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ABSTRACT
Syftena med denna uppsats har varit flera. Dels att genomföra en undersökande
genrediskussion av svensk chick-lit i stort där det som uppfattats som den huvudsakliga
kritiken av genren omformulerats till frågeställningar. Huvudfrågan har därmed varit att ta
reda på om svensk chick-lit är intressant, men också om den har några litterära kvaliteter och
om den är en feministisk backlash. I uppsatsen arbetas även en definition av svensk chick-lit
fram, samt empiriskt grundad teori ur materialet. Avsikten är att detta arbete ska kunna verka
som förebild för andra utredningar av nya och marginaliserade genrer. En undersökning av
vilka principer biblioteken, här representerade av Umeåregionens bibliotek, utgår från vid
inköp av skönlitteratur i stort och chick-lit i synnerhet har också genomförts.

Nyckelord: chick-lit, svensk chick-lit, genrediskussion, feministisk backlash, definition,
Elisabeth Andersson, Unni Drougge, Emma Hamberg, Kajsa Ingemarsson, Mian Lodalen,
Belinda Olsson, Denise Rudberg, Linda Skugge, folkbibliotekens inköpsprinciper.

The aims of this paper have been more than one. One aim is to conduct an investigative genre
discussion of Swedish chick lit as a whole, where what is conceived as the main critique of
the genre is reformulated into questions. The main questions here are if Swedish chick lit is of
interest, if it possesses any literary qualities and if it constitutes a feminist backlash. This
paper also draws up a definition of Swedish chick lit and empirically grounded theory from
the material. The intent is for this paper to serve as a model for other analyses of new and
marginalized genres. A study of the principles adopted by libraries, here represented by
libraries in the Umeå district, in fiction purchases as a whole and purchases of chick lit in
particular, has also been carried out.

Keywords: chick lit, Swedish chick lit, genre discussion, feminist backlash, definition,
Elisabeth Andersson, Unni Drougge, Emma Hamberg, Kajsa Ingemarsson, Mian Lodalen,
Belinda Olsson, Denise Rudberg, Linda Skugge, purchase principles of public libraries.



2

INNEHÅLL

INLEDNING – RYNKADE NÄSOR OCH FNYSNINGAR …………………………….. 3

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ………………..…………………………………. 3
METOD ……………………………………………………………………………………... 4

Vad är svensk chick-lit? ………………………………………………...…… 4
Är svensk chick-lit intressant? …………………………………………..….. 5
Vilka principer utgår biblioteken från vid inköp av svensk chick-lit? …... 6

VAD ÄR SVENSK CHICK-LIT? …………………………………………………………. 8
Lisbeth Larsson  …………..…………………………………………….…… 8
Ferriss & Young …………………………………………………………..…. 9
Definitionsdiskussion ………………………….………………………..…… 10

”en eller flera subjektiva samtida världar” …………...………..……… 11
”Huvudpersonens sociala nätverk” .………..………………………..... 12
”tämligen stadigvarande livsomständigheter är både
  bakgrund till och del av” …..….………...…………………….....…… 13
”kamp med sin generations stora utmaningar” …………………...….. 13
”vardagens alla små bestyr” …………………………………………… 13
”framställs med självkritisk humor” ……………………………….….. 14

Urvalsdiskussion ……………………………….………………………..…… 15

ÄR SVENSK CHICK-LIT INTRESSANT? ……………………………………………… 18
Analysupplägg …...………………………………………………………..…. 18
Analysdel …...………….…………………………………………………..…. 19

Författar- och verkpresentation ………...……………………….....… 19
Är svensk chick-lit intressant?  …………………………...……..…… 21
”en eller flera subjektiva samtida världar” …………...………..……… 22
”Huvudpersonens sociala nätverk” .……….………………………….. 24
”tämligen stadigvarande livsomständigheter är både
  bakgrund till och del av” …..….………...…………………….....…… 33
”kamp med sin generations stora utmaningar” …………………...….. 34
”vardagens alla små bestyr” …………………………………………… 38
”framställs med självkritisk humor” ……………………………….….. 38
Har svensk chick-lit några litterära kvaliteter? ……..……………… 42
Är svensk chick-lit en feministisk backlash? ……………..……..…… 53

Internationell jämförelse …………………………...……………………….. 63
Definition av svensk chick-lit ………….…………...……………………….. 64

VILKA PRINCIPER UTGÅR BIBLIOTEKEN FRÅN VID INKÖP AV
SVENSK CHICK-LIT? ……………………………………………………………………. 66

SLUTDISKUSSION ………………………………………………………………………... 74

BILAGA 1 - UNESCOS FOLKBIBLIOTEKSMANIFEST 1994 …………...………..…. 79
BILAGA 2 – BIBLIOTEKSLAG (1996:1596) ………………………………….………… 81
BILAGA 3 – BIBLIOTEKSPLAN UMEÅ KOMMUN ………………………………….. 83
BILAGA 4 – UTLÅNINGSSTATISTIK ………………………………………………….. 85

LITTERATUR OCH KÄLLFÖRTECKNING ………………………………..…………. 88



3

INLEDNING – RYNKADE NÄSOR OCH FNYSNINGAR

Uppdelningen mellan högt och lågt i kulturen har alltid fascinerat mig. Det låga tycker att det

höga är överskattat och det höga rynkar på näsan åt det låga. Min D-uppsats i

litteraturvetenskap skrev jag om humor som social revolt och den här gången reagerade jag på

alla skratt, bortförklaringar, fnysningar och rynkade näsor (något som de förstås aldrig skulle

erkänna) när jag under hösten 2006 medverkade vid ett seminarium för bibliotekarier om

chick-lit. Jag försvarar inte blint all chick-lit och jag hade innan detta arbete började inte ens

läst särskilt många romaner i genren, men jag vägrar konsekvent att döma hunden efter håren.

Jag vill genomföra en bred undersökning för att få till stånd en saklig debatt som utgår från

kunskap istället för förutfattade meningar, tycke och smak. Min önskan är att täcka in så stora

delar av ämnet som möjligt för att blottlägga diskussionsämnen, varför det till viss del

kommer att handla om att skrapa på ytan. Jag kommer därför heller inte att ha långa

genomgångar av genreteori, feministisk teori och svensk kulturpolitik. Fokus kommer att

ligga på de fiktiva texterna. Min förhoppning är också att denna uppsats kan komma att

fungera som förebild för hur man kan arbeta igenom andra oprövade eller marginaliserade

genrer för att hålla kunskaper och attityder aktuella inom bibliotekarieprofessionen.

Att ge sig in på att bedöma huruvida individuella romaner eller genren i sin helhet har

litterära kvaliteter är på sätt och vis att ansluta sig till en lång tradition av att misstro kvinnliga

författares skrivande. Att inte göra det vore å andra sidan att osynliggöra kvinnliga författare.

Jag tror att det kommer bli ett mycket intressant arbete som både resulterar i att vissa

fördomar bekräftas och andra kommer på skam. Jag tror nämligen att svensk chick-lit är

intressant, annars skulle den inte ses på med sådan skeptisk blick och verka så provocerande.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med denna uppsats är dels att genomföra en undersökande genrediskussion av svensk

chick-lit mellan åren 1996-2006, med förhoppningen att den kommer att användas som

underlag för framtida definitions-, genre- och inköpsdiskussioner, och dels att arbeta fram en

definition av svensk chick-lit. De frågeställningar jag kommer att arbeta utifrån är följande:

� Vad är svensk chick-lit?

Hur definieras chick-lit i tidigare forskning? Utländsk? Svensk? Definitionsdiskussion.

Urvalsdiskussion.
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� Är svensk chick-lit intressant?

Har svensk chick-lit något intressant att säga om det samhälle vi lever i? Har svensk

chick-lit några litterära kvaliteter? Finns där något tänkvärt om de könsroller det svenska

samhället är strukturerat efter? Skiljer sig svensk chick-lit från den internationella?

� Vilka principer utgår biblioteken från vid inköp av svensk chick-lit?

Vilka styrdokument har man att utgå ifrån? Finns svensk chick-lit på våra bibliotek?

Lånestatistik? Hur recenseras svensk chick-lit i BTJ-häftet? Recenseras svensk chick-lit i

Dagens Nyheter och i så fall hur? Andra faktorer?

METOD

Denna uppsats rör sig främst inom det kvalitativa forskningsfältet och metoden Grounded

Theory med dess fördelar i form av öppenheten för ny kunskap och förståelse och genom dess

flexibilitet i såväl planering som genomförande. Detta har för mig inneburit att jag arbetat

fram metoden allt eftersom arbetet framskrider.

Vad är svensk chick-lit?

Frågeställningen ”Vad är svensk chick-lit?” är en förutsättning för hela arbetet men kan

samtidigt inte besvaras förrän i frågeställningen ”Är svensk chick-lit intressant?”. För att

kunna göra ett urval måste jag ha en arbetsdefinition men för att besvara frågorna vad svensk

chick-lit är, det vill säga definiera den, och om den är intressant måste jag bearbeta urvalet.

Den första frågeställningen ämnar jag till att börja med utreda med hjälp av genomgång,

strukturering och analys av dokument och texter såsom tidigare forskning, artiklar i ämnet

samt olika hemsidor och eventuella bloggar. Svensk chick-lit behöver med nödvändighet

definieras i förhållande till den utländska då definitioner ofta utgår från brittiska Helen

Fieldings Bridget Jones dagbok och amerikanska Candace Bushnells Sex and the City. Båda

titlarna utkom 1996 och ses som startskottet för genren.1

I detta läge har jag snabbläst samtliga titlar i urvalet och kommer baserat på denna

läsning samt tidigare forskning att arbeta fram en arbetsdefinition av svensk chick-lit.

Med hjälp av definitionsdiskussionen avser jag sedan att genomföra en urvalsdiskussion

                                                
1 Huruvida chick-lit är en egen genre eller en del av kärleksromangenren är en diskussion som jag inte kommer
att gå in på då jag väljer att prioritera de faktiska romanerna i detta arbete. Det är dock en intressant och relevant
diskussion som jag gärna ser en fortsättning på. För enkelhetens skull refererar jag dock till chick-lit som en genre.



5

för svensk chick-lit. Där utgår jag till att börja med från den svenska databasen Alex som är

ett författarlexikon. Där kommer jag att sortera ut en lista över alla svenska kvinnliga

romanförfattare födda efter 1957, jag använder mig av antagandet att kvinnor över femtio inte

skriver chick-lit om unga kvinnor. Därefter blir det en bedömningsfråga där jag går igenom

vad som skrivs om varje författares verk och sorterar bort de som faller utanför

genredefinitionen enligt diskussionen ovan. Alex är enligt dem själva så långt det är möjligt

faktagranskad och kontrollerad men har däremot andra för mig uppenbara brister som att en

av deras tumregler är att författarens verk ska återfinnas på bibliotekens avdelning H. Jag

måste med andra ord även söka andra vägar för att kunna skapa ett så komplett urval som

möjligt. Jag ämnar därför även gå igenom Författarförmedlingen, som är Sveriges största

förmedlare av författare, med samma kriterier som i genomgången av Alex. Efter det kommer

jag även ringa runt till några av de större förlagen för att säkerställa att jag inte missat någon

viktig författare. När jag sedan tagit fram ett första urval genom sekundära källor kommer jag

att läsa hela eller delar av de valda romanerna för att fastställa eller stryka titlar från urvalet

för att komma fram till ett slutgiltigt urval.

Det är denna arbetsdefinition och detta urval som ska ligga till grund för den andra

frågeställningen.

Både genrediskussionen, urvalet och arbetsdefinitionen av svensk chick-lit baseras

således både på tidigare forskning och på min subjektiva uppfattning. Min strävan är att vara

objektiv i mitt arbete men jag menar samtidigt att objektivitet inte är möjligt eftersom

verkligheten bara är tillgänglig för oss via våra egna subjektiva tolkningar. Vad jag menar är

att jag inte ämnar utreda om svensk chick-lit är bra eller dåligt vilket jag anser är en subjektiv

tolkning, utan om det är intressant vilket kan ses något mer objektivt. Någonting kan

dessutom vara intressant även om man inte anser att det är bra.

Är svensk chick-lit intressant?

Analysupplägget av frågeställningen om huruvida svensk chick-lit är intressant är tredelad

och utgår från det man får känslan av är den huvudsakliga kritiken av genren: det är trams, det

är dåligt skrivet och det är en feministisk backlash. Omvänt till frågeställningar blir det: Är

svensk chick-lit intressant? Har svensk chick-lit några litterära kvaliteter? och Är svensk

chick-lit en feministisk backlash?

Jag ville närläsa så många romaner som möjligt men var på grund av tidsramarna

tvungen att välja bort åtminstone några stycken. Vilka jag valde och varför återkommer jag

till vid ett senare skede. I närläsningen av romanerna ville jag främst fokusera texten istället
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för omgivande faktorer som författaren och läsaren men kommer in något på samhället bland

annat genom den feministiska analysen.

Den första delen av analysen kommer att struktureras upp med utgångspunkt i

arbetsdefinitionen av svensk chick-lit, inspirerad av Mattias Fyhrs definition av gotik i De

mörka labyrinterna: gotiken i litteratur, film, musik och rollspel.2

Den litterära analysen utgår främst från Juliette Wells artikel ”Mothers of Chick Lit?

Women Writers, Readers, and Literary History” i Chick Lit: The New Woman’s Fiction

redigerad av Suzanne Ferriss och Mallory Young, där Wells diskuterar ”’Lit’ versus

Literature”.3 Leif Erikssons och Christer Lundfalls handledning för stilanalys i Litteratur och

litteraturvetenskap har varit till hjälp vid närläsningarna.4

De frågeställningar jag arbetat utifrån i den feministiska analysen av romanerna är

inspirerade av Susan Faludis Backlash men är tämligen allmänt hållna.5 Det feministiska

tänkandet är också till stor del inspirerat av boken Fittstim redigerad av Linda Skugge,

Belinda Olsson och Brita Zilg.

Resultatet av analyserna blir en jämförelse mellan svensk och utländsk chick-lit samt en

reviderad fastslagen definition av svensk chick-lit.

Vilka principer utgår biblioteken från vid inköp av svensk chick-lit?

Diskussionen kring biblioteken och chick-lit kommer att utgå från tre huvudfrågor: Vilka

styrdokument har biblioteken att utgå från vid inköpen av skönlitteratur? Hur ser

lånestatistiken av mitt urval ut? och Hur recenseras svensk chick-lit i BTJ-häftet som

biblioteken använder som beslutsunderlag? Jag kommer även att undersöka förekomst och art

av recensioner hos Dagens Nyheter och ett antal andra dagstidningar.

Som representant för svenska folkbibliotek avser jag att använda mig av Umeåregionens

bibliotek av flera anledningar. Självfallet är det geografiskt lätthanterligt för mig vad gäller

tillgång till databaser men även för att Umeåregionens bibliotek både innehåller en av

Sveriges större städer (Umeå inkl. filialbiblioteken Ersboda, Grubbe, Holmsund, Hörnefors,

Mariehem, Obbola, Sävar, Teg, Umedalen och Ålidhem) och ett antal mindre samhällen både

längs E4an och i inlandet (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs).

Umeåregionen torde således ge ett ganska bra snitt av vårt land även om det inte utan vidare

                                                
2 Mattias Fyhr, De mörka labyrinterna: gotiken i litteratur, film, musik och rollspel (Lund: Ellerströms, 2003), s. 63ff.
3 Juliette Wells, ”Mothers of Chick Lit? Women Writers, Readers, and Literary History” i Chick Lit: The New

Woman’s Fiction, red. Suzanne Ferriss och Mallory Young (New York: Routledge, 2006), s. 64ff.
4 Leif Eriksson och Christer Lundfall, Litteratur och litteraturvetenskap (Stockholm: Liber, 2002), s. 89.
5 Susan Faludi, Backlash (Stockholm: Norstedts, 1992).
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kan överföras till kontexten hela Sverige då till exempel kulturella skillnader som påverkar

hur människor tänker säkerligen finns mellan södra och norra Sverige och mellan

storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga delar av landet.

För att få fram gällande styrdokument ämnar jag kontakta Umeå Stadsbibliotek.

Lektörsomdömen av mitt urval kommer att tas fram via BTJs beställningstjänst Media

Direkt och kommer sedan att närläsas.
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VAD ÄR SVENSK CHICK-LIT?

Svaret på frågan vad chick-lit är beror helt och hållet på vem du frågar. Ser man bara till vad

orden betyder så är chick engelsk slang för tjej6 och lit en förkortning av literature. Det kan

således både inbegripa litteratur av tjejer och för tjejer, vilka jag härefter kommer att kalla

kvinnor. Frågar man en mycket hängiven amerikansk fansite som Chicklitbooks.com kan man

få svaret ”It’s hip. It’s smart. It’s fun. It’s about you!”.7 Söker man på chick-lit på

bloggportalen.se kan man få svaret att man av chick-lit blir ”superpeppad och sugen på att

glida runt och känna [sig] het. Dessutom handlar böckerna oftast om karriärkvinnor, vilket ger

ytterligare inspiration till att bli det man vill”.8

Belackarna brukar dock avfärda chick-lit som skräplitteratur med de tre huvudargumenten

att den dels är trams, dels inte håller kvaliteten och dels att den är en backlash för feminismen.

Man brukar också höra kritiken att chick-lit tar upp utrymme som borde gått till seriösa

författare, det vill säga att litteraturen kommersialiserats. Förespråkarna Suzanne Ferriss och

Mallory Young som är redaktörer för Chick Lit: The New Woman’s Fiction visar i sin antologi

att chick-lit idag visar upp både bredd och djup och att genren utvecklas hela tiden.

Frågar man mig får man så här i början av uppsatsarbetet svaret att chick-lit är en genre

skriven av kvinnor, främst för och om kvinnor, som precis som vilken annan genre som helst

både innehåller briljant litteratur, likväl som romaner som kanske borde stannat i byrålådan

och allt däremellan.

Lisbeth Larsson

Det har skrivits en hel del om chick-lit på senare tid men det mesta är kortare tidningsartiklar

och de flesta är tämligen ytliga och kritiska. Vill man veta mer om detta kan man läsa

Marlene Claessons uppsats ”Hon tar vad hon vill ha: en studie av sexuella maktrelationer i

samtida relationsromaner” där hon gör en bra genomgång av svensk tidigare forskning inom

ämnet.9

I Dagens Nyheter kunde man däremot lördagen den 20 januari i år läsa Lisbeth Larssons

artikel om hur romantiktraditionen utvecklats genom åren och hur kärleken behandlas i chick-

lit idag. Hon skriver bland annat om den postmoderna sanningen som säger att de stora

                                                
6 Nationalencyklopedin, sökord ”chick”, http://www.ne.se/jsp/esse/web_translate.jsp?t_word=chick, 2007.01.23.
7 Suzanne Ferriss och Mallory Young, red. Chick Lit: The New Woman’s Fiction (New York: Routledge, 2006), s. 1.
8 ”Angebange: mode, skvaller, musik, bubbel”,
http://angebange.webblogg.se/040107150325_sknhetstips_del_2.html, 2007.01.19.
9 Marlene Claesson, ”Hon tar vad hon vill ha: en studie av sexuella maktrelationer i samtida relationsromaner”
(Stockholm: Södertörns högskola, C-uppsats Litteraturvetenskap med genusinriktning, ht 2005), s. 3ff.
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berättelserna är döda och menar att det kanske är sant när det kommer till Gud och subjektet

men att den stora berättelsen om kärleken mellan man och kvinna i allra högsta grad lever.

Kärleksberättelsen har sett mer eller mindre likadan ut i flera hundra år och gör så även idag,

med den skillnaden att idag har den enda kärleken blivit flera. Huvudpersonerna har inte

nödvändigtvis blivit lössläppta eller har ett lättsinnigt förhållande till kärleken. ”[K]ärleken i

chick-lit stavas fortfarande med stort K och i singularis”.10 Skillnaden är att om man tar fel

första gången, som de flesta av oss trots allt gör, så är vi inte dömda till ett liv i ensamhet. Det

är en tillfällig katastrof som man hämtar sig ifrån och man får leta vidare efter Mr Right. Och

det är här Lisbeth Larsson menar att chick-lit utspelar sig, mellan två Kärlekar. En annan

viktig skillnad jämfört med den gamla romantiktraditionen är också att de prövningar

huvudpersonen tvingas gå igenom på sin väg till lyckan inte med nödvändighet handlar om att

stå upp för kärleken. Larsson kallar det för ”feminism light”, kvinnorna ska vara ”frigjorda,

emanciperade, rationella och romantiska”.11 Idag ska kvinnan stå upp för sig själv innan hon

är värdig att finna den enda Kärleken.

Ferriss & Young

Den huvudsakliga källan till mitt arbete är dock Ferriss och Youngs amerikanska antologi

Chick Lit: The New Woman’s Fiction nämnd ovan. Den är indelad i tre delar där den första

behandlar genrens ursprung och influenser, den andra dess utveckling till dagens alla olika

förgreningar och den tredje delen tar tag i feminismen, postfeminismen och några av chick-

lits huvudteman.

Termen chick-lit myntades av Cris Mazza 1995 men med en helt annan betydelse än

den de flesta fyller den med idag. Hon använde den ironiskt för att beskriva den

postfeministiska attityden i den novellsamling hon var en av redaktörerna till, Chick-Lit:

Postfeminist Fiction. Dessa noveller var ”simultaneously courageous and playful; frank and

wry; honest, intelligent, sophisticated, libidinous, unapologetic and overwhelmingly

emancipated”.12 Hon menade att det skulle vara befriande att erkänna sig som en del av

problemet istället för att endast vara offer, att man skulle ta ansvar för sin del i de skadande

stereotyper vi har runt omkring oss. Svåröversatt är följande citat som ger en målande bild av

det hela: "One generation of women writers wrote ’shit happens.’ The next writes, ’yeah, it

                                                
10 Lisbeth Larsson, ”Romantikerna bryter upp” Dagens Nyheter 2007.01.20.
11 Ibid.
12 Cris Mazza, ”Who’s Laughing Now? A Short History of Chick Lit and the Perversion of a Genre” i Chick Lit:

The New Woman’s Fiction, red. Suzanne Ferriss och Mallory Young (New York: Routledge, 2006), s. 18.
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still does, but I’ve stuck my fingers in it’”.13 I detta ligger den ironiska intentionen bakom

termen chick-lit, inte i de gamla frivola och koketta stereotyperna.

Någonstans på vägen försvann sedan den ironiska intentionen och termen ändrades från

att stå för starka kvinnor som vägrar vara offer till ett slags nedsättande varumärke med Helen

Fieldings Bridget Jones dagbok och Candace Bushnells Sex and the City som startskott och

förebilder, båda utgivna 1996. Amerikansk och brittisk chick-lit har sedan dess diversifierats

och finns idag med förleden hen/matron/lady lit som riktar sig mot medelålders kvinnor,

nanny/underling/assistant lit som handlar om just barnflickor och andra typer av hjälpredor,

mommy lit behandlar hur det är att bli och vara mamma, sistah/chica lit har afroamerikanska

och latinamerikanska huvudpersoner, church lit som har en mer uttalad kristen grundsyn och

bride lit/wedding fic/Bridezilla novells som handlar om bröllopsplaneringens vedermödor.

Det finns även chick lit jr. för yngre flickor och lad/dick lit som riktar sig till män men även

läses av kvinnor. Ferriss och Young menar att alla dessa olika yttringar på ett positivt sätt

visar på genrens anpassningsförmåga.

Definitionsdiskussion

För att kunna göra ett urval av vad svensk chick-lit är behöver jag en arbetsdefinition och den

har arbetats fram främst utifrån Chick Lit: The New Woman’s Fiction samt den känsla jag fått

under den första snabbläsningens gång. Upplägget som är indelat i kärnkategori, kategorier

och egenskaper är inspirerat av Mattias Fyhrs genrediskussion av gotiken i De mörka

labyrinterna: gotiken i litteratur, film, musik och rollspel. Han använder sig av den kvalitativa

metoden Grounded Theory som den presenterades i The Discovery of Grounded Theory:

Strategies for Qualitative Research från 1967.

Metoden är induktiv med syftet att utveckla empiriskt grundad teori ur materialet.
Forskaren urskiljer ”laddningen” (eller meningen) i de enstaka inslagen i det
studerade materialet. Laddningarna samlas i kategorier på en högre
abstraktionsnivå och ges begreppsliga namn. Det medför t ex att flera olika motiv,
teman och andra inslag kan vara uttryck för samma kategori.14

Min kärnkategori är svensk chick-lit, kategorierna är de sex olika delarna i arbetsdefinitionen

nedan och innehållet i kategorierna är dess egenskaper såsom de framställs i Ferriss och

Youngs Chick Lit: The New Woman’s Fiction.

                                                
13 Mazza, ”Who’s Laughing Now?”, s. 18.
14 Fyhr, De mörka labyrinterna, s. 63.
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I Ferriss och Youngs antologi kan man läsa ett par olika förslag på vad chick-lit är:

From the perspective of literary criticism, we can define it as a form of women’s
fiction on the basis of subject matter, characters, audience, and narrative style.
Simply put, chick lit features single women in their twenties and thirties
”navigating their generation’s challenges of balancing demanding careers with
personal relationships”.15

[Jennifer Weiner] proposes that ”chick lit is any novel where you have a smart,
spunky, benighted female heroine who is anywhere between 22 and 40ish, who
will, in the course of the novel, have awful things happen to her but will
persevere, usually with her cadre of eccentric friends, her semi-functional family
and perhaps a pet”.16

De två definitionerna arbetar på olika nivåer. Där den första kan sägas beskriva kategorierna i

chick-lit går den andra in på egenskaperna. Även om dessa definitioner säger en hel del så

känns de tämligen ytliga och lättsamma. Jag vill få fram en seriös arbetsdefinition som är till

hjälp vid analysarbetet som senare kan revideras till en definition av svensk chick-lit. För att

göra detta stolpade jag upp alla egenskaper som nämns i Ferriss och Youngs antologi och

strukturerade upp dem i vad som visade sig bli sex kategorier. Arbetsdefinitionen är:

Chick-lit skildrar en eller flera subjektiva samtida världar. Huvudpersonens

sociala nätverk och tämligen stadigvarande livsomständigheter är både bakgrund

till och del av hennes kamp med sin generations stora utmaningar. Detta samt

vardagens alla små bestyr framställs med självkritisk humor.

Kategoriernas egenskaper beskriver sedan vidare vad varje kategori innebär. Tanken är inte

att alla romaner måste passa in till hundra procent, då skulle det ju vara formaliserad litteratur

exempelvis av typen Harlequin eller kiosklitteratur, utan en hjälp att navigera sig fram till en

eventuell kärna.

Jag vill betona att följande egenskaper är enligt amerikansk och brittisk praxis och

endast en arbetsdefinition för att få fram en definition av svensk chick-lit!

”en eller flera subjektiva samtida världar”

Romanerna handlar om och uttrycker huvudpersonens/huvudpersonernas syn på händelserna

och omgivningen. En stor del av utgivningen är skriven i första person singularis, det vill säga

jag-form. Detta skapar förutom det subjektiva uttrycket en känsla av autenticitet åt

berättelsen, dels genom att formen för läsaren nära huvudpersonen och dels genom dess

                                                
15 Ferris & Young, Chick Lit, s. 3.
16 Joanna Webb Johnson, ”Chick Lit Jr.: More Than Glitz and Glamour for Teens and Tweens” i Chick Lit: The

New Woman’s Fiction, red. Suzanne Ferriss och Mallory Young (New York: Routledge, 2006), s. 142.
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koppling till andra populära genrer som memoarer och självbiografier.

Andra viktiga och vanligt förekommande element förutom dagboksformen i chick-lit är

sms, e-mail, telefonsamtal, brev, listor och stream-of-consciousness17, något som beroende på

hur det hanteras också kan klassas som uppfinningsrikt hanterande av konventionell struktur.

En annan del av jag-formen är enligt Chick Lit: The New Woman’s Fiction att den

erbjuder en tillfällig flykt från the male gaze, det att hela tiden vara betraktad och kontrollerad

av det patriarkala samhället.18 I chick-lit låter författaren sällan männen komma till tals; detta

är ett forum av kvinnor, om kvinnor, för kvinnor.

”Huvudpersonens sociala nätverk”

Huvudpersonens sociala nätverk utgörs enligt amerikansk och brittisk praxis i första hand av

väninnorna. De är till antalet ofta två stycken och ackompanjeras därtill många gånger av en

homosexuell man, kompisgänget består därmed av fyra personer. Vännernas huvuduppgift är

att finnas där för att stöta och blöta och plocka upp bitarna efter det senaste nederlaget.

