidan av och Birgitta ger sig iväg 

																																																								
50 Jönsson, s.33.  
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till Rom. Därefter möter läsaren Birgitta i en taxi på väg hem till sin mors lägenhet i Stockholm. 

Birgitta har kommit hem för att skriva färdigt sin roman Apelsinmannen och försöka få den 

publicerad. Den andra delen av romanen utspelar sig på 1990-talet och inleds med att den då 

mycket äldre Birgitta tillsammans med sin särbo Ana reser till USA och Danmark för att hälsa på 

gamla vänner som Birgitta lärt känna under sina resor på 1950-talet. Romanen avslutas med en 

epilog där Birgitta reflekterar över sitt eget skrivande och sitt åldrande. 

 

2.1	Berättarnivåer	och	berättarpositioner		

Romanernas grundberättelse består av reseskildringen. Det vill säga resan till Paris, Cannes och 

Capri i Kärlek i Europa och Mallorca, USA och Köpenhamn i alla vilda. I berättelsen om resorna 

är det i första hand identiteten som formas och konstrueras.  

Romanen Kärlek i Europa inleds med att läsaren kastas in i romanens nu. Birgitta berättar 

att hon ligger i sängen medan hon uppfattar att det pågår ett samlag i rummet ovanför hennes.51 

Hon är säker på att det är mostern och mosterns man, Birgittas gode man, som ägnar sig åt intima 

aktiviteter. Berättaren Birgitta befinner sig i händelseförloppets nu och redogör för situationen 

utifrån sitt eget perspektiv. I den här scenen är Birgitta en homodiegetisk berättare, eftersom hon 

befinner sig i den romanvärld som berättas fram.52 Birgitta vet inget mer om situationen än vad 

läsaren gör vilket synliggörs av att Birgitta blir rädd när hon hör någon komma gående i trappan. 

Det visar sig vara hennes moster (Kärlek, s.9). Det som äger rum ovanför Birgittas huvud är inte 

ett samlag. En dialog mellan mostern och Birgitta utspelar sig där mostern förklarar att de ”ville 

bara veta ifall det hörs ner” (Kärlek, s.10). Den homodiegetiska berättaren Birgitta befinner sig i 

samma position som protagonisten Birgitta. Berättaren Birgitta har därmed ingen förkunskap om 

händelseförloppet. Birgitta befinner sig alltså i en berättarposition som står i direkt anslutning till 

det händelseförlopp som skildras. Hon är lika beroende som läsaren av att händelseförloppet får 

ha sin gång för att få veta vad som händer sedan. Denna position har jag valt att kalla för det 

direkt upplevande jaget. 

När protagonisten Birgitta befinner sig i Paris återkommer tillfällen då berättaren Birgitta 

skildrar händelser från barndomen i Sverige. Berättaren Birgitta är i det här utdraget en 

																																																								
51 Stenberg, Kärlek i Europa, (Stockholm, 1981), s.9. I fortsättningen hänvisar jag till denna utgåva i den löpande 
texten med förkortningen Kärlek.  
52 Holmberg och Ohlsson, Epikanalys, s.73. 
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extradiegetisk berättare, eftersom handlingen att berätta sker från en position utanför det 

händelseförlopp som beskrivs. 53  I slutet av citatet byter Birgitta position och blir en 

homodiegetisk berättare.   

 
I hönsgården på landet fanns en stor ihålig lind där jag satt och läste de förbjudna 

trettifemöres deckarmagasinen. Hönsen sprätte och kacklade, linden susade och 

det föll skräp och smådjur innanför kragen på mej, men jag befann mej i de 

väldiga storstäderna med böckernas hjälp. Jag såg mördare stryka längs Seine och 

Themsens svarta vatten, följde med ner genom falluckor och upp i hissnande torn. 

Också här och nu kände jag samma förväntan inför äventyret här i världsstaden 

(Kärlek, s.107). 

 

Passagen har inget att göra med det som konkret sker i protagonisten Birgittas nu. Ändå är det 

nuet som framkallar associationerna och minnesbilderna. Läsaren får här ta del av en berättelse 

om Birgittas barndom genom att Birgitta drar paralleller mellan sin nutid och en tid som varit. 

Utdraget visar en annan berättarposition än det direkt upplevande jaget.  I den här scenen skildrar 

berättaren Birgitta ett förflutet händelseförlopp, därigenom blir Birgitta i det förflutna 

protagonist. Berättaren Birgitta har full vetskap om det som skett, samtidigt som hennes position i 

nuet framkallar detta minne. Denna position har jag valt att kalla för det associerande jaget.  

Birgitta återberättar upplevelser och händelser konsekvent genom romanerna men 

berättarpositionerna och berättarnivåerna varierar. Ett exempel finns i scenen där Birgitta berättar 

om resan till Genève. Inledningsvis träffar läsaren Birgitta när hon sitter på en buss på väg till 

Grenoble (Kärlek, s.216). I bussen får vi veta att två män berättade en hemsk historia om sina 

missöden i Marseille. Men det är inte männen som redogör för innehållet i historien för läsaren, 

det gör berättaren Birgitta.  
 

De hade kommit till Marseille och köpt in sej med rättigheter på en strandbit där de 

hade satt upp badhytter och en liten bar. Men en stor storm som hade övergått i orkan 

hade rensat stranden (…) Hela deras livs besparingar hade blåst bort på några timmar 

(Kärlek, s.216).  

 

																																																								
53 Holmberg och Ohlsson, s.76.  
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Här kan man säga att Birgitta blir en heterodiegetisk berättare. Enligt Claes- Göran Holmberg och 

Anders Ohlsson deltar inte en heterodiegetisk berättare själv i historien som hen berättar fram och 

kan därför inte hänvisa till någon av karaktärerna med hjälp av begreppet jag.54 I det här exemplet 

menar jag att Birgitta intar en sådan position. Hon är bekant med männens historia eftersom hon 

har fått den berättad för sig, men hon befinner sig inte i den. Hon är en extern berättare som 

berättar i dåtid. Samtidigt synliggör utdraget en annan berättarposition. Tidigare har Birgitta 

berättat om sådan hon själv upplevt. Här berättar hon om andras upplevelser. Birgitta tar på sig 

rollen som berättaren av männens historia. Den här positionen har jag valt att kalla för det 

berättande jaget. Det avgörande för den här berättarpositionen är att Birgitta tar på sig att berätta 

andra människors historier och livsöden.   

Det första läsaren får veta om vistelsen i Genevé är följande. ”Det gick mej illa i Genève” 

(Kärlek, s.219). Berättarnivån har förflyttats till att involvera berättarjaget direkt, det är Birgitta 

som har upplevt något. Däremot har berättarperspektivet förskjutits och läsaren får historien 

berättad i dåtid. Berättandet sker alltså utanför handlingen, från en annan position än diegesen, 

och Birgitta har därför möjlighet att kommentera och göra en sammanfattning.  

 
Jag hade hittat till en gay bar, en av dem som kanske strandägarna skulle dyka upp på 

framåt småtimmarna. Där fanns bara män och jag kom i slang med tre unga grabbar. 

När det hörde att jag ingenstans hade att ta vägen tog de mej med hem till en gammal 

bög, där skulle jag få sova ifred. Istället våldtog de mej och gamlingen låg bredvid och 

tafsade på mej och fnissade (Kärlek, s.219).  

 

Birgitta blir i den här scenen en extradiegetisk berättare. 55  Hon har full kännedom om 

händelseförloppet och redogör närmast sakligt för skeendet. Eftersom Birgitta inte är en 

heterodiegetisk berättare, vilket synliggörs av att hon använder pronomenet jag, är 

berättarposition inte densamma som det berättandet jaget. Den avgörande skillnaden är att 

Birgitta berättar om något hon själv upplevt. Händelsen skildras i dåtid, men är i linje med 

romanens grundberättelse och nutid, eftersom Birgitta anländer till Genevé i stycket innan 

(Kärlek, s.219). Händelsen Birgitta berättar om har därmed en tydlig koppling till romanens 

																																																								
54 Holmberg och Ohlsson, s.74.		
55 Holmberg och Ohlsson, s.74. 
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grundberättelse. Den här berättarpositionen har jag valt att kalla det återberättande jaget, vilken 

har en tydlig koppling till Birgittas egna upplevelser och grundberättelsens position i tid.  

En berättarposition som framkommer extra tydligt i romanen alla vilda är den jag valt att 

kalla det skrivande jaget. I båda romanerna berättar Birgitta om sin ambition att bli författare och 

ger läsaren smakprov på sina skildringar. Skildringarna i sig skapar en berättelse i berättelsen, en 

metaberättelse. Det skrivande jaget är den position där Birgitta reflekterar över sitt eget 

skrivande, över skrivprocessen och sina egna färdigheter. ”Jag kunde inte släppa mitt intresse för 

deras hus, det blev av större vikt än de själva. Bara sydamerikanska författare skulle ha klarat att 

inkludera den här sortens katalogaria på ett naturligt sätt i en bok men jag prövar ändå” (alla 

vilda, s.159). I utdraget vänder sig Birgitta direkt till läsaren och förklarar att den skildring som 

följer på citatet ska ses som ett försök. Genom att Stenberg avtäcker skrivprocessen på detta sätt, 

att Birgitta vänder sig direkt till läsaren, bjuder Stenberg in läsaren i skapandet av romanen. I 

citatet skiftar också berättarperspektivet, från att vara skildrat i dåtid byter Birgitta tempus och 

förflyttar berättandet till romanens nu. Berättaren Birgitta blir genom det skrivande jaget delaktig 

i skapandet av romanen, en del av Stenbergs skapandeprocess.  

Romanen alla vilda innehåller en berättarposition som jag inte kunnat finna i Kärlek i 

Europa. I inledningen till alla vilda berättar Birgitta om sitt resande efter andra världskrigets slut. 

Det som berättas har inte någon större koppling till den aktuella romanens grundberättelse. 

Protagonisten Birgitta ska återigen ut och resa. Innan dess träder berättaren Birgitta in och tar 

med läsaren på en resa i minnet. ”Själv kom jag iväg första gången 1950, till Paris där jag 

träffade de så kallade existentialisterna i Saint-Germain-des-Près” (alla vilda, s.7). Birgitta är här 

en extradiegetisk berättare och jag har inledningsvis valt att kategorisera berättarpositionen som 

det associerande jaget. Berättaren Birgitta berättar om något hon har varit med om från en 

position utanför diegesen, där Birgitta i det förflutna blir protagonist.  Den resa berättaren Birgitta 

minns i alla vilda är resan som utgör grundberättelsen i Kärlek i Europa. Genom 

berättarpositionen det associerande jaget i alla vilda skapar Stenberg en koppling till romanen 

Kärlek i Europa som läsaren kan upptäcka om hen har läst den romanen. Här skapas en ny 

berättarposition för Birgitta, nämligen det jag valt att benämna det intratextuella jaget. Genom att 

läsaren har tidigare kunskap om Stenbergs romaner, i det här fallet Kärlek i Europa, skapar det 

associerande jaget tillsammans med läsaren positionen det intratextuella jaget i romanen alla 

vilda. Här uppstår det en symbios och en dialog mellan Birgittas berättande och läsaren. 
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Skildringen är inte enbart ett minne för berättaren Birgitta i hennes nuvarande position. Det är 

också en referens till en händelse som utspelar sig i en tidigare roman.  