Detta kompisgäng intar ofta mer extrema hållningar till det mesta: sex, alkohol, shopping och

äktenskap.19 Om huvudpersonen intar stora mängder alkohol och vaknar upp i sängen hos en

främling finns det alltid en väninna som intar större mängder alkohol eller bevistar fler

främmande sängar, allt för att huvudpersonen inte ska framstå som helt depraverad utan

fortfarande sympatisk. Detsamma gäller huvudpersonens utseende: är hon alltför vacker och

besatt av sitt utseende framkallar hon aversion hos läsaren och är hon istället intetsägande

eller till och med oattraktiv finns det inget för läsaren att beundra.20 Den typiska protagonisten

i chick-lit är inte perfekt utan bristfällig för att på en gång både framkalla läsarnas medkänsla

och identifikation.21 Vidare står andra kvinnor ofta för konkurrens, man är antingen väninnor

eller fiender, något mellanting förekommer sällan. Om kvinnor reduceras till att vara objekt

som kämpar för utrymme i en konsumtionskultur där män väljer den senaste, blondaste,

smalaste modellen utvecklas en misstro mot andra.22

Om Mr Right sägs det faktiskt inte så mycket annat än att han ofta är snygg som en gud

och lämpligt förmögen. Har huvudpersonen en manlig bästa vän visar det sig inte helt sällan

att han är Mr Right.

                                                
17 Term för den litterära teknik som söker uttrycka det flöde av tankar och känslor som strömmar genom medvetandet.
18 Ferriss & Young, Chick Lit, s. 196.
19 Ibid., s. 50.
20 Ibid., s. 59.
21 Ibid., s. 3.
22 Ibid., s. 246.
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Familjen däremot är allt som oftast dysfunktionell på olika vis, främst genom att

medlemmarna helt enkelt inte lyssnar på varandra. Det yttrar sig också gärna genom

högljudda pinsamma händelser, familjen är för huvudpersonen en genant olägenhet.23

”tämligen stadigvarande livsomständigheter är både bakgrund till och del av”

Denna kategori kan sägas bestå av den huvudpersonen är på pappret. Har hon pojkvän/man

eller är hon singel? Blir hon singel eller del av en tvåsamhet? Vilken miljö rör hon sig i, på

fritiden och på jobbet? Hon bor nästan alltid i en stad men bor hon i city eller i en förort? Vad

har hon för sysselsättning? Vilken generation tillhör hon? Vilken socialklass tillhör hon? Allt

detta är inte bara rekvisita utan katalysatorn för nästa kategori.

”kamp med sin generations stora utmaningar”

Allt som oftast befinner sig huvudpersonen om inte i en akut krissituation så ändå kämpande

med stora livsfrågor. Thomas Ziehe skrev redan 1984 men med giltighet även idag om att det

pågår en sociokulturell friställning som ökar den subjektiva påfrestningen.24 Med det menas

inte att individen egentligen är fri utan att utrymmet för drömmar och önskningar ökat, vart vi

än vänder oss överöses vi med olika intryck. Det är en ”fiktiv mångfald av möjliga livsformer”

som i själva verket kanske inte alls är reella möjligheter. Det leder dock till prestationskrav

där allt man gör kan ställas mot sin principiella motsats och medvetenheten om den egna

otillräckligheten leder till prestationsångest. 25

Huvudpersonerna kämpar bland annat med sin identitet/självbild, sin sexualitet, med

kvinnorollen, sina yrkesval och arbetsförhållanden, hur man ska uppfostra barn i den här

världen och de funderar självfallet över kärleken. En stor fråga är om man kan få allt eller om

man måste välja.

”vardagens alla små bestyr”

Denna kategori innefattar allt från städning, matlagning, shopping och festande till vad man

pratar med väninnorna om, det vill säga allt: sex och onani, könsorgan och skilsmässor, mens,

tamponger och bajsinkontinens(!). Här ryms populärkulturella koder som mode, musik och

mattrender men även telefonsamtal och söndagsmiddagar med familjen.

                                                
23 Ferriss & Young, Chick Lit, s. 97.
24 Thomas Ziehe, ”Kulturell friställning och narcissistisk sårbarhet” i Ungdomskultur: Identitet – motstånd, red.
Johan Fornäs, Ulf Lindberg och Ove Sernhede (Stockholm: Akademilitteratur, 1984), s. 155f.
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”framställs med självkritisk humor”

Mer eller mindre helt avgörande för genretillhörigheten är humorn och den är ofta självkritisk.

Ibland är romanerna tokroliga och ibland handlar det mer om svart humor men helt utan

ingrediensen börjar man röra sig mot andra genrer.

Humorn kan ha flera syften. Dels är den rolig och hjälper till att sälja böcker. Det är

underhållande att läsa det kvicka och fyndiga sätt på vilket både händelser och

huvudpersonens brister och misslyckanden skildras. Kritiker menar dock att genom att

transformera ilska till skratt så förhindrar man den från att kanaliseras till politisk aktivitet och

sociala förändringar.26 Förespråkarna ser humorn som att det kan vara ett viktigt första steg

för kvinnor att titta närmare på sina egna liv.27 Man kan också se humorn som

ställföreträdande utlevelse vilket kan vara både positivt och negativt. Skrattet har kapacitet att

lyfta fram allvaret i ljuset och avväpna det. Det blir ett slags säkerhetsventil, ett andningshål i

vardagen.28 Frågan är då om denna ställföreträdande utlevelse ska klassas som social kontroll

eller socialt motstånd. Kultur- och medieforskarna Staffan Berglund och Karin Ljuslinder

skriver i sin bok Humor som samhällsmoral om teorier som behandlar humorns potential att

öppna nya tankebanor hos mottagarna. Dessa går ut på att om tankarna hela tiden går i gamla

invanda spår når de sällan eller aldrig vårt medvetande, men om vi utsätter oss för något som

får oss att haja till så skärps våra sinnen och vi blir medvetna om vad vi tänker. ”Förenandet

av det kulturellt oförenliga, det oväntade och det överraskande antas försätta mottagaren i ett

sinnestillstånd där de kognitiva och emotionella processerna är alerta, på helspänn, receptiva

och mottagliga för intryck”.29 Men att vara beredd att tänka nya tankar är inte detsamma som

att faktiskt göra det och därifrån till handling är vägen än längre. Vidare skriver Berglund och

Ljuslinder om den amerikanske sociologen Leon Festingers dissonansteori ur boken A Theory

of Cognitive Dissonance. Enligt den har humorn förändringspotential:

[Människan strävar] efter balans och kongruens mellan sina olika tankar och
attityder. Om individen exponeras för stimuli som ter sig oförenliga, oväntade
eller överraskande kan en obalans, ett spänningstillstånd, en dissonans, uppstå
som individen omedelbart försöker lösa för att reducera spänningen. För att lösa
dissonansen samlar individen mer information om både de oförenliga eller

                                                                                                                                                        
25 Thomas Ziehe, Ny ungdom, om ovanliga läroprocesser (Stockholm: Norstedts, 2003), s. 25 och 33.
26 Ferriss & Young, Chick Lit, s. 128.
27 Ibid., s. 129.
28 Malin E Lundhag, ”Den sakkunnige smeden Seppo Sorjonens sorglösa segertåg: en undersökning av huruvida
Arto Paasilinnas romaner är blott skrattlitteratur eller en social revolt med djup och anor” (Umeå: Umeå
universitet, D-uppsats Litteraturvetenskap, vt 2005), s. 11f. I min D-uppsats i litteraturvetenskap där jag
undersökte skrattet i Arto Paasilinnas romaner undersökte jag skrattet närmare, följande stycke är något
omstrukturerat taget därifrån.
29 Staffan Berglund och Karin Ljuslinder, Humor som samhällsmoral (Lund: Studentlitteratur, 1999), s. 31f.
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överraskande idéerna. Hon värderar den nya informationen, upprättar en
preferensordning mellan alternativen och fortsätter att samla in information till
dess att preferensordningen inte längre rubbas när ny information tillförs.30

Festinger ser människan som en handlande individ som vill lösa sina dissonanser. Berglund

och Ljuslinder visar också på en mer negativ attityd genom Christopher P. Wilson, författare

och engelskprofessor vid Boston College. I dennes bok Form, Content, Use and Function

skriver han att ett mycket vanligt sätt att lösa den dissonans som just humoruttryck ger

upphov till är att ”avvärja och inte ta till sig det nya, oväntade eller oförenliga som skapar

dissonansen, utan att istället betrakta det som en avvikelse, ett undantag, något icke-seriöst,

icke-verkligt, något som bara är humor och inte behöver tas på allvar”.31

Å ena sidan kan man alltså säga att just genrer som chick-lit torde vara perfekt grogrund

för nya tankar med sin strävan att vända upp och ner och ut och in på det mesta, men frågan

kvarstår huruvida de faktiskt kan leda till någon sorts förändring av människors sätt att tänka

och handla.

Urvalsdiskussion

Hur urvalet rent praktiskt gått till kunde ni läsa om i metoddelen. Avgränsningen 1996-2006

är gjord med hänvisning till att genren internationellt sett anses ha startat med Helen Fieldings

Bridget Jones Dagbok och Candace Bushnells Sex and the City som båda utkom 1996. Det

svenska urval jag till sist kom fram till är följande tolv författare med en titel vardera.

Andersson, Elisabeth På andra sidan Venus (2006)
Boije af Gennäs, Louise Stjärnor utan svindel (1996)
Drougge, Unni Andra sidan Alex (1996)
Haag, Martina Underbar och älskad av alla (2005)
Hamberg, Emma Mossvikenfruar – Chansen (2005)
Hintze, Pia Baby blues (2000)
Ingemarsson, Kajsa Små citroner gula (2004)
Lodalen, Mian Smulklubbens skamlösa systrar (2003)
Olsson, Belinda Gravidchock! Reporter erkänner (2006)
Rudberg, Denise o.s.a. (2003)
Skugge, Linda Ett tal till min systers  bröllop (2006)
Sundbaum-Melin, Annika Singel i Sumpan (2001)

Dessa passade vid en första snabbläsning in på vad som kan tänkas vara svensk chick-lit. En

del av författarna har skrivit flera romaner men jag har valt ut en av varje författare. Boije af

                                                
30 Berglund och Ljuslinder, Humor som samhällsmoral, s. 34.
31 Ibid.
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Gennäs har även skrivit Ta vad man vill ha som kan ses som en föregångare till svensk chick-

lit med sin handlingskraftiga huvudperson, men romanen utkom redan 1991 varför jag valde

Stjärnor utan svindel istället. Då Drougges Jag, jag, jag utspelar sig på 1970-talet och

Heroines huvudperson tycks gå in alltför djupt i drogberoendet valde jag hennes Andra sidan

Alex där huvudpersonerna rör sig inom mediekulturen. Av Ingemarssons fyra romaner gick

jag på popularitetsfaktorn och valde den som legat på topplistorna i över ett år, Små citroner

gula. o.s.a. är Rudbergs tredje roman men enligt egen utsago den hon är mest ”stolt” över.32

Då Rudberg brukar få ta mycket kritik för frånvaron av litterär kvalitet tyckte jag att det var

intressant att välja den roman hon själv är mest stolt över. De andra författarna har antingen

bara skrivit en bok, har bara en som passar in på arbetsdefinitionen eller så är det första delen

i en serie.

Jag har på grund av arbetets omfång valt att inte ta med någon annan av chick-lits

utvecklingsgrenar än mommy-lit som ändå känns som en naturlig fortsättning på unga

kvinnors liv, nämligen graviditet och småbarnår. Några författare som fick stå åt sidan inom

hen-lit är till exempel Christina Herrström som skrivit bland annat Den hungriga prinsessan

och Leontines längtan och Katarina Mazetti som skrivit Grabben i graven bredvid. En

författare som eventuellt skulle kunna klassas som skrivandes sistah-lit är Marjaneh Bakhtiari

med romanen Kalla det vad fan du vill. På dess omslag kan man läsa att hon ”tänker som en

komediförfattare och arbetar som en dramatiker” vilket låter ganska passande.33

Några av de gränsfall som av olika anledningar fallit utanför mitt urval är Charlotta

Cederlöfs Hello Love, Hanna Wallstens I närheten av solen, Jenny Dahlbergs Tjock! och

Carolina Gynnings Ego Girl. Hello Love handlar om 21-åriga Helena Olsson som tröstlöst

glider omkring i sin hemstad och väntar på att något ska hända. Istället för att vänta flyttar

hon sedan till London och hankar sig fram som servitris. Romanen faller dels på att

huvudpersonen känns för ung, dels på att den utspelar sig 1984 och på att den mer handlar om

att växa upp än om att bli vuxen. Det som gjorde att romanen ändå behandlas som ett

gränsfall är dess svarta humor. I närheten av solen handlar om 28-åriga Moa som driver ett

bokcafé och tampas med sin galna familj och här handlar det inte bara om genanta

olägenheter utan om en mamma som upprepade gånger hamnar på psyket och äter starka

mediciner och en pappa som håller på att tappa greppet fullkomligt. Ser man på brittiska

                                                
32 Att o.s.a. skulle vara den roman Rudberg själv är mest stolt över läste jag nyligen i en intervju med henne men
har tyvärr inte kunnat hitta igen källan.
33 Lars Linder, Dagens Nyheter på omslaget till Kalla det vad fan du vill av Marjaneh Bakhtiari (Stockholm:
Ordfront, 2006).
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Marian Keyes böcker så handlar även de om mycket tunga ämnen men skillnaden är att de

behandlas med mycket mera humor. Här är tonen en annan och fokus hamnar för mycket på

familjen. Känslan är att i chick-lit måste huvudpersonen kunna styra sitt liv på ett helt annat

sätt. Tjock! och Ego Girl är självbiografier och diskuteras främst på grund av sin stil, där jag-

formen i chick-lit influerats av självbiografin, även om just dessa två även ämnesmässigt har

kopplingar till chick-lit. Dahlberg skriver om hur det är att vara tjock och Gynning om livet

som ”scandal beauty”. Chick-lit skrivs ofta i första person. Många gånger var

gränsdragningarna enkla men ibland var det mer komplicerat. Antingen handlade det om att

bokens intrig kändes rätt men att den humoristiska tonen saknades, eller så fanns den

självkritiska humorn men intrigen var fel. Jag utesluter inte att jag skulle ha missat någon

författare som skulle passa i urvalet men känner mig nöjd med vad jag kommit fram till.
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ÄR SVENSK CHICK-LIT INTRESSANT?

För att utreda om svensk chick-lit är intressant har jag närläst ett antal av romanerna i urvalet.

Jag ville närläsa så många romaner som möjligt men är på grund av tidsramarna tvungen att

välja bort åtminstone några stycken. Vilka jag valt är till viss del godtyckligt men också

baserat på att jag vill ha ett så heterogent urval som möjligt. Jag har närläst åtta av tolv titlar

och de jag valde bort och varför var följande. Stjärnor utan svindel är en modern klassiker

som det redan finns en hel del skrivet om.34 Underbar och älskad av alla var en av de

romaner jag helt enkelt inte fann särskilt intressant tillsammans med På andra sidan Venus

men den senare har trots sina brister ändå mer att erbjuda varför jag valde den. Baby blues

fick stå åt sidan i konkurrens med Gravidchock! Reporter erkänner samt Ett tal till min

systers bröllop som kändes både mer intressanta och aktuella. Singel i Sumpan tangerar

gränsen till hen-lit så även om den finns med i mitt urval valde jag att inte närläsa den.

Analysupplägg

Analysarbetet är som jag tidigare skrivit strukturerat utifrån det jag uppfattat som den

huvudsakliga kritiken av genren: att det är trams, dåligt skrivet och en feministisk backlash.

Omvänt till frågeställningar blir det: Är svensk chick-lit intressant? Har svensk chick-lit några

litterära kvaliteter? och Är svensk chick-lit en feministisk backlash?. Närläsningen utgår både

deduktivt från analysupplägget nedan och induktivt genom att jag går in i arbetet

förutsättningslöst.

”Är svensk chick-lit intressant?” utreds med hjälp av arbetsdefinitionen enligt ovan.

Eftersom arbetsdefinitionen är baserad på amerikansk och brittisk tradition hjälper den också

till att analysera skillnaderna mellan just utländsk och inhemsk chick-lit.

”Har svensk chick-lit några litterära kvaliteter?” utgår från Juliette Wells diskussion

”’Lit’ versus Literature”, populärfiktion vs. litteratur, i Chick Lit: The New Woman’s Fiction

där hon ställer upp fem litterära element att bedöma texten utifrån.35 Det första är fantasifullt

användande av språket och innefattar element som användande av satir och ironi, uppfinnande

av slang, användande av meningar som uppmanar till eftertanke och rikt deskriptiva och

poetiska passager. Det andra är uppfinningsrika och tankeväckande metaforer där hon menar

att en bra metafor eller liknelse bör samverka med romanens tema. Det tredje och fjärde

                                                
34 Läs till exempel Liv Saga Bergdahls ”Fredade zoner och offentliga rum. Öppenhetens tematik i två svenska
lesbiska 1990-talsromaner” (Umeå: Umeå universitet, D-uppsats Litteraturvetenskap, ht 03) och hennes artikel
”Fredade zoner och offentliga rum. Om ’lesbisk litteratur’ och ’öppenhet’” i lambda nordica 1-2 2006.
35 Wells, ”Mothers of Chick Lit? Women Writers, Readers, and Literary History”, s. 64ff.
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handlar om komplexa karaktärer och lager av meningar. En text ska tillåta olika tolkningar

och ge fler synvinklar på samma ämne. Den sista handlar om uppfinningsrikt hanterande av

konventionell struktur där hon nämner att alla knutar inte måste lösas upp i slutet av en

berättelse. Leif Erikssons och Christer Lundfalls handledning för stilanalys i Litteratur och

litteraturvetenskap har fått komplettera gällande hur man analyserar ordval, ordfrekvens och

syntax.36 Då jag tidigare studerat kursen Skapande svenska kommer jag även att använda mig

av mina kunskaper om hur man skriver en fungerande text i min litterära analys, eller snarare

vad man inte ska göra.

”Är svensk chick-lit en feministisk backlash?” är en komplex fråga men då denna

uppsats har flera frågeställningar handlar analysen med nödvändighet endast om att skrapa på

ytan. Frågeställningarna jag arbetar efter är fritt framtagna med inspiration främst av Susan

Faludis Backlash och Fittstim redigerad av Linda Skugge, Belinda Olsson och Brita Zilg.

Frågor jag funderat över är: Vilka normer för sexualitet, karriär, äktenskap och föräldraskap

speglas i romanerna? Reflekterar karaktärerna över normerna eller godtar de dem utan

eftertanke? Protesterar de mot normerna? Är lösningen av eventuella problem en utmaning av

normerna eller bara en väg runt? Vad anses kvinnligt i romanerna?

Analysdel

Analysen kommer att genomföras tematiskt enligt ordningen i analysuppläggets framställan.

För att de som inte läst romanerna ska kunna följa med börjar jag med en kort genomgång av

vad varje bok handlar om.

Författar- och verkpresentation

På andra sidan Venus är skriven av debutanten Elisabeth Andersson, född 1963.37 Maria

Bergman är redaktionschef för tidningen Mentor inom förlagskoncernen Venus. Venus gör

tidningar för den moderna kvinnan, Mentor är en tidning med förebilder för kvinnor i

karriären och Maria får själv problem med just denna när hon utan att veta om det tar över

chefens pojkvän och börjar bli lite för duktig på sitt jobb. Romanen handlar om kvinnliga

chefer och om hur vissa kvinnor går ihop och stöttar varandra medan andra använder både

armbågar och annat för att ta sig fram. Andersson har själv haft chefsjobb inom medievärlden

och fick idén till boken när hon gick en chefskurs för kvinnor.38

                                                
36 Eriksson och Lundfall, Litteratur och litteraturvetenskap, s. 89.
37 Elisabeth Andersson, På andra sidan Venus (Stockholm: Pocketförlaget enl. ök. m. Kalla Kulor Förlag, 2005).
38 http://www.bokus.com/b/9197574856.html, 2007.03.21.
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Andra sidan Alex är Unni Drougges, född 1956, andra roman och handlar om Sophie

 och Alex Wallner.39 Alex är alkoholist, Sophie hans medberoende och till på köpet

misshandlar han henne svårt och ofta. Tillsammans driver de tidningen Fanzino i en galen

medievärld, men Alex beroende eskalerar och med den misshandeln. Sophie sliter sig tillslut

ur äktenskapet och Alex lägger in sig på behandlingshem men det är bara början på

läkningsprocessen. Drougge har vid sidan av sitt författarskap även varit verksam som grafisk

formgivare, journalist, tv-redaktör och tidningsutgivare.40

Mossvikenfruar – Chansen är Emma Hambergs, född 1971, första vuxenroman.41 Den

handlar om Anki som i femton års tid levt med sin ungdomskärlek Peter i hemstaden

Mossviken. I ett slag får hon veta att hon är gravid och att Peter varit otrogen. Grannen Linda,

vars man var otrogen vid samma tillfälle, packar dem varsin väska och tar med Anki till

Stockholm för att börja ett nytt liv. Problemet är bara att Anki inte vet vad hon vill göra med

sitt nya liv. Tiden går och magen växer. Hamberg är förutom författare även serietecknare och

krönikör och har ett förflutet som bland annat programledare på TV och chefredaktör för

VeckoRevyn.42

Små citroner gula är Kajsa Ingemarssons, född 1965, tredje roman.43 Här får vi möta

Agnes som tror att hon lever ett tryggt och stabilt liv med pojkvännen Tobias, ett fint jobb

som hovmästare på en av Stockholms finaste restauranger och familjen på lagom avstånd i

Länninge. Redan i bokens inledning blir hon dock av med de första två efter en incident på

jobbet och otrohet från Tobias. Hon har dock tur och får jobb hos en vän som precis håller på

att öppna en ny restaurang. Livet vore inte så tokigt ändå om det inte vore för den irriterande

nyinflyttade grannen. Ingemarsson har tidigare bland annat arbetat som tolk, översättare,

diplomat och modell.44

Smulklubbens skamlösa systrar är Mian Lodalens, född 1962, första roman.45 I den får

vi träffa lesbiska frilansjournalisten My och hennes vänner. Någon egentlig handling är svår

att spåra men My har en förmåga att ständigt hamna i både omöjliga och roliga situationer i

sin jakt på nya arbetsuppdrag och framför allt i jakt på sex. Något förhållande vill hon inte ha

men singellivets celibat lockar inte heller varför hon inriktat sig på gifta kvinnor. Boken tar

                                                
39 Unni Drougge, Andra sidan Alex (Stockholm: Bazar, 2006).
40 https://www.forflex.se/alex/index.asp, sökord ”Drougge, Unni”, 2007.03.21.
41 Emma Hamberg, Mossvikenfruar – Chansen (Stockholm: Bonnierpocket, 2006).
42 https://www.forflex.se/alex/index.asp, sökord ”Hamberg, Emma”, 2007.03.21.
43 Kajsa Ingemarsson, Små citroner gula (Stockholm: Månpocket enl. ök. m. Forum, 2005).
44 https://www.forflex.se/alex/index.asp, sökord ”Ingemarsson, Kajsa”, 2007.03.21.
45 Mian Lodalen, Smulklubbens skamlösa systrar (Stockholm: Månpocket enl. ök. m. Forum, 2005).
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också upp många politiska aspekter av homosexualitet. Lodalen är själv frilansjournalist och

redaktör på tidningen Arbetaren.46

Gravidchock! Reporter erkänner är Belinda Olssons, född 1974, debutroman.47 Agata är

allmänreporter på Aftontidningen men ansöker om tjänsten som nyhetschef i samma veva som

hon får veta att hon är gravid. Här gäller det att parera smart mellan pojkvännens och

tidningens krav. Parallellt med att magen växer får vi följa arbetet på tidningsredaktionen och

i centrum står ett kidnappningsdrama. Olsson är själv krönikör, reporter och debattredaktör på

Aftonbladet.48

o.s.a. är Denise Rudbergs, född 1971, tredje roman och den hon enligt egen utsago är

mest stolt över.49 Den handlar om överklasstjejen Eva von Dies liv som mest går ut på att

festa och däremellan pliktskyldigt inställa sig på advokatkontoret där hon jobbar. Ofrivilligt i

hennes tankar finns hela tiden den stora kärleken Axel som dessvärre är gift på annat håll.

Evas största rädsla i livet är dock att bli lämnad så när Eva tror att pojkvännen Oscar är på väg

att göra slut men istället friar svarar hon chockad ja till en man hon egentligen föraktar.

Festandet trappas upp än mer och Eva är på randen till sammanbrott. Rudberg har tidigare

bland annat studerat film och dramaturgi i New York.50

Ett tal till min systers bröllop är skriven av Linda Skugge, född 1973, och handlar om

Sylvia Svensson och hennes vardag med två små barn.51 Hon är gift men mannen har rest med

Kungliga Dramaten för att spela Fröken Julie i New York och är borta under hela handlingens

gång, vilket även är de 40 dagar hon har på sig att planera sin systers bröllop. Hon sover två

timmar per natt, både hon och barnen är konstant sjuka, bilen är inte så mycket den hjälp den

borde vara utan mer en extra börda i Stockholms innerstad och barnflickorna likaså. Skugge

är också krönikör på Expressen.

Är svensk chick-lit intressant?

Allmänt kan man fundera över om svensk chick-lit har ingredienser som kan kvarhålla

uppmärksamheten efter att läsningen avslutats. Mer specifikt kan man ställa frågan: Har

chick-lit något intressant att säga om det samhälle vi lever i?

                                                
46 https://www.forflex.se/alex/index.asp, sökord ”Lodalen, Mian”, 2007.03.21.
47 Belinda Olsson, Gravidchock! Reporter erkänner (Stockholm: Månpocket enl. ök. m. Wahlström &
Widstrand, 2006).
48 Annika Persson, ”Belinda Olsson älskar kvällspressen” Dagens Nyheter 2006.01.21
49 Denise Rudberg, o.s.a. (Stockholm: Fischer & Co, 2006).
50 http://www.albertbonniersforlag.se/200/201.asp?AuthorId=16255, 2007.03.22.
51 Linda Skugge, Ett tal till min systers bröllop (Stockholm: Pocketförlaget, org.utg. utg. av Piratförlaget, 2007).
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Den första analysnivån utgår från arbetsdefinitionen, utgör ramverket för genren och är

en blandning av deskriptiva egenskaper och element att analysera.

”en eller flera subjektiva samtida världar”

Att romanerna uttrycker huvudpersonens syn på händelserna är inte särskilt revolutionerande

men i chick-lit är det mer genomgående och det subjektiva kommer inte så mycket till uttryck

i huvudpersonens upplevelse av den fysiska miljön utan mer i hur de upplever sin egen

omedelbara omvärld. Det handlar mycket om hur hon reagerar på interaktionen med andra

människor i sin omgivning; pojkvännen, väninnorna, arbetskamraterna, konkurrenterna,

chefen, barnflickorna och familjen. Dessutom får vi i väldigt hög grad ta del av

huvudpersonens tankar som sällan är objektiva utan färgade av hennes egna känslor inför

dem. Det gäller både saker som har hänt och som kanske kan komma att hända eller som

absolut inte får hända. Ingenting är för litet att ältas över. Det subjektiva visar sig också i att

huvudpersonen ofta styrs av sina känslor eller egna syften.

Ett exempel är när Sylvia Svensson i Ett tal till min systers bröllop reagerar på en

inbjudan att komma och föreläsa för jämställdhet och mot rasism. Det är inte ämnet i sig som

är problemet utan att de förväntar sig att hon ska ställa upp gratis, något som sätter igång en

tankekedja av uppdämd ilska över alla gånger hon erbjudits underbetalda jobb och som hon

menar är något som aldrig skulle hända en man. ”De borde få höra sanningen. ”Gott syfte”

my ass. […] Varför ska jag jobba gratis? […] Varför har ni en sån dag förresten? Vet ni inte

att alla hatar feminism? […] Sluta kämpa för det leder ingenstans”.52 I grund och botten är

Sylvia Svensson feminist men tanken på att ingen höjer ett ögonbryn om Lennart Ekdal

kräver 25 000 kronor för en föreläsning men att hon förväntas jobba gratis gör att hon ser

svart och angriper hela feminismen, ett ämne som hon återkommer till flera gånger. 53

Andra sidan Alex har två huvudpersoner och skildrar två subjektiva världar då Sophie

och Alex förfogar över vartannat kapitel boken igenom. Sophies subjektiva värld består dock

till en början till stor del av Alex syn på världen eftersom hon dels misshandlas och dels är

medberoende till hans alkoholism. Hon har svårt att se att hon över huvudtaget har något eget

värde och hennes tankar är författade på hans språk. Ett exempel är när hon oplanerat följer

med en kollega på ett möte med MTV i London och nästan inte törs öppna munnen för ”[hon

visste] ju inte vad hon fick säga, vad Alex skulle godkänna, vad som var professionellt”.54

                                                
52 Skugge, Ett tal till min systers bröllop, s. 82f.
53 Ibid., s. 206f.
54 Drougge, Andra sidan Alex, s. 69.
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Alex å andra sidan tolkar precis allt utifrån sin egen förvridna bild av världen. När Alex lagt

in sig på behandlingshem och Sophie på grupptimmarna berättar om vilka fruktansvärda saker

han utsatt henne för kan Alex bara tänka på att hon hatar honom och vill hämnas. ”[Hon

k]örde sitt snyftrace på konfrontationen, för att vinna över alla på sin sida. Men så enkelt var

det inte, här inne visste de andra hur tokig Sophie var och det var därför de fnissat åt storyn

med motorsågen på julafton”.55 Alex har erkänt sin alkoholism men ännu inte kommit till

insikt gällande misshandeln.

I Smulklubbens skamlösa systrar blir det subjektiva uttrycket särskilt tydligt på grund av

författarens stil. Hon har till exempel en högst personlig syn på alkoholism: ”Tänker ofta på

att det vore för bedrövligt att bli alko, med tanke på att jag på sikt skulle tvingas bli nykter

alkoholist, gå på AA-möten varje vecka och aldrig mer få ta mig en välbehövlig fylla”.56

Lodalen är så mån om att inte skriva som alla andra att hon till och med skriver om ordspråk

vilket gör att precis allt blir synnerligen subjektivt.

Det subjektiva kan också sägas komma till uttryck genom stilen att skriva i första

person. I urvalet är åtta av tolv romaner skrivna i jag-form, av de jag närläst är det hälften. De

som är skrivna i tredje person är På andra sidan Venus, Andra sidan Alex, Små citroner gula

och o.s.a. och dessa har inte mycket gemensamt annat än huvudpersonens ålder och att de alla

bor i Stockholm. Den största skillnaden mellan romanerna skrivna i första och tredje person är

att de skrivna i jag-form är roligare. Det är en högst subjektiv tolkning men jag tror att många

skulle hålla med mig. Frågan är om det ligger i formen, temat eller författarskapet.

Marian Keyes räknas som en av de stora inom chick-lit och jämför man med hennes

romaner kan man utesluta att det skulle bero på både formen och temat. Keyes har skrivit flera

av sina böcker i tredje person och behandlar synnerligen allvarliga ämnen med stora portioner

självkritisk humor. Humor och dess syfte är dock något jag återkommer till i den sista

kategorin.

Andra stilgrepp som både förstärker den subjektiva känslan och om de handskas rätt kan

hjälpa till att skapa autenticitet åt berättelsen är det att skriva i dagboksform och att använda

element som sms, e-mail, telefonsamtal, brev och listor. Den som arbetar mest med detta är

Skugge som använder allt jag nyss nämnde. Det är sms till och från barnflickorna, e-mail till

och från vänner och uppdragsgivare, telefonsamtal med alla möjliga inklusive familjen och

dessutom inleds varje kapitel med ett slags lista inspirerad av Bridget Jones Dagbok men med

helt andra rubriker. Där fröken Jones bekymrar sig över antal kalorier och cigaretter hon

                                                
55 Drougge, Andra sidan Alex, s. 307.
56 Lodalen, Smulklubbens skamlösa systrar, s. 121.
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inmundigat under dagen konstaterar fru Svensson var bilen står parkerad, hur många timmar

sömn hon får per natt och hur många familjemedlemmar som är sjuka.

Den tillfälliga flykten från the male gaze kommer att tas upp i den feministiska analysen.

”Huvudpersonens sociala nätverk”

Hos de stora amerikanska och brittiska författarna av chick-lit som Helen Fielding, Candace

Bushnell och Marian Keyes är väninnorna en viktig del av romanerna. I de svenska är de dock

till stor del frånvarande. De två huvudpersoner som har mer än en nära väninna är Maria i På

andra sidan Venus och My i Smulklubbens skamlösa systrar där vänskapen är stark och

dessutom getts en yttre form som definierar den. Maria, Sofie och Katarina bildar tillsammans

B.O.S.S. som står för Bitches of sweet success, där de ska ge varandra stöd och prata om hur

de har det på sina chefsjobb.57 My och hennes väninnor Mackan och Hedda går under namnet

Smulklubben då de själva anser att de får nöja sig med smulorna som blir över på det stora

kakfatet partnermarknaden.58 Formeringarna är förvisso tämligen informella och den stabila

grunden är vänskapen, inte den gemensamma agendan, men ändock definierad.

I de övriga romanerna har huvudpersonerna antingen en nära väninna eller ingen alls, på

sin höjd nämns någon i förbifarten. Små citroner gulas Agnes är bästa vän med Lussan och

får snabbt bra relationer till människorna i sin närhet och Agata i Gravidchock! Reporter

erkänner har Kia och hennes pojkvän Dany. Eva i o.s.a. har svårt för att få vänner eftersom

hon inte släpper folk in på livet men har på senare år återknutit kontakten med en gammal

väninna från skoltiden som nu blivit tillsammans med hennes kusin Johan som är hennes

bästa vän och den enda familj hon har.

Handlar det om skillnader i den amerikansk/brittiska och den svenska kulturen, är

väninnefamiljen en stor myt eller handlar det om vad man väljer att skildra? Anki i

Mossvikenfruar – Chansen flyttar visserligen till Stockholm med Linda men säger att de

egentligen inte är så nära vänner och vore det inte för att de varit grannar så skulle de nog inte

umgås alls. Sylvia i Ett tal till min systers bröllop har väninnor men de träffas i princip aldrig

och hon är mest arg på dem för att de inte förstår hennes situation och för att de inte inser att

de inte alls lever ett så jämställt liv som de själva vill tro. Sophie och Alex i Andra sidan Alex

rör sig bland ett myller av kollegor och konkurrenter i medievärlden men har inte en nära

relation med någon utom en Bittan som inte presenteras närmare och bara nämns ett fåtal

gånger på femhundra sidor.

                                                
57 Andersson, På andra sidan Venus, s. 41.
58 Lodalen, Smulklubbens skamlösa systrar, s. 15.
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Troligen är det en blandning av de senare två: delvis är det lite av en glorifierad myt

baserad på Hollywoodversionen av att vi med den eskalerande urbaniseringen skulle vara i

behov av en ny familj som vi skapar själva, och dels det att den är svenska författare inte lika

intresserade av att skildra. Men det handlar nog också om att man umgås på olika sätt, i olika

grupper, i olika stadier av livet. I grundskolan umgås flickor ofta två och två för att sedan

under gymnasiet och några år framåt umgås mer i grupp. Sedan förändras livet kanske när de

slår sig till ro med man och barn och de har inte längre tid att sitta och fika i timmar på något

café. Maria och My är singlar och har tid för långa tjejkvällar. Eva skulle säkerligen ha en stor

vänkrets om det inte vore för hur hennes barndom påverkat henne då hennes föräldrar helt

överlät uppfostran på barnflickor. Det ligger således i berättelsen att hon ska vara en

ensamvarg. Anki har på något sätt fastnat i utvecklingen och förefaller mentalt vara kvar i

tiden då hon blev tillsammans med Peter medan hennes gamla kompisar har tagit flera steg

framåt. Peter är nu som då centrum i hela hennes liv och utan honom vet hon inte vad hon ska

göra och tycka. Sophie och Alex har en tidskrävande tidning av driva, fyra barn att ta hand om

och misshandel och alkoholism att kämpa med så det är egentligen inte så konstigt att det inte

finns tid och lust över för väninnor. Det ingår i bilden av misshandel och medberoende att ta

avstånd från familj och vänner för att skydda mannen.

Vad gäller förekomsten av en homosexuell man i amerikansk och brittisk chick-lit så är

även det något som inte alls finns representerat i den svenska varianten. I Aftonbladet kunde

man under våren läsa att tjejer gillar att umgås med bögar eftersom det är det ultimata

vänskapsförhållandet, tjejer och bögar vill ha ut samma sak av livet: ”Det blir ingen

konkurrens, varken om killarna eller om de perfekta jeansen”.59 Detta samtidigt som bögarna

kan ge tips på hur tjejernas pojkvänner tänker, antalet roliga episoder att spinna ur denna

cocktail är således oändlig. Anledningen till att de trots allt inte finns representerade i svensk

chick-lit är måhända att homosexuella inte längre utgör det pittoreska inslag de en gång

gjorde i det svenska samhället. Ändå ses det många gånger som politiskt korrekt att ha med en

homosexuell karaktär. Eller som My i Smulklubbens skamlösa systrar uttrycker det att hon

bjuds in som lesbiskt ”alibi”, ”för att det ser bra ut”.60 Ingemarsson låter en av servitörerna på

restaurangen vara homosexuell men han är endast en bifigur, det görs inget speciellt av det

utan nämns bara i förbifarten och känns därför mest just politiskt korrekt. Manliga vänner i

övrigt finns det ett antal, men inte den där bästa vännen som man kan prata med allt om som

kanske visar sig vara Han med stort H. Agnes är vän med männen på restaurangen, Agata

                                                
59 Sara Milstead, ”Vi trivs bäst med bögar” Aftonbladet 2007.03.23.
60 Lodalen, Smulklubbens skamlösa systrar, s. 32.
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umgås lika mycket med Kias pojkvän Dany som med Kia själv och Eva ser sin kusin Johan

som både bästa vän och enda familj, som jag tidigare nämnt.

Känslan är att svensk chick-lit är mer realistiskt förankrad medan amerikansk och

brittisk är förskönad fiktion. Flera av författarna har uttalat intresse att roa läsarna och det är

förvisso fullt möjligt att skriva roligt om några få personer men det roliga uppkommer ofta i

interaktionen med omgivningen och byggs på när det återberättas för vännerna. Ett exempel

är när My springer på ett hångel kallat Läppen i förstamajtåget samtidigt som hon för full hals

gastar ”Det är ingen ordning alls – tunga i fitta och kuk i hals”. Denna händelse måste

omedelbart ältas med minst en väninna varför My tvingar Hedda att hoppa av tåget och ”följa

med till närmast liggande lunchsylta för att bearbeta vad som verkligen är viktigt, nämligen

det nyss upplevda traumat med Läppen”.61 My interagerar således först med Läppen för att

sedan bygga på händelsen när hon återberättar den för Hedda. Även Andersson jobbar på

detta sätt när hon låter Maria träffas tjejerna i B.O.S.S. med jämna mellanrum för att gå

igenom både privata och arbetsrelaterade spörsmål, även om hon inte drar humoristiska

poänger av uppkomna situationer, som Lodalen.

Gällande väninnornas mer extrema beteende så är även den biten nedtonad eller till och

med felaktig i svensk chick-lit. I På andra sidan Venus finns inget anmärkningsvärt att säga

om någon av dem och i Smulklubbens skamlösa systrar så är My själv helt klart värst. Agnes

kompis Lussan i Små citroner gula går förvisso till ytterligheter vad gäller både alkohol och

män men eftersom det visar sig att Lussan faktiskt är alkoholist så känns det inte som att hon

intar den rollen för att Agnes ska framstå som bättre utan det är helt enkelt en del av historien.

Det som i utländsk chick-lit är bristfälliga protagonister för att framkalla medkänsla och

identifikation är i den svenska omvandlat till vad man skulle kunna kalla oansenliga och

ointressanta huvudpersoner. Agnes i Små citroner gula är troligen tänkt att vara en alldeles

vanlig sympatisk tjej men med lite mer ambitioner än vanliga medelsvensson hemma i

Länninge. Bland personer jag känner som läst boken är dock flera rörande överens om att

Agnes på något sätt är irriterande. Hon är lite för normal, lite för duktig, lite för mesig och lite

för godtrogen. Hon vill inte ha en ny man och hon vill inte bli full, hon låter sig gång på gång

luras av den före detta pojkvännen Tobias och ursäktar honom dessutom långt efter det att vi

som läsare vet att han inte är värd att satsas på. Och detta samtidigt som hon anser sig ha rätt

att tänka på bland annat sin systers man och hemstaden i allmänhet med en nedlåtande ton.

Maria i På andra sidan Venus är så vanlig att hon blir tråkig och tänker inte en enda tanke

                                                
61 Lodalen, Smulklubbens skamlösa systrar, s. 69.
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som inte tänkts på ett mer intresseväckande eller underhållande sätt av någon annan. I

Mossvikenfruar – Chansen gör Hamberg istället normaliteten till en grej med tråkiga Anki

som trivs bäst i Mossviken och är en ”medelmåtta som aldrig våga[r] färga ögonbrynen riktigt

svarta eller ha andra mönster än ränder på tröjorna”.62 Hon gör det tråkiga till en stilstudie av

medelmåttan. Dessvärre blandar Hamberg upp denna utmärkta stilstudie med överdrivna

inslag av vad som förmodas vara självkritisk humor i meningar som ”[e]nligt mig är det svårt

att få rätt mängd vatten i decilitermåttet när man ska vispa i ordning en Knorr bearnaise”.63

Där bryter hon bilden av medelmåttan till förmån för något som inte ens med bästa välvilja

kan beskrivas som en novis i köket. Smulklubbens My är nog den som ligger närmast den

utländska normen för hur protagonisten ska vara, alldeles bortsett från att hon inte alls

befinner sig inom normen eftersom hon är lesbisk. Hon är en normal arbetarklasstjej som hela

tiden råkar ut för helt galna grejer och har gott om självkritisk humor att återberätta det med.

Hur behandlas då Mr Right eller Han med stort H i svensk chick-lit? Till att börja med

är det bara tre av de åtta huvudpersonerna jag bekantat mig närmare med som är singel när

romanen börjar, Maria, My och Eva, och de hanterar sitt singelskap på helt olika sätt. Maria

trivs som singel eftersom hon då kan koncentrera sig helt på karriären. Hon letar inte aktivt

efter en partner men tackar inte nej när Peter dyker upp. Huruvida han är Mr Right får vi nog

veta i nästa del i den planerade trilogin. På andra sidan Venus slutar hur som helst med att

Peter säger att han älskar henne varefter de går hem till Maria och idkar älskog innan de tar en

paus i förhållandet eftersom Peter ska företräda sitt ex tillika Marias före detta chef i rätten.64

My är ständigt på jakt efter sex men vill inte ha något fast förhållande på grund av

dåliga erfarenheter i det förflutna. Detta är dock en uppfattning som efter ett antal mer eller

mindre misslyckade äventyr med gifta bisexuella kvinnor ändras mot slutet av boken då hon

motvilligt erkänner att hon längtar efter kärlek. ”Efter att inte bara få ge utan också få. Efter

en vänlig människa som en regnig tisdag frågar något så simpelt som ’vill du ha en kopp

te?’”. Detta är också ett av de få ställen i boken där hon använder en klyscha utan att skriva

om den då hon säger att hon ”drömmer om en snäll människa som tar mig för den jag är och

som är ärlig”.65 Detta kan visa på att innerst inne är vi alla lika och drömmer om samma sak,

oavsett hur vi vill framstå utåt. Det är också det klassiskt avgörande ögonblicket som finns

med i flera romaner från Helen Fieldings Bridget Jones dagbok till Hambergs Mossvikenfruar

                                                
62 Hamberg, Mossvikenfruar – Chansen, baksidan.
63 Ibid., s. 33.
64 Andersson, På andra sidan Venus, s. 317f.
65 Lodalen, Smulklubbens skamlösa systrar, s. 174f.
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– Chansen. Mark Darcy älskar Bridget Jones trots alla hennes brister och Steve och Anki

älskar varandra utan bekvämligheter på några få kvadratmeter cirkushusvagn med rosa

diskhandskar och burkravioli.

O.s.a. inleds med att Eva och hennes kusin Johan 1997 reser ner till Verbier, Eva för en

välbehövlig semester innan hon börjar på nytt jobb och Johan för att skriva på sin nya bok.

Dagen efter ansluter Evas ungdomskärlek Axel varpå de inleder ett två år långt förhållande

trots att Axel är gift. Mitt i Verbiervistelsen hoppar vi så fram flera år i tiden och landar i

Stockholm. Då har Eva ett löst förhållande med Oscar, en man hon inte älskar men de har

roligt tillsammans när de festar, vilket i princip är det enda hon gör. Axel lämnade aldrig sin

fru och Eva har fastnat i både alkohol- och kokainmissbruk och har svårt att finna en mening

med någonting utom festandet. Samma kväll som Eva får veta att Axel har skilt sig friar Oscar

och av ren överraskning svarar hon ja varpå karusellen börjar snurra än fortare. Istället för att

bryta förlovningen på en gång vilket är vad hon egentligen vill så harvar hon på medan

föraktet för Oscar växer. Uppbrottet sker lika ansvarslöst som hon för tillfället hanterar allt

annat i sitt liv, mitt under en representationsmiddag med en av Oscars kunder. Naturligtvis

hittar hon så småningom tillbaka till Axel. O.s.a. tillhör i det här hänseendet den gamla

traditionen kärleksromaner där det bara finns en enda kärlek. Hon har varit förälskad i Axel

sedan hon först mötte honom när hon var tolv år och Axel är sedan den som friar till henne

när han kommer ridandes naken på en häst i solnedgången. Det känns tråkigt att Rudberg inte

kan göra mer av den klassiska kärleksintrigen. Eva har förvisso varit tvungen att ta itu med

sina alkohol- och drogproblem innan hon får hjälten men det är ändå ett alltför simpelt slut på

romanen som ger en bitter eftersmak snarare än en tillfredställd utandning.

Agata är lycklig i sin tvåsamhet och Sylvia har samma man boken igenom. Sylvias man

är en modern version av Skugges tolkning av Ted Hughes och Henrik Tikkanen som båda för

att citera Expressens Elin Claesson ”tar kvinnorna för givna och det egna jaget på för stort

allvar”.66 Karl är bortrest hela boken för att förverkliga sina drömmar om att bli erkänd

skådespelar medan Sylvia kämpar på med två små barn och jobbet på hemmaplan och han

finns inte ens med som ett stöd i bakgrunden. Även här är det just relationen mellan Sylvia

och hennes Karl som är det minst tillfredställande med boken. Huvudpoängen är hennes kamp

för att få vardagen att fungera på egen hand medan han har ett slags medelålderskris men

krisen får alltför lösa konturer för att vara en kris. Under fyrtio dagar är allt vi får veta om

honom att han är tillfälligt borta och det enda sätt varpå de kommunicerar är genom sms och

                                                
66 Elin Claesson, ”Skugges dröm är människan” Expressen 2006.05.17.
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ett par korta telefonsamtal. Hon sitter hemma och ömsom förbannar, ömsom längtar efter

honom och på sista sidan skickar han ett sms med texten: ”Förlåt för allt. Nu kommer jag

hem. Jag har sagt upp mig. Vi gör en bebis. Snälla. Jag älskar dig”.67 Kanske är det så enkelt

som att man förväntar sig mer av just Linda Skugge.

Att jämföra relationerna i Små citroner gula med de i Andra sidan Alex kan lätt bli fel

med tanke på att Tobias i den förra bara är en tanklös drummel medan Alex i den senare är en

hustrumisshandlare med alkoholproblem. Kvinnorna är dock inne lite på samma spår då de

hela tiden ursäktar och jobbar för att skyla över männens beteenden. Vid ett tillfälle efter att

Agnes tagit tillbaka Tobias tar han med sig några kompisar till den nyöppnade restaurangen

för att han tror att dom behöver lite reklam för stället. Utan att först kolla saken med Agnes

äter och dricker de gott för 2447 kronor och han förväntar sig att hon ska ta hand om notan.

När Agnes försöker påtala att hon inte kan ordna det kysser han henne bara i pannan och säger

”’Äh, du fixar det där på något vis. […] ’Inte sura nu, älskling. Inte när jag har fixat reklam åt

er. Det är ju nästan jag som borde ha betalt, förresten!’”.68 Agnes blir tvungen att själv betala

notan och när hon dagen efter tar upp händelsen med honom och ber att de i alla fall ska dela

notan blir han sur:

”Men snälla, bli inte sur.”
”Hur mycket ska du ha?”
”Men du…”
”Hur mycket ska du ha sa jag?”
”Ja, några hundra i alla fall, vore bra….” Agnes nästan viskade.
”Visst, visst, du ska få det. Om det är så viktigt för dig så är det klart att du ska få
dina pengar. Han föste undan Agnes och reste sig och gick ut i hallen. Efter några
sekunder kom han åter in i vardagsrummet, naken, med sin plånbok i handen. Han
halade upp två hundralappar och slängde dem på soffbordet.
”Varsågod.”
Agnes vågade nästan inte titta på honom. Det hade inte varit meningen att göra
honom arg. Hon samlade ihop pengarna på bordet och sa tack. Sedan pratade de
inte mer om saken.69

Det är scener som denna som gör att man som läsare bli frustrerad på huvudpersonen. Flera

jag känner som läst Små citroner gula har inte gillat den och jag tror att det har att göra med

att huvudpersonen uppfattas som så otroligt mesig. Till skillnad från för Sophie framträder i

romanen ingen egentlig anledning för Agnes att vara så undfallande som hon är. Vad gäller

Sophie är det däremot tydligt att hon är livrädd både för Alex och för att vara utan honom.

                                                
67 Skugge, Ett tal till min systers bröllop, s. 319.
68 Ingemarsson, Små citroner gula, s. 258.
69 Ibid., s. 264f.
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”Hon skulle aldrig klara att göra nåt på egen hand utan Alex. […] Hon var ju bra en bluff och

de skulle alla snabbt förstå. Dessutom skulle ingen stå ut med hennes labila nerver”.70 Allt

detta är saker som han indoktrinerat henne med, egentligen är hon en högst kompetent kvinna

både vad gäller moderskapet och i sitt arbete som art director på tidningen.

Hjältinnekonventionen säger att huvudpersonen ska vara ganska lagom, för att använda en

svensk term, men att hon ändå på många sätt är en bättre person än hon ger sig själv tilltro till.

Detta är något Sophie lever upp till men som läsaren har svårt att uppfatta när det gäller

Agnes olika val. För Sophie blir det ännu värre när hon tänker på misshandeln. ”Där fanns

hat, harm. All världens förakt. Men där fanns något annat. Befrielse. Mitt i alltihop, nånstans,

njöt hon. Inte av slagen och smärtan, inte av situationen. Men av att hon hade det moraliska

övertaget”.71 När Sophie till slut tagit sig ur förhållandet och blivit programledare för en tv-

satsning om kvinnofrågor ges i ett program om just kvinnomisshandel en förklaring till ett

sånt här beteende:

För varje gång mannen slagit sin kvinna blir han ångerfull och snäll eftersom han
är så rädd att hon ska lämna honom. Och då är han precis den omtänksamme
make hon hela tiden hoppas att han ska bli. Det handlar om inlärning. Kvinnan vet
att ger hon honom ett skäl att slå henne, så får de det bra ett tag. Tills en ny
uppladdning sker, och då vet hon hur hon ska få slut på det ...72

Man vet att det kan vara så det fungerar i ett misshandelsförhållande men det är ändå

skrämmande att läsa om det och när man till slut får läsa att hon definitivt tagit sig ur det

destruktiva äktenskapet kan man inte annat än önska henne lycka till.

Anki från Mossviken är kanske just den där medelmåttan som Chick Lit: The New

Woman’s Fiction menar framkallar både medkänsla och identifikation. Hon är lagom och

även om hon inte själv är drivande i att flytta till Stockholm när hon upptäcker makens otrohet

så stannar hon i alla fall inte kvar. Hon har dessutom bara goda alternativ att välja mellan när

det är dags för det; kirurgen John Falk som hon själv definierar som den typiske hjälten i en

Hemmets Journal-novell eller den charmige ”knäppisen” Steve som tjänar pengar på att köra

frysvaror och lever på cirkusen. Även om boken har mycket svarta undertoner med en kvinna

som inte tagit sig ur tonåren och ännu inte vid snart trettio lärt sig att ha egna åsikter utåt är

det ändå något av en må-bra-bok. Självfallet väljer hon ”knäppisen”.

Varken utseende eller pengar hos den tilltänkte görs det någon stor sak av i någon av

                                                
70 Drougge, Andra sidan Alex, s. 226.
71 Ibid., s. 151.
72 Ibid., s. 392.
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romanerna. De rör sig inom samma samhällsgrupper och de är drömmännen för just dem.

Hamberg är den som berör ämnet mest då Anki går från fullkomlig lycka med Peter som var

ett riktigt kap i högstadiet, via John som alltså är mycket snygg kirurg till Steve som ser ut

som en övergödd kapten Rödskägg men har alla de inre egenskaper hon söker. Undantaget

skulle också vara Rudberg som relaterar det mesta till överklassens ekonomi och framtoning.

Dysfunktionella familjer finns representerade även i svensk chick-lit men det ligger inte

alls på samma nivå som i den utländska och det görs ingen stor poäng av det. Förvisso lyssnar

sällan den äldre generationen på den yngre men de får aldrig några livskriser och rymmer med

yngre älskare som Bridget Jones mamma. Anki i Mossvikenfruar – Chansen är kanske den

som har bäst relation med sina föräldrar, hon nämner till exempel i början av boken att hon

trivs bra i Mossviken eftersom hon har nära till mamma och pappa. Här beskrivs familjen

också som en enhet, exempelvis när de promenerar hem från radhusvisningen föräldrarna tagit

med Anki på: ”Det är en tyst trio som brölar, vankar, trippar hemåt. Hemåt mot Tallvägen

17”.73 Pappan brölar på grund av en ond höft, Anki vankar med sin växande mage och

mamman trippar som hemmafruar förväntas göra. Det är till föräldrarna hon vänder sig när

hon har det svårt men samtidigt kan hon reflekterande konstatera att ”[jämställdhets]vinden

blåste aldrig över Mossviken”.74 Agnes i Små citroner gula har också en bra relation till hela

sin familj, som förutom föräldrarna även består av en lillasyster, även om hon på sätt och vis

föraktar deras liv. Hon har svårt att se hur de kan finna mening med livet på ett litet ställe där

en arbetsgivare dominerar hela orten. Alla radhusen ser likadana ut, systerns fester omnämns

nedlåtande som ett slags vuxenlek och Agnes kan inte komma på några samtalsämnen att

prata med gästerna om, inte ens föräldrarnas stora trädgårdsintresse är intressant i Agnes

ögon. Först när båda föräldrarna och systerns pojkvän förlorar jobben för att verket lagt ner

och mamman sedan dör i en tragisk cykelolycka kan Agnes börja se på sin familj med nya

ögon och se att de faktiskt är nöjda med sina liv. Agata i Gravidchock! Reporter erkänner har

inte direkt en dålig relation till föräldrarna men genomgående i boken är att de aldrig lyssnar

på henne när de talar i telefonen och vid ett tillfälle beskriver hon deras relation som att det är

”de mot världen, inte de och jag mot världen”.75 Mamman ställer sig alltid på pappans sida

och Agata känner sig helt enkelt utanför i familjen. I slutänden är det dock familjen hon söker

stöd hos när hon väljer att åka hem till Värmland för att föda barnet. o.s.a. är den enda

romanen där det görs en poäng av relationen till föräldrarna och detta ur ett tydligt

                                                
73 Hamberg, Mossvikenfruar – Chansen, s. 188.
74 Ibid., s. 40.
75 Olsson, Gravidchock! Reporter erkänner, s. 101.
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klassperspektiv. Evas föräldrar var synnerligen frånvarande överklasshippies och överlät hela

uppfostran av sin lilla dotter till barnflickor. Eva nämner till och med att det inte var

meningen att hon skulle bli till.76 Detta har satt djupa spår i henne i form av att hon inte

släpper folk in på livet och är livrädd för att bli lämnad vilket i förlängningen leder till hennes

alkohol- och drogproblem. Genom att bli uppfostrad av barnflickor kanske man lär sig att

hantera både främmande människor och uppbrott men genom daghem och fritids lär man sig

att samarbeta och socialisera med andra människor. I slutet av romanen återvänder dock även

Eva till den person som hon trots allt räknar som sin familj, barnflickan Annie, och jobbar på

att komma tillrätta med sina problem.

Föräldrarna har med andra ord allt från en mycket nära relation med gemensamma

intressen till ett slags beskyddarrelation sinsemellan där barnen inte riktigt får utrymme i

endera. En stor generationsklyfta blir det där till exempel Anki och Agnes har jämställdheten

som ideal och har svårt att acceptera sina mödrars undfallande beteende gentemot sina män.