 

2.2	Författarinstans	och	sanningsanspråk				

I romanerna återfinns scener där berättaren Birgitta upprättar en dialog mellan författaren och 

verket, mellan de båda verken och en samtida kontext och mellan läsaren och verken. Dialogerna 

aktualiserar bland annat identitetsmarkörerna genus, sexualitet och etnicitet. Ett exempel 

återfinns i början av romanen alla vilda. Protagonisten Birgitta har anlänt till Paris tillsammans 

med Louise som hon mött på resan. De befinner sig i sängen på Birgittas hotellrum. Birgitta 

beskriver hur hon är på sin vakt, ifall någon, eller polisen, skulle komma. ”De där poliserna var 

en kvarhängande skräck sedan några år tillbaka då jag levt med den realiteten en tid i Cannes” 

(alla vilda, s.17). Situationen får Birgitta att minnas hur hon levt under tidigare resor. I Kärlek i 

Europa befinner sig Birgitta en tid i Cannes där polisen letar efter henne (Kärlek, s.241). 

Uttalande görs av Birgitta genom berättarpositionerna det intratextuella jaget och det 

associerande jaget eftersom det är ett minne Birgitta har i nuet i alla vildas, samtidigt som det är 

en referens till reseskildringen i Kärlek i Europa.  

Det är svårt att hitta någon exakt scen i Kärlek i Europa som berättaren Birgitta i alla vilda 

refererar till, eftersom polisen på ett eller annat sätt är nästintill konsekvent närvarande i Birgittas 

berättelse om tiden i Cannes i Kärlek i Europa (Kärlek, s.133-266). Det intressanta är skillnaden i 

känslor som romanerna aktualiserar. I Kärlek i Europa är Birgitta först lite orolig då hon får veta 

att polisen letar efter henne (Kärlek, s.240). Lite senare informerar hon läsaren om att hon inte 

var ”rädd för poliserna” (Kärlek, s.241). Det finns en diskrepans här mellan vilka känslor 

Stenberg skildrar. Birgitta i Kärlek i Europa deklarerar att hon inte är rädd för polisen medan 

Birgitta i alla vilda minns tiden i Cannes och polisens efterspaningar med skräck. Möjligtvis är 

författarinstansen orsaken till denna förändring. Den tidsdiskrepans som finns mellan 

publiceringarna av de båda romanerna kan ha gett upphov till en förändring i Birgittas 

minnesbild. I Kärlek i Europa framstår Birgittas uttalande om att hon inte är rädd som en naiv 

föreställning. Birgitta säger att hon inte gjort någonting och att hon ändå ska resa bort nästa dag 

(Kärlek, s.241). Kanske har Stenberg låtit Birgittas minnesbild av händelsen förändras för att visa 

att Birgitta blivit äldre och mer medveten om sin egen säkerhet och farorna hon utsatte sig för i 

sin ungdom. Protagonisten Birgitta är fyra år äldre i alla vilda och att vara efterklok angående 
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levnadssätt i ungdomen är i linje med att bli vuxen. 

Ur ett genusperspektiv kan man läsa skildringen av Birgittas skräck som att Stenberg riktar 

kritik mot en heteronormativ samhällsordning. Att vara tillsammans med en kvinna i alla vilda 

skapar associationer till resan i Kärlek i Europa då hon bland annat tillsammans med en annan 

kvinna, Nanouche, var tvungen att undvika polisen (Kärlek, s.150-151). I relation till 

författarinstansen skriver Jönsson att författarens berättande ”struktureras av nuets behov och 

begär – att förklara, ursäkta, gå till angrepp.”56 Berättaren Birgitta förklarar i anslutning till sin 

skräck att det inte var riskfritt för två kvinnor att öppet visa varandra kärlek i Frankrike (alla 

vilda, s.14). En reflektion som inte återfinns i Kärlek i Europa, där Birgittas inställning är att hon 

är oskyldig. Stenberg har alltså placerat Birgitta i en tid och i en samhällskontext där hennes 

sexualitet utgör ett hot mot hennes egen säkerhet. Detta är något Birgitta är medveten om i alla 

vilda, vilket hennes skräckkänslor vittnar om. Genom att låta Birgitta berätta för läsaren om 

situationen för homosexuella i Frankrike och sedan skildra hennes skräck med intratextuella 

kopplingar till romanen Kärlek i Europa kan Stenberg sägas skildra ett förtyck över tid. Genom 

dessa skildringar, genom Birgittas berättande, minnesbild och medvetenhet lyfter Stenberg fram 

icke-heterosexuella människors levnadsförhållanden. Oavsett om händelsen är autentisk eller inte 

så skildrar Stenberg, genom karaktären Birgitta, en icke-heterosexuell persons komplicerade 

levnadsförhållande och kan, genom Birgittas rädsla, sägas kritisera densamma.   

Birgitta berättar vidare i alla vilda om andra individers utsatta levnadsförhållanden där 

författarinstansen möjliggör för berättaren Birgitta att känna till framtida händelser.  

 
Ännu hade inte kampen om Algeriet hårdnat, på polisstationerna blev de ännu så länge i 

stort sett behandlade som vanliga kriminella. Tortyren var inte satt i system. Flera av de 

araber jag lärde känna i gaykretsarna hade blivit upplockade av polisen, utfrågade och 

sedan släppta utan att bli misshandlade […] Även om förföljelsen av araberna ännu var 

oblodig pågick den tyst omkring oss i staden, de jagades av polis och blev ständigt 

kontrollerade (alla vilda, s.15). 

 

Birgitta talar från romanens nu men har uppenbar vetskap om vad som kommer att hända i 

framtiden. Hon redogör för de hon kallar ”arabernas” levnadsförhållanden i romanens nu och drar 

paralleller med det som hon vet om framtiden. Birgitta befinner sig här i det berättande jagets 

																																																								
56 Jönsson, s.33.  
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position, eftersom hon tar på sig att vara språkrör för andra människors upplevelser, likt 

berättelsen om männen på bussen (se sida 16). Däremot berättar Birgitta från en framtida 

position, vilket möjliggörs av författarinstansen. Romanen refererar till en verklighet utanför 

pärmarna, till Algeriets frihetskrig från Frankrike. Ett frihetskrig som startade i mitten av 1950-

talet.57 Birgittas förmåga att reflektera över detta framtida händelseförlopp i en roman som 

utspelar sig på 1950-talet innan frihetskriget börjat synliggör författarinstansens närvaro och 

romanens sanningsanspråk i berättandet. Stenbergs nu i alla vilda är början av 2000-talet, då hade 

Algeriets frihetskrig varit över sedan länge. Jag menar inte att skildringen är genomgående 

autentisk. Däremot möjliggör det verkliga, historiska händelseförloppet, frihetskriget, och 

Stenbergs författarinstans att Birgitta kan reflektera över dessa människors levnadsförhållanden 

på det sätt hon gör, genom att jämföra med en situation som ännu inte har uppstått i romanens nu. 

Genom att referera till Algeriets frihetskrig aktualiseras Frankrikes koloniala historia och 

begreppet etnicitet.  

I Kärlek i Europa skildras också ”arabernas” situation. Där berättar Birgitta om hur polisen 

jagar en arabisk man på stranden från det direkt upplevande jagets position (Kärlek, s.196). Dock 

reflekterar inte Birgitta i Kärlek i Europa vidare om detta. Hon drar inte heller några kopplingar 

till det kommande kriget trots att Stenbergs nu i Kärlek i Europa är 1980-talet. Utifrån detta kan 

man dra slutsatsen att Stenberg skildrar Birgitta som mer världspolitiskt medveten i alla vilda än i 

Kärlek i Europa. Orsaken till detta tror jag att vi finner i Birgittas identitet, något jag kommer att 

återkomma till längre fram.  

En scen i Kärlek i Europa som aktualiserar en dialog mellan verket och den litterära 

offentligheten är när Birgitta träffar Una Troubridge. Birgitta säger till Troubridge att hon vill 

skriva ”en lycklig och glad bok om två kvinnor” (Kärlek, s.265). Varpå Troubridge replikerar att 

det inte kommer att bli ”lätt att få ut en sådan bok” (Kärlek, s.265). Uttalandet ger uttryck för att 

det i romanens nu, 1950-talet, är omöjligt att få en bok publicerad som handlar om ett lyckligt 

lesbiskt förhållande. Troubridges uttalande påminner om det litterära klimatet i Sverige under 

1950-talet, där sexuell frispråkighet inte accepterades och skildringar av lesbiska 

kärleksförhållanden var omöjliga att få publicerade.58 Samtidigt innehåller Stenbergs roman 

																																																								
57 Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, ”Algeriets frihetskamp mot Frankrike 1954-1962” i SO-rummet: 
Inspiration och kunskap, 2017-03-30. http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/algeriets-frihetskamp-mot-frankrike-
1954-1962, (Hämtad 2017-05-15).  
58 Birgitta Holm, Tusen år av ögonblick, s.208.		
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Kärlek i Europa just lesbiska skildringar (Kärlek, s.286-348). Birgitta Holm är inne på detta i sin 

analys, att den tid som skiljer mellan romanens och författarens nu är avgörande för de sexuella 

skildringarna i Kärlek i Europa.59 Holm menar att det är uppenbart att romanen skulle sett 

annorlunda ut om den publicerades på 1950-talet.60 Holm insinuerar att Birgittas uttalande om att 

framtida verk inte skulle innehålla frispråkig sexualitet också var Stenbergs åsikt.61 Men att 1970-

talets ”våg” av kvinnliga författares självbiografiska skildringar och begreppet bekännelseroman 

”förlöst” de sexuella skildringarna.62 Jag håller delvis med Holm, att Stenbergs position på 1980-

talet och det litterära klimatet delvis påverkat innehållet i romanen. Den åsikt som yttras i 

romanen är dock Birgittas. Vad Stenberg ansåg om detta kan vi omöjligt veta. Troubridges 

uttalande refererar till en verklighet utanför romanen där kvinnors skrivande värderades 

annorlunda i jämförelse med manliga författare och där kvinnlig sexualitet var tabubelagd. 

Uttalandet visar också på att detta förhållningssätt är aktuellt i romanens nu.  

Ytterligare dialoger mellan verken och den litterära offentligheten äger rum i och med 

Birgittas syn på kvinnors skrivande. Det finns en övergripande skillnad mellan Birgittas 

inställning till kvinnliga författare mellan romanerna som möjligtvis kan förklaras med den 

kontext Stenberg befann sig i under skrivprocessen. Att Stenbergs nu har påverkat det då som 

skildras. I Kärlek i Europa tar Birgitta avstånd från kvinnliga författare. Detta avståndstagande 

synliggörs av att Birgitta talar från det skrivande jagets position och deklarerar att en ”dag skulle 

de inte kunna avfärda mej som vilken kvinna som helst, jag skulle bli lika bra som de manliga 

författarna” (Kärlek, s.200). Hon vill inte bli associerad med de andra kvinnliga författarna. 