Utöver ensambarnen My, Agata, Eva och Sophie är det intressant att fundera mer på

syskonrelationerna i de andra romanerna. Att Agnes har en nära men ansträngd relation till sin

lillasyster som bor kvar på hemorten har jag redan nämnt. Anki har istället den omvända

relationen till sin syster som är den som har ”flyt” och gift sig med en snygg pilot och som får

”bo på en massa platser överallt”. Anki tänker att ”[j]ag vet hur hon ser på mitt liv. Hon ser på

mitt liv med någon form av tycka syn om-känsla. Att det inte blev mer. Jaha, Peter som du

varit ihop med sedan nian. Mossviken, jaha. Lindex, jaha. Och det gör mig

FÖRBANNAD!”.77 Nu är förvisso inte Anki så nöjd med sitt liv som hon vill ge sken av men

det är uppenbart att det kan uppstå friktion i syskonförhållanden när de utvecklas åt olika håll.

Inte ens inom familjen är det lätt att vara glad å andras vägnar. Mer jämställd syskonrelation

förefaller Maria ha med sin bror Christer. Trots att han bor i Hongkong där han arbetar för en

engelsk investmentbank beskriver Maria honom som ”en bror som man verkligen kunde prata

med om allt”.78 Det finns förstås flera faktorer som avgör en syskonrelation. Många gånger är

blod tjockare än vatten men det finns också många bevis på trasiga familjerelationer där

avundsjuka kan spela stor roll. Avgörande för Maria och Christer kanske är dels att de

kommer från en storstad och dels att båda har framgångsrika karriärer till skillnad från Anki

och Agnes som verkar ha utvecklats i annan riktning än sina systrar. Som så mycket annat i

Skugges roman är Sylvias relation till sin syster svår att få grepp om. Å ena sidan bör de ha en

                                                
76 Rudberg, o.s.a., s. 12.
77 Hamberg, Mossvikenfruar – Chansen, s. 41f.
78 Andersson, På andra sidan Venus, s. 81.
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ganska bra relation om systern vill lägga bröllopsplaneringen, som är en så viktig bit i de

flesta kvinnors liv, helt i händerna på sin syster men å andra sidan kan de inte ha en särskilt

bra relation med tanke på att kommunikationen är så dålig att systern inte förstår att Sylvia

omöjligt har tid att genomföra detta. Över lag tycker jag att det är lite förvånande att genren

innehåller dels så många ensambarn och dels så många dåliga syskonrelationer.

”tämligen stadigvarande livsomständigheter är både bakgrund till och del av”

Hjältinnan i svensk chick-lit är mellan tjugonio och trettiofem år och bor med ett undantag i

Stockholm. Efter det blir egenskaperna något mer diversifierade. Eva och Sylvia bor på

fashionabla Östermalm, Sophie och Alex har en vindsvåning i innerstan, My bor ”nittion

minuter från Stockholms innerstad […] ute i tjottahejti”79 och de övriga någonstans mitt

emellan. Med undantag av Agnes som flyr från Mossviken via Stockholm till en mobil

cirkusvagn. Fem av dem har en partner när boken börjar men bara två är med samma person i

slutet. Som i amerikansk och brittisk praxis arbetar fem av åtta inom media. Maria är

redaktionschef på Mentor, Sophie är grundare/delägare/art director på Fanzino, My är

frilansjournalist/krönikör, Agata allmänreporter och Sylvia frilansjournalist/krönikör/författare.

Några är mer framgångsrika än andra vilket har lite olika förklaringar som jag återkommer

till. Vad gäller de övriga så är Anki halvtidsanställd på Lindex när romanen tar sin början,

Agnes hovmästare på en av Stockholms finaste krogar och Eva är advokat. Skulle man

godtyckligt dela in dem i socialklasser enligt att arbetarklassen innehar lågstatusyrken,

kämpar med sin ekonomi och har billigt boende, medelklassen är lagom på alla sätt och vis,

övre medelklassen är höginkomsttagare inom statusyrken och har relativt fint boende och

överklassen inte behöver arbeta för överlevnaden skulle vi få en ganska bra spridning på

huvudpersonerna. Den enda som kan räknas som arbetarklass är My även om det är en

definitionsfråga. Hon har inte ett lågstatusyrke men kämpar med ekonomin och bor både

trångt och lite utanför stan. Anki, Agnes och Agata kan räknas som medelklass medan Maria,

Sophie och Alex får räknas till övre medel. Eva är en klar överklasskvinna som inte behöver

arbeta medan Sylvia är ett gränsfall. Förvisso upprepar hon ett antal gånger hur viktigt det är

att hon tjänar pengar men samtidigt fakturerar hon kunder 40 000 kronor på ett bräde och bor

på Östermalm.

                                                
79 Lodalen, Smulklubbens skamlösa systrar, s. 46 och 152.
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Det som är intressant att titta på i de här sammanhangen är vilken typ av kvinna som

finns representerad i svensk chick-lit och om den kvinnan är statisk eller avancerar både vad

gäller boende, sysselsättning och socialklass.

Den allestädes närvarande urbana inramningen är förstås det som gör att denna genre

även brukar kallas singel-i-stan-litteratur. Även om huvudpersonen ofta är inflyttad bor hon

med få undantag i Stockholm. Åtminstone Anki, Agnes och Agata kommer ursprungligen

från andra delar av landet vilket gör att de kan dra poänger om skillnaderna mellan landsorten

och storstaden. Den geografiska skillnaden kan också visa på en klasskillnad, de har inte bara

flytt landet utan även Folkhemssverige och avancerat socialt. För Agnes var det viktigt att fly

från sin arbetarbakgrund och göra något med sitt liv, något som inte manifesteras privat i dyra

vanor utan snarare i att hon rör sig i fina miljöer på arbetet. För Eva är klass också något

centralt även om hon tillhör de privilegierade och håller sig där, för henne består det viktiga i

att skaffa sig ett yrke att vara stolt över även om hon är förmögen. Anki är som i det mesta

tvärtom då hon först flyttar till Stockholm för att sedan välja cirkusen före det urbana livet.

För henne handlar det om att avancera i livet även om det för andra kan verka omvänt. Vilket

för oss över på sysselsättningen. Ungefär samma förlopp som för Anki gäller för Agnes som

går från drömjobbet, via en nödlösning till vännens nyöppnade restaurang för att sedan tacka

nej till ett annat drömjobb och istället bli delägare i Små citroner gula. För Agnes är det större

att få del av en egen restaurang än vilket toppjobb som helst. Som läsare blir man inte alls

förvånad över valet eftersom restaurangen är både döpt och inredd efter Agnes huvud. Det

förvånar inte heller att Maria avancerar från redaktionschef på Mentor till VD på Venus, hon

är oerhört karriärinriktad och det framgår tydligt att målet är framgång i form av chefskap.

Den enda som klart inser sina begränsningar och backar i karriären är My som det om i

epilogen bekräftas att hon numera arbetar extra som truckförare. Kanske är det dock det som

är ett steg framåt i utvecklingen för just My, att organisera upp livet så att hon har en

någorlunda stadig inkomst. Vidare så är den enda som inte alls tycks utvecklas Sylvia som har

kvar samme man, bor på samma ställe och skriver vidare på samma sätt som tidigare. Hon är

en av de som uttrycker mest tankar och funderingar kring exempelvis feminismen men själv

känns hon ganska statisk i det att hon, om bara Karl kommer hem och hjälper till, är fullt nöjd

med att uppfostra sina barn och helst skaffa minst ett till.

”kamp med sin generations stora utmaningar”

Kritiken av chick-lit handlar ofta om att allt går ut på att hitta och fånga drömprinsen men så

är långt ifrån fallet i svensk chick-lit. Och även om så skulle vara, så är just kärleken en av



35

alla generationers största utmaningar och därmed berättigad till representation i

skönlitteraturen. Av de romaner jag närläst är hälften av huvudpersonerna i ett fast

förhållande när berättelsen börjar. Agata och Sylvia befinner sig i samma förhållande när

boken slutar, Sophie är skild och singel och Anki är skild men har genom slumpen funnit

kärleken på nytt. Av de som är singlar i början slutar På andra sidan Venus med att Maria och

Peter tar en paus, Små citroner gula med att Agnes utan att ha letat förstår att kärleken bott

granne hela tiden, My börjar träffa en ny i epilogen till Smulklubbens skamlösa systrar och

o.s.a. slutar med ett frieri i solnedgången från mannen Eva älskat hela sitt liv. Att om detta

urval säga att svensk chick-lit bara handlar om äktenskapstörstande ungmör är rent felaktigt.

Istället handlar de stora utmaningarna i svensk chick-lit bland annat om kvinnor och

karriären, karriär och barn, beroende och medberoende, homosexuellas rättigheter och

identitet/självbild. Att Maria i På andra sidan Venus träffar Peter är en bihistoria. Vad

romanen egentligen handlar om är professionella och privata aspekter av kvinnligt chefskap,

vilket i allra högsta grad är en av vår generations stora utmaningar. På olika sätt behandlar den

till exempel det sjunkande antalet kvinnliga börsvd:ar och kvinnor i landets företagsstyrelser,

chefskap förr och nu, sexuella trakasserier, män som inte klarar att kvinnor har mer makt än

de själva, föräldragenerationens hemmafruar, maktkostymer och kvinnliga hjärtinfarkter.

På andra sidan Alex handlar om kvinnomisshandel, alkoholism och medberoende och

för både Sophie och Alex om att bygga upp sin självbild när de kommer ut på andra sidan.

Den av så många unga eftertraktade medievärlden utgör bakgrund till händelserna.

Mossvikenfruar – Chansen är den chick-lit i urvalet som kanske mest handlar om kärlek

men egentligen handlar den om att ha förlorat sig själv och sina åsikter i sin partner och om

att börja leva sitt eget liv och göra sina egna val. Dessutom leker Hamberg med symboler för

hur allt ska vara enligt drömmar och sagor. Hon är ingen Hollywoodfru enligt den gamla

FLN-litteraturen80 utan en Mossvikenfru som lämnar sin man och varken ex-mannen

hockeyspelaren eller pojkvännen kirurgen är någon hjälte som Hemmets Journal-novellerna

vill ha det till enligt Anki. Den stora kärleken kommer istället i form av Kapten Rödskägg

bland sågspån och fåniga hattar på cirkusen och vad kärlek egentligen innebär för henne är att

mannen gillar ravioli och använder rosa diskhandskar när han diskar, det vill säga att han

älskar henne som hon är och att han tar ansvar för hemmet och familjen.

                                                
80 FLN-litteratur står för Flärd Lidelse Njutning. Läs gärna mer om utvecklingen från FLN-roman till
singellitteratur i Margaretha Fahlgrens ”Du är egentligen ingen kille va?” i Omklädningsrum:

Könsöverskridanden och rollbyten från Tintomara till Tant Blomma, red. Eva Heggestad och Anna Williams
(Studentlitteratur: Lund, 2004).
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Små citroner gula om Agnes framfart i Stockholms restaurangvärld är kanske den minst

intressanta romanen och det beroende på att hon inte ställs inför någon större utmaning i

någon mer allmängiltig form. Vi får helt visst en hel del insyn i restaurangbranschens villkor

men det ligger på ett ganska opersonligt plan och kärleken som knackar på hennes dörr

ignoreras nästan helt till sista sidan medan den före detta pojkvännen Tobias istället tillåts

komma tillbaka i det oändliga. Alfred Hitchcock sa på sin tid att ”närhelst det är möjligt måste

publiken vara informerad”.81 Det gäller kanske skräckfilm men kan bli sannerligen irriterande

i andra typer av fiktion. Som van chick-lit-läsare vet man från första mötet med grannen att

han troligen är den rätte och vi vet med största säkerhet att Tobias inte är det men ändå

tvingas vi läsa om hur Agnes gång på gång gör fel val i 270 sidor. Det som är tänkvärt med

romanen är istället relationen till familjen och hemstaden medan restauranghistorien med den

beryktade matrecensenten Lola mest känns som en uppdiktad historia för att få skriva en bok.

Smulklubbens skamlösa systrar kan läsas som enbart en underhållningsroman om man

väljer att ignorera de partier i boken som upplyser om de många former av diskriminering och

trakasserier homosexuella utsätts för i vårt samhälle. På olika sätt tar Lodalen upp det mesta

från ”hatecrimes” och Stekta gröna tomater till fondförvaltare och barnlöshet bland lesbiska.

Agatas stora utmaningar består av frågor som Ska vi behålla barnet? Hur ska man

skydda sitt barn ute i världen? och Hur kombinerar man karriär och barn? Här ställs stora och

viktiga frågor men ges inga svar. Inte för att svaret på den typen av frågor någonsin kan

fångas på sidorna i en roman men man hade gärna sett att Olsson gjort ett försök i alla fall.

Egentligen är det bara i Rudbergs o.s.a. som kärleken är ett huvudtema tillsammans med

Evas alkohol- och drogproblem. Att Rudberg använder sig av en klassisk kärleksintrig utan att

utveckla den särskilt mycket skrev jag om under avsnittet om Mr Right och dessvärre

behandlar hon beroendet på samma sätt. Känslan är att hon utgår från en mall, prickar av ett

antal egenskaper och inte gör något eget av det. Först skriver hon allt hon vet om hur ett

beroende fungerar och sedan sätter hon Eva  på tåget ner till sin gamla barnflicka Annie där

hon får äta hemlagad mat, läsa böcker och börja jogga. Utan större svårigheter än någon

sömnlös natt i början kan hon sedan åka hem efter tre månader. Förvisso får Eva ett återfall i

början men det känns ändå som att Rudberg skriver från fakta och inte från hjärtat.

Skugge skriver inte heller om kärlek i någon större utsträckning men det lilla som

nämns gör Dagens Nyheters recensent kräkfärdig enligt dennes egna utsago:

                                                
81 Yvonne Leffler, Skräck som fiktion och underhållning (Lund: Studentlitteratur, 1996), s. 37.
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Men det som gör mig lika kräkfärdig som en magsjuk treåring är romantiseringen
av de där frånvarande männen. "Överge mig inte Karl! Du är mitt allt. Kom
tillbaka, jag ska bättra mig och öva bort alla kassa sidor hos mig. Jag behöver dig.
Du måste förlåta mig för allt. Jag ska bli en bra fru. Det är ju du och jag, minns du
hur kära vi var?" Så kvider Sylvia tyst till mannen som lämnat henne ensam med
sjuka barn och ständiga omparkeringar. Om det är ironi fattar jag inte humorn.82

Men det gör jag även om jag ställer mig kluven till det hela. På samma sätt som jag skrev om

hur frustrationen över feminismen går ut över densamma så tar sig omvänt frustrationen över

ensamheten med barnen uttryck i några korta utrop spridda i boken, för de citat Lindblad för

fram är om ändå inte det enda så trots allt ett av de få. Jag tycker att det är mycket tänkvärt

hur Skugge positionerar Sylvias korta utrop om Karl efter långa ältande partier om hur hon

hatar män. Det tecknar en bild av att det inte är så enkelt att leva som man lär alla gånger.

Greppet hade dock fungerat bättre om man som läsare fått större insikt i Sylvias och Karls

förhållande innan han överger henne till förmån för karriären. Min första läsning var att de

hade ett bra och tämligen jämställt förhållande fram till denna medelålderskris och då är det

inget konstigt att hon vill ha honom tillbaka. Jag har dock förstått att många läser det som att

Karl är samma typ av man som de hon ältar om i övrigt och då blir det helt riktigt obegripligt

hur hon kan romantisera honom som hon gör. Men som sagt så är inte kärleken huvudtemat i

denna roman utan samtalen över tid och rum med bland annat Sylvia Plath och Märta

Tikkanen och livet med småbarn. På baksidan kan man läsa att boken är Skugges ”hyllning

till alla er som kämpar dygnet runt för att era små älsklingar ska ha det  bra, ni kommer att

känna er så duktiga efter att ha läst om Sylvia Svensson. […] Ni behöver lite underhållning

från the real bebisworld … Jag hoppas ni gråter av skratt medan ni läser”.83 Den är alltså en

mix av underhållning och realism men in absurdum.

Den sociokulturella friställningen skulle vara mycket intressant att läsa om som

huvudtema till en roman i genren chick-lit men är inte särskilt närvarande i detta urval.

Snarare är det så att till exempel Anki i Mossvikenfruar – Chansen inte ens börjat urforska

sina drömmar och önskningar och att Agata i Gravidchock! Reporter erkänner har lite väl bra

koll på de reella möjligheterna vad gäller till exempel kärleken när hon tänker att det kanske

inte alls fixar sig för de sista singelväninnorna och att det kanske inte alls varar för evigt med

Teo. Den stora frågan om man kan få allt eller om man måste välja ställs inte heller till sin

spets då ingen egentligen tvingas göra några omvälvande val av den typen. Det närmsta man

                                                
82 Helena Lindblad, ”Ett rent helvete. Linda Skugge skriver chicklit och gör det enkelt för sig” Dagens Nyheter

2006.05.17.
83 Skugge, Ett tal till min systers bröllop, baksidan.
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kommer den frågan är Agatas funderingar över hur det ska gå med arbetet på tidningen när

barnet är fött och kanske om man kan arbeta inom media och behålla sunda värderingar vilket

är frågor som Sophie funderar mycket över i Andra sidan Alex.

Sammantaget kan man konstatera att urvalet chick-lit behandlar en rad viktiga och

angelägna ämnen och att det således inte hänger på det om svensk chick-lit ska anses

intressant eller inte.

”vardagens alla små bestyr”

I Chick Lit: The New Woman’s Fiction kan man läsa att dagens shopping- och cocktailscener

inte bara är ytligt nonsens utan uttryck för dagens konsumtionskultur precis som Austens

närmsta omgivning var den värld hon kände till och skrev om.84 Idag är dock världen så

mycket större tack vare bland annat tv, internet och billiga resor till fjärran mål och en enormt

mycket öppnare samtalsgemenskap med alla och envar att vardagens alla små bestyr inte

längre behöver innebära genomförandet av dagliga sysslor utan lika gärna kan handla om

samtal med väninnorna om när man har ägglossning för att veta när chansen att bli gravid är

störst och vilken samlagsställning som då är bäst. Ett exempel är när Agata fastnar vid

kaffeautomaten på jobbet med en kollega som hon vanligtvis inte byter många ord med och

denna berättar allt som sin förlossning, inklusive saker en gravid inte vill veta förrän efteråt:

- Till slut använde de sugklocka. Jag sprack jättemycket.
- Ajaj. Okej…
- Läkaren sa att jag var så nära att bli, jag du vet … bajsinkontinent.85

I samma bok ges också en urförlig beskrivning av fittbralla; när kvinnor kör upp byxorna i

muffen så att brallorna klyver blygdläpparna.86 Genom att gå på de värsta exemplen direkt får

det anses vara underförstått att precis allt kan förekomma i chick-lit. Vad gäller shopping och

festande gör det dock inte det. Med undantag av i Rudbergs romaner shoppas det inte av annat

än nödvändighet även om populärkulturella koder finns i Andra sidan Alex. främst i form av

konfektionsmärken och musik. Att jämföra amerikansk och brittisk chick-lit med den svenska

börjar te sig ganska intressant.

”framställs med självkritisk humor”

Humor är synnerligen komplicerat att skriva om då den är så subjektiv. Om man börjar med

                                                
84 Ferriss & Young, Chick Lit, s. 4.
85 Olsson, Gravidchock! Reporter erkänner, s. 180.
86 Ibid., s. 262.
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att se på den eventuella förekomsten av och att godtyckligt definiera humorn så kan man se att

På andra sidan Venus och o.s.a. inte är särskilt roliga överhuvudtaget. Underhållande, javisst,

men inte roliga. Det är sannerligen inte den främsta anledningen till att romanerna kvalar in

som chick-lit. Den mäktiga medielegenden Susannah Poirée Carlsson i På andra sidan Venus

är förvisso så karikatyrmässigt tecknad att hon själv kan utgöra det humoristiska elementet i

den romanen och det finns en handfull tillfällen för småfnissig igenkänning men det är inte på

grund av humorn man läser den boken. Inte heller är humorn den främsta meriten i o.s.a. även

om det finns ett par roliga episoder att skratta åt, som när Eva tar på sig slalompjäxorna på fel

fot och när hon ringer Anticimex efter att ha fått flatlöss. Till skillnad från det övriga urvalet

skrattar man dock här åt Eva och inte med henne. Dessa två romaner har dock flera element

från de andra kategorierna att falla tillbaka på medan den roman som helt saknar humor är

Andra sidan Alex. Där är det få scener som kan tolkas med humor så tyngda av allvar att de på

sin höjd kan lätta upp den tryckta stämningen en aning. Efter att ha närläst den kan konstateras

att frågan är om den ens hör hemma i genren? Den saknar de tre kategorier som främst

kännetecknar chick-lit: sociala nätverk, passande livsomständigheter och självkritisk humor.

Mossvikenfruar – Chansen är däremot en underhållande roman som kan läsas på flera

nivåer. Humorn handlar företrädesvis om det tacksamma greppet igenkänning där Hamberg

till exempel får lättköpta poäng genom att påpeka det ofta förekommande sambandet mellan

killar och t-shirts med reklamtryck, genom att påminna oss tjejer om menstrosor i

kollosalformat och hur många pennor det numera får plats under brösten där inga förr

fastnade. Utöver detta finns det också roliga episoder som när Anki ska fila Peters fötter och

glömmer bort sig i cirkusen på tv: ”Oj! Klockan är halv tolv, Peter sover fortfarande och hans

fötter… hans fötter är stora, vita och svampiga. Jag glömde att ta upp dem ur baljan.

Hoppsan”.87 Varför hon överhuvudtaget filar sin mans fötter, ett arbete han torde kunna

genomföra själv om han anser det nödvändigt, kan man ju fråga sig men det är en episod att

lägga på minnet inte bara för att den är underhållande utan också för att den säger mycket om

Ankis förhållande till sin man. Att denna humor kan läggas helt olika vikt visar sig tydligt när

en väninna läste den som sorglig och tragisk eftersom Anki aldrig tagit reda på vem hon är

utan bara lever sitt liv genom sin man medan jag såg den som en underhållande roman som

hade något att förmedla utöver humorn. Även Gravidchock! Reporter erkänner använder sig

av det lättköpta igenkänningsgreppet med fluormuggar till kaffet och gräsliga blå

plastöverdrag till skorna men här börjar även den karaktäristiska självkritiska humorn visa sig

                                                
87 Hamberg, Mossvikenfruar – Chansen, s. 36.
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på allvar. Som när Agata jämför sig med Teo: ”Han älskade barn. Jag hatade barn. Han var

sportig. Jag gick helst inte ens till mataffären mitt emot mitt hus om jag hade råd med taxi”.88

Eller när hon berättar om den fina fåtöljen vid fönstret i sovrummet – ”som är toppen att

slänga kläder på”.89

Små citroner gula bygger upp sin humor på ett helt annat sätt där strukturen är

utgångspunkt. Läsaren vet hela tiden, eller kan åtminstone gissa sig till, mer än Agnes. Detta

är uppenbarligen en svår balansakt att genomföra eftersom en del läsare finner romanen alltför

genomskinlig och huvudpersonen därmed irriterande långsam. Som jag redan nämnt så vet

den initierade chick-lit-läsaren att Tobias är fel man, att grannen är Mr Right, att bästa

väninnan är alkoholist, att Agnes kommer bli kvar på restaurangen och att Lola och grannen

är en och samma person. Peripetin är sedan länge väntad när den äntligen kommer och

katarsiseffekten uteblir. Utöver den strukturella humorn finns det också ett slags torr svart

humor som visar sig redan på de första sidorna. På bara någon sida har hon blivit sexuellt

trakasserad av sin chef, tappat en ruggigt dyr vinflaska i golvet vilket båda lett till hastigt

påkommen arbetslöshet och fått höra från vad som nu är ex-pojkvännen det förnedrande att

”man är så vimsig när man är förälskad!”.90 ”Hon slöt ögonen och tänkte. Att det hade varit en

dålig dag. En mycket dålig dag”.91 Detta är inte enda gången Ingemarsson använder sig av

torrt konstaterande underdrifter, svarta vändningar på situationer och även en del roliga

historier som när mamman skickar ut pappan ”mitt i vintern för att kissa runt busken”

eftersom hon hört att de skulle hjälpa mot rådjuren. Det enda som hände var dock att ”pappa

höll på att förfrysa den lille!”.92

Galet rolig är istället Smulklubbens skamlösa systrar där humorn ligger både i språket

och i händelserna. Lodalen skriver väldigt målande och man behöver inte ha mycket fantasi

för att se tydliga bilder för sitt inre. Det första som händer är till exempel följande: ”Butchen

Jack som väger upp emot åttio kilo skulle prompt föra mig i något som skulle föreställa

jitterbug och tyckte att rullning över rygg absolut ingår i denna dansgren”. Redan innan

fortsättningen kommer kan man föreställa sig My med benen riktade rakt upp mot taket:

[I]nnan jag hunnit forma mina slowmotionläppar till en protest hade Jack krokat i
mina armar bakifrån, med min rygg mot hennes, sedan böjde hon sig framåt,
ryckte tag i mina fastkrokade armar och min kropp följde viljelöst med, baklänges

                                                
88 Olsson, Gravidchock! Reporter erkänner, s. 47.
89 Ibid., s. 185.
90 Ingemarsson, Små citroner gula, s. 16.
91 Ibid.
92 Ibid., s. 178.
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med benen i luften. Föll naturligtvis ur hennes grepp just när fötterna pekade mot
discokulan.93

Som man kan förstå redan här så har My en förmåga att hamna i omöjliga situationer och det

är dessa som är så fantastiskt underhållande. Faktum är att My inte ens behöver göra något för

att det ska bli roligt, Lodalen sköter det roliga genom språkvändningar och underbara

liknelser: ”Vaknar av att jag hänger med armar och pattar (som i denna vinkel liknar ett par

pungkulor hos en mycket gammal boxer) utanför sängen med  huvudet nere vid golvet”.94

Detta klassas otvivelaktigt även som självkritisk humor tillsammans med legio andra passager

i boken.

Skugge arbetar på ännu ett annat sätt i Ett tal till min systers bröllop där upprepningen

som skapar frustration samtidigt utgör humor. Ett stycke som alla kvinnor nog kan känna igen

sig i är när mannen smiter in i duschen och kvinnan under tiden hinner med tusen saker: ”Jag

steker köttbullar, tömmer och fyller diskmaskinen, ger katterna mat, torkar snor på Julia och

Hannah, torkar bordet, dukar, gör sallad och pratar med Anita på samma gång”.95 Hur det kan

vara att vara ensam med två små barn hade jag dock ingen aning om:

Julia som är fyra ska sova i egen säng, nåt som hon inte alls håller med om så vid
01.00 kommer hon in till mig och Hannah. Hannah vaknar. Gallskriker i en
halvtimme. Sen somnar båda. Sen gallskriker Julia i sömnen, hon väcker Hannah
som också börjar gallskrika. Båda somnar efter lång tid. Julia gallskriker igen i
sömnen. Hannah vaknar. När Hannah äntligen somnar kommer kattfan in och
börjar rafsa bland mina papper och käka plast från blöjpaketet. Hannah vaknar.
Jag minns inte om hon somnar om. Kockan 05.45 är det bara att gå upp.96

När Skugge på baksidan av boken säger att hon hoppas att vi ”gråter av skratt medan vi läser”

tror jag att det är just detta hon menar. Det som utifrån och i efterhand kan ses som roligt kan

man verkligen hålla sig för skratt åt när det händer.

Den stora frågan kring humor är egentligen inte huruvida den finns eller inte och om

den är rolig, det är vilken funktion den har. I Ett tal till min systers bröllop kan man som jag

precis visat på tydligt se att humorn hänger ihop med sättet varpå Skugge förmedlar

frustrationen och här handlar det till stor del om att ge läsaren tillgång till ställföreträdande

utlevelse. Humorn i Mossvikenfruar – Chansen kan däremot ses som potentiellt

medvetandegörande och därifrån eventuellt vidare till handlande. När man läser om hur Anki

filar sin mans fötter kan eventuella spänningar i det egna förhållandet komma till ytan så att

                                                
93 Lodalen, Smulklubbens skamlösa systrar, s. 8.
94 Ibid., s. 66.
95 Skugge, Ett tal till min systers bröllop, s. 11.
96 Ibid., s. 42.
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man är villig att se på vad man själv gör fel. Beroende på en hel rad faktorer som ens

personlighet, problemets dignitet och förhållandets status väljer man sedan om man vill lösa

dissonansen genom att inte ta signalerna på allvar och sopa dem under mattan eller om man

ändrar preferensordningen i sitt liv, det vill säga löser problemet på det som blir nödvändigt.