Birgitta allierar sig istället med manliga författare och vill bli sedd som lika skicklig. Birgitta 

värderar manliga författare och mäns skrivande högre än kvinnors vilket ytterligare synliggörs 

när Birgitta, efter att ha träffat Simone de Beauvoir, resonerar som följande. ”Däremot kunde det 

vara bra att läsa nåt av henne eftersom jag själv höll på att bli författarinna. Fast jag skulle förstås 

skriva bättre, som en man” (Kärlek, s.96). Samtidigt som Birgittas inställning till kvinnors 

skrivande kan ses som en kritik mot förhållanden i romanen, kan man läsa inställningen som 

kritik mot såväl 1950-talets som 1970-talets litterära klimat i Sverige. Birgitta ger uttryck för 

																																																								
59 Holm, s.208.		
60 Ibid, s.208.  
61 Ibid, s.207-208.		
62 Ibid, s.208. 
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uppfattningen att det existerar en skillnad mellan kvinnors och mäns skrivande, något som var 

aktuellt under 1970-talet i Sverige, alltså under Stenbergs skrivprocess.63  

Christine Sarrimo skriver att under 1970-talet fanns det en iver hos kritiker i Sverige ”att 

tolka kvinnors verk som sanningsenliga skildringar av deras privatliv […] Vilket gav upphov till 

reducerande och negativa omdömen”.64  I den här kontexten kom begreppet bekännelseroman att 

användas för att beteckna vad som ansågs vara det privata, kvinnliga självbiografiska 

skrivandet. 65  Lisbeth Larsson skriver att begreppet bekännelseroman och dess negativa 

associationer medförde att många kvinnliga författare på 1980-talet ansågs sig nödgade att 

påpeka att de inte var kvinnliga författare, utan författare. 66  Birgitta gestaltar just detta 

avståndstagande. Birgittas användning av ordet avfärda är centralt, hon vill inte bli avfärdad som 

bara en i mängden av kvinnliga författare. Den litterära kontexten Stenberg befann sig i kan alltså 

ha gett upphov till Birgittas avståndstagande och negativa syn på kvinnors skrivande. Birgittas 

starka uttalanden kan tolkas som att Stenberg kritiserar denna syn och att Stenberg genom 

kritiserandet också tar avstånd från begreppet bekännelseroman. Paul Tenngart är inne på detta 

spår i sin analys, att Birgittas kritik av kvinnliga författare går att härleda till Stenbergs samtid. 

Tenngart skriver att Kärlek i Europa med fördel kan ”betraktas som en indirekt kritik mot den 

särartsfeminism som präglade stora delar av 1970-talets feministiska diskussion.”67 Tenngarts 

tolkning baseras dock enbart på Stenbergs position, på författarinstansen. Jag menar att man 

också kan läsa Birgittas inställning som en kritik mot 1950-talets litterära klimat och syn på 

kvinnors skrivande eftersom romanen utspelar sig på 1950-talet.  

Utöver att Birgitta tar avstånd från kvinnliga författare kritiserar hon också den manliga 

författarkanon. ”Hur kunde Kungliga Biblioteket förnedra sej till att spara på sånt, bara för att den 

där dåren hade skrivit det!” (Kärlek, s.77). ”Den där dåren” syftar till Gustav Fröding vars dikt 

Paul Andersson precis citerat för Birgitta i romanens nu. Birgitta tar avstånd från kvinnors 

skrivande samtidigt som hon kritiserar den manliga författarkanon. Detta kan, enligt mig, ses som 

ett ifrågasättande av föreställningen om att det skulle finnas något essentiellt annorlunda mellan 

hur kvinnor och män skriver, ett synsätt som var närvarande i Stenbergs nu.68 Indelningen mellan 

																																																								
63 Christine Sarrimo, När det personliga blev politiskt, s.77.   
64 Ibid, s.77.  
65 Ibid, s.30.  
66 Lisbeth Larsson, ”Självbiografi, autofiktion, testimony, life writing” i Tidskrift för genusvetenskap, nr 4, 2010, s.8. 
67 Tenngart, s.281.  
68 Sarrimo, s.14.  
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manliga och kvinnliga författare fortsätter dock konsekvent i romanerna och kommer till uttryck 

genom Birgittas berättande från det skrivande jagets position (Kärlek, s.200). Birgitta väljer att 

alliera sig med manliga författare i Kärlek i Europa eftersom kvinnliga författare nedvärderas i 

både romanens nu, Stenbergs samtid och av Birgitta själv (Kärlek, s.200). Romanen Kärlek i 

Europa klassificerades som en bekännelseroman efter publiceringen trots Birgittas 

avståndstagande från kvinnliga författare.69 Läser man Birgittas avståndstagande som en strategi 

för Stenberg att inte placeras i bekännelseromanens fack, kan man säga att strategin 

misslyckades.  

I alla vilda har berättaren och protagonisten Birgittas inställning till kvinnors skrivande 

förändrats. I romanens första del som utspelar sig på 1950-talet identifierar sig Birgitta med 

kvinnliga författare och visar på att hon är medveten om hur kvinnliga författare nedvärderas och 

kritiserar detta (alla vilda, s.64). Den kritik mot den litterära kanon som florerat indirekt i Kärlek 

i Europa har, i alla vilda, bytt skepnad.  

 
Alla dessa stentrista gamla litteraturhistoriker, misogyna och pryda sedlighetsfanatiker 

som för femtio eller hundra år sedan beslutat vad som var fint och stort och framförallt 

rätt att läsa. Som sorterat bort det de kallat oanständigt, osunt, obstinat mot äktenskapet 

och kyrkan, okvinnligt eller kvinnligt, båda var lika illa. […] Jag hatade dessa manliga 

litteraturvetare för deras småskurenhet och fullständiga brist på förståelse för författare 

som var kvinnor, neger, kineser, vad som helst som inte passade in i deras trånga 

europeiska synfält (alla vilda, s.24) 

 

Berättaren Brigitta riktar kritik mot manliga litteraturvetare som har bestämt vad som är fin 

litteratur och inte. Birgitta talar som författare från det återberättande jagets position och det 

skrivande jagets position, eftersom kritiken av litteraturvetarna står i relation till hennes egna 

författardrömmar. Det intressanta med uttalandet är att det är omöjligt att avgöra vilken litterär 

kontext som kritiseras, om det är 1800-talets litterära klimat, 1950-talets eller 2000-talets, eller 

möjligtvis hela litteraturhistorien.  

När alla vilda publicerades 2004 hade debatten kring kvinnors självbiografiska skrivande 

tagit en vändning. Enligt Jönsson blev Margareta Fahlgrens Det underordnade jaget: en studie 

om kvinnliga självbiografier som publicerades 1987 början på en genusinriktad 
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självbiografiforskning i Sverige.70 Fler och fler feministiska forskare lyfte fram hur kvinnliga 

författare behandlades annorlunda på den litterära scenen på grund av sina kön. Exempel på 

forskare som lyfte fram denna fråga i ljuset är Christine Sarrimo och Lisbeth Larsson.71 En ökad 

medvetenhet hade skapats kring hur kvinnliga författare värderades. Jag menar att 

författarinstansen är avgörande för den kritik Birgitta ger uttryck för i romanen. Den ökade 

medvetenheten och synliggörandet som skedde på sena 1980-talet fram till 2000-talet är 

avgörande för hur Birgittas inställning till kvinnors skrivande förändrats mellan romanerna 

eftersom denna ojämlikhet inte uppmärksammats i lika stor omfattning tidigare. Protagonisten 

och berättaren Birgitta kan läsas som en del i detta synliggörande, en del av medvetandegörandet. 

Birgittas feministiska ställningstagande kan också ses som ett sätt för Stenberg att slå tillbaka mot 

den kritik romanen Kärlek i Europa mottog och dess bekännelseromanstämpel. Stenberg undkom 

inte begreppet bekännelseroman trots att hon gestaltade ett avståndstagande genom Birgittas syn 

på kvinnors skrivande i Kärlek i Europa. Birgittas ställningstagande för kvinnors skrivande i alla 

vilda kan ses som att Stenberg bytt taktik eftersom Birgittas tidigare avståndstagande förvandlats 

till solidaritet och kritik.  

Berättartekniken i Stenbergs romaner är mer komplex än tidigare forskning visat. 

Berättaren Birgitta byter positioner konsekvent genom romanerna och skapar en reflexiv struktur 

där läsaren, berättaren och protagonisten Birgitta erbjuds en möjlighet till eftertanke kring 

protagonisten Birgittas identitet. Dessutom berättar hon inte enbart sin egen livshistoria. Hon tar 

på sig rollen som berättare av andra människors upplevelser och öden där identitetsmarkörerna 

genus, sexualitet och etnicitet aktualiseras. Berättaren växlar dessutom mellan att berätta i nutid 

och dåtid vilket skapar en osäkerhet kring händelseförloppets struktur. Stenbergs författarinstans 

skapar en dialog mellan romanerna och en historisk, litterär och politisk kontext där framförallt 

1900-talets syn på kvinnliga författare lyfts fram och kritiseras. Genom begreppet 

sanningsanspråk har jag lyft fram romanernas refererande till historiska händelser och personer 

samt tidigare samhällsordningar. Dessa skildringar lyfter fram orättvisor som under 1950-talet 

fram till 2000-talet drabbat dem som inte varit vita, heterosexuella män.  
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3.	Berättandet,	tid	och	rum	och	identitet	
 

Begreppet tidslinjer använder jag för att synliggöra de olika tidshopp som äger rum i och mellan 

romanerna. Vanligtvis används begreppet för att synliggöra att det förekommer parallella 

tidsstrukturer i en text. I alla vilda och Kärlek i Europa förekommer tidshopp som aktualiserar en 

förfluten tid och en framtid. Exempelvis aktualiseras en förfluten tid när berättaren Birgitta i 

Kärlek i Europa redogör för scener från barndomen och när berättaren Birgitta i alla vilda 

reflekterar över tidigare resor. Dock skapar dessa tidshopp inte några regelrätta linjer, utan har 

strukturen av fragmentariska bilder från en annan tid eller från en möjlig framtid. Jag har ändå 

valt att använda begreppet tidslinje i min analys, eftersom jag inte kunnat finna något annat 

begrepp som passar bättre in på den tidsproblematik alla vilda och Kärlek i Europa aktualiserar. 

I min analys är det viktigt att skilja på berättaren och protagonisten Birgitta. För att tydliggöra 

vilken Birgitta jag talar om, samt för att undvika att alltför ofta upprepa begreppen berättare och 

protagonist, kommer jag även att använda mig av förkortningarna (B), (P) och (B, P). 

Förkortningen (B) och (P) syftar till berättaren respektive protagonisten Birgitta medan 

förkortningen (B, P) används där det är svårt att separera dessa två instanser, eller när det som 

diskuteras innefattar dem båda.  

 

3.1	Tid	och	rum		

I Kärlek i Europa befinner sig berättaren Birgitta och protagonisten Birgitta många gånger i 

samma position vilket gör det svårt att skilja dem åt (Kärlek, s.9, 14, 308). Berättaren Birgitta i 

alla vilda innehar en tydligare egen position i relation till protagonisten Birgitta (alla vilda, s.7, 

12, 22, 33). Detta medför att Kärlek i Europa generellt berättas i nutid medan alla vilda berättas i 

dåtid.  

Genomgående är Stenberg noga med att placera händelserna geografiskt, antingen genom 

ett försättsblad där enbart staden namnges, eller genom att låta berättaren Birgitta berätta var 

protagonisten Birgitta befinner sig (Kärlek, s.8, 55, 131, 267, 297, 353 och alla vilda, s.7, 20, 

131, 141, 148, 157, 165). Däremot är tiden konsekvent oartikulerad i Kärlek i Europa och i första 

delen av alla vilda. I alla vildas andra del, som utspelar sig på 1990-talet, får läsaren veta det 

exakta årtalet för händelserna (alla vilda, s.141, 148, 165). Utöver de berättarpositioner Birgitta 

(B) intar i romanerna som skiftar mellan nutid och dåtid uppfattar jag att romanerna innehåller tre 
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olika tidslinjer, den resande tidslinjen, den historiska tidslinjen och den framtida tidslinjen. Dessa 

tre tidslinjer är alla sammankopplade med Birgittas (P) identitet, men på olika sätt. Den resande 

tidslinjen är det jag tidigare refererat till som romanernas grundberättelse, det vill säga de resor 

som Birgitta (P) gör i romanernas nu. Den historiska tidslinjen är de skildringar som läsaren får ta 

del av från Birgittas (P) barndom där modern innehar en viktig roll, eller från tidigare upplevelser 

och resor som inte äger rum i den aktuella romanens nu. Den framtida tidslinjen aktualiseras när 

Birgitta (B) berättar om framtiden i relation till det egna skrivandet.  

Tiden problematiseras redan i inledningen av Kärlek i Europa. Stenberg placerar 

skildringen geografiskt genom att på sidan innan romanens första kapitel skriva Stockholm. 

Vilket år det är får läsaren däremot inte veta. Stenberg lämnar möjliga ledtrådar genom att bland 

annat referera till filmen Smygande Gift (Kärlek, s.10), vilken utkom 1946.72 Romanen alla vilda 

inleds med att Birgitta (B) återberättar om resan i Kärlek i Europa som hon deklarerar skedde 

1950, och att hon därefter återvände till Sverige och fick anställning på UD:s pressbyrå och PUB 

1952 (alla vilda, s.7). Efter att Birgitta redogjort för denna två års period tar hon med läsaren ut i 

Europa, och tiden blir därefter oartikulerad (alla vilda, s.8). Det som ändå framgår tydligt med 

hjälp av de sparsmakade årsangivelserna och de intratextuella skildringarna är att alla vilda 

utspelar sig senare på 1950-talet än Kärlek i Europa.  

Birgittas berättarpositioner skapar en fragmentarisk tidsstruktur i romanerna. Genom 

berättarpositionen det associerande jaget aktualiseras den historiska tidslinjen genom vilken 

läsaren får en inblick i Birgittas (P) barndom. I Kärlek i Europa befinner sig Birgitta (P) i 

Stockholm i romanens nu, den resande tidslinjen, och har precis fått veta att modern tänker gifta 

om sig (Kärlek, s.30). Birgitta är inte överförtjust i mannen modern tänker gifta sig med. Modern 

säger till Birgitta att vara snäll och mera förstående (Kärlek, s.30). Detta får Birgitta att minnas 

hur hon som barn uppmanades att vara en snäll flicka. Därefter återger berättaren Birgitta för en 

händelse från barndomen.  

 
När jag var liten var jag ett tystlåtet och tålmodigt barn, enligt mamma. En gång hade 

jag tagit mej ton, det var när Dadda var ledig en kväll och mamma skulle ha hand om 

mej. Jag gallskrek. Mamma tog upp mej och tittade efter om någon säkerhetsnål hade 

gått upp. Jag tystnade. Hon la ner mej igen och jag skrek. Då hade hon förstått att jag 

																																																								
72 Svenska Filminstitutet, Svensk Filmdatabas, 
http://www.sfi.se/sv/svenskfilmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=24138, hämtad 2017-04-21.  
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ville vara uppe, att det var hela felet. I timmar hade jag skrikit men efter att jag insett att 

det inte hjälpte blev jag ett tyst och snällt barn (Kärlek, s.31). 

 

Den historiska tidslinjen ger läsaren en inblick i moderns uppfostringsmetoder. Samtidigt som 

det också blir tydligt att modern värderar tysta och snälla barn. Utdraget visar också att det var 

modern som bestämde under Birgittas (P) uppväxt och att hon fick anpassa sig till moderns 

föreställningsvärld.  

I alla vilda aktualiseras den historiska tidslinjen på ett helt annat sätt. Exempelvis genom 

berättarpositionen det intratextuella jaget i romanens första del. Birgitta (P) befinner sig på 

Mallorca tillsammans med Louise i romanens nu, den resande tidslinjen. När de sedan får besök 

av en gammal bekant till Birgitta, Charles Corbrett, förflyttas det efterföljande händelseförloppet 

i tid och rum. Birgitta (B) berättar om när hon träffade Charles och hans kompis James Baldwin 

och vi transporteras tillbaka i tiden till Paris och resan som skildras i Kärlek i Europa (alla vilda, 

s.32). 

 
Varje gång James och jag råkade vidröra varann var jag starkt medveten om saken. 

Denna hans märkliga hud. Samtidigt som den var så vacker så var den, ja, fel. […] Fast 

kanske ändå att det just här i Paris spelade mindre roll än någon annanstans, bland oss 

som flockades på kaféerna i Saint-Germain-des-Près. Vi var alla fel ute, på ett eller 

annat sätt. Fortfarandet satt denna borgerliga bedömningsnorm inspikad i mitt huvud. 

Även om jag inte brydde mig om den så fanns den där. Fast nej då, jag brydde mig 

absolut inte. Det här var det liv jag valt, det friast möjliga (alla vilda, s.32).  

 

Den historiska tidslinjen synliggör Birgittas (P) kamp med värderingar rörande klass och 

etnicitet. Klara Krantz argumenterar för att Birgittas mor Ingeborg personifierar dåtidens 

borgerliga värderingar i uppsatsen ”Jag vill inte göra allt det där som kvinnor måste”: Det 

kvinnliga medborgarskapets och författarskapets livslinje i Birgitta Stenbergs Kärlek i Europa.73 

Birgittas uppväxt med moderns starka dominans har satt sina spår, samtidigt som Birgitta har valt 

en annan väg i livet. Genom den historiska tidslinjen synliggörs moderns påverkan på Birgitta 

och hur Birgitta kämpar för att slå sig fri och hitta andra värderingar.  

I alla vildas andra del aktualiseras den historiska tidslinjen på ytterligare ett annat sätt. 

Birgitta (P) är 64 år gammal och har rest till Cape Cod tillsammans med sin särbo Ana. Året är 
																																																								
73 Klara Krantz, ”Jag vill inte göra allt det där som kvinnor måste”, s.17.  
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tydligt markerat, 1996 (alla vilda, s.141). De är på Cape Cod för att träffa Jack Richtman som i 

flera år var älskare åt Chuck (alla vilda, s.31, 142). Väl framme diskuterar de feminismen och 

gayrörelsen.  

 
Jack var tveksam och beskrev feminister som hotfulla och beklagade att de alls inte var 

samarbetsvilliga med gayrörelsen. Jag invände att det var precis tvärt om, åtminstone i 

mitt land. […] Det kändes lustigt att ha en ståndpunkt stick i stäv mot hans. En egen 

plattform. Jag mindes hur reservationslöst jag anammat allt som han sagt på den där 

terrassen en gång i världen. Vid den tiden hade feminismen mest varit ett oartikulerat 

uppror, maktlöst knutna kvinnonävar under ensamma köksbord (alla vilda, s.145). 

 

Med uttrycket ”på den där terrassen en gång i världen” skapas en referens till alla vildas första 

del där Birgitta går på fester som Chuck och Jack anordnade på sin terrass (alla vilda, s.37-41, 

55-60). Birgittas (B, P) politiska ståndpunkt i romanens nu, den resande tidslinjen, kontrasteras 

mot hennes tidigare åsikter genom att Birgitta (B) minns tillbaka till resan som äger rum i alla 

vildas första del. Här aktualiseras den historiska tidslinjen som visar att en förändring av Birgitta 

ägt rum. Hon har i den andra delen av romanen alla vilda skapat sig egna värderingar, en egen 

ståndpunkt.   

Berättarpositionerna möjliggör detta spel med de olika tidslinjerna där läsarens uppfattning 

av Birgittas identitet formas Den historiska tidslinjen som aktualiseras genom Birgittas 

berättarpositioner det associerande jaget och det intratextuella jaget visar på förändringen i 

Birgittas (P) identitet. Samtidigt som den framtida tidslinjen också påverkar läsarens uppfattning 

av Birgittas identitet. Exempelvis framstår Birgitta (P) som väldigt målmedveten och upprorisk i 

Kärlek i Europa då hon bestämmer sig för att skriva en bok om lesbisk kärlek. Genom att Birgitta 

berättar från det skrivande jagets position aktualiseras den framtida tidslinjen och läsaren får en 

inblick i Birgittas framtidsplaner. ”Jag tänker skriva en lycklig och glad bok om två kvinnor” 

(Kärlek, s.265). Birgitta har precis träffat Una Troubridge, som informerat henne om att det är 

svårt att få litterära skildringar av lesbisk sexualitet publicerade. Birgitta värjer sig mot detta och 

bestämmer sig för att skildra det som blivit nedtystat i litteraturen. I slutet av romanen har 

Birgitta färdigställt boken (Kärlek, s.359).  

Den mest intrikata problematiseringen av tidslinjerna i och mellan båda romanerna sker 

genom skildringen av resan till Rom i Kärlek i Europa. I alla vilda återvänder Birgitta (P) hem 
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till Bromma för en tid. Väl hemma berättar Birgitta (B) för sin mamma, och för läsaren, att hon 

tjänat pengar på att sjunga på en bar och jobba som sekreterare åt kung Farouk (alla vilda, s.136). 

För läsaren berättar Birgitta (B) att hon ångrat sitt uttalande. ”Jag ångrade att jag inte vågat säga 

rent ut som det var, så som jag planerat att göra när jag stod utanför porten nyss” (alla vilda, 

s.136). Birgitta har inte varit sekreterare åt Farouk. Hon har varit hans älskarinna (alla vilda, 

s.136). Men i alla vilda återfinns inga skildringar där Birgitta varit Farouks älskarinna. Däremot 

skildras Birgittas tid med Farouk detaljerat i kapitlet om Rom i Kärlek i Europa (Kärlek, s.355-

372). Här uppstår en intressant tidsstruktur.  

Birgitta (P) lever tillsammans med Farouk i Kärlek i Europa i romanens sista kapitel. 

Kapitlet skildrar inte några större tidshopp i den resande tidslinjen. Kapitlet inleds med ett 

försättsblad där det står Rom, varpå läsaren möter Birgitta i Farouks säng. ”Farouk lämnar mej i 

sin väldiga säng och går ut i nästa rum. Det prasslar av silkespapper och jag lutar mej nyfiket 

fram för att se vad han gör” (Kärlek, s.355). Berättaren och protagonisten har här samma position 

och berättarpositionen är det direkt upplevande jaget. På följande tjugo sidor redogör Birgitta för 

tiden tillsammans med Farouk som avslutas med att hon bestämmer sig för att lämna honom samt 

returnerar ett exklusivt armband hon fått i present (Kärlek, s.370-372).  