Smulklubbens skamlösa systrar använder lite samma strategi som stand-up-comedy,

humor nyttjas för att belysa ett aktuellt samhällsproblem. Skulle boken behandla

homosexualitet på ett rakt igenom allvarligt sätt skulle målgruppen se helt annorlunda ut än

den nu gör. Genom att använda humor kan man nå läsare som inte annars skulle välja att läsa

om ämnet. Dessa läsare utsätts sannolikt för mer eller mindre omfattande spänningstillstånd

som gör att de medvetet eller omedvetet värderar den nya informationen som tillförts och

uppdaterar sin tankevärld. Eller så betraktar de det som en avvikelse som inte behöver tas på

allvar även om det är mindre sannolikt i det här fallet. Lodalen väver skickligt in många olika

aspekter av homosexualitet både genom hur My bemöts, genom att andra kontaktar henne i

egenskap av frilansjournalist, genom väninneprat och genom rena faktapartier. Även om man

värjer sig mot det ena så får man informationen någon annan väg om man inte helt frankt

väljer att lägga ifrån sig boken.

Har svensk chick-lit några litterära kvaliteter?

Det är ett vanskligt göra att skriva om romanernas litterära kvaliteter. Som jag skrev

inledningsvis så är det på sätt och vis att ansluta sig till en lång tradition av att misstro

kvinnliga författares skrivande. Att inte göra det vore å andra sidan att osynliggöra kvinnliga

författare. Det är lätt hänt att problematiserandet glider över i värderande. Jag anser dock att

jag för att svara på kritiken av genren, att den inte skulle hålla tillräcklig litterär kvalitet,

måste ge mig in på att framhäva fördelar och medge brister, även om det att problematisera är

huvudsyftet.

Till skillnad från resten av analysen där jag strukturerat upp texten tematisk efter

egenskaperna under respektive kategori kommer jag här och i den feministiska analysen att

diskutera varje roman för sig.

Elisabeth Andersson skriver i På andra sidan Venus över lag med både korta meningar

och framför allt mycket korta stycken vilket, om det görs bra, kan ge ett driv åt texten men här

leder till en stressig läsning. Ett exempel på det är följande fyra stycken som på sin höjd borde

utgöra två:

Maria suckade. I mammans ögon skulle hon aldrig bli
vuxen, oavsett vilket betydelsefullt jobb hon hade.
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Hon visste också hur stolt hennes mamma hade varit
när hon hade fått jobbet på Venus.

Maria kände sig ofräsch. Innan hon gjorde något annat
skulle hon ta en dusch.

Tio minuter senare klev hon ut från badrummet. Hon
kände sig mycket piggare.97

Stycket är återgett med bokens radbrytningar. När hela boken är strukturerad på detta sätt blir

det en ganska påfrestande läsning. Andersson använder sig dessutom mycket av verbformen

när hon skriver och har väldigt få deskriptiva passager. De få som finns är inte heller särskilt

informativa. Vad säger oss följade citat? ”Maria tog den odiskade muggen som hon hade

använt vid frukosten, lade i tepåsen och hällde det varma vattnet över”.98 Inte särskilt mycket

över huvud taget faktiskt. Möjligtvis att Maria Bergman är så ointressant att det mest

fascinerande som finns att berätta om hennes kväll är att hon återanvänder frukostmuggen när

hon dricker te. Ett ställe där det verkligen skulle kunna finnas utrymme för läsaren att lära

känna Maria är när hon hälsar på Katarina och man får veta att ”[h]on älskade Katarinas hus.

Det var inte så stort, bara runt hundra kvadratmeter fördelat på två våningar, men Maria tyckte

det var ett riktigt drömhus”.99 Sedan beskrivs detta riktiga drömhus inte vidare, annat än att

man kunde se hur ”vågorna slog mot stranden”, att ”[i]nredningen var en charmig blandning

av nyinköpt, fasterns gamla möbler och loppisfynd” och att det finns en öppen spis.100 Nog

bör man ha fler krav än så på ett drömhus och som läsare vill jag gärna veta vilka om hon nu

går ut med att det är drömhuset. Ett fantasifullt användande av språket lyser således med sin

frånvaro. Vidare är Maria som huvudperson i det mesta slätstruken och tråkig. Det är

intressant att läsa om hennes höga karriärambitioner som visar sig i nästan allt hon gör, från

att tvinga sig till att mingla för att samla visitkort fastän hon tycker att det är obehagligt till att

skriva upp namnet på studiogäster när hon ser på tv på kvällarna. Privat anser hon dock att sex

är överskattat, att det celibat hon för tillfället lever i är bra eftersom hon då kan koncentrera

sig på karriären, hennes kylskåp bjuder delikatesser som ”ekologisk lättmjölk, Milda, fyra

skivor tunn skinka, keso och yoghurt med en halv procent fett” och hon klär sig nästan

uteslutande i svart.101 En sak hon har gemensamt med flera andra huvudpersoner är att hon

”liksom bara väntade på att det skulle avslöjas att hon inte räckte till”.102 Maktdräkten till trots

har hon inte bättre självförtroende än att hon ligger sömnlös på nätterna och oroar sig för att
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inte klara det som förväntas av henne. Men detta är bara grundstommen till en karaktär, för att

göra den intressant och komplex krävs flera lager att skala av och lära känna. Flera andra

karaktärer i boken har Andersson gett namn där för- och efternamn börjar på samma bokstav,

som Lotta Legrand, Kicki Karlström och Pernilla Pålsson vilket ger ett något slarvigt intryck

och gör att känslan av autenticitet haltar. Sammantaget kan man säga att det inte är formen

som är styrkan med På andra sidan Venus även om huvudtemat med kvinnligt chefskap och

hur Maria hanterar detta är intressant.

Unni Drougges Andra sidan Alex är sagt strukturerad så att Sophie och Alex förfogar

över vartannat kapitel boken igenom. Språket är tydligt anpassat efter person och slår man på

måfå upp en sida i boken kan man lätt se vems kapitel det är. Både Alex tankar och tal flödar

över av riktigt grova svordomar som ”hora”, ”dyngkuk” och ”lata horfitta” medan Sophies

kapitel är mycket lugnare. I övrigt blandar Drougge engelska uttryck och anglicismer med

talspråksnära och lärda ord. Ett bra exempel är när Sophie och en kollega är ute på restaurang

i London: ”All of it! krämade Josef med en voluptuös gest”.103 Josef skulle sannolikt sagt just

”All of it!” även om han suttit på en restaurang i Stockholm och till exempel Rudberg skulle

sannolikt inte använda sig av ordet ”voluptuös” över huvudtaget. Vidare är Alex avsky för

Sophie vid ett tillfälle ”fluorescerande” medan Rudberg i ett sådan läge skulle ha skrivit att

hon var så arg som aldrig förr eller något liknande. Till skillnad från Dagens Nyheters

recensent som tycker att ”[i]ngenting får tid att utvecklas” så tycker jag att just dessa

personliga uttryck är bokens stora behållning men att de samtidigt är så starka och så

omfattande att man blir alldeles matt.104 Man känner något av den frustration

huvudpersonerna lever med, men det blir plågsamt långt. Boken skulle tjäna på att kortas ner

något. Tankeväckande med Andra sidan Alex är karaktärernas ständigt skiftande humör där

Sophie framför allt växlar mellan mycket förtvivlan och lite hopp och Alex mellan hat och

små små glimtar av mental klarhet. Man får också gedigen inblick i bådas syn på vad som

händer med både dem själva och med medievärlden runt omkring dem. Ser man till rent

litterära förtjänster så använder sig Drougge av ett slags cirkelkomposition där hon använder

exakt samma fraser vid flera tillfällen för att på slutet vända upp och ner på dem i likhet med

hela deras liv. En fras som Alex ständigt använder är ”Har vi det inte så bra som två

människor kan ha det?”.105 Detta är något han säger till Sophie vid åtminstone fyra tillfällen

för att plötsligt i slutet av boken använda precis samma fras på den nya flickvännen Anna. Ett

                                                
103 Drougge, Andra sidan Alex, s. 43.
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45

sådan enkelt grepp ifrågasätter allt Alex sagt och gjort i hela romanen. Utöver detta börjar och

slutar romanen med samma diskussion men med ombytta roller. I första kapitlet sitter Alex

och tänker på Sophie:

Sophie ville få tillbaks sin tro på mänskligheten, hade hon sagt. Så totalt naivt och
världsfrånvänt. [---] Det är ju bara bråk hela tiden, kvirrade hon. Men så är det
överallt, Sophie, även om du bara driver en liten pizzeria, brukade han förklara. Så
fort du tar ett steg i sidled, eller ännu värre uppåt, så stöter du på någon som står i
vägen. […] Du ser allting som ett enda stort krig! utbrast hon då. Men herregud,
brukade Alex svara, det ÄR ju ett stort krig.106

I Alex sista kapitel ringer han till Sophie och följande konversation utspelar sig:

[---]
- Hela nöjesbranschen är rutten, sa Alex
Sophie skrattade. Ringer du bara för att tala om det? Vilken bransch är inte det? sa hon.
- Jag skulle vilja få tillbaka min tro på mänskligheten, sa Alex matt.
- Är du inte lite naiv och världsfrånvänd nu? svarade Sophie muntert.
- Det är bara bråk överallt, aldrig fred, aldrig vila, aldrig eftertanke.
- Men så är det med fri konkurrens, Alex, även om du bara driver en liten pizzeria.
Kommer du inte ihåg det du sa till mig medan vi var gifta? Du hade ju rätt! Så fort
du tar ett steg i sidled, eller ännu värre uppåt, så stöter du på nån som står i vägen. […]
- Jag är trött på att kriga, det var du som hade rätt, sa Alex uppgivet samtidigt som
han förstod att Sophie nu stod på andra sidan.107

Detta är förvisso ett sätt att knyta ihop säcken som Wells skriver om som något man inte bör

göra men samtidigt är det här på ett mer implicit sätt där läsaren måste vara uppmärksam och

sedan dra sina egna slutsatser utifrån detta. Det som händer efteråt är endast att Alex sätter sig

i bilen och trampar gaspedalen i botten för att åka tillbaka till ”Andra sidan Alex” och Sophie

inser att hon har ett verkligt liv med barnen som fyller henne med längtan, värme och ljus.108

Sammanfattningsvis så förefaller romanens språk och uppbyggnad slingra sig fram i ett slags

symbios med misshandeln, missbruket och återhämtningen. Språket är dessutom

samtidsenligt, spännande och varierande men boken alltför lång.

Emma Hamberg skriver sin första vuxenroman Mossvikenfruar – Chansen i ungefär

samma stil som en ungdomsroman, med korta meningar och pubertala ordval. Detta kan vara

ett sätt att spegla att Anki fastnade i utvecklingen någonstans i nian, ungefär samtidigt som

den fullständiga lyckan infann sig och hon blev ihop med Peter, men i så fall känns det inte

som ett alltigenom lyckat grepp. För att spegla att Anki eventuellt fastnat i utvecklingen hade

det räckt med nostalgireferenserna till filmer som Dirty Dancing med Patrick Swayze och
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Jennifer Grey och Härom natten med Rob Lowe och Demi Moore. Ordval som sticker ut är

till exempel att hon säger ”snygg-gråter”. Förvisso brukar Oprah Winfrey säga ugly-cry men

”snygg-gråter” är ändå något av en pubertal sammansättning. Annars är det kanske snarare

ordföljden som gör det, eller en kombination av de tu, som i ”[n]u fladdrar tankarna till

sexdelen av min hjärna”109 eller i ”[e]gentligen stör inte det mig. Att det inte går för mig sådär

hela tiden. Och inte stör det Peter heller (han vet inte om det… har liksom glömt att berätta

det)”.110 ”Sådär hela tiden” och ”liksom” är språkbruk som förminskar henne själv. Likaså

följande exempel på att hon använder mycket korta meningar: ”Hus. Det var Peters idé.

Radhuset också för den delen. Radhuset ärvde vi ju efter hans föräldrar. Lite osexigt kanske.

Ja, direkt sunkigt”.111 Man tror att Hamberg ska ändra stilen hon skriver på allt eftersom

huvudpersonen växer mentalt men faktum är att hon inte gör det. Hon skriver med den här

typen av korta meningar hela romanen. Det är inget fel i sig utan ett stilgrepp men kombinerat

med ord av typen ”ju”, ”nån”, ”liksom” och ”såna där” blir det lite väl barnsligt. Intressant är

att det inte känns som ett stilbrott utan snarare som att hon inte helt behärskar uppdateringen

från pubertalt språkbruk till ”typ trettio-jargong” som är snarlik men på en något ”högre”

nivå. Något Hamberg gör bra är istället de deskriptiva passagerna som får exemplifieras av

när Anki tänker på alla högar som finns hemma hos henne och Peter till skillnad från Linda

och Mats renstädade hus:

En hög i hallen med nycklar, kvitton, räkningar, reklam och osorterade vantar. En
hög i köket med kvitton, reklam, klipp ut och spar, pennor som inte fungerar, något
stearinljus och en påse med skräp som aldrig förflyttar sig. En hög i trappan med
inte sådär jättesmutsig tvätt, strumpor, träningskläder, böcker och ett strykjärn.112

Och i den stilen fortsätter det i en hel sida. Några sidor senare förflyttar hon sig inte spårlöst,

som Maria i På andra sidan Venus, utan iakttar sin omgivning när hon tar pendeltåget och

beskriver detta mycket bra på två hela sidor. Enligt Wells ska metaforer samverka med

romanens tema varför följande metafor borde klara granskningen: ”Hur kunde han släppa

mina händer när jag svävade högt där uppe utan skyddsnät?”.113 Något som finns med i

romanen redan innan Anki träffar Steve är just cirkusen. Även om Anki för tillfället befinner

sig på en cirkus vilket gör kopplingen lite övertydlig så är det ändå en koppling inte bara till

                                                                                                                                                        
108 Drougge, Andra sidan Alex, s. 490 och 501.
109 Hamberg, Mossvikenfruar – Chansen, s. 10.
110 Ibid., s. 15.
111 Ibid., s. 11.
112 Ibid., s. 71f.
113 Ibid., s. 87.
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de omedelbart omgivande styckena utan till hela romanen. För cirkusen är inte bara rekvisita

utan visar på att livet inte alltid är vad det ser ut att vara, att det är ett äventyr och att man

själv väljer väg i livet. Det betyder inte att alla måste välja det tredje alternativet men att alla

borde göra ett aktivt val. Intressant i Mossvikenfruar – Chansen är också hur Hamberg

kopplar ihop romanen med dess genreförebilder. Redan i titeln parafraserar hon Jackie Collins

Hollywoodfruar och Chansen och inne i boken kommer ett stycke om att hon brukade läsa

just Collins. På några få rader tar hon fram både en av de positiva aspekterna av FLN-

litteraturen att det för många är en första läsupplevelse som leder vidare samtidigt som hon får

karaktären att reflektera över dess negativa aspekter att det gränsar till porr. Andra

intertextuella referenser för Anki är Hemmets Journal samt filmer som det jag nämnde ovan

och musik som spelas i Lugna Favoriter. Mossvikenfruar – Chansen har sålunda både mer och

mindre tilltalande drag där karaktärerna, metaforerna och de deskriptiva partierna hör till de

mer försonande medan själva uttryckssättet med korta meningar och ordval kan ses som mer

problematiska.

Små citroner gula är den roman i urvalet som är både minst intressant och mest litterär.

Går det ihop? Ja, det går att skriva litterärt skickliga böcker som till och med på grund av just

detta är något av en fröjd att läsa men som inte håller intrigmässigt och karaktärsmässigt. Det

intressanta med Kajsa Ingemarssons bok är framför allt att språket helt enkelt flyter lätt och

att det händer något mellan verben. Följande passage är till exempel inte alls nödvändig för att

föra handlingen framåt men innehåller väldigt mycket information: ”Agnes slog sig ner på en

stol i hallen. Den borde inte stå där, det fanns inte plats för en stol i hallen, men hon hade

använt den för att nå upp till proppskåpet på morgonen och sedan inte ställt tillbaka den i

köket där den egentligen hörde hemma”.114 Här får vi veta att hon har en liten hall, vilket

eventuellt betyder en liten lägenhet, att hon själv byter sina proppar och att det inte verkar

vara någon stor sak och att hon inte är pedant. Utan att Ingemarsson behöver skriva läsaren på

nästan med informationen. Följande stycke när Agnes ligger på sängen och stirrar upp i taket

ger ingen direkt information alls vilket är just dess tjusning: ”Lampan var smutsig, noterade

hon. Mot det mattgröna glaset syntes små svarta prickar, förmodligen flugor som förirrat sig

in i kupan och sedan aldrig tagit sig ut igen. Ganska sorgligt egentligen. Och äckligt”.115 En

episod där Agnes hjälper pappan att städa ur den avlidne mammans badrumsskåp visar på hur

Ingemarsson använder en metafor som fungerar på flera plan och berättar många historier: ”I

en liten glasburk med rosa lock låg några mystiska små geléartade kulor. Agnes läste på
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48

etiketten: Time capsules”.116 Det uppenbara är att hon önskar att hon kunde vrida klockan

tillbaka och få sin mamma levande igen, men också att hon inte gjort upp med Tobias ännu.

Sedan visar det sig att det visserligen var mammans skönhetsprodukt men att hon inte

använde dem så pappan hade provat, tyckt om och börjat använda dem istället. Kanske är

Agnes föräldrar inte så tråkiga och oföränderliga som hon tror. Man hade så gärna önskat att

romanen var intressant eftersom den är så bra skriven.

Mian Lodalen är så mån om att inte skriva som alla andra och att inte använda samma

uttryck flera gånger att hon ibland slår knut på sig själv i Smulklubbens skamlösa systrar.

Allra oftast är det dock bara konstruktivt och är man dessutom intresserad av det svenska

språket manar det till mycket eftertanke. Texten är fullkomligt nedlusad av liknelser som till

exempel denna ironiska liknelse när hon är bakis och liknar det vid att hon ”[m]år som en

gravid i andra månaden”.117 Det ironiska ligger naturligtvis i att My är lesbisk och inte heller

har några som helst tankar på att bli mamma på konstgjord väg. Följande liknelse är också ett

exempel på att Lodalen ofta tänker ett steg längre: ”Om en tjej visar MINSTA intresse så

hakar jag mig fast – mentalt eller bokstavligen – som ett fiskedrag i en gäddläpp”.118 För

tillfället går föremålet för hennes intresse under namnet Läppen och hon har hakat sig fast

som ett drag i just denna. En fingervisning om att hon inte vill skriva som andra är att hon till

och med skriver om ordspråk som i ”[n]u ligger det feta bullmastiffer och irländska

varghundar begravna”.119 I originalet ligger just att något inte alls är som det ska så att lägga

till att det inte bara handlar om hundar utan om gigantiska hundar blir något av en tautologi

som visar på Mys ältande och överspända personlighet. De få gånger My använder sig av ett

alldeles vanligt språk utan krångligheter blir det istället det som står ut. På sidan elva när man

som läsare precis hunnit bekanta sig med Lodalens sätt att skriva kommer plötsligt följande

klyschor staplade på varandra: ”Idag är första dagen på resten av ditt liv. Inte visste jag att

dagarna som kom och gick var livet. Alla dessa sanningar som inte sjunker in”.120 Det är svårt

att veta om hon faktiskt menar det eller om det bara är ännu ett sätt att göra sig rolig på, men

egentligen spelar det ingen roll, man läser det som man själv vill. Ska man gå ännu längre in i

texten och ner på ordnivå så använder Lodalen ett mycket besynnerligt grepp som jag inte har

någon förklaring till, hon använder försvenskad ibland ännu icke vedertagen stavning på ord

som mail, face och date fast med ä. Det vill säga ”mäjl”, ”fäjs” och ”däjt”. Kanske är det bara
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talspråksnära stavning i enlighet med ord som ”jiddra” och ”amen, please!”. I övrigt blandar

hon högt med lågt som i ”solida”, ”frejdiga”, ”infantila”, ”intrikata”, ”morsa”, ”flator” och

”sotis” med traditionellt manliga fraser som ”engångsskjut”, ”lägga en kabel” och ”slå en

båge”. Att säga att Lodalen använder språket fantasifullt är en underdrift. Är man mer kritiskt

lagd kan man istället säga att hon skriver ”slapstickprosa och bakfyllehumor” som Dagens

Nyheters recensent Moa Matthis.121

I Gravidchock! Reporter erkänner är det inte så mycket språket som utmärker sig som

formen där det mest iögonfallande är att kapitelrubrikerna kommer i form av löpsedlar och

precis som det ofta uppfattas i verkligheten har rubrikerna ibland väldigt lös koppling och

ibland inte alls med innehållet att göra. Ungefär hälften av rubrikerna kan kopplas till Agatas

privatliv och hälften till Aftonposten. Hon använder sig både av klassiska löp som ”Drottning

Silvia knäckt” och mer uppfinningsrika som ”Pernillas sexchock mot barnen” där den förra

naturligtvis handlar om att drottningen har en lös koppling till kidnappardramat och den

senare om att Pernilla Wahlgren ska leda en barngala iförd en kortkort kjol med stringtrosa

under.122 Flera handlar om Agatas graviditetsnojor som ”Livet slut för fånge i Thailändskt

fängelse” där hon liknar graviditeten vid ett fängelse, ”Kvinna ammade dvärg” där hon har

svarta fantasier om amningen, ”Bevis visade sig vara Loch Nessodjuret” efter att ha varit på

ultraljud och så naturligtvis rubriken som även gett titel åt romanen ”Gravidchock! Reporter

erkänner”.123 Jag tycker att detta är ett intressant grepp och ett roligt inslag i romanen som kan

väcka debatt. Vad Olsson menar är sannolikt att vara ironisk eftersom hon i en intervju uttalat

sig som kvällstidningarnas försvarare.124 I övrigt finns inte så mycket att säga om språket som

flyter på bra men inte är något utöver det vanliga. Istället är det Agatas vänner och familj som

fångar intresset. Man får nämligen ta del av samtligas historia. Hur Agata och Teo träffades

och Agata fick kämpa för att få honom. Hur Agata och bästa väninnan Kia träffades medan

Agata var au pair i Paris. Hur Agatas föräldrar träffades, pappans jobb och hur mamman

försökte återvända till arbetslivet efter att ha varit hemma med Agata men misslyckas. Hur

Teos föräldrar arbetskraftsinvandrade från Grekland och hur de är som personer idag.

Bifigurerna blir inte bara tomma namn utan fylls med historia som påverkar Agata. Jag kan

däremot tycka att det är en obalans mellan de olika delarna i romanen, att arbetet har fått ta för

mycket plats. I samma intervju med Olsson som jag nämnde ovan kan man läsa att det är
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förlaget som lagt fram önskemål om detta eftersom de tyckte att det var spännande vilket man

kan hålla med om.125 Nu är det istället så att det titeln antyder marginaliseras. Behåll gärna

kvällstidningsstoryn men lägg till mer om hur Agata anpassar sig till graviditeten. Om

Gravidchock! Reporter erkänner kan man säga att det är två intressanta ämnen som

tillsammans kunde ha utgjort en ännu mer intressant kollision än det gör.

Denise Rudberg skriver mycket om utsidan, många gånger med hjälp av

populärkulturella koder. I de andra romanerna i urvalet får man ofta bara någon detalj om

utseendena men om Eva får man på de två första sidorna veta följande och lite till:

Ögonfärg: grön.
Längd: 179 cm.
Hårfärg: mellanblond, som räckte ett par decimeter ner över axlarna.
Kroppsbyggnad: smal, men inte mager. […]
Eva kunde beskrivas som en exklusiv skärgårdstjej. Hon hade en gyllenbrun
solbränna hela året utan att jobba på det. Under sina tidiga tonår hade hon varit
den klassiska fula ankungen som sedan, med en väninnas hjälp, blomstrat upp och
blivit riktigt snygg. [---]
Eva strävade inte efter att vara mager utan föredrog sunda former.126

Rudberg är så ivrig att få in så mycket information som möjligt om det mesta att det blir

litterärt krystat. Hon tvingar också på folk stela repliker för att föra fram fakta om

karaktärerna. Alldeles i början av o.s.a. sitter Eva och hennes kusin Johan i en hyrbil på väg

från flygplatsen till Verbier när Eva säger:

Jag har lärt mig att strunta i det. Det var ju inte meningen att jag skulle bli till. De
hade inte räknat med att få barn. Mamma var ju nästan fyrtio och pappa femtio.
De har alltid varit uppe i sig själva och ville helt enkelt inte sluta resa och festa
bara för att jag kom. Trots att det inte var sunt att lämna mig hemma i Sverige
med barnflickor så undrar jag om det inte var bäst i alla fall.127

Detta är information som hennes kusin, som hon räknar som sin bästa vän och enda familj,

redan har och Eva får ta orden i sin mun enbart för att informera läsaren om situationen. Det

kunde ha gjorts på annat sätt. På tal om kusinen så har Rudberg även en förkärlek för stående

epitet både i repliker och tankar i tredje person. Kusinen går under epitetet ”min käre kusin

Johan” och Eva själv tilltalas nästen alltid som ”fröken von Dies”. Detta är något hon gör

även i sina andra romaner, till exempel i Väninnan där ”Mamma Susanne” är ett flitigt

förekommande epitet. Har detta att göra med hennes tendens att inte lita på läsaren och vara

                                                
125 Persson, ”Belinda Olsson älskar kvällspressen”.
126 Rudberg, o.s.a., s. 7f.
127 Ibid., s. 12.
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övertydlig måntro? En händelse som kunde varit ganska känslosam är när Eva är nere hos

Annie i Skåne: ”Eva duschade och klädde sig i jeans och tröja. Hon flätade håret och gjorde

en kraftansträngning för att inte frossa i minnen från tiden i Verbier med Axel”.128 Den

uppmärksamme läsaren minns då att Eva hade flätor i Verbier och att Axel kommenterade

detta som väldigt fint. Detta gör att man blir irriterad och känner sig skriven på näsan när hon

i nästa penndrag skriver ”Hon hade ju haft flätor då också”, och det här är något som Rudberg

återkommande ägnar sig åt. En annan passage som också skulle kunnat vara ganska bra är

följande deskriptiva del: ”Stranden verkade ha härjats hårt under natten och Eva undrade om

det hade varit en smärre storm. Bråte och stora grenar skräpade överallt och en död mås låg

vid vattenlinjen”. Efter det lägger hon in följande stycke som är fullkomligt onödigt och på

något sätt ändå ingår i det att hon fortsätter iaktta: ”Som vanligt när Eva såg något äckligt

kunde hon ändå inte låta bli att titta”. Istället borde hon ha hoppat över den biten och bara

fortsatt direkt:, ”Måsen låg med huvudet i en märklig ställning och kroppen hade börjat ruttna.

[…] Hon rös till och gick snabbt vidare”.129 Ånyo uttyder hon det som står mellan raderna så

att det istället blir tomt där. Lodalen skriver nästan samma mening i Smulklubbens skamlösa

systrar men där handlar det om självkritisk humor varför det fungerar: ”Kan ändå inte, som

den självdestruktiva dåre jag är, sluta lyssna på den verbala avrättningen av mig själv”.130

Rudberg är sannerligen inte heller rädd för att upprepa sig i sin övertydlighet då Evas tankar

och känslor ofta börjar med ”Eva kände hur” eller ”Eva tänkte att”, något som med fördel

skulle kunnat skrivas om.131 Även uttrycket ”som aldrig förr” förefaller vara en favorit, som i

”hon tyckte så synd om sig själv som aldrig förr”, ”[ä]ven om hon skulle vara rödgråten och

sargad som aldrig förr” och ”[d]et regnade som aldrig förr”.132 Att använda frasen tre gånger

på dryga tjugo sidor är ett kardinalfel men även att använda det fabellika uttrycket

överhuvudtaget gör att autenticiteten haltar och det blir mer av en saga än något annat. Över

lag känns första halvan av boken ganska tom vilket kan ha sin förklaring i att o.s.a. är tredje

delen i en löst sammanhållen trilogi där den föregående delen Väninnan har Kristin och Eva

som huvudpersoner. I den romanen får man lära känna Eva betydligt bättre än här. Att det

skulle vara en löst sammanhållen trilogi är dock något jag läst i intervjuer och inget som

informeras om på själva romanen varför jag vidhåller att första halvan av boken har en

tendens att kännas ganska tom. Detta kan om man är välvilligt inställd tolkas som att det

                                                
128 Rudberg, o.s.a., s. 285.
129 Ibid., s. 296.
130 Lodalen, Smulklubbens skamlösa systrar, s. 167.
131 Rudberg, o.s.a., exempelvis s. 26 och 223.
132 Ibid., s. 329, 335 och 351.
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speglar Evas tomma inre men jag menar att ett tomt inre kan speglas på bättre sätt än genom

tom prosa. Efter att Eva åkt fast och blivit tvungen att ta tag i sitt liv blir boken mer intressant.