Inledningsvis framstår det som att Birgitta (P) reser till Rom direkt efter vistelsen på Capri 

(Kärlek, s.351-355). Lite längre in i kapitlet kommer ett stycke där Birgitta (B) redogör för en 

resa hem till Stockholm från Capri. Skildringen av hemresan slutar med att Birgitta berättar att 

hon återigen åker till Paris och sedan vidare söderut (Kärlek, s.359-361). Det uppstår ett litet 

tidshopp, där perioden mellan Capri och Rom skildras i efterhand. Ytterligare ett tidshopp äger 

rum när Birgitta berättar om hur hon och Farouk träffades i Rom. I den resande tidslinjen 

befinner sig Birgitta (P) och Farouk tillsammans i hans säng och pratar om Farouks fru, 

Narriman. Birgitta (B) berättar hur hon träffade Farouk på en bar genom en gemensam bekant 

från det återberättande jagets position och aktualiserar den historiska tidslinjen. ”- Vi har setts 

förut, sa han. Du hade en blå baddräkt med stora blommor på. – Era majestäter var på 

bröllopsresa. Det är två år sedan” (Kärlek, s.363). Birgittas uttalande synliggör att det har förflutit 

mer tid mellan romanens två sista kapitel än vad som från början var synligt. I kapitlet innan 

resan till Rom befinner sig Birgitta (P) på Capri tillsammans med Martha. Där stöter de ihop med 

Farouk och Narriman vid en hotellpool (Kärlek, s.314). Det har alltså gått två år mellan de två 

sista kapitlen i Kärlek i Europa.  
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I alla vildas första del som utspelar sig på 1950-talet är den resande tidslinjen redan bruten innan 

Birgitta berättar för sin mamma, och för läsaren, om tiden med Farouk. Inledningsvis befinner sig 

Birgitta (P) på Mallorca tillsammans med Louise i den resande tidslinjen. När förhållandet tar slut 

bestämmer sig Birgitta för att resa till Rom (alla vilda, s.130). Men någon skildring av vistelsen i 

Rom äger inte rum i alla vilda. Istället inleds nästa stycke med en annan geografisk placering, 

”Bromma” (alla vilda, s.131). Att den resande tidslinjen i alla vilda ändå innefattar ett besök i 

Rom som ägt rum direkt efter att Birgitta lämnat Mallorca och Louise synliggörs när Birgitta 

träffar sin mor.  

 
- Fick mamma inte brevet om att jag skulle komma? 

- Nej. Från vilket land? Louise har skrivit att du gett dej av från Mallorca för flera 

månader sedan.  

- Jag har varit i Rom (alla vilda, s.132). 

 

Det sker alltså en tidslucka i alla vilda, där den resande tidslinjen bryts för att sedan återupptas i 

ett senare skede när Birgitta anländer till Sverige. Möjligtvis är det sista kapitlet i Kärlek i 

Europa den reseskildring som saknas här i alla vilda.  När Birgitta ska ge sig av till Rom i alla 

vilda gör hon ett uttalande som antyder att det tidsmässigt är samma resa.  ”Rom var en storstad 

och jag ville bättra på den italienska jag lärt mig på Capri två år tidigare” (alla vilda, s.130). 

Birgittas uttalande i Kärlek i Europa om att det gått två år mellan vistelsen i Capri och tiden med 

Farouk leder till slutsatsen att det sista kapitlet i Kärlek i Europa är den reseskildring som saknas 

i alla vildas resande tidslinje. Här skapas också en intratextuell koppling mellan romanerna, 

eftersom berättaren Birgitta i alla vilda aktualiserar resan till Capri som skildras i Kärlek i 

Europa. Denna tidsstruktur gör det möjligt att fråga sig om det sista kapitlet i Kärlek i Europa 

egentligen tillhör den resande tidslinjen i alla vilda. Samtidigt som det sista kapitlet i Kärlek i 

Europa, i relation till den resande tidslinjen, kan ses aktualisera den framtida tidslinjen.   

Berättaren Birgittas redogörelse för tiden med Farouk från det återberättande jagets 

position i alla vilda synliggör att det rör sig om samma resa. Birgitta berättar för sin mor och för 

läsaren i alla vilda om tiden med Farouk på följande vis.  
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Jag bodde hos honom i Grottaferrata utanför Rom och hade gott om tid att skriva på mitt 

manus. Jättestor vacker villa, stor vacker trädgård som man inte kunde gå ut i nattetid 

för då hade vakterna sina mördarhundar lösa. Det var trist.  

- Hur träffade du honom? 

- Det gjorde jag första gången för flera år sedan, på Capri när han fortfarande var kung 

av Egypten och på bröllopsresa. Nu i Rom kände han igen mej och genom en 

gemensam bekant på amerikanska ambassaden lät han kalla mej till sej.  

- Jag säjer då det. Jaså. Det var som katten. Fick du några smycken av honom, 

orientaler brukar vara generösa med sånt, åtminstone i dom böcker jag läst.  

- Jag gav tillbaka dom när jag åkte hem (alla vilda, s.136-137). 

 

Birgitta berättar att hon lämnat tillbaka smyckena till Farouk, ett händelseförlopp som äger rum i 

Kärlek i Europa. Birgittas (B) redogörelse i alla vilda för sitt första möte med Farouk 

överensstämmer också med skildringarna i Kärlek i Europa. Dessutom bekräftar Birgitta (B) i 

Kärlek i Europa att det varit en tjänsteman på den amerikanska ambassaden som fört dem 

samman i Rom (Kärlek, s.362). Vidare redogör Brigitta (B) i Kärlek i Europa för hur och var hon 

bodde tillsammans med Farouk.  

 
Den här sängen som jag spenderar så mycket tid i står i hans stora villa i Grottaferrata. 

Genom det öppna fönstret hör vi ständigt hundarnas nervösa spring längs gångarna i 

trädgården. Alltid när vi varit ute om nätterna måste vi vänta medan chauffören samlar 

ihop de där monstren så att vi oskadda kan stiga ur bilen ifall vi vill stanna ute i 

trädgården (Kärlek, s.357-358). 

  

Det finns en skillnad mellan hur berättaren Birgitta i alla vilda och berättaren Birgitta i Kärlek i 

Europa beskriver möjligheten att gå ut i trädgården på natten. Utöver denna skillnad 

överensstämmer skildringen i Kärlek i Europa med berättaren Birgittas redogörelse i alla vilda.  

Resan till Rom och tiden med Farouk problematiserar tidsuppfattningen i de båda 

romanerna på många sätt. Vid en första anblick ter sig resan till Rom följa den resande tidslinjen i 

Kärlek i Europa. I relation till alla vilda framstår den skildringen som fristående från Kärlek i 

Europas resande tidslinje eftersom det är ett händelseförlopp som äger rum flera år senare. Här 

skulle man kunna säga att resan till Rom i Kärlek i Europa blir en del av den framtida tidslinjen.  

Resan Birgitta (P) gör i första delen av alla vilda sker före resan till Rom som skildras i det 

sista kapitlet av Kärlek i Europa. Detta vittnar inledningen i alla vilda om när berättaren Birgitta 
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gör en sammanfattning av tidigare resor. Birgitta förklarar att hon åkte till Capri och lärde sig 

italienska varpå hon återvände till Stockholm där hon fick anställning på UD:s pressbyrå (alla 

vilda, s.7). Berättaren Birgitta i alla vilda nämner inte att det skulle ha skett någon resa till Rom 

efter Capri. Resan till Rom sker tidsmässigt efter vistelsen på Mallorca, vilket gör att skildringen 

knyter an till den resande tidslinjen i alla vilda. Det som också talar för att resan till Rom som 

skildras i Kärlek i Europa tidsmässigt tillhör den resande tidslinjen i alla vilda är att 

protagonisten Birgitta återvänder hem till Sverige efter tiden i Rom i båda romanerna. I alla vilda 

synliggörs resan tillbaka till Sverige tydligt i och med den geografiska angivelsen ”Bromma” 

(alla vilda, s.131). Att Birgitta (P) är på väg tillbaka till Sverige i Kärlek i Europa är mindre 

tydligt. Den ordväxling som utspelar sig i romanens slutskede mellan Farouk och Brigitta vittnar 

om, anser jag, att Birgitta är i färd med att resa hem till Sverige. ”Jag ska skicka den till dej när 

jag har kommit hem. – Men du tänker ju inte åka tillbaka till Sverige, det har du alltid sagt. Och 

din mamma är ond på dej, inte sant? […] – Ond och ond. Hon känner mej” (Kärlek, s.370). 

Birgitta (P) är i färd med att återvända hem till Stockholm i slutet av Kärlek i Europa, en resa 

som fullbordas i mitten av alla vilda.  

Skildringen av Birgittas (P) tid med Farouk i Kärlek i Europa är tidsmässigt fragmentarisk. 

Innan Birgitta (P) träffar Farouk lever hon tillsammans med Martha. Förhållandet tar slut och 

efter det bestämmer sig Birgitta för att skriva en bok om deras förhållande. ”Jag skulle börja på 

boken om hur det var att leva med en kvinna redan i morgon dag” (Kärlek, s.351). Därefter 

förflyttas berättelsen i både tid och rum till Rom. Tre sidor in i skildringen av tiden med Farouk 

återkopplar Birgitta (B) till händelser som ägt rum efter att hon avslutat förhållandet med Martha.  

 
Boken om Martha och mej hade jag skrivit genast efter att vi hade skilts åt. Jag hade rest 

hem på konsulatets bekostnad eller rättare sagt hade de lagt ut summan åt mej. I 

Bromma stängde jag in mej i mitt rum i fyra månader och sedan skickade jag 

manuskriptet till Åke Runnquist på Bonniers (Kärlek, s.359). 

 

Resan till Stockholm äger rum i anslutning till det som skildrats i Kärlek i Europas näst sista 

kapitel. Dock berättar Birgitta om den resan två år senare. Den brutna resande tidslinjen i Kärlek i 

Europa lämnar plats åt den historiska tidslinjen. Det tidshopp på två år som skett möjliggör att 

Stockholmsskildringen, som är i linje med den resande tidslinjen i Kärlek i Europa, kan läsas 

som den historiska tidslinjen i romanens sista kapitel. Det sker ett dubbelt tidshopp i Kärlek i 
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Europas sista kapitel vilket blir synligt i relation till alla vilda. Det ena tidshoppet knyter an till 

Kärlek i Europas resande tidslinje, Stockholmsskildringen, och det andra till alla vildas resande 

tidslinje, tiden med Farouk. Detta dubbla tidshopp problematiserar tidsuppfattningen och läsarens 

bild av Birgittas identitet.  

Paul John Eakin lyfter fram relationen mellan självbiografiskt skrivande och identitet i 

Living Autobiographically: How We Create Identity In Narrative. Eakin menar att prata om sig 

själv är en sorts genre, med regler och konsekvenser som vilar på att andra uppfattar den 

kommunicerade identiteten som en person.74 Det är svårt att definiera hur processen att berätta 

sig själv ser ut eftersom det är en process vi lever i och återupprepar i vår vardag. Hur det 

fungerar synliggörs när processen bryts exempelvis genom att narrativet uppsåtligt 

problematiseras. När processen bryts manifesteras länken mellan identitetsnarrativet och 

normaliteten som processen består av.75 

Birgittas identitet som normbrytande har lyfts fram i tidigare arbeten om romanen Kärlek i 

Europa.76 Det identitetsnarrativ som Stenberg skapar i romanerna är ett brutet narrativ till följd av 

tidslinjerna som aktualiseras genom berättaren Birgittas berättande. Protagonisten Birgittas 

normbrytande identitet förstärks ytterligare, menar jag, av det brutna identitetsnarrativet. 

Stundom uppstår motsägelsefulla skildringar av Birgittas identitet vilket jag menar kan förstås 

med hjälp av tidslinjerna. Den identitetsproblematik som skildras i romanerna består till stor del 

av att Birgitta (P) försöker skaka av sig moderns värderingar som inpräntats i henne under 

uppväxten. Genom att Birgitta (B) skildrar sin barndom kan läsaren få en djupare förståelse av 

Birgittas (P) identitet och utveckling. Stenbergs författarinstans och Birgittas (B) 

berättarpositioner problematiserar också uppfattningen om en linjär utveckling av en individs 

identitet. Den framtida tidslinjen möjliggör för Birgitta (P) att spekulera om sin framtid. Genom 

dessa spekulationer kan läsaren få en bild av Birgittas målmedvetenhet och syn på sig själv i 

relation till omvärlden. Tidslinjerna gör att läsarens bild av Birgittas (P) identitet skapas i kontrast 

till andra individer, till omvärlden och Birgittas (P) tidigare identitet i barndomen och ungdomen. 

För att förstå händelseförloppens struktur och de båda romanernas relation till varandra är 

tidslinjerna avgörande. Det identitetsnarrativ som Stenberg skapat blir mera förståeligt i ljuset av 

tidslinjerna och berättarpositionerna. Genom att ställa romanerna i relation till varandra och 

																																																								
74 Paul John Eakin, Living Autobiographically: How We Create Identity In Narrative, (Itacha, 2008), s.22.  
75 Eakin, s.23.		
76 Krantz, s.67, Lundberg, s.19.  
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undersöka deras respektive tidsstrukturer framträder en mera komplex bild av 

identitetskonstruktionen i Stenbergs romaner.  

 

3.2	Identitet	och	bildningsroman	

Stenbergs skildringar av Birgittas (P) liv kan liknas vid en bildningsresa. En bildningsresa som 

styrs av protagonisten Birgittas önskan att bli författare.  För att uppnå detta ger sig Birgitta (P) ut 

i Europa för att få stoff till sitt skrivande. I reseskildringarna formas och konstrueras Birgittas (P) 

identitet. Birgitta Holm skriver i Tusen år av ögonblick att Kärlek i Europa liknar en 

pikareskroman.77 Min uppfattning är dock att resandet är sekundärt i Stenbergs författarskap. 

Romanerna handlar först och främst om protagonisten Birgittas identitetssökande. Skildringarna 

av en individs identitet och utveckling är, enligt mig, det primära i Stenbergs självbiografiska 

romaner. Stenbergs gestaltar ett identitetssökande vilket gör att romanerna påminner om 

bildningsromanen.  

Franco Moretti skriver i The Way of The World att bildningsromanen föddes i och med 

Johann Wolfgang von Goethes roman Wilhelm Meisters läroår.78 I bildningsromanen är jaget i 

centrum. Berättarperspektivet är detsamma som protagonistens vilket innebär att läsaren får ta del 

av världen genom dennes ögon. Efter ett tag inser läsaren att protagonistens perspektiv är 

begränsande, att världen utanför är större och att hen misstolkar sin omgivning.79 Startpunkten i 

den klassiska bildningsromanens narrativ är protagonistens barndom. Därefter ger sig 

protagonisten, som kallas för hjälten eller hjältinnan, ut på en bildningsresa. Genom mötet med 

andra människor och med omvärlden formas protagonistens identitet. Narrativet avslutas när 

protagonisten förändrats till en mogen och vuxen individ.80 Bildningsromanens struktur är linjär 

och följer protagonistens utveckling kronologiskt. Det skapas en rörelse framåt där mening söks i 

framtiden, inte i det förflutna.81 Bildningsromanens struktur, protagonistens utveckling från barn 

till vuxen, blir enligt Moretti en metafor för livet som en sluten cirkel.82  

I likhet med bildningsromanen utgår berättarperspektivet i alla vilda och Kärlek i Europa 

från romanernas hjältinna, Birgitta. Läsaren ser världen genom både berättaren och protagonisten 
																																																								
77 Holm, Tusen år av ögonblick, s.208.  
78 Franco Moretti, The Way of The World: The Bildungsroman in European Culture, (London, 2000), s.3.  
79 Ibid, s.56.  
80 Ibid, s.21.  
81 Ibid, s.5.  
82 Ibid, s.26.  
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Birgittas ögon. Ytterligare en likhet romanerna har med bildningsromanen är att ungdomstiden är 

i fokus där läsaren får följa en mognadsprocess och ett identitetssökande.83 Berättarperspektivet i 

romanerna är Birgittas (P) samtidigt som det också är Birgitta (B) som är berättaren i romanerna. 

Birgitta (B, P) berättar sitt eget liv och har kontroll över vad som berättas, det vill säga hur 

hennes bildningsresa framställs. 

Protagonisten Birgittas bildningsresa och identitetssökande har inte formen av en cirkel så 

som Moretti menar att hjältinnans identitetssökande i bildningsromanen har. I början av Kärlek i 

Europa möter läsaren Birgitta (P) först i hennes tonår, vilket synliggörs genom att Birgitta 

berättar att hon ska konfirmera sig (Kärlek, s.11). Genom berättarpositionerna det associerande 

jaget och det återberättande jaget får läsaren dock en inblick i Birgittas barndom. Bland annat 

berättar Birgitta från det associerande jagets position om sin moders uppfostringsmetoder. ”Hon 

hade alltid fostrat mej till självständighet, sa hon. Redan när jag var sex-sju år gjorde jag långa 

tågresor på egen hand för att förvaras hos släktingar i Västergötland” (Kärlek, s.28). Startpunkten 

för Birgittas (P) bildningsresa i Kärlek i Europa börjar senare i ålder än startpunkten i en 

bildningsroman. Skildringar från barndomen inflikas istället som fragmentariska minnesbilder. 

Slutpunkten, när mognadsprocessen är fulländad, förefaller dock mer tydlig och stabil vilket är i 

enlighet med bildningsromanen. Birgittas bildningsresa i Kärlek i Europa avslutas med att 

Birgitta inser att hon måste lära sig att stå på sina egna ben (Kärlek, s.371). 

Bildningsresan i alla vilda startar också senare i protagonistens liv än det som är 

karakteristiskt för en bildningsroman. Protagonisten Birgitta är tjugo år och ska återigen ut och 

resa (alla vilda, s.8, 12). I likhet med Kärlek i Europa får läsaren en inblick i Birgittas (P) 

tidigare liv genom att Birgitta (B) då och då inflikar historier från en förfluten tid. Däremot 

förekommer det sällan några skildringar från barndomen i alla vilda. Den förflutna tid som 

berättaren Birgitta aktualiserar i alla vilda skapar intratextuella kopplingar till romanen Kärlek i 

Europa. Exempelvis berättar Birgitta (B) från det associerande jagets och det intratextuella 

jagets positioner över sin tidigare vistelse i Paris. ”Vi kände oss genast allesammans som 

existentialister i och med att vi satte oss ner och diskuterade livet och konsten på kaféerna längs 

Boulevard Saint-Germain” (alla vilda, s.7). Birgittas (B, P) position i tid i alla vilda möjliggör för 

henne att kommentera sin egen tidigare bildningsresa som skildras i Kärlek i Europa.  

																																																								
83 Moretti, s.5.  
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Trots att Birgittas identitetssökande påminner om en bildningsresa är inte bildningsromanens 

struktur tillfredställande för att förstå Birgittas (P) identitetskonstruktion. Den bildningsresa 

läsaren får följa är mera komplex. Birgittas (B) berättarpositioner aktualiserar en historisk och en 

framtida tidslinje. Samtidigt som berättarpositionerna och författarinstansen möjliggör att det 

florerar en äldre röst i romanerna. Det förekommer en äldre Birgitta som tränger in när berättaren 

Birgitta reflekterar över sin egen identitet i relation till andra, till det förflutna och till framtiden. 

Den linjära tidslinjen som är karakteristiskt för bildningsromanen och möjliggör för läsaren att 

följa en kronologisk utveckling av protagonistens identitet existerar inte i Stenbergs romaner. 

Läsarens uppfattning av Birgittas mognadsprocess och identitetskonstruktion problematiseras av 

berättarpositionerna, tidslinjerna och Stenbergs författarinstans.  

Anthony Giddens skriver i Modernitet och självidentitet: Självet och samhället i den 

senmoderna epoken att en individs identitetskonstruktion i det moderna samhället skapas genom 

”självets reflexiva projekt”.84 Självets reflexiva projekt är en process där individen tolkar och 

förstår sin identitet genom att själv berätta om sin egen biografi.85 Enligt Giddens teori är en 

individs självuppfattning beroende av berättelser, ”genom vilka identiteten förstås reflexivt, både 

av individen ifråga och av andra.”86  Självets reflexiva projekt äger rum i en värld fylld av 

möjligheter och alternativ.87 Möjligheternas mångfald innebär att individen tvingas ”komma fram 

till en livsstil bland många olika alternativ.”88 Därigenom måste individen också ta ställning till 

samhällspolitiska förhållanden och utveckla sin egen åsikt och position, sin ”livspolitik”.89 En 

livspolitik som innebär en individuell och kollektiv emancipation. 90  Giddens menar att 

självbiografin är en naturlig plattform för självets reflexiva projekt. Genom att författaren tänker 

tillbaka på barndomen rekonstrueras det förflutna i relation till ”den sannolika livsbanan i 

framtiden.”91 Det uppstår en ”dialog med tiden”.92 

Jag anser att den identitetskonstruktion Stenberg skapat i romanerna gör Birgittas 

mognadsprocess och identitetssökande till ett reflexivt projekt där både läsaren och berättaren 

																																																								
84 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet: Självet och samhället i den senmoderna epoken, (Göteborg, 
2014), s.11.  
85 Ibid, s.276.  
86 Ibid, s.275.  
87 Ibid, s.11.  
88 Ibid, s.13.		
89 Ibid, s.18. 
90 Ibid, 18.  
91 Ibid, s.92.  
92 Ibid, s.92.  
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Birgitta medverkar i konstruktionen av protagonisten Birgittas identitet. Den fragmentariska 

berättarstrukturen i romanerna gör det svårt för läsaren att exempelvis förstå i vilken ordning 

händelser äger rum. Birgittas (P) ålder är också svår att få ett grepp om eftersom Stenberg inte 

ger några klara angivelser. Läsaren får istället ledtrådar för att lista ut Birgittas ålder och hur 

identitetnarrativet hänger ihop.  