Partierna med den numera åldrande barnflickan Annie är småmysiga men även när Rudberg

försöker sig på att göra något bra är det som att hon går efter en checklista och stoppar in

litterära grepp på kommando, som här när en doftkudde påminner om barndomen:

Det luktade av något gammalt som Eva kände igen. Hon hittade en liten och hårt
ihopsydd påse som låg i en skål på nattduksbordet. En liten doftkudde som Eva
hade gjort. Hon hade proppat den full med lavender [sic] och gett den till sin
mamma i julklapp. Annie hade hittat den i soporna, bland presentpapperna, när
föräldrarna rest iväg. Barnflickan hade tagit upp den och lagt den i en skål i sitt
rum. Den måste ha hamnat här sen. Eva var förvånad att den kunde dofta så starkt
så många år senare.133

Rudbergs stil fungerar mycket bra när hon skvallrar om överklassen då hon porträtterar

människorna med osviklig säkerhet, men inte när hon försöker lägga detta bakom sig och

skriva om människors inre. Hon är lättläst och säljer böcker men vid en närmare granskning

håller det inte.

Om Linda Skugges Ett tal till min systers bröllop kan man antingen säga som

Sydsvenskan att det är ”[d]et bästa jag läst på svenska i år och när Linda Skugge är bra får hon

alla andra att kännas som plast”134 eller som Dagens Nyheter att Skugge gör det enkelt för sig

genom att planka Helen Fielding och använda samma landskap som i sina krönikor.135 Jag

lutar mer åt det förra även om Skugge helt klart ironiserar de katalogiseringar av Bridget

Jones förfall som inleder varje kapitel i den romanen; vad hon för tillfället väger, hur många

enheter alkohol hon förtärt, hur många cigaretter hon rökt och hur många kalorier som slunkit

igenom. De viktigaste frågorna i Sylvias liv är sannerligen inte alkohol, nikotin och kilojoule

utan antal sovtimmar, antal sjuka barn och det egna sjukdomstillståndet, Karlstatus, bilstatus,

att-göra-lista, shoppinglista, kuriosakategorierna poäng i Gnottespelet och antal egoträffar på

Google samt den för tillfället förödande nedräkningen till systerns bröllop. Hon sover två

timmar per natt, barnen är nästan jämt sjuka, hon har knappt sporadisk sms-kontakt med Karl,

bilen står oftast felparkerad och att-göra- och shoppinglistorna är långa. Skugge är för övrigt

inte den enda som valt att inspireras av Fielding. Annika Sundbaum-Melins Singel i Sumpan

inleder varje månad med månadens citat, lyssning, film och låttext. Men det som gör Skugge

så bra är inte dessa inledande katalogiseringar utan helt andra upprepningar som bidrar till att

                                                
133 Rudberg, o.s.a., s. 253.
134 Skugge, Ett tal till min systers bröllop, framsidan.
135 Lindblad, ”Ett rent helvete. Linds Skugge skriver chicklit och gör det enkelt för sig”.
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bygga upp en stämning av frustration. Vissa har mycket nära koppling till hennes vardagsliv

som utdragen ur Bonniers barnläkarbok när hon slår upp de sjukdomar familjen inklusive

systern drabbas av: urinvägsinfektion, magsjuka, springmask, mollusker, vagel i ögonlocket,

vattkoppor, svinkoppor och magsjuka. Andra har med den påtvingade planeringen av systerns

bröllop att göra som när hon vid ett tiotal tillfällen funderar över menyn. Sedan har vi de

upprepningar som har med hennes yrke att göra, att Nyhetsmorgon ringer ett tiotal gånger och

vill ha med henne i någon debatt eller de e-mail som kommer med erbjudanden om

underbetalda uppdrag. Ovanpå detta använder hon också upprepningar av sådant Sylvia inte

alls kan påverka; återkommande felringningar från en liten flicka och ögonblickbilder av

kvinnor i tredje världen. Till slut, något som ytterligare ökar på Sylvias börda är att hon hela

tiden hör väninnans röst i huvudet säga: ”Jag fattar inte hur du kan tycka att det är så jobbigt

Sylvia”.136 Alla dessa bitar i ett virrvarr, blandat med livet som ensam småbarnsmamma åt

mestadels sjuka barn och med skrivuppdrags som fortfarande ska genomföras, genom hela

boken gör att man rent fysiskt kan känna hennes vanmakt. Ett annat sätt hon använder för att

skrivtekniskt bygga på denna känsla är att låta verbformen dominera och skriva i korta

meningar. De enda partier där man temporärt kan andas ut och slappna av är där Sylvia

korrelerar sitt liv med den amerikanska poeten Sylvia Plaths. Styrkan i Skugges roman ligger

med andra ord i strukturen där hon ignorerar alla regler och bara öser på. Historien är å ena

sidan kronologiskt ordnad men det är som att hon går på ordentligt slak lina. De svaga sidor

romanen visar på har med intrigen att göra vilket jag skrivit om tidigare och återkommer till i

den feministiska analysen.

Är svensk chick-lit en feministisk backlash?

Skulle Agnes i Kajsa Ingemarssons Små citroner gula resa tillbaka hundra år i tiden skulle

hon snabbt inse hur mycket feminismen åstadkommit det senaste seklet. Skulle hon å andra

sidan läsa Fittstim skulle hon inse hur mycket som finns kvar att göra: ätstörningar är vanlig

förekommande; var femte sjuåring har bantat(!); genom hela grundskolan tvingas unga tjejer

stå ut med killarnas tafsande, lärarna ser men gör ingenting; och tjejer som spelar fotboll får

sämre träningstider och killarnas avlagda matchtröjor.137 Och det är bara några exempel. Om

man stannar upp och tänker till lite grand kan man bli precis så frustrerad som Sylvia

Svensson i Skugges egen Ett tal till min systers bröllop.

                                                
136 Skugge, Ett tal till min systers bröllop, exempelvis s. 71.
137 Linda Skugge, Belinda Olsson och Brita Zilg, Fittstim (Stockholm: Månpocket enl. ök. m. Bokförlaget DN,
2000), s. 30ff, 40, 13 och 146ff.
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Jag tänker inte göra någon historisk genomgång eller definition av feminismerna. Det

finns det så många andra som redan gjort bra. Läs till exempel utan inbördes ordning Faludis

Backlash och Skugge, Olsson och Zilgs Fittstim som jag redan nämnt. Simone de Beauvoirs

Det andra könet är en klassiker inom feministisk teoribildning men mer lättsmält är Nina

Björks Under det rosa täcket. En bra bok om feminismerna är Lena Gemzöes Feminism och

en mycket intressant bok som bland annat behandlar rollbyten i skönlitteraturen är

Omklädningsrum: Könsöverskridanden och rollbyten från Tintomara till Tant Blomma

redigerad av Eva Eggestad & Anna Williams. Vill man läsa mer om genusforskning så är

Genusvägar – en antologi om genusforskning redigerad av Britt-Marie Thurén en bra början.

Skillnaderna mellan genusforskning och feministiskt forskning är att den förra handlar om

”vad vi människor gör med detta att vår art har sexuell reproduktion och att människor därför

tillhör ungefärligen två kön” och att den senare ”ställer frågor om i vilken mån och på vilket

sätt rådande genusordning är negativ. Framför allt för kvinnor”.138

Jag tänker börja med att undersöka några specifika sakfrågor och jämföra dessa

romanerna emellan för att sedan se induktivt på texterna och plocka ut det som är speciellt

med varje roman.

Alldeles bortsett från de som inte alls anser sig vara feminister kan man antingen vara

feminist och anse att vi ska leva i ett jämställt samhälle med lika lön för lika arbete och så

vidare eller så kan man aktivt arbeta för feminismen. Det senare kan ske på så vitt skilda

nivåer som det personliga kärleksförhållandet och att uppfostra nästa generation till bra

värderingar till mer yrkesmässiga strävanden och opinionsbildning i media. Den

gemensamma nämnaren oavsett på vilken nivå man verkar skulle kunna vara ambition medan

det att bara vara krasst skulle kunna ses som en feministisk backlash.

Sett ur det perspektivet spelar det mindre roll att Anki lämnar allt till förmån för Steve

och cirkusen eftersom det som leder henne dit är en rad tillfälligheter och inte aktiva beslut.

Peter är den som är otrogen. Linda är den som ser till att Anki lämnar Peter och flyttar till

Stockholm. Föräldrarna ordnar radhus åt henne i Mossviken. John ber Anki flytta in hos

honom vilket hon gör. Anki bara följer minsta motståndets lag fram till sista beslutet att lämna

John. Att hon hamnar hos Steve är också slumpens verkan eftersom det råkar vara han som

plockar upp henne när hon i gryningen försöker få lift hem till Mossviken. All respekt till

Anki för att hon inte stannar hos John när hon innerst inne vet att det inte är rätt men hade hon

själv fått välja hade hon aldrig lämnat Peter till att börja med och i det förhållandet la hon

                                                
138 Britt-Marie Thurén, red., Genusvägar – en antologi om genusforskning (Stockholm: Liber, 2002), s. 10f.
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sannerligen inte två strån i kors för jämställdheten. Ett liknande förlopp råkar Agnes ut för,

det är tillfälligheter som gör att hon till slut blir delägare i en restaurang utformad efter hennes

drömmar och hittar kärleken i grannen.

Att Sophie i sin kuvade roll som medberoende och offer för misshandel skulle kämpa

för ett jämställt förhållande hade varit en högst otroligt och en icke trovärdig utveckling. När

hon väl bryter sig loss använder hon däremot sina erfarenheter för att påverka opinionen

genom att bli programledare för en tv-satsning om kvinnofrågor. Det är dock ingen fullödig

genomgång av ämnet och romanen är full av motsättningar. Andra sidan Alex balanserar på

dubbelmoralens smala kant. Av somliga feminister som syns i media får man lätt intrycket att

man inte kan vara kvinnlig i rosa och samtidigt stå upp för feminismen. Nina Björk skriver till

exempel i sin recension i Dagens Nyheter om ”dubbelmoral i en roman som innanför sina

pärmar spyr galla över medievärldens yta, men som på sina pärmar låter samma medievärld

triumfera”.139 Själv ser jag inget fel i att låta fota sig för att lansera en ny roman. Däremot går

Sophie över gränsen i både yta och attityd efter uppbrottet från Alex. Hon anammar ett

beteende som inte bara handlar om stå upp för sina rättigheter utan hon avverkar djupa

urringningar och män som vi svenskar avverkar skog. Beteendet kan förklaras med att hon är

vilsen och yster efter att äntligen vara fri från sin skakande historia, men egentligen inte

ursäktas. På slutet landar hon emellertid i sig själv och avsäger sig både medievärlden,

utnyttjande män och att utnyttja män. Jag menar att man kan visa upp motsättningar för att

göra poänger, men blir besviken på att ambitionen helt tycks falna på slutet.

Rudberg har i det mesta hon skriver inte bara ett utan flera överklassperspektiv: det

adliga med gamla pengar, skrytadeln med hävdelsebehov, överklassen och halvrika

”wannabes”.140 Den här miljön är helt klart speciell att se på utifrån ett feministiskt

perspektiv. Både historiskt sett och uppfattningen man får som utomstående är att överklassen

utgår väldigt mycket från traditioner med konservativa könsmönster som grund. Dessa bygger

på att man ska visa sin status i bland annat tid och pengar, att man har råd att låta bli att arbeta

och att man har tid att lägga på saker som inte har någon direkt nytta. Detta är naturligtvis

grova generaliseringar och gäller den privata sfären. Det finns många exempel på

överklasskvinnor som arbetar ideellt för högre syften. Det är då intressant att fundera över

eventuella motsättningar mellan att anamma traditionella könsroller i den privata sfären och

                                                
139 Björk, ”Gatusmart och ytligt kittlande”.
140 Just överklassperspektivet hade varit intressant att göra jämförelser av mellan Rudbergs romaner och Louise
Boije af Gennäs Stjärnor utan svindel. Medan Rudberg helt håller sig inom överklassen pendlar Boije af Gennäs
friskt mellan slitna lägenheter på söder och Stocksundsvillor i en nästan karnevalisk yra.
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arbeta för kvinnofrågor i den offentliga. Eva tillhör adeln med gamla pengar men skjuter

skarpt mot alla kategorier, något som inte är alldeles tydligt i o.s.a. men framkommer desto

mer i Väninnan som är första delen i den löst sammanhållna trilogin tillsammans med Storlek

37 och o.s.a. Frågan är då om Eva så att säga skjuter över målet. Där Anki i Mossvikenfruar –

Chansen gått i den vanliga kvinnofällan att inte äga mer än sina kläder och några böcker går

Evas väninna Kristin i Väninnan ut och lägger etthundrafemtio tusen kronor på en Dux-säng,

sängkläder, en soffa, en matta och nya kläder redan innan hon vet om hon går segrande ur

skilsmässostriden. De feministiska poängerna går förlorade i överklassmaterialism. I o.s.a. är

det viktigt för Eva att skaffa sig ett yrke att vara stolt över men inte för att hon som kvinna är

värd det utan ”trots att hon var förmögen”. Att hon sedan väljer att vara advokat med

inriktning på kvinnofrågor känns mest som politiskt korrekt rekvisita.

Maria Bergman i På andra sidan Venus har däremot en glasklar ambition att arbeta sig

upp i en mansdominerad värld. Den ständigt aktuella kvinnofrågan, att det behövs fler kvinnor

i makteliten ganskas från flera vinklar. Den tar upp flera aspekter av detta tema av vilka jag

nämnt flera tidigare i texten. Vidare handlar till exempel en intervju i Mentor om att det kan

behövas vissa eftergifter för att över huvudtaget ta sig framåt. Den intervjuade som numera

befinner sig på toppen berättar att ”hon hade blivit utsatt för sexuella trakasserier flera gånger

under sin karriär men avstått från att anmäla eftersom hon hade varit rädd för att det skulle

försämra hennes möjligheter att bli chef”.141 Har man väl klättrat på stegen infinner sig

problem som bittra män som inte klarar av att bli förbisprungna av starka kvinnor och till och

med konkurrens kvinnor emellan. Jantelagen är synnerligen stark mellan kvinnor, är man inte

väninnor så är man bittra fiender. Jag tycker det är bra att man synliggör och diskuterar olika

problem som man kan stöta på oavsett om det gäller kvinnligt chefskap, karriär och barn,

äktenskap eller bara personligt identitetskapande. Varken Askungen, Törnrosa eller Snövit har

varit några förebilder för mig sedan jag växte upp och insåg att lyckliga slut skapar man själv.

Jag tycker att det är bra att Maria inte är alltigenom självsäker utan att hon på ett typiskt

mänskligt sätt ifrågasätter om hon faktiskt klarar av det som förväntas av henne. Om man bara

skriver om utopia osynliggör man problemen och om man skriver realistiskt alternativt

dystopiskt så riskerar man att reproducera problemen.

För att spinna vidare på frågan om jämställdhet så förs den på tal av flertalet av

romanernas huvudpersoner via reflektion kring föräldrarnas situation. Detta ska dock inte

misstas för att ämnet aktivt finns med på agendan utan snarare att det är politiskt korrekt att

                                                
141 Andersson, På andra sidan Venus, s. 165.
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föra det på tal, av huvudpersonerna och av författarna. De är nämligen inte sena med att peka

på andras brister men är inte alls villiga att städa upp på sin egen bakgård. Inte ens Sylvia som

utan att skräda orden klagar på sina väninnor med ord som ”[j]ag hatar alla mina tjejpolare för

att de tror att de har så himla jämställda män” säger något om sin egen förlupne make utan

bönar och ber att han ska komma hem.142 För att inte tala om Anki som klagar på att mamma

Ulla gör allt för pappa Ulf: ”Mamma lägger upp [maten] åt pappa, snart kommer hon väl att

skära upp allt i småbitar också. För pappa kan ju inte tugga så bra, han har ju ont i

HÖFTEN!”.143 Ska Anki säga som filar Peters fötter medan han sover framför tv’n!

Om man tittar på hur kvinnor framställs i romanerna så är bilden av

föräldragenerationen ganska stereotyp och statisk. Anderssons, Ingemarssons, Olssons och

Skugges makar tar hand om sin make in absurdum medan männen sitter i fåtöljerna och låter

sig passas upp på, med undantag av Maria Bergmans pappa som gör karriär medan hustrun tar

hand om hemmet och barnen. Döttrarna har ganska tät kontakt med sina föräldrar men de

lyssnar inte på varandra åt något håll. De övriga har mer eller mindre helt frånvarande föräldrar.

Ser man på huvudpersonerna själva så är den minsta gemensamma nämnaren, oavsett

varierande grad av ambitioner och framåtanda, att flertalet dras med tvivel på sig själva och

sin förmåga. ”Självförtroende hade aldrig varit Agnes bästa ämne” kan man läsa i Små

citroner gula.144 Maria går omkring och väntar på att det ska ”avslöjas att hon inte räckte

till”.145 En annan tanke som jag hör många av mina vänner uttrycka är samma som Sophie har

i Andra sidan Alex: ”Hon var ju bara en bluff och det skulle alla snart förstå”.146 Och My

erkänner att ”[i] stort sett varenda text jag tvingar ur mig är som att bajsa ut en cykel”. 147 Och

det är nog där vi har en av vår generations stora utmaningar, att övertyga kvinnor om att de

duger och att de är fullt kapabla till att göra ett bra jobb oavsett om det gäller en chefsposition

som i fallen Maria och Agata, att uppfostra barn som för Agata och Sylvia eller att bara fatta

egna beslut och stå upp för dem som för Anki.

En annan intressant fråga att gräva djupare i är hur det ses på singelliv i texterna. Maria

i På andra sidan Venus ser ett eventuellt förhållande som konkurrerande med karriären. Detta

har till viss del att göra med den allmänna men aldrig erkända uppfattningen att en kvinnas

chanser till framgång i både sovrummet och styrelserummet är intimt förknippat med hennes

                                                
142 Skugge, Ett tal till min systers bröllop, s. 59.
143 Hamberg, Mossvikenfruar – Chansen, s. 44.
144 Ingemarsson, Små citroner gula, s. 31.
145 Andersson, På andra sidan Venus, s. 148.
146 Drougge, Andra sidan Alex, s. 226.
147 Lodalen, Smulklubbens skamlösa systrar, s. 18.
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utseende. Men detta utseende är inte ett utan flera. För att få respekt i sin chefsposition krävs

att Maria tar på sig maktdräkten, som inte bara innefattar den strikta kostymen utan även att

spela rollen som chef. Samtidigt som maktdräkten hör till jobbet så känner hon sig ändå trygg

i den rollen och har svårt för att spela singel på köttmarknaden. Att beträda båda marknaderna

med rätt förutsättningar blir ett dubbeljobb. Istället blir det väninnegänget som ersätter närhet.

Så fort Sophie i Andra sidan Alex hjälpligt slickat sina sår rusar hon blint in i ett nytt

förhållande där hon inte bara blundar för den nya mannens dåliga egenskaper utan älskar dem

passionerat:

Klockan sju steg hon ur sängen och plockade kärleksfullt upp hans klädhög från
golvet. Hon tänkte på vad Heidi von Bom nån gång uttryckt som Sophie inte
förstått då: Ska man leva med en man måste man känna ren och salig ömhet var
gång man plockar upp hans strumpor från golvet. Nåt sånt. Det var ju alldeles rätt
och riktigt, tänkte Sophie medan hon kände ett fjärilsstråk fladdra genom hjärtat
samtidigt som hon ömt vek ihop Albins boxershorts.148

I några veckor spelar Sophie rollen som den perfekta flickvännen och kliar honom på ryggen,

lagar husmanskost och röjer upp efter honom. Tills hon en dag inser att hon återigen låter sig

utnyttjas. Istället för en man att älska har hon fått ett femte barn på halsen, för att hon är en

sådan som tillåter andra att gå för långt. Nu har hon lärt sig att se på sina egna förhållanden

med öppna ögon och trots att Albin inte är ett ultrasvin som hennes före detta man utan endast

en genomsnittlig icke jämställd mansgris så väljer Sophie i slutänden att dumpa honom och

leva ensam med sina barn.

I Mossvikenfruar – Chansen handlar singelskapet mycket om att vara ensam mamma

men även andra aspekter berörs. I skilsmässan hamnar Anki först i den traditionella

kvinnofällan där mannen tjänat mer pengar och därför betalat för deras gemensamma

levnadsstandard. Anki äger ingen del i huset och kan vid snart trettio summera sitt liv till två

stora resväskor. När Anki sedan nykommen till Stockholm vill gå ut och roa sig har hon svårt

att slappna av och säger därför att hon är en överläkare på konferens för att sorteras in i en

självvald och accepterad ensamhet. Man får känslan av att Anki hela tiden ser på singelskapet

som en situation som måste lösas innan barnet föds. Att stanna kvar i Stockholm ensam

verkar inte vara något alternativ utan det står mellan att flytta tillbaka till ett radhus i

Mossviken eller att flytta in hos John som är bra på alla sätt och vis men som hon inte älskar.

Barnmorskan är hela tiden nästan kompenserande övertydlig med att det är helt okej att bli

ensam mamma idag: ”[o]ch det är så NATURLIGT med ensamstående mödrar och det

                                                
148 Drougge, Andra sidan Alex, s. 464.
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kommer att gå så BRA och jag ska inte SKÄMMAS utan vara STOLT och jag kan ha en

DOULA med vid förlossningen och …” men när John till slut följer med och träffar mvc-

Camilla blir hon ändå alldeles till sig.149 Eftersom slutet i romanen är något av en deus ex

machina blir det orelevant att diskutera på detaljnivå. Man får istället se till valet som helhet

där cirkusen representerar det rätta valet av vad det än må vara.

Även för Agnes i Små citroner gula är singelskapet något tillfälligt, att vara singel är att

vara ”ensam, ensam, ensam”.150 Hon ser inte på sig själv som en singeltyp: ”En singel var

någon som valt det själv, som tog för sig och inte satt hemma och väntade på att bli gift. Det

gjorde inte Agnes heller, väntade på att bli gift alltså, så illa var det inte, men hon gillade

tvåsamheten”.151 Agnes känns som den som trots ett bra yrke är den som främst blir till i

förhållande till andra. Oavsett om det är mer allmänt att bara mejsla ut Agnes konturer i

förhållande till andra eller ett litterär grepp mer medvetet för att visa på hennes beroende  så

blir intrycket att Agnes är en osjälvständig person som helst vill ingå i en traditionell

tvåsamhet. Agnes har nämligen definitivt egen smak när hon är singel eller i egenskap av sitt

yrke och trots bitvis dåligt självförtroende står hon upp för denna. Exempelvis när hon får

igenom sina idéer till både namn och inredning på restaurangen eller när hon säger vad hon

tycker om grannens musiksmak. När det kommer till privatlivet och Tobias låter hon istället

honom dominera totalt. Trots att Agnes avskyr en viss Lundelltavla låter hon Tobias hänga

upp den, när hon blir dumpad hamnar den under sängen men så fort Tobias kommer tillbaka

in i hennes liv en andra gång gör också Lundell det. Det tråkiga med denna roman är att

huvudpersonen egentligen inte utvecklas. Hon får ett nytt jobb och en ny pojkvän men

egentligen inte för att hon kommit till insikt utan mer för att hon haft tur och kommit över den

förra. Mycket av det som var fel mellan henne och Tobias uppfattas som hennes eget fel för

att hon tillät honom att behandla henne illa och det finns inget som tyder på att hon inte skulle

låta det ske igen. Istället tvingas hon hitta en man som är som ”en kastrerad katt: snäll och rar

och  menlös”.152

My är en fascinerande blandning av vad både män och kvinnor traditionellt anklagas

för. Hon är ”manlig” i det att hon inte vill ha ett förhållande utan bara letar efter älskarinnor

men ”kvinnlig” i det att hon inte kan hålla distansen när hon väl får omkull någon. Hon går

helt in i singelskapet och ser dess fördelar men tvingas på slutet erkänna att hon faktiskt vill

ha den närhet som ett förhållande ändå erbjuder.

                                                
149 Hamberg, Mossvikenfruar – Chansen, s. 147.
150 Ingemarsson, Små citroner gula, s. 56.
151 Ibid., s. 104.
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Agata står trygg i sitt förhållande med Teo men ser rationellt realistiskt på andras

problem när hon tänker att det kanske inte alls löser sig och att det inte nödvändigtvis finns

någon för alla. Dessa sätt att tänka kring ensamhet och tvåsamhet säger oss däremot att

normen är att alla ska ha någon.

I Evas överklassvärld är det enligt Väninnan hög status att vara gift. Eva själv har dock

svårt att över huvudtaget komma nära någon efter sin traumatiska uppväxt och dessutom

positionerar hon sig som den som ändå inte helt och hållet spelar efter reglerna. Att hon ändå

svarar ja när Oscar friar beror dels på att det ses som något suspekt att vara singel i

överklassen och dels på att eftersom hon ändå inte fått sitt livs stora kärlek så bryr hon sig inte.

Nu går hon ju inte igenom med bröllopet men hade Oscar varit en mer mesig man kunde hon

mycket väl gjort det bara för att passa in.

Sylvia utsätts för ett tillfälligt singelskap i Ett tal till min systers bröllop där hon vid ett

antal tillfällen lägger sig på rygg och blottar strupen för att mannen ska komma hem. De

gånger hon saknar honom mest är dock när det tekniska inte fungerar, när hon är sjuk eller när

hon behöver mer tid för jobbet – aldrig för att hon saknar närhet och kärlek. Vad säger

egentligen det om singelskap, förhållanden och familjelivet?

För att återkomma till diskussionen kring the male gaze så är den stora frågan där

huruvida den tillfälliga flykten från denna manliga blick är verklig eller bara en illusion. The

male gaze handlar om att tittandet är männens prerogativ medan det är kvinnors socialiserade

öde att bli tittade på. Detta är något som Laura Mulvey skriver om i Visual and Other

Pleasures med utgångspunkt i Hollywoodfilmen där the male gaze är särskilt tydligt eftersom

männen åtminstone förr hade total kontroll över detta medium. ”The determining male gaze

projects its fantasy onto the female figure, which is styled accordingly”.153 När mannen

formar kvinnan efter sina önskemål kallas det the male gaze och när kvinnan anpassar sig till

mannens blick kallas det to-be-looked-at-ness och speglar den samhällssituation hon befinner

sig i. Kvinnorna i chick-lit uppnår förvisso en tillfällig flykt från den manliga blicken men det

är bara en illusion eftersom hon själv iscensätter denna blick genom sin egen to-be-looked-at-

ness. Oavsett om det handlar om kvinnors skapande eller utseende uppstår en dubbelhet när

kvinnor kämpar för att återerövra laddade positioner. Att kvinnan skulle vara i kontroll över

representationen av sin kvinnlighet är således en paradox. Man skulle till exempel vid en

första anblick kunna tänka sig att Maria Bergman i På andra sidan Venus är i total kontroll

men ser man på det med detta perspektiv så är det mycket tydligt att spelet är på männens

                                                                                                                                                        
152 Ingemarsson, Små citroner gula, s. 166.
153 Laura Mulvey, Visual and Other Pleasures (Basingstoke: Macmillan, 1989), s. 19.
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villkor. Inte så att Maria arbetar för att behaga männens blick men hon anammar deras

maktsymboler och även om det är en skräddarsydd maktdräkt så är det den manliga kavajen

som ska fyllas. I Mossvikenfruar – Chansen erkänner Anki att hon definierat sig själv genom

sin man när hon säger att Peter ”har varit solen och jag har varit någon liten Neptunus eller

Pluto som kretsat runt honom”.154 Solen är mannen och även om Neptunus har en egen bana

så är den bestämd av solen. Ett av de få sätt en kvinna verkligen kan vara i kontroll är när hon

som Anki på slutet inser att hon alltid vill ha Steve bredvid sig: ”Inte för att jag skulle dö

annars. Inte för att livet är värdelöst annars. Utan för att jag vill det”.155 Att vilja vara med den

person man älskar men veta att man klarar sig själv är inte samma sak som att vilja bli chef

och sträva efter att uppnå detta på männens villkor. Men faktum är att ingen klarar sig undan

the male gaze. Även homosexuella My, som gjort ett ställningstagande genom att i huvudsak

omge sig med kvinnor, är uppvuxen i manssamhället. Det finns ingen väg runt the male gaze

eftersom även den vägen är en opposition mot densamma.