I Kärlek i Europa kommer första ledtråden till protagonisten Birgittas ålder när Birgitta 

berättar att hon ska konfirmeras. ”De andra konfirmanderna var yngre än jag som ju hade vägrat 

år efter år” (Kärlek, s.19). Konfirmation äger i regel rum året man fyller fjorton år.93 Eftersom 

Birgitta vägrat i flera år kan läsaren dra slutsatsen att hon är äldre än fjorton. Vidare berättar 

Birgitta (B) om föräldrarnas ålder när hon föddes. ”Pappa var född 1875 och alltså femtisju år när 

jag kom till världen. Mamma var tjugoåtta år yngre” (Kärlek, s.25). Genom denna beskrivning 

kan läsaren räkna ut vilket årtal Birgitta föddes, 1932. Birgittas ålder i romanens nu är dock 

fortfarande oklar. Några sidor senare får läsaren veta att Birgittas mamma är 44 år i romanens nu 

(Kärlek, s.30). Här måste läsaren ägna sig åt matematiska uträkningar och dessutom gå tillbaka 

några sidor i romanen för att räkna ut att Birgitta (P) är femton år i romanens nu. Genom att 

läsaren fått veta moderns ålder, och räknat ut Birgittas, kan läsaren också placera 

händelseförloppet i tid, år 1947. Identitets- och tidsproblematiken i romanerna är här 

sammankopplade. Enligt Lejeune blir läsaren i en självbiografisk text en detektiv som letar efter 

”faktafel”, det vill säga fiktion, som inte överensstämmer med verkligheten.94 I Stenbergs 

romaner blir läsaren en annan typ av detektiv. Läsaren får i uppgift att lista ut hur allting hänger 

samman. I det här fallet vid vilken tid händelserna utspelar sig samt Birgittas ålder. När läsaren 

har räknat ut Birgittas ålder och födelseår i Kärlek i Europa kan den resande tidslinjen i första 

delen av alla vilda placeras i tid. Berättaren Birgitta i alla vilda uppger sin ålder på följande vis. 

”Louise var åtta år äldre än mina tjugo” (alla vilda, s.12). Birgitta föddes 1932 i Kärlek i Europa 

vilket leder till tolkningen att resan som sker i första delen av alla vilda äger rum 1952.  

Läsaren blir en detektiv i Birgittas reflexiva projekt. Tillsammans med berättaren Birgitta 

deltar läsaren i konstruktionen av protagonisten Birgittas identitet genom att kartlägga hur 

händelseförlopp äger rum i tid. När läsaren först möter Birgitta (P) i Kärlek i Europa känner sig 

Birgitta fångad. Hon vill få tillgång till världen utanför Sveriges gränser och hon är övertygad om 

																																																								
93 Svenska Kyrkan, Frågor och svar om konfirmation, publ. 04.09.2012, uppdaterad 04.04.2016, 
https://www.svenskakyrkan.se/storalundbyostad/fragor-och-svar-om-konfirmation, hämtad 05.05.2017.  
94 Lejeune, s.14.  
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att hon enbart kan nå den genom män. Birgitta (P) har blivit 16 år och förklarar för läsaren att 

”där bakom männens gestalter, bakom muren av kroppar, där fanns världen. Skulle jag komma ut 

i den så måste det ske genom det hindret” (Kärlek, s.42). Denna föreställning håller Birgitta fast 

vid. Att hon uppfattar att hon inte duger, och framförallt att hon som kvinna inte duger, blir 

synligt för både Birgitta (P) och läsaren när hon träffar Paul. Paul lovar Birgitta att ta hand om 

hennes litterära utbildning och säger att det inte kommer att bli någon författare av henne förrän 

hennes ”hjärna blir lite manligare än den är” (Kärlek, s.69). Pauls råd gäller framförallt Birgittas 

författarkarriär. Men Birgitta applicerar det på andra aspekter av sitt liv. Manlighet är för Birgitta 

synonymt med makt och genom att vara lesbisk kan hon skaffa sig ett maktövertag. Berättaren 

Birgitta förklarar: ”[m]an skulle ha varit född till karl. Nej, men lesbisk! […] Erkänna att en 

annan flicka var mycket vackrare och åtrå henne, inte tävla med henne. Och sedan att få hennes 

skönhet, få äga henne. Att äga henne. Bestämma över henne, som en man” (Kärlek, s.152). Det 

upprättas en dialog med tiden. Birgitta (B) reflekterar över en möjlig framtid där en 

identitetsförändring anses leda till en förbättring.  

Birgittas syn på vad en man skulle kunna ge henne framgår när hon möter en grekisk 

skeppsbyggare på ett kasino i Cannes. 

 
Jag fick en stöt av lycka i bröstet när det slog mej att här hade jag honom nu, den där 

intelligenta och roliga mannen jag hade drömt om. Han som öppnade dörren till världen 

och ville tala med mej. Ge mej långa spännande berättelser ur sitt liv. Jag kunde följa 

med till London och bo i en enrummare och träffa honom då och då och han skulle ta 

med mej på opening nights på filmer. Minkpäls och briljanter och sportbil. En flygel att 

spela Tico Tico på för den kunde jag (Kärlek, s.170-171). 

 

Berättaren Birgitta fantiserar om ett nytt liv och upprättar ytterligare en dialog med tiden. Genom 

denna man tror Birgitta att hon kommer att leva ett glamoröst liv och få tillgång till stoff som hon 

senare kan använda sig av i sitt författarskap (Kärlek, s.170). Birgittas (B, P) bild av framtiden 

innehåller inga orosmoln. När Birgitta (P) senare träffat Farouk ter det sig som hon har lyckats 

uppnå den tillvaro hon längtat efter med hjälp av honom.  

 
Jag var ganska bekymmersfri just här och nu. Manuskriptet om drömvärlden kring Paul 

växte långsamt fram. Jag var tillräckligt solbränd för att inte behöva bära strumpor, jag 
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hade slutat att framföra min magra repertoar på Pigalle och hade det skönt med Farouk 

ute i Grottaferrata istället (Kärlek, s.369). 

 

Birgitta har levt en tid tillsammans med Farouk och det liv hon tidigare drömt om att män kunde 

ge henne tycks hon ha uppnått. Men det skaver lite i den tidigare perfekta bilden av livet 

tillsammans med en välbärgad man för Birgitta. Ett exempel är när Birgitta och Farouk ska ge 

sig av från nattklubben där Birgitta jobbat som sångerska.  

 

Medan vi steg in i bilen och chauffören höll upp dörrarna åt oss samlades som 

vanligt en liten folksamling på trottoaren. […] Jag njöt av uppmärksamheten 

samtidigt som den irriterade mej för särskilt männens ögon visade så tydligt vad 

de fick i tankarna när de såg oss tillsammans. Det hade varit roligare om 

människorna hade samlats omkring mej för att jag hade gjort nånting bra 

(Kärlek, s.359). 

 

Berättaren Birgittas reflektion över situationen vittnar om att hon uppfattar det som att hon får 

uppmärksamhet på grund av vem hon är tillsammans med och inte för vem hon är. Protagonisten 

Birgittas jag, hennes egen person, försvinner i relation till den mäktiga, rika mannen i hennes 

sällskap.  

Protagonisten Birgittas föreställningsvärld om män som vägen till världen når sin kulmen 

när Farouk berättar att han ska på affärsresa till Schweiz. Birgitta (P) förbereder sig på att Farouk 

ska avbryta förhållandet. Istället erbjuder han Birgitta att följa med som sin sekreterare. Birgitta 

(P) påpekar att hon inte är någon sekreterare (Kärlek, s.369). Farouks svar, att det inte spelar 

någon roll för ingen skulle tro att hon var sekreterare, får Birgitta (P) att inse att hon måste slå sig 

fram i världen på egen hand. Denna insikt kommer till uttryck genom berättaren Birgittas 

berättande.  

 
Jag förstod att han tröstade mej: det var en given ära att få skylta med att vara hans 

kvinna (…) Men jag tänkte på hur det skulle bli, ett liv tillsammans med honom. Alla 

dessa väggar jag hade kört huvudet i på vägen fram till honom, hur jag hade längtat 

efter att komma in i männens värld och vara med där. Älskarinna, tja, mätress då. 

Sekreterare. Så långt men inte längre, alltid bara ett bihang (Kärlek, s.369-370). 
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Birgitta inser att vägen in i världen genom män inte leder till självständighet och makt. Det leder 

istället till ett liv i skuggan av någon annan, av en man med makt. Protagonisten Birgitta som 

genom hela romanen trott att samröre med män skulle ge henne makt har insett att hon måste stå 

på egna ben för att uppnå det hon vill. Genom att berättaren Birgitta jämför den aktuella 

situationen med en föregående och en förestående blir lösningen uppenbar. Birgittas tidigare 

föreställning framstår även som felaktig i berättaren Birgittas reflektion. Birgitta (P) förklarar för 

både Farouk och läsaren om sitt beslut att lämna honom och deras liv tillsammans. ”- Jag måste 

stå på egna ben nån gång” (Kärlek, s.371).  

På detta sätt gestaltas Birgittas (P) mognadsprocess i Kärlek i Europa. Men som jag 

tidigare visat äger det sista kapitlet och tiden med Farouk rum fler år senare och hör ihop med 

resan i alla vilda. Genom att ställa romanerna mot varandra framgår det att Kärlek i Europa 

utspelar sig under en femårsperiod, som inleds när protagonisten Birgitta är femton och avslutas 

när hon är tjugo år gammal. Birgittas insikt om att hon måste stå på egna ben äger tidsmässigt 

rum efter resan som skildras i första delen av alla vilda, men kommer till uttryck i slutet av 

Kärlek i Europa.  Denna tidsstruktur innebär också att bilden av protagonisten Birgitta i första 

delen av alla vilda förändras.  

När läsaren möter Birgitta (P) i första delen av alla vilda framstår hon som mer vuxen än 

Birgitta i Kärlek i Europa. Utan att göra en analys av tidsstrukturen ter det sig naturligt att 

Birgitta (P), efter att ha insett att hon måste stå på egna ben i Kärlek i Europa, är en starkare och 

mer självsäker individ i alla vilda. Men tidsstrukturen är inte kronologisk mellan romanerna. 

Protagonisten Birgittas insikt om att hon måste vara stark i sig själv har tidsmässigt inte ägt rum i 

första delen av alla vilda. Det som gör att Birgitta (P) framstår som äldre i alla vilda är berättaren 

Birgitta. Stenbergs position i tid, författarinstansen, är möjligtvis orsaken till att det skett en 

förändring av berättaren Birgittas identitet mellan romanerna. I alla vilda aktualiserar berättaren 

Birgittas kommentarer angående protagonisten Birgittas beteende och situation berättarpositionen 

den äldre Birgitta. Exempelvis gör Birgitta (B) i alla vilda samhällspolitiska reflektioner där hon 

lyfter fram HBTQ-personers levnadsförhållanden. Ett exempel som jag tidigare nämnt (se sida 

20) är att Birgitta (B) i alla vilda är medveten om att Birgittas (P) sexuella läggning strider mot 

Frankrikes dåvarande lagar (alla vilda, s.14). Dessutom reflekterar Birgitta (B) över 

protagonisten Birgittas position som svensk kvinna på Mallorca. ”Att jag med min 

anteckningsbok fick finnas till mitt i allt detta och dessutom ohotad på ett sätt som aldrig en 
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infödd flicka kunnat vara” (alla vilda, s.64). Denna typ av reflektion återfinns inte i Kärlek i 

Europa. Genom den äldre Birgittas reflektioner blir det tydligt för både läsaren och berättaren 

Birgitta att hennes identitet har förändrats. Hon har blivit mer politiskt medveten och förstår att 

hennes etniska ursprung är av betydelse för hennes levnadssätt och säkerhet.  