Går man över på den induktiva analysen så för På andra sidan Venus fram normen att

ytan är viktig, man är inte chef om man inte klär sig som en chef, maktdräkten måste vid alla

tillfällen vara oklanderlig. I förhållande till män visar den upp en kvinna som inte sitter och

väntar på att en man ska komma och rädda henne, hon köper själv en dyrare bostad, och när

en man väl dyker upp går hon ändå inte helt upp i honom utan fortsätter att leva sitt liv och

infogar honom som en komponent i det livet. Problemet att män har svårt att acceptera

framgångsrika kvinnor är inte ett spörsmål som Andersson bara tar en väg runt genom att göra

sig rolig på deras bekostnad, vilket kan vara fallet ibland, utan författaren låter Maria ta tjuren

vid hornen vid ett antal tillfällen och hon får argumentera för sin sak. Över lag reflekterar

Maria över hur hon beter sig, och hur hon tvingas bete sig, i förhållande till andra. Jag tycker

inte att På andra sidan Venus är en feministisk backlash utan jag tycker att det är något

positivt att den kallats bitch-lit som en bitsk parafras på chick-lit. Sedan tidigare har kvinnor

tagit tillbaka ordet bitch och låtit det stå för ’babe in total control of herself’ och nu vet vi att

boss kan betyda ’bitches of sweet success’.156 Det är bra att romanen behandlar flera

synvinklar av ämnet, men den lider istället lite av snuttifieringsproblematiken. Det vore bra

om det grävdes lite djupare i några frågor. Kanske är detta något Andersson sparar till de

andra två delarna i den planerade trilogin.

                                                
154 Hamberg, Mossvikenfruar – Chansen, s. 180.
155 Ibid., s. 278.
156 Andersson, På andra sidan Venus, s. 41.
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Å ena sidan har kvinnomisshandel inte i första hand med feminism att göra utan med

sjuka män. Å andra sidan kanske männen blir som de blir för att samhället strukturellt tillåter

dem att bli det. Om man ändå bortser från misshandels- och missbruksproblematiken kan man

lägga tyngdpunkten i en feministisk analys på de många och mycket bildliga sexscenerna som

inte tillför mycket annat än en förnedring av Sophie. Inte en enda sexscen kan egentligen

sägas spegla varken kärlek eller att kvinnan tar för sig på lika villkor för att hon gillar sex. De

känns bara desperata. Med Alex lägger hon sig ner och blottar strupen för att komma i rätt fas

i ett misshandelsförhållande, när hon som en löpande hynda springer från bord till bord och

ber om ”ett råskjut” vill hon bara bekräfta för sig själv att hon är på banan igen och värd att

älskas och med Albin handlar det också bara om djuriskt sex, aldrig om ömhet och känslor.

Men det är väl å andra sidan den typen av huvudpersoner som Drougge gärna skildrar.

I Små citroner gula tar Ingemarsson om inte ett helhetsgrepp så ändå en halvnelson på

de allmänt dåliga villkoren inom restaurangbranschen. Dåliga villkor i allmänhet brukar för

kvinnor betyda dåliga villkor i synnerhet. Agnes reflekterar bland annat över dåliga

arbetstider, svarta löner, alkohol som avstressare efter passen och de sexistiska tricks en ”bra”

servitris bör använda sig av för att maximera sin dricks.

Lodalens huvudperson My är uttalat ointresserad av feminismen då hon omgående

minglar vidare när ”diskussionen snabbt halkat från [hennes] favoritämne sex till tröttsam

radikalfeminism”.157 Romanen däremot kommer in på kvinnofrågor via den grundliga

behandlingen av homosexuellas många problemområden i samhället. Bland annat diskuteras

våldtäktsmän som går fria för att tjejen varit berusad och att var femte kvinna i Sverige aldrig

har upplevt orgasm vid samlag. Och jo, det senare kan faktiskt ses som en kvinnofråga då

frånvaron av orgasm kan ses som ett symptom på större problem i samhället. Exempelvis hur

överexponeringen av pornografi och sex i media ger en felaktig bild av kvinnors sexualitet,

och att kvinnor generellt är dåliga på att ta plats oavsett om det gäller att tala om hur de vill ha

sina ägg kokta eller hur de vill ha det i sängen.

Agata tvingas tackla frågor om hur man balanserar barn med karriär och det dessutom i

en bransch som beskrivs som att ”[n]yhetsarbetet är en man, och tidningen som helhet är en

gubbe”.158 Agata och Teo är överens om att dela på barnledigheten men Agata kan inte låta bli

att tänka att ”på jobbet kommer jag räknas som död” efter tio månaders mammaledighet.159

                                                
157 Lodalen, Smulklubbens skamlösa systrar, s. 38f.
158 Olsson, Gravidchock! Reporter erkänner, s. 117.
159 Ibid., s. 106.
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Diskussionen kring barn och karriär är sammantaget ganska genomlysande men är så utspädd

i romanens intrig att den riskerar att komma bort.

Har kritikerna då rätt, är svensk chick-lit en feministisk backlash? På andra sidan Venus

är definitivt inte det, Andersson parerar skickligt alla fällor och tar inga genvägar. Varken

Mossvikenfruar – Chansen eller Små citroner gula är på något sätt bra förebilder i annat än att

huvudpersonerna råkar hamna rätt på slutet men å andra sidan har de inte något uttalat syfte

att visa upp idealkvinnor. De kan istället verka genom att läsaren inte vill identifiera sig med

Anki eller Agnes och börjar se över sin egen situation. Smulklubbens skamlösa systrar arbetar

på en mer offentlig nivå och uppmanar om något till politisk aktivitet. Skugge och Olsson är

föga överraskande de två som utöver Andersson har en mer synlig diskussion kring

kvinnofrågor. Jag kan på goda grunder misstänka att kvinnofrågorna var än mer framträdande

i Olssons ursprungliga manus eftersom Agatas spännande arbete i Gravidchock! Reporter

erkänner fick en utökad roll efter förläggarens önskemål. Rudberg gör vissa försök, framför

allt i Väninnan som är en lysande skildring av överklassen, men i o.s.a. känns det mest som

rekvisita.

Internationell jämförelse

Hur står sig då svensk chick-lit mot den internationella som beskrivs i Ferriss & Youngs

Chick Lit: The New Woman’s Fiction? Mycket bra skulle man kunna säga. Trots att Ferriss &

Young vill få fram att chick-lit är en bred och varierad genre med dess olika

utvecklingsgrenar så blir ändå egenskaperna den visar på väldigt likriktade och

schablonmässiga. Huvudpersonen ska vara si och ha så och så många vänner som är på det

här sättet etcetera etcetera. Svensk chick-lit kan vid en närmare granskning inte klämmas in i

den mallen, därtill är den alltför diversifierad. Med vissa mindre justeringar stämmer

kategorierna i arbetsdefinitionen men dess egenskaper måste i stora delar skrivas om. De bitar

som främst visat stora skillnader är huvudpersonens sociala nätverk i form av

väninnefamiljen, de tämligen stadigvarande livsomständigheterna samt den självkritiska

humorn. Att alltid ha en väninnekrets tillhands redo att rycka in vid minsta kris tycks inte alls

vara en självklarhet i den svenska varianten, snarare ett undantag, och även civilstatus är

något som inte låter sig likriktas i en definition. Den självkritiska humorn däremot är självklar

i flertalet romaner men utesluter inte på något sätt till exempel På andra sidan Venus, som

inte alls uppvisar denna egenskap, från genren.
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Definition av svensk chick-lit

Kärnkategorin svensk chick-lit skulle efter analysen kunna definieras med följande kategorier

och egenskaper:

Chick-lit skildrar en eller flera subjektiva samtida världar. Huvudpersonens
sociala nätverk och tämligen stadigvarande livsomständigheter är både
bakgrund till och del av hennes kamp med sin generations stora utmaningar.
Detta samt vardagens alla små bestyr framställs med en skarp samtidsblick och
ofta med någon typ av humor.

Romanerna handlar om och uttrycker huvudpersonens/huvudpersonernas syn på händelserna

och omgivningen. En stor del av utgivningen är skriven i första person singularis. Detta

skapar förutom det subjektiva uttrycket en känsla av autenticitet åt berättelsen, dels genom att

formen för läsaren nära huvudpersonen och dels genom dess koppling till andra populära

genrer som memoarer och självbiografier.

Andra viktiga och vanligt förekommande element förutom dagboksformen är sms,

e-mail, telefonsamtal, brev, listor och stream-of-consciousness.

I chick-lit låter författaren sällan männen komma till tals; detta är ett forum av kvinnor,

om kvinnor, för kvinnor.

Huvudpersonens sociala nätverk kan vara allt från väl utbyggt som med

väninnefamiljen i dess internationella motsvarighet, till tämligen påvert med mycket ensamma

individer.

Den typiska protagonisten i chick-lit är inte perfekt utan bristfällig för att på en gång

både framkalla läsarnas medkänsla och identifikation. Vidare står andra kvinnor ofta för

konkurrens, man är antingen väninnor eller fiender, något mellanting förekommer sällan.

Då det finns en Han med stort H är Han den som älskar henne för den hon är, med fel

och brister.

Familjen däremot är allt som oftast dysfunktionell på olika vis, främst genom att

medlemmarna helt enkelt inte kommunicerar med varandra.

De tämligen stadigvarande livsomständigheterna kan sägas bestå av den huvudpersonen

är på pappret: civilstånd, vilken miljö hon rör sig i på fritiden och på jobbet, boende,

sysselsättning, ålder, vilken socialklass hon tillhör och eventuella klassresor inom samtliga

kategorier. Dessa omständigheter är katalysatorn för vilka stora utmaningar hon tvingas

tampas med.

Allt som oftast befinner sig huvudpersonen om inte i en akut krissituation så ändå

kämpande med stora livsfrågor, drömmar och önskningar.



65

Huvudpersonerna kämpar bland annat med sin identitet/självbild, sina yrkesval och

arbetsförhållanden, hur man ska uppfostra barn i den här världen och de funderar självfallet

över kärleken.

Vardagens alla små bestyr innefattar allt från städning, matlagning, shopping och

festande till vad man pratar med väninnorna om. Här ryms populärkulturella koder men även

telefonsamtal och söndagsmiddagar med familjen.

Detta skildras med skarp samtidsblick och allt som oftast även med någon typ av humor

som har kapacitet att lyfta fram allvaret i ljuset och avväpna det.



66

VILKA PRINCIPER UTGÅR  BIBLIOTEKEN FRÅN VID INKÖP AV

SVENSK CHICK-LIT?

Enligt Peter Axelsson som är redaktör för Biblioteksplaner – en idéskrift finns det tre viktiga

dokument varje biblioteksplan bör utgå ifrån: Unescos folkbiblioteksmanifest, Unescos

skolbiblioteksmanifest och bibliotekslagen. En biblioteksplan är en möjlighet att formulera en

lokal och regional bibliotekspolitik och bör kunna ge viss inköpsvägledning. Unescos

folkbiblioteksmanifest, bibliotekslagen och Umeå kommuns biblioteksplan finns i sin helhet

som bilagor 1-3. Några utdrag från folkbiblioteksmanifestet som kan verka meningsfulla i

sammanhanget är till exempel ”[k]valitet […] skall tjäna som grundläggande princip” och

”[s]amlingarna skall spegla tidsanda och samhällsutveckling men skall också tjäna som minne

för mänsklig strävan och fantasi”.160 Vidare ska folkbibliotekens samlingar ”inte vara föremål

för någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller för kommersiella

påtryckningar”. Man ska också ”[v]ara öppna för alla konstnärliga uttrycksformer”.161 Här

finns alltså ett antal uppmaningar till att vara frimodig i sina val men att man alltid ska ha

kvalitet som grundläggande princip. För att säkerställa denna kvalitet menar man att

”[g]rundutbildning och fortbildning för bibliotekarier är en förutsättning”.162 Bibliotekslagen

är mycket allmänt hållen och berör inte på för denna uppsats syfte ett meningsfullt sätt frågor

om samlingarna. Även Umeå kommuns biblioteksplan är tämligen allmänt hållen men nämner

att ”[b]ibliotekens informationskällor ska ha stor variation och hålla hög kvalitet”.163

Den ena biten handlar således om själva samlingarna. En annan aspekt är den Peter

Almerud skriver om i Biblioteksplaner – från bibliotekslag till biblioteksplan där han

uppmärksammar bibliotekens atmosfär:

Att ha tillgång till ett  bibliotek handlar för den enskilda individen också om en
känsla av vem biblioteket egentligen är till för. Även om den andel av
befolkningen som använder biblioteken är hög finns det många som inte besöker
biblioteken eftersom de känner sig främmande inför dem. Det finns en mental
tröskel, som ibland är väldigt hög. Biblioteket är i mångas ögon ett finrum, inte ett
vardagsrum. De som ser biblioteket på det sättet tillhör ofta grupper, som har kort
utbildning och aldrig läser böcker.164

                                                
160 Peter Axelsson, red., Biblioteksplaner – en idéskrift (Stockholm: Svensk Biblioteksförening, 2001), s. 72.
161 Ibid., s. 73.
162 Ibid., s. 74.
163 Umeå kommun, ”Biblioteksplan”, http://www.umea.se/omkommunen/kommunorganisation/kulturforvaltning/
verksamheter/bibliotek/biblioteksplan.4.4830d5b10bd165124780001508.html, 2007.04.18.
164 Peter Almerud, Biblioteksplaner – från bibliotekslag till biblioteksplan (Stockholm: Svensk
Biblioteksförening, 2005), s. 18.
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Detta att biblioteken av många ses som ett finrum och inte ett vardagsrum hänger må hända

samman med de rynkade näsor och fnysningar jag skrev om inledningsvis. Biblioteken har

kommit att uppfattas som en plats för akademiker och de finsmakare som orkar plöja

tegelstenar som Dostojevskijs Brott och straff, Homeros Iliaden och Odysséen och Dantes

Den gudomliga komedin. Jag råkade till och med snubbla över just den uppfattningen i en

blogg där personen skriver: ”Jag skäms en aning för att stå vid hyllan med sci-fi och fantasy-

litteratur på biblioteket med sina glättiga omslag. Av någon anledningen är det inpräntat i mig

att den hyllan har en aura av omogen litteratur och dålig kvalitet”.165

Unesco ser biblioteken som en förutsättning för grundläggande mänskliga värden som

frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling och deltagande i utvecklingen av demokratin.

En nyckelfras i inköpssammanhang är att folkbiblioteken är en grundförutsättning för ”ett

livslångt lärande [och] självständigt ställningstagande”.166 Detta visar på en litteratursyn och

en människosyn som fostrande och bildande. En naturlig följdfråga blir då om det ska vara

bibliotekariens uppgift att avgöra vad medborgarna ska ta ställning till. Självfallet har biblioteken

en begränsad budget för inköp och måste göra gränsdragningar men detta kvalitetsbegrepp som

nämns definieras aldrig, ingår inte i de utbildningar som står till buds i Sverige167 och blir således

godtyckligt. Faktum är att det inte ens definieras i de riktlinjer bibliotekarierna i Umeå kommun

har att utgå ifrån vid medieurvalet – ett dokument antaget 1983.02.14. Där kan man bland

annat läsa följande:

[Umeå stadsbiblioteks] huvuduppgift är, att […] ge […] tillgång till material för
information, studier, konstnärlig upplevelse och förströelse. […]  Biblioteket skall
tillhandahålla ett kvalitetsmässigt värdefullt mediabestånd och på så sätt ge
alternativ till massmediautbudet. Biblioteket skall ta hänsyn till aktualitet och
efterfrågan inom ramen för de allmänna riktlinjerna.

Specifikt om skönlitteratur står följande korta rader:

Biblioteket skall aktivt välja i det utbud som finns tillgängligt på marknaden med
litterär och språklig kvalitet som grundläggande urvalskriterium.
Biblioteket skall tillhandahålla ett rikt och varierat bestånd av skönlitteratur […].
Biblioteket har ett speciellt ansvar för att hålla ett brett och representativt urval av
den svenska skönlitteraturen tillgänglig.168

De allra flesta kan vara någorlunda överens om vad kvalitet gällande skosnören är för något

                                                
165 Mattias Wirf,  ”Bildgalleri med blogg”, inlägg 2005.08.17, 2007.04.18.
166 Axelsson, red., Biblioteksplaner – en idéskrift, s. 72.
167 De flesta utbildningarna kräver förkunskaper i form av olika antal avverkade högskolepoäng men dessa kan
lika gärna vara praktisk fysik som litteraturvetenskap.
168 ”Övergripande mål för biblioteksverksamheten i Umeå kommun”, antaget 1983.02.14.



68

men vad är kvalitet i kulturen och är det ett statiskt eller ett dynamiskt begrepp? Vilken

betydelse har den subjektiva bedömningen? Ligger kvaliteten i förhållandet mellan objektet

och mottagaren eller är det något immanent i objektet? Vilken roll spelar kultureliten och

kulturvärlden? Finns det ekonomiska aspekter av kvalitet? Är det filosofiska värden som är

kvalitet? Frågorna är många och det finns minst lika många skolor att välja mellan i svaren.

En viktig formulering i Umeå kommuns övergripande mål för biblioteksverksamheten är att

”[b]iblioteket ska sträva efter att nå så många av kommuninnevånarna som möjligt oavsett

bostadsort, ålder, yrke, utbildning, ekonomiska villkor, nationalitet o s v”.169 Horace Engdahl

skriver i en artikel på Sydsvenskan.se att ”[e]n flera hundra år gammal ordning förutsätter –

eller förutsatte – att konsternas mest kvalificerade skapelser fordrar en kvalificerad, ’bildad’

publik”.170 Är det således den allmängiltiga klassiska estetiken man syftar på när man

använder begreppet kvalitet bildar det ihop med strävan att nå så många kommuninnevånare

som möjligt en paradox. Den paradoxen brukar kallas folkbildning.

Även om det inte är något egentligt problem idag då det mesta faktiskt köps in till

biblioteken, så är det ett principiellt problem och jag menar att detta är en fråga som bör

diskuteras och behandlas kontinuerligt. Jag tvivlar inte alls på att dessa frågor diskuteras på

fikaraster, pass och inköpsmöten men anser att riktlinjer för inköp även bör finnas

dokumenterat på ett mer genomgripande sätt.

Utöver rena styrdokument använder sig biblioteken även av lånestatistik och

recensioner i BTJ-häftet och andra medier som exempelvis Dagens Nyheter som

inköpsvägledning. Jag ska därför titta närmare på dessa tre kanaler till information när det

gäller just svensk chick-lit.

Den största delen av skönlitteraturen lånas på trettio dagar och kan således ifall varje

låntagare utnyttjar hela sin lånetid och lämnar tillbaka i tid lånas ut maximalt tolv gånger per

år. Nyinköpa böcker som är mycket populära lånas ut på så kallat snabblån vilket är fjorton

dagar och ger 24 lån per år. Nyutkomna populära författare har ofta långa köer och köps då in

i flera exemplar. I skrivande stund är det till exempel fyrtio personer i kö på Stieg Larssons

Luftslottet som sprängdes på Stadsbiblioteket i Umeå. Med fem exemplar beställda och

snabblån torde den sista i kön få den om cirka fyra månader om alla lämnar tillbaka i tid. Att

tänka på är också sommarlånen som gäller från 1 juni och är upp till två månader, beroende på

när man lånar dem för att sprida återlämningsdatumet. Jag har dragit statistik manuellt på

samtliga titlar i urvalet samt Lodalens uppföljare Trekant och Rudbergs Väninnan som jag

                                                
169 ”Övergripande mål för biblioteksverksamheten i Umeå kommun”.
170 Horace Engdahl, ”Högkultur som subkultur?” http://sydsvenskan.se/kultur/article150950.ece, 2007.04.18.
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skriver en del om i analysen. Jag har undersökt vilka bibliotek i regionen som köpt in titlarna,

hur många exemplar de köpt, när det är inköpt och hur många gånger de lånats ut. Jag har

sedan räknat ut antal utlån per år genom att dividera antal utlån med antalet månader sedan

inköp, inklusive inköpsmånad samt fram till februari i år. För nya titlar som ännu inte funnits i

bestånden ett helt år gäller givetvis att då utlån per år överstiger antalet totala utlån är siffran

hypotetisk eller potentiell om man så vill. Ersboda, Grubbe, Holmsund, Hörnefors, Mariehem,

Obbola, Sävar, Teg, Umedalen och Ålidhem är filialbibliotek i Umeå medan Bjurholm,

Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs är mindre samhällen längs E4an och i inlandet.

Se statistiken i sin helhet som bilaga 4.

Alla titlar utom Väninnan finns på Umeå stadsbibliotek. Däremot har de Denise

Rudbergs övriga verk och o.s.a. som ingår i urvalet har bra utlåningsstatistik på sina två

exemplar med vardera sjutton och femton utlån per år. Rudberg är den författare tillsammans

med Mian Lodalen som är lägst representerad på biblioteken. Utöver Stadsbiblioteket är det

bara Robertsfors som köpt in o.s.a. och Väninnan finns bara på sex av de sjutton bibliotek jag

har kollat upp. Smulklubbens skamlösa systrar finns endast på två bibliotek och uppföljaren

Trekant på fyra, trots att majoriteten av exemplaren ligger på mellan tretton och sexton utlån

per år. Elisabeth Anderssons På andra sidan Venus har köpts in av fem bibliotek och varit i

princip konstant utlånade sedan de ställdes upp i hyllorna i september eller oktober i höstas.

Övriga titlar finns på, om inte alla så, flertalet biblioteken i regionen. De som är mer

restriktiva än andra när det gäller svensk chick-lit är Umedalen, Bjurholm och Vännäsby med

endast fyra titlar vardera samt Vännäs med fem titlar. Flest titlar har Ålidhem med tio samt

Teg och Vindeln med nio, övriga ligger däremellan. Med undantag av stadsbiblioteket som

alltså har alla titlar utom en. Generellt sett så är det högre utlån på stadsbiblioteket än de övriga

biblioteken. Något att ta med i beräkningen när man läser statistiken är att antalet utlån sannolikt

sjunker ju äldre titeln är, något som inte syns här. Det är rimligt att anta att Stjärnor utan

svindel och Andra sidan Alex som har tio år på nacken hade en högre siffra för några år sedan

men att den nu sjunker undan för undan även om de är tillräckligt populära för inte gallras.

Vad som räknas som bra utlåningsstatistik är svårt att svara på och beror på faktorer som

genre, hur mycket författarens syns i media och ifall författaren kommer ut med nya böcker.

Just för att chick-lit har dåligt rykte ville jag främst kolla på hur genren mottagits i

Dagens Nyheter som av många anses vara mer finkulturell än andra dagstidningar. Det första

man kan konstatera är att de inte ens recenserat samtliga titlar. Av de jag analyserat ovan finns

Andra sidan Alex, Mossvikenfruar – Chansen, Gravidchock! Reporter erkänner och Ett tal till

min systers bröllop recenserade samt en kortrecension av Smulklubbens skamlösa systrar. För
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att få en bredare bild av hur svensk chick-lit mottages i pressen har jag därför även tittat på ett

antal slumpvis utvalda recensioner i en handfull andra dagstidningar. Det andra man kan

konstatera är att både BTJ-häftets inköpsvägledning och de flesta recensioner visar sig

använda minst lika många klyschor som den chick-lit den säger sig recensera.

Om På andra sidan Venus skriver Expressen att ”Andersson manövrerar schabloner och

personer exekutivt och i hyfsat tempo: lagom karriär, lagom kärlek, lagom brott” men att det

”varken är vidare bitchigt eller litterärt”.171 I BTJ-häftet däremot kan man läsa att Andersson

använder ett klart språk med vilket hon ”skapat en realistisk och underhållande roman som

håller en hög standard inom genren”.172 I min analys ovan visar jag snarare på det omvända

och ställer mig mycket frågande till Brackmanns läsning. Själva formuleringen och det att

generalisera en hel genre tyder på att uttalandet snarare bygger på fördomar än en seriös

analys av boken.

Om Andra sidan Alex går meningarna brett isär. BTJ-häftets lektör ställer sig positiv

med ord som att ”[d]et är rakt och naket skrivet och det pulserar och vibrerar av lust,

desperation och eufori. Texten är fullpumpad med ord och uttryck typiska för 90-talet som

vräks över sidorna med ofantlig energi”.173 Aftonbladet håller med och fortsätter med att

skriva att romanen är ”skriven av en mycket medveten författare” och att den ”skär rakt in i

samtidens hjärta”.174 Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet anser dock att vi redan läst

historien i skvallerpressen och att romanen känns som ”ett 400-sidigt skvallerreportage med

medföljande ordbok till medievärldens säregna och stillösa jargong”.175 Nina Björk anser för

Dagens Nyheters räkning att ”ingenting får tid att utvecklas” och att ”[o]m ett antal år kan

möjligtvis ungdomsforskare och sociologer ha glädje av denna nya unga litteratur som lever

på en allians mellan skvallerpress, kändisuppgifter och fiktionalisering – men knappas en

romanläsare”.176 Aftonbladets recensent ansåg att nyckelromanseffekten var ”lika oundviklig

som ointressant” eftersom berättelsen klarar av att hålla ihop inom sina egna ramar. För den

oinvigde, och framför allt såhär tio år efteråt, är det oväsentligt huruvida romanens figurer har

verkliga förebilder eller inte.

Av Mossvikenfruar – Chansen har BTJ-häftet uppfattat att det är en ”mild parodi på

vanliga romantikböcker” och sammanfattar den som ”trevlig, lagom ironisk förströelse”.177

                                                
171 Nina Lekander, ”She office” Expressen 2006.03.08.
172 Malena Brackmann, BTJ-häftet, samtliga titlar är sökta i Media Direkt under mars 2007.
173 Sandra Bonassi, BTJ-häftet, samtliga titlar är sökta i Media Direkt under mars 2007.
174 Åsa Moberg, ”Unni Drougge – sedd från andra sidan” Aftonbladet 1996.12.03.
175 Cristine Sarrimo, ”’Soffist’ ger ut skvaller som roman” Svenska Dagbladet 1996.10.09.
176 Björk, ”Gatusmart och ytligt kittlande”.
177 Annika Johansson, BTJ-häftet, samtliga titlar är sökta i Media Direkt under mars 2007.
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Dagens Nyheter tar en annan väg och menar att ”den svenska deckarens ketchupeffekt nått

också utgivningen av plagiat på framför allt brittiska underhållningssuccéer”.178

I min analys av Små citroner gula  kan man ana sig till min ståndpunkt att Kajsa

Ingemarsson behärskar det litterära men inte själva berättelsen och det är ungefär vad man

kan tänka sig att BTJ-lektören vill ha sagt med följande ord:

[läsandet] ger lite av samma kick som att se en typisk Hollywoodfilm vilken inte
viker en tum från det dramaturgiska regelverket. Berättelsen […] bjuder inga
överraskningar, men förutsägbarheten har en förmåga att driva läsningen för att få
aningarna bekräftade. Visst finns det en poäng i att hela tiden ligga steget före
huvudpersonen när man förstår det som så övertydligt antyds, men det medför
även en förlorad respekt: kan man vara så korkad?179

Medan hon anser att det resulterar i en ”charmig banalitet” blir jag dock mest irriterad.

Expressens recensent anser att Kajsa Ingemarsson är ”okej” medan Karina Johansson för

Nerikes Allehanda är i det närmsta lyrisk. Hon skriver saker som att Små citroner gula är ”en

’typ trettiobok’ fast med djup” och att Ingemarsson ”tar historien lite längre”. Hon menar att

Ingemarsson ”ger sina karaktärer värme och liv genom att de är så lätta att identifiera sig med.

Och det är underbart” och att ”[h]on har ett behagligt språk som är en ren avkoppling att ta del

av”. Hon medger dock att Små citroner gula är ”hårfint tunnare i sitt innehåll” än

Ingemarssons tidigare romaner men att den ”kritiken ska […] sättas i proportion till den brist

på djup som vanligtvis finns i denna bokgenre”.180 Återigen möter vi alltså en recensent som

känner sig tvingad att jämföra boken med en hel genre.

BTJ-lektörens text om Smulklubbens skamlösa systrar är mest deskriptiv där hon menar

att boken är en ”generationsroman för stockholmsflator i en slängig stil med många skämt och

ett jättetempo”. Hon anser däremot att Lodalen skulle ha ”strukit några av alla vitsar,

anekdoter och liknelser” hon använder sig av.181 Kortrecensionen i Dagens Nyheter går ut på

att romanen är ”låg-lågbudget” samt ”snabbläst och kul, i alla fall om man gillar

slapstickprosa och bakfyllehumor”.182 Något mer nyanserade är övriga dagstidningar som

ägnar romanen mer uppmärksamhet. Aftonbladet skriver att det är humorn som ”tilltalar mest”

och recensenten är ”svag inför den rika arsenal av nybildade ord och alternativa stavningar

som romanen rymmer”. Hon skriver vidare att romanen är ”långt ifrån […] enkelbottnad”, att

den ”osar av klasskänsla och en stor portion vardagsfeminism” men att ”[n]u och då slirar

                                                
178 Ulrika Milles, ”Förortsflykt i sammetsrött” Dagens Nyheter 2005.08.19.
179 Rebecca Kjellberg, BTJ-häftet, samtliga titlar är sökta i Media Direkt under mars 2007.
180 Karina Johansson, ”Litteratur Kajsa Ingemarsson” Nerikes Allehanda 2004.10.05.
181 Sara Villius, BTJ-häftet, samtliga titlar är sökta i Media Direkt under mars 2007.
182 Matthis, ”Smulklubbens skamlösa systrar”.
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romantonen iväg och My låter som en folkbildande RFSL-informatör.183 Göteborgs-Postens

recensent anser att ”[s]om roman är boken ynklig” men menar att det inte spelar någon roll

eftersom Lodalen ju inte försöker tävla med Kerstin Ekman eller dito Thorvall.184

Gravidchock! Reporter erkänner beskrivs som en underhållningsroman i BTJ-häftet.

”Belinda Olsson skriver slängig vardagssvenska på gränsen till talspråk, och hon gör Agata

till en rätt duktig reporter men en självisk och omogen kvinna. Figuren är lite väl osympatisk

ibland, men boken roar ändå”.185 Den korta texten är inte så mycket inköpsvägledning utan

snarare ett subjektivt referat. Dagens Nyheter anser att det inte finns någon ”konflikt som

texten tar på allvar i sin rusning framåt med minsta möjliga motstånd”.186 Kanske skulle man

här kunna återanvända Nina Björks ord att ”ingenting får tid att utvecklas”. Expressens

recensent förefaller kluven för å ena sidan skriver hon att ”Gravidchocken har faktiskt nästan

allt för att flyga från bokpallarna. Jag menar det som uppriktigt beröm” men å andra sidan

menar hon att Belinda Olsson inte riskerar särskilt mycket. ”Berättelsen puttar på”. Inte heller

denna recensent kan undanhålla sig från att jämföra romanen med genren i sin helhet med

orden ”framför allt språket är bättre och rappare än hos vissa plågsamma genrekollegor”.187

Denna roman är den enda i urvalet som även recenserats av en man, i övrigt är samtliga

recensenter i både BTJ-häftet och dagstidningarna kvinnor. Björn Wiman skriver en lång text

där han jämför Olsson med bland annat Liza Marklund, Håkan Nesser och Ulf Lundell och

kommer fram till att det är en ”rått romantisk komedi, en både busig och bussig bok som jag

föreställer mig att det är svårt att inte tycka om”. Han känns som den enda recensenten som

föreställer sig en läsare när han utför sin recension, kanske just för att han är en man som

recenserar en typisk kvinnogenre. Wiman skriver att ”[h]antverksskickligheten syns i ’mixen’,

den som redaktionschefen Janne hela tiden tjatar om i Gravidchock!: blandningen av

underhållning och hårda nyheter – i bästa fall genomförd med briljans, bildning, självironi.

Belinda Olsson har fattat det där. Magar är mjuka, hantverkare hårda. Bra mix”.188

Rudbergs o.s.a. är enligt BTJ-häftet en ”lättläst bok med ett enormt driv. Den är fylld av

detaljer, som vad huvudpersonen äter, vilka märken deras kläder har och hur våningarna de

bor i är inredda. Ibland tappar dock historien tempo, som i beskrivningen av Evas

avvänjningstid”.189 Rudbergs romaner är överhuvudtaget inte särskilt flitigt recenserade i

                                                
183 Hanna Hallgren, ”Snytingar underifrån - … och flator inifrån” Aftonbladet 2003.03.19.
184 Amelie Björck, ”Lesbisk Arne Anka i dammen” Göteborgs-Posten 2003.03.18.
185 Annika Johansson, BTJ-häftet, samtliga titlar är sökta i Media Direkt under mars 2007.
186 Ulrika Milles, ”Babylycka” Knappast på en tidningsredaktion” Dagens Nyheter 2006.03.08.
187 Isobel Hadley Kamptz, ”Agatflicka” Expressen 2006.03.08.
188 Björn Wiman, ”Busigt, bussigt, rått” Aftonbladet 2006.03.09.
189 Sara Villius, BTJ-häftet, samtliga titlar är sökta i Media Direkt under mars 2007.
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dagspressen men Nerikes Allehandas recensent skriver att hon ”anser att denna genre har en

viktig förströelsefunktion att fylla” men att ”[o]nödigt mycket av utrymmet i berättelsen går åt

till att betona att bokens karaktär hör hemma i överklassen”.190

Vad Dagens Nyheters recensent tycker om Ett tal till min systers bröllop har jag redan

visat på i den feministiska analysen. Intressant här blir istället att medan BTJ-lektören anser

att ”den stora behållningen blir […] den stressade småbarnsmammans stockholmsvardag”191

så tycker Svenska Dagbladets dito att ”det är värt att ha överseende med de mer snabbskrivna

partierna om barnbajs och bröllops- och kärlekstrubbel för att få ta del av diskussionen om hur

lite som ändå hänt med jämställdheten sedan 60- och 70-talet”. Hon uppskattar partierna där

Sylvia Svensson samtalar med framför allt sin namne Sylvia Plath ”över tids- och

landsgränser”, att de ”blir biktmödrar och eländessystrar” och anser att ”Linda Skugge är mer

Susan Faludi än Marian Keyes”.192

Går man genom de refererade recensionerna lägger man snart märke till att BTJ-häftet

som är bibliotekens främsta redskap för inköpsvägledning är tämligen veka i sina texter

medan Dagens Nyheter lever upp till sitt rykte och endast undantagsvis har något positivt att

säga. Övriga dagstidningar är mer varierade men förkastar sällan någonting utan säger i så fall

hellre att det är okej.

Ska man koppla ihop resultaten av både utlåningsstatistiken och genomgången av

recensionerna med min analys så kan man se att det är just Andersson och Rudberg som visat

sig ha hantverksmässiga problem som inte heller köpts in i särskilt hög grad, tillsammans med

Lodalens ”slapstickprosa” för att återanvända Dagens Nyheters ord. Recensenterna däremot är

så oeniga att jämförelser är svåra att genomföra. Det är fascinerande att samma bok kan

resultera i så diametralt olika omdömen beroende på i vilket forum den behandlas. Däremot

förvånar det inte alls att tre av recensenterna inte kan undanhålla sig från att behandla inte

bara romanen utan hela genren i sin text.

                                                
190 Karina Johansson, ”Litteratur Denise Rudberg” Nerikes Allehanda 2003.12.10.
191 Maria Neij, BTJ-häftet, samtliga titlar är sökta i Media Direkt under mars 2007.
192 Claesson, ”Skugges dröm är människan”.
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SLUTDISKUSSION

Mina syften med denna uppsats har varit flera. Dels att genomföra en undersökande

genrediskussion av svensk chick-lit i stort där jag velat svara på vad jag uppfattat är den

huvudsakliga kritiken av genren. Huvudfrågan har därmed varit att ta reda på om den är

intressant, men också om den har några litterära kvaliteter och om den är en feministisk

backlash. Jag har även velat ta fram en definition av svensk chick-lit samt empiriskt grundad

teori ur det material jag arbetat med. Min avsikt är att detta arbete sedan kan verka som

förebild för andra utredningar av nya och marginaliserade genrer. Jag har också velat

undersöka vilka principer biblioteken, här representerade av Umeåregionens bibliotek, utgår

från vid inköp av skönlitteratur i stort och chick-lit i synnerhet.

Den metod för diskussioner av tämligen nya genrer som jag förespråkar grundar sig på

Grounded Theory vilket är en induktiv metod där forskaren först urskiljer laddningar eller

meningar ur det studerade materialet för att sedan dela in dessa i kategorier som bildar en

definition. Varje kategori beskrivs sedan vidare med ett antal egenskaper som eventuellt kan

förekomma i texterna. I mitt fall utgick jag både från amerikansk tidigare forskning och

applicerade den deduktivt på materialet samtidigt som jag gick in förutsättningslöst och

urskiljde meningar induktivt ur materialet. På så sätt fick jag även fram skillnaderna mellan

internationell och svensk chick-lit.

Mitt huvudfokus har varit på de fiktiva texterna, dels för att det är en förutsättning att ha

både bred och god kännedom om de faktiska texterna som definitionen syftar till och dels för

att kunna genomföra en så genomlysande genrediskussion som möjligt. Jag anser inte att jag

hade kunnat ge en rättvis bild av genren genom att endast närläsa tre eller fyra av romanerna i

urvalet. Helst hade jag velat närläsa alla.

Så här i slutet av arbetet har jag även funnit ett antal nyutkomna titlar som eventuellt

skulle platsa i urvalet. Det handlar om Jenny Leebs Grevgatan 22 och Jenny Jägerfelds Hål i

huvudet som både gavs ut i augusti 2006 och Sisela Lindbloms De skamlösa som kom i mars i år.

Är då svensk chick-lit intressant? Självklart. Även fiktion har något att säga om

samhället den uppkommer i och känslan efter att ha läst hela urvalet är dessutom att svensk

chick-lit är mer realistiskt förankrad än dess internationella föregångare. Normaliteten är tema

i flera av romanerna. Hamberg gör en stilstudie av medelmåttan och Skugge av

småbarnsmamman. Intressant var i allra högsta grad också att upptäcka att hälften av

huvudpersonerna dras med tvivel på sig själva, och då inte gällande vikten som för Bridget

Jones. Det är istället just de tvivel som jag hört många av mina vänner själva uttrycka, att man

är en bluff som är på väg att avslöjas. Agnes, Maria, Sophie och My lider alla av detta
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fenomen trots, eller kanske just på grund av, att de utåt har det ganska bra: hovmästare,

redaktionschef, art director och frilansjournalist. Och det är här jag har identifierat en av vår

generations stora utmaningar, att övertyga kvinnor att de duger som de är och att de är fullt

kapabla att göra ett bra jobb oavsett vad det gäller. Kanske hänger det ihop med Thomas

Ziehes teorier om den sociokulturella friställningen som leder till prestationsångest. I detta

urval får frågor om drömmar och önskningar förvånande nog inte särskilt stort utrymme men

det skulle vara intressant att läsa om dessa frågor som huvudtema till en roman.

Att chick-lits samtliga hjältinnor bor i vår huvudstad är inget anmärkningsvärt. Inte

heller att hälften av dem ursprungligen kommer någon annanstans ifrån. Kanske är det

snäppet mer intressant att läsa om de senare eftersom dess författare i större utsträckning

förstår att dra poänger av det att växa upp som ger en tydligare bild av huvudpersonen. Det är

något som till exempel Skugge också skulle kunna göra, men inte gör. Sylvia får vi följa här

och nu i fyrtio dagar medan till exempel Olsson förankrar Agata bakåt i både tid och rum.

Frigörelseprocessen blir tydligare när man flyttar rent geografiskt även om processen kan vara

precis lika stor och intressant om man stannar kvar där man är född, oavsett om det är på

landet eller i storstaden. I svensk chick-lit skulle jag vilja läsa mer om dels romanpersoner

som både bor i och har ett förflutet i Stockholm och dels någon som bor någon helt

annanstans. Kanske i Malmö eller varför inte i Umeå?

Familjen tar upp plats i flera av romanerna men inte som den där dysfunktionella

familjen som brittiska hjältinnor måste förhålla sig till som en genant olägenhet som ska

generera roliga situationer utan för att visa på hur samhället och huvudpersonen utvecklats

och utvecklas. Flera av huvudpersonerna gör en poäng av att jämställdhet i hemmet inte var

något som slagit igenom när de var barn och att det är svårt att lära gamla hundar att sitta.

Fruarna är goda hustrur som tar hand om sina män men även om huvudpersonerna inte tycker

att mödrarna gör rätt så är det ändå flera av dem som själva har problem med att stå upp för

sin åsikt. I flera av romanerna är det männen som styr relationen, men så blir de inte heller

långvariga. Även om huvudpersonen själv inte är drivande i frågan att bryta upp överlever

inte förhållanden där en person dominerar i dagens samhälle. Åtminstone inte i fiktionen.

Intressant är också att se på relationen dels mellan föräldrar och barn och dels mellan syskon.

I flera av romanerna visas en bild av tätt sammansvetsade föräldrar där barnen inte riktigt får

utrymme i gemenskapen. Det är föräldrarna mot världen, inte föräldrarna och barnen mot

världen, som Agata uttrycker det i Gravidchock! Reporter erkänner. Viktigt för mig var att

läsa om de infekterade syskonrelationerna som finns med i flera av romanerna. Jag blir ledsen

och förvånad när jag läser om hur Agnes i Små citroner gula ser ner på sin lillasyster som har
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blivit kvar på hemorten med ungdomskärleken och om Anki i Mossvikenfruar – Chansen som

är den som blivit kvar och som det tycks synd om. Det berör mig eftersom bilden är så

ensidig. Genomgående är att familjemedlemmarna inte lyssnar på varandra. De pratar med

varandra, men de kommunicerar inte. Är detta ett problem i hela samhället eller bara något

som finns med som rekvisita i chick-lit? Om det är ett problem, vad beror det på och vad kan

man göra åt det?

Frånvaron av familjen som socialt nätverk tror jag är det som gjort att väninnefamiljen

är dagens ideal, se till exempel på tv-serier som Vänner och Sex and the City. Men det är

något av en myt som Hollywood pumpat upp till oanade proportioner och svensk chick-lit har

inte hakat på trenden. Ett par av huvudpersonerna har ett par nära vänner som det träffar ofta

och pratar om allt med men de flesta verkar ändå ganska ensamma. Någon har vänner men de

hinner aldrig träffas för att livet kommer emellan, någon har en vän som egentligen inte är en

vän utan bara är någon som råkar finnas där, en tredje har en bästis. Urbaniseringen gör att

avstånden till familjen ökar och vi behöver bygga upp nya sociala nätverk. Jag tror dock inte

att Hollywoodversionen med en enda stor väninnefamilj speglar verkligheten utan snarare

skapar komplex hos människor. Så förvisso är det sorgligt att läsa om ensamma människor

men jag vill hellre att en tämligen realistisk genre som chick-lit ska spegla verkligheten än

verkligheten som den kanske önskas vara.

Kärleken är en av alla generationers stora utmaningar men att om detta urval säga att

svensk chick-lit bara handlar om kärlekstörstande kvinnor är rent felaktigt. Kanske hänger

detta ihop med det att det är något av ett dubbeljobb att satsa både på karriären och kärleken?

Hur ovilliga vi än är att erkänna det så dömer man ofta människor efter utsidan. Framgång

både i karriären och på kärleksfronten är beroende av både den svarta kostymen och den lilla

svarta där båda ska vara skräddarsydda och dessutom omfamna en välsvarvad kropp. På

jobbet ska man kunna ha många bollar i luften, vara socialt begåvad, ha framåtanda och vara i

kontroll. När man letar efter kärleken ska man våga släppa kontrollen och ge sig hän. Hittar

man rätt så är kärleken ett stöd i karriären men det är inte så konstigt att man inte orkar sträva

efter båda samtidigt. Åren runt trettio är de där allt ska hända i en kvinnas liv och kan man

inte pricka av merparten av punkterna på listan när man passerat trettio börjar paniken lura

runt hörnet. Normen som trots allt uttrycks i romanerna är att alla ska ha någon. Singelskap är

något tillfälligt, en situation som måste lösas, även om det inte är någon brådska. Jag är

faktiskt förvånad över att dessa frågor inte upptar större utrymme i genren.

Bilden av chick-lit att den skulle bestå av shoppande och festande är långt ifrån

sanningen i den svenska varianten. Det både shoppas och festas endast undantagsvis i de
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flesta romanerna. Kanske har det att göra med att de svenska hjältinnorna är mer ensamma än

dess internationella motsvarigheter. Både att shoppa och att festa är något kvinnor gärna gör i

grupp, åtminstone upp till en viss ålder, det är ett sätt att umgås.

I den feministiska analysen hävdar jag att ambition är skillnaden mellan feminism och

feministisk backlash och att denna ambition kan visa sig på olika sätt, från vardagsfeminism i

hemmet till yrkesmässiga strävanden och opinionsbildning i media. Med ambition som

ledstjärna räcker det inte att Anki i Mossvikenfruar – Chansen väljer det tredje alternativet

och följer Steve och cirkusen och att Agnes i Små citroner gula hittar hem hos grannen

eftersom de genom hela romanerna endast följer minsta motståndets lag och inte själva är

drivande i frigörelseprocessen. De väljer rätt men det är slumpen som för dem rätt och i den

feministiska kampen kan man inte förlita sig på slumpen. Däremot finns det andra romaner i

genren som tydligt väljer sida och visar hur man kan kämpa för feminismen där Maria i På

andra sidan Venus är det främsta exemplet där Andersson konsekvent parerar fällorna.

Kanske skulle man vilja hävda att allt inte behöver vara feministiskt men å andra sidan så är

allt det. Bara en sådan sak som jag visar på när jag skriver om the male gaze, att antingen

accepterar man det att bli sedd genom männens ögon eller så motsätter man sig det men

oavsett så är det ett val man gör. Det finns ingen väg runt den manliga blicken. Detsamma

gäller feminismen. Antingen rättar man sig efter det patriarkala samhället eller så arbetar man

för att förändra orättvisorna men oavsett så är det ett val man gör. Det betyder heller inte att

alla måste välja det tredje alternativet – men att alla borde göra ett aktivt val. I romanerna

finns en del både yrkesmässiga strävanden och opinionsbildning men jag skulle vilja se mer

vardagsfeminism. Gärna a´la Lynette Scavo i Desperate Housewives som inte tillrättavisar sin

man utan iscensätter små knep för att få honom att förstå vad det är hon vill ha sagt.

Vad gäller den litterära kvaliteten hos svensk chick-lit så kan man inte heller där dra alla

romaner över en kam. Vissa författare arbetar mer med språket, andra med strukturen och

någon har en bra historia men behärskar inte riktigt medlen för att få till det riktigt bra. Över

lag tycker jag att det mest givande när det kommer till det litterära är just språket där

författarna blandar högt med lågt och nyord med arkaiserande, samtidigt som de inte är rädda

för att dra till med en svordom eller två. Jag tycker att det talspråkliga är en tillgång i

litteraturen som kan fungera som ett mänsklighetens fingeravtryck i framtiden.

Anledningen till att exempelvis chick-lit inte räknas som finkultur tror jag är bland

annat det subjektiva uttrycket som är dess främsta kännetecken. Konsternas mest

kvalificerade skapelser brukar räknas som sådana för att de uppfyller kriterierna för den

allmängiltiga klassiska estetiken. Denna lever på ett slags universalitet vilket egentligen är en
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motsägelse eftersom denna universalitet fodrar en kvalificerad, ”bildad” publik. Universalitet

borde istället vara något som kan uppfattas av alla, oavsett bakgrund. Jag vill inte komma till

slutsatsen att chick-lit skulle vara konsternas mest kvalificerade skapelser, utan till slutsatsen

att finkulturen borde bli mer självmedveten. Horace Engdahl skriver:

Den högre kulturens dilemma är att den lever på sin universalitet, medan mindre
anspråksfulla kulturuttryck inte behöver låtsas att de angår alla. Populärkulturen är
pluralistisk och tolerant, den högre kulturen beroende av det absoluta. Den som
kan sin Dante, tycker att Dante har något att säga varje människa. Den som kan
sin Paasilinna vet att inte alla har just den sortens humor, men det bekymrar
honom inte så värst.193

Engdahl har rätt i att Paasilinna och Rudberg förmodligen inte bryr sig så värst ifall inte alla

uppskattar det de gör, så länge den publik de har tycker om dem. Jag tror nämligen att de

tycker att det de gör inte är viktigare än något annat, men inte heller mindre viktigt. Jag skulle

därtill vilja drista mig att hävda att både Dante och Paasilinna har något för alla, men att var

och en ska vara fri att välja själv vad den vill läsa utan att sorteras in i fack därefter. Läsning

har dessutom en tendens att ha den positiva effekten att man utvecklas som läsare och vill

vidga sina vyer och det tror jag gäller oavsett om man börjar med Dante eller Jackie Collins.

Den princip biblioteken främst utgår från vid inköp av all litteratur är kvalitet men de

definierar inte vad denna kvalitet skulle bestå av och jag ställde en rad frågor kring detta. Vad

är kvalitet i kulturen? Är det ett statiskt eller ett dynamiskt begrepp? Vilken betydelse har den

subjektiva bedömningen? Ligger kvaliteten i förhållandet mellan objektet och mottagaren

eller är det något immanent i objektet? Vilken roll spelar kultureliten och kulturvärlden? Finns

det ekonomiska aspekter av kvalitet? Är det filosofiska värden som är kvalitet?

Uppenbarligen är inte bibliotekens källor för inköpsvägledning överens heller. BTJ-häftets

recensioner är kraftlösa, Dagens Nyheter är å andra sidan väldigt hårda i sina bedömningar

medan dagstidningar som Aftonbladet och Expressen är övervägande positiva. Jag skrev

också att även om det inte är något egentligt problem för aktiva bibliotekarier så är det ett

principiellt problem. Detta är frågor som bör diskuterad, behandlas och dokumenteras på ett

mer genomgripande sätt.

Svensk chick-lit är intressant på många sätt. Genom att se närmare på den tror jag att

man kan komma samtiden närmare och framför allt då unga kvinnliga författare, dess läsare

och unga kvinnor i allmänhet. Den täcker in många områden men det finns även många kvar

att utforska, både för författare och forskare, och jag ser gärna att en saklig debatt äntligen kan

ta fart.
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BILAGA 1 - UNESCOS FOLKBIBLIOTEKSMANIFEST 1994194

Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. De
kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina
demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas
egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri
och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information.

Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt
lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för
olika grupper i samhället.

UNESCO uttrycker i detta manifest sin tilltro till folkbiblioteket som en levande kraft för
främjande av utbildning, kultur och information och som en viktig drivkraft i strävan efter
fred och andlig utveckling.

UNESCO uppmanar därför stat, landsting och kommuner att stödja och att aktivt medverka i
en utveckling av folkbiblioteksväsendet.

Folkbiblioteket
Folkbiblioteket skall som lokalt kunskapscentrum göra alla slag av kunskap och information
lätt tillgänglig för sina användare.

Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk eller
samhällsklass. Särskilda tjänster skall kunna erbjudas dem som av någon anledning inte kan
utnyttja det gängse utbudet, exempelvis språkliga minoriteter, personer med olika handikapp,
patienter på sjukhus eller interner inom kriminalvården.

Alla åldersgrupper skall kunna finna material som tillgodoser deras behov. Samlingar och
tjänster skall omfatta alla slag av lämpliga medier, förmedlade genom modern teknologi såväl
som traditionellt material. Kvalitet samt anpassning till lokala förutsättningar och behov skall
tjäna som grundläggande princip. Samlingarna skall spegla tidsanda och samhällsutveckling
men skall också tjäna som minne för mänsklig strävan och fantasi.

Folkbibliotekets samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för någon form av
ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller för kommersiella påtryckningar.

Folkbibliotekens uppgifter
Folkbibliotekets huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, information, utbildning och
kultur bland annat genom att:

1. Stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer
2. Erbjuda möjligheter till kreativitet och personlig utveckling
3. Stimulera barns och ungdomars fantasi och kreativitet
4. Främja kunskap om kulturarvet, förståelse för kulturen och insikt om vetenskaplig

forskning och utveckling
5. Vara öppna för alla konstnärliga uttrycksformer
6. Främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald

                                                                                                                                                        
193 Engdahl, ”Högkultur som subkultur?”.
194 Axelsson, red., Biblioteksplaner – en idéskrift, s. 72f.
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7. Stödja muntlig berättartradition
8. Garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation
9. Tillhandahålla erforderliga informationstjänster för det lokala näringslivet, för

organisationerna och för olika intressegrupper
10. Underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och förbättra kunskaperna om dess användning
11. Ge stöd till och delta i alfabetiseringsprogram för alla åldersgrupper och vid behov ta

initiativ till sådan verksamhet.

Lagstiftning, finansiering och samverkan
Folkbibliotekets tjänster skall i princip vara avgiftsfria. Folkbiblioteken är ett samhällsansvar.
De bör därför ha stöd i en särskild lagstiftning och bekostas av allmänna medel.
Folkbiblioteken bör ses som ett viktigt led i en långsiktig strategi för kultur,
informationsspridning, utbildning och ökad läskunnighet.

För att säkerställa och främja en nationell samordning och samverkan inom biblioteksområdet
bör statsmakterna genom lagstiftning och biblioteksplanering fastställa en nationell
bibliotekspolitik. Denna bör grundas på en samsyn och en gemensam standardnivå.

Nätverket inom folkbiblioteksområdet bör utformas med hänsyn till strukturen inom hela det
allmänna biblioteksväsendet.

Ledning och förvaltning
Ett handlingsprogram bör upprättas som utifrån lokala behov tydligt fastställer mål,
prioriteringar och utbud av tjänster. Folkbiblioteket bör dessutom ha en effektiv organisation
och skötas på ett fackmässigt sätt.

Folkbiblioteket bör samarbeta såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt med
berörda intressenter; exempelvis olika användargrupper och yrkeskategorier.

Folkbibliotekets tjänster skall vara tillgängliga för alla. Detta förutsätter att
biblioteksbyggnaderna är centralt belägna, att lokalerna är anpassade för läsning och studier,
försedda med lämplig teknisk utrustning och ha tillräckligt öppethållande för att passa
användarna. Detta innebär också att biblioteket genom uppsökande verksamhet skall erbjuda
sina tjänster också till dem som inte själva kan komma till biblioteket.

Bibliotekets tjänster skall anpassas till lokala behov.

Bibliotekarien skall aktivt fungera som förmedlare av bibliotekets resurser. Grundutbildning
och fortbildning för bibliotekarier är en förutsättning för en fullgod kvalitet på bibliotekets tjänster.

För att alla skall kunna ta del av bibliotekets samtliga tjänster bör det upprättas program för
uppsökande verksamhet och för användarutbildning.

Att förverkliga manifestet
Beslutsfattare på alla nivåer, liksom hela biblioteksvärlden uppmanas härmed att verka för att
de principer som formulerats i detta manifest omsätts i handling.
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BILAGA 2 – BIBLIOTEKSLAG (1996:1596)195

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett
folkbibliotek.

Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla
medborgare.

Varje kommun skall ha folkbibliotek.

3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid.

Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och
andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom
avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.

4 § Ett länsbibliotek bör finnas i varje län.

Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och
andra regionala biblioteksuppgifter.

För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler.

5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek
för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras
behov av material för utbildningen.

6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall
inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för
biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge
biblioteksservice.

7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten.

Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med
landstingskommunalt huvudmannaskap.

Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan
biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten.

7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall
samverka.

Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261).

                                                
195 Axelsson, red., Biblioteksplaner – en idéskrift, s. 78f.



82

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt
invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska
och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.

9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar
genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov
för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.

10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten
finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till
folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå
dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice.
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BILAGA 3 – BIBLIOTEKSPLAN UMEÅ KOMMUN196

Vägledning för samarbete skola – bibliotek
Det är viktigt att bibliotekens resurser samordnas. Detta är nödvändigt på grund av
kommunala och statliga utbildningssatsningar, en snabb utveckling av informationsteknologin
och en ökad efterfrågan på bibliotekens tjänster.

Ansvariga nämnder tog 2001 beslut om inriktningen vad gäller samverkan skola - bibliotek.
Kommunfullmäktige beslutade 2002 att frågan ska samordnas med skolplanen. Det här
dokumentet är en vägledning i detta arbete.

Biblioteken ska vara tillgängliga för alla på lika villkor.
Utifrån denna vision, ska folk- och skolbiblioteken i Umeå kommun arbeta.

Organisation
Ansvaret för biblioteken i Umeå är fördelat på sex nämnder och styrelser:
 • Kulturnämnden
 • Holmsund/Obbolas kommundelsnämnd
 • Hörnefors kommundelsnämnd
 • Sävars kommundelsnämnd
 • För- och grundskolenämnden
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kulturnämnden ansvarar för Stadsbiblioteket, fem filialbibliotek (Ersboda, Grubbe,
Mariehem, Teg och Ålidhem) och Bokbussen. Kulturnämnden ansvarar vidare, på uppdrag av
För- och grundskolenämnden för Skolbiblioteksservice (SBS). SBS är ett komplement till
skolbiblioteken inom grundskolan. Uppgiften för Skolbiblioteksservice är att förse
grundskolans bibliotek med framför allt boklådor. Samlingens uppbyggnad och utformning
sker utifrån elevers