Ytterligare ett sätt som den äldre Birgitta tränger fram i alla vilda är när berättaren Birgitta 

reflekterar över en nuvarande situation i relation till framtiden. Återigen lyfter Birgitta (B) fram 

HBTQ-personers levnadsförhållanden.  

 
Vid den här tiden var drag förbjuden nästan överallt i USA och Europa. I England 

kunde det leda till månadslånga fängelsestraff för en man att vara iförd peruk och bära 

makeup eller kvinnokläder när polisen gjorde sina godtryckliga räder bland gaybarerna i 

Soho. Det utdelades dessutom längre straff för de pedofiler som förgått sim mot pojkar 

än flickor, det motiverades med att risken ansågs stor att gossarna skulle lockas in i ett 

framtida homosexuellt leverne (alla vilda, s.33). 

 

Birgitta (B) redogör för den tid som är protagonisten Birgittas nu. ”Vid den här tiden” signalerar 

att Birgitta (B) är medveten om att det förhållande hon redogör för kommer att förändras i 

framtiden. Genom det reflexiva projektet och författarinstansen kan berättaren den äldre Birgitta 

reflektera över samhällsförhållanden i romanens nu i relation till faktiska framtidsförhållanden. 

Den äldre Birgittas reflektioner kring kvinnliga författare, HBTQ-personers begränsningar i ett 

förflutet samhälle och etnicitetens påverkan på individens levnadsförhållanden synliggör den 

livspolitik Birgitta (B) skapat genom att reflexivt berätta om sitt liv.  

Genom att ställa Birgittas mognadsprocess som gestaltas i alla vilda och Kärlek i Europa i 

relation till genren bildningsroman har jag kunnat peka på hur Stenbergs självbiografiska 

skrivande påverkar Birgittas (B, P) identitetskonstruktion. I kontrast till bildningsromanens 

struktur framgår att Birgittas identitetskonstruktion är ett reflexiv projekt där både berättaren 

Birgitta och läsaren är delaktiga i konstruktionen. Birgittas (B) berättarpositioner, tidslinjerna och 

Stenbergs författarinstans är de faktorer som möjliggör ”självets reflexiva projekt” i romanerna. 

Berättaren Birgitta för en dialog med sig själv i det förflutna, med tiden och framförallt med 

läsaren. Läsaren får genom Stenbergs identitetskonstruktion i uppdrag att lista ut hur saker och 

ting hänger ihop. Läsaren blir en slags detektiv som måste pussla ihop hur skildringarna av 

Birgittas (P) barndom och ungdom hänger ihop, i relation till författarinstansen, tidslinjerna och 
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berättarpositionerna, för att Birgittas identitet och mognadsprocess ska bli begriplig. På detta sätt 

blir både läsaren och berättaren Birgitta involverade i konstruktionen av Birgittas (B, P) identitet.  

 

4.	Sammanfattning	

Jag har i det här arbetet gjort ett inledande försök att visa på hur det självbiografiska skrivandet 

och Birgittas identitet är beroende av varandra i Birgitta Stenbergs självbiografiska romaner 

Kärlek i Europa och alla vilda. Genom att använda diskursen om självbiografiskt skrivande, 

genren bildningsroman och Anthony Giddens teori ”självets reflexiva projekt” har jag kunnat 

visa hur berättarpositionerna, tidslinjerna, och författarinstansen gör både läsaren och berättaren 

Birgitta aktiva deltagare i Birgittas identitetskonstruktion.  

Den narratologiska analysen visar att berättaren Birgitta växlar mellan berättarnivåerna 

homodiegetisk, extradiegetisk och heterodiegetisk. Detta har betydelse eftersom hur Birgitta 

positionerar sig i relation till den romanvärld som framställs synliggör om Birgitta enbart är 

berättare eller om hon också är protagonist i det aktuella händelseförloppet. I berättarpositionen 

det direkt upplevande jaget är Birgitta både berättare och protagonist samtidigt. I det 

associerande jagets position blir Birgitta i det förflutna protagonist medan Birgitta i romanens nu 

enbart är berättare. Denna position framträder när Birgitta berättar om något som hänt i det 

förflutna exempelvis i barndomen. Medan det återberättande jaget är en position som uppstår när 

Birgitta berättar i dåtid om något hon varit med om i anslutning till romanens nu. 

Berättarpositionen det berättande jaget aktualiseras när Birgitta redogör för andra individers 

upplevelser och livsöden. Från det skrivande jagets position redogör Birgitta för sina 

författardrömmar och ger läsaren smakprov på litterära alster. Berättaren Birgitta har ytterligare 

en position i alla vilda som inte förekommer i Kärlek i Europa. I positionen det intratextuella 

jaget refererar berättaren Birgitta till resan som skildras i Kärlek i Europa. Denna position skapar 

berättaren Birgitta och läsaren tillsammans. Genom Birgittas berättarpositioner får läsaren en 

inblick i hennes barndom, hennes nutid, hennes nutid utifrån en äldre Birgittas perspektiv samt 

hennes ambitioner i framtiden. Det uppstår en reflexiv struktur tack vare berättandets skriftande 

karaktär.  

Det självbiografiska skrivandet i Stenbergs romaner möjliggör tolkningen att Birgittas 

inställning till kvinnliga författare är beroende av Stenbergs litterära kontext. I Kärlek i Europa 
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tar Birgitta avstånd från kvinnliga författare. Birgitta ser upp till manliga författare och försöker 

att göra sin hjärna mer manlig för att kunna skriva lika bra som sina idoler. Genom att använda 

begreppet författarinstans framstår Birgittas syn på kvinnliga författare som en del i den litterära 

debatten under Stenbergs samtid. Under 1970-talet hade begreppet bekännelseroman börjat 

användas för att beteckna kvinnliga författarens självbiografiska romaner. Begreppet gav upphov 

till negativa associationer vilket resulterade i att kvinnliga författare kände sig tvungna att ta 

avstånd från begreppet genom att proklamera att de enbart var författare. Birgittas 

avståndstagande från kvinnliga författare i Kärlek i Europa kan läsas som att Stenberg försöker ta 

avstånd från begreppet. I alla vilda har Birgittas inställning förändrats. Hon har blivit feminist 

och kritiserar att kvinnliga författare nedvärderas på grund av sitt kön. Denna förändring är 

kopplad till Stenbergs litterära samtid och möjlig tack vare den genusinriktade 

självbiografiforskningen som inleddes i slutet av 1980-talet. I och med den nya 

forskningsinriktningen lyfte forskare och litteraturvetare fram hur kvinnliga författare blev 

bemötta i den litterära offentligheten. Birgittas starka ställningstagande mot könsdiskriminering i 

författarkollektivet gör att hon blir en del av medvetandegörandet. Stenbergs självbiografiska 

romaner refererar till en verklighet utanför romanerna. Genom att uppmärksamma detta 

sanningsanspråk framgår det att romanerna innehåller politiska skildringar. Genom berättaren 

Birgitta lyfter Stenberg fram identitetsmarkörena genus, sexualitet och etnicitet och visar på 

historiska, sociala och juridiska orättvisor som drabbat dem som inte varit vita heterosexuella 

män.  

Tid och rum problematiseras i Stenbergs romaner av berättaren Birgittas berättarpositioner 

som aktualiserar olika tidslinjer. Genom dessa tidslinjer får läsaren en uppfattning av Birgittas 

identitet. I den resande tidslinjen får läsaren följa Birgittas identitetssökande där Birgittas 

identitet framträder i kontrast till andra karaktärer. Den resande tidslinjen avbryts konsekvent 

genom båda romanerna genom att berättaren Birgitta byter berättarposition. Den historiska 

tidslinjen aktualiseras genom berättarpositionerna det associerande jaget och det intratextuella 

jaget som främst handlar om Birgittas barndom i Kärlek i Europa och Birgittas tidigare 

ungdomstid i alla vilda. Genom den historiska tidslinjen får läsaren en uppfattning om Birgittas 

moders värderingar och föreställningar i Kärlek i Europa. I relation till modern framgår Birgittas 

identitet som annorlunda. Den historiska tidslinjen i alla vilda aktualiseras när berättaren Birgitta 

refererar till resan som skildras i Kärlek i Europa. Genom dessa intratextuella skildringar får 
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läsaren syn på hur Birgittas identitet förändrats då Birgitta kommenterar sitt tidigare levnadssätt 

och sina tidigare prioriteringar. Den resande tidslinjen håller ihop berättelsen om Birgittas 

identitet eftersom den fungerar som en röd tråd genom romanerna. Den framtida tidslinjen 

aktualiseras när Birgitta reflekterar över sin framtida författarkarriär, där läsaren får en inblick i 

hennes ambition och målmedvetenhet.  

Birgittas berättande problematiserar dock tidslinjerna på i och mellan romanerna. Det sista 

kapitlet i Kärlek i Europa skapar en länk mellan romanernas händelseförlopp. Birgittas tid med 

Farouk som skildras i slutet av Kärlek i Europa äger tidsmässigt rum i mitten av alla vilda.  

Denna tidsstruktur problematiserar läsarens bild av Birgittas identitet och mognadsprocess. Efter 

Birgittas tid tillsammans med Farouk i Kärlek i Europa kommer hon till insikt om att hon måste 

lära sig stå på egna ben. När sedan alla vilda inleds gör berättaren Birgitta en sammanfattning av 

resan som skildras i Kärlek i Europa. Detta gör att läsaren uppfattar att Birgitta i alla vilda redan 

har kommit till insikt om att hon måste klara sig själv. Uppfattningen att Birgitta blivit äldre och 

mer mogen i alla vilda förstärks ytterligare genom skildringar av världspolitiska förhållanden. 

Genom att analysera tidsstrukturen mellan romanerna blir det synligt att protagonisten Birgitta i 

alla vilda inte blivit äldre sedan sista kapitlet i Kärlek i Europa. Den mogna rösten som florerar i 

alla vilda kommer från berättaren Birgitta.  

Den identitetskonstruktion Stenberg skapat har inte samma struktur som bildningsromanens 

identitetskonstruktion. Birgittas berättarpositioner, tidslinjerna som berättandet aktualiserar samt 

Stenbergs författarinstans gör konstruktionen av Birgittas identitet till ett reflexivt projekt. 

Genom att ställa Stenbergs romaner i relation till genren bildningsroman framgår det tydligt hur 

det självbiografiska skrivandet påverkar identitetskonstruktionen i romanerna. Det reflexiva 

projektet i Stenbergs romaner skildrar en icke-kronologisk mognadsprocess, varesig i eller mellan 

romanerna, samtidigt som mognadsprocessen skapar en länk mellan romanerna. Det reflexiva 

projektet involverar berättaren Birgitta och läsaren i konstruktionen av Birgittas identitet. 

Sammanfattningsvis visar analyserna hur Stenbergs självbiografiska skrivande vänder sig till 

läsaren genom att upprätta dialoger mellan berättaren och läsaren samt mellan berättaren och 

protagonisten. Detta i sin tur synliggör att identitet och berättande är beroende av varandra i 

Stenbergs självbiografiska romaner.  
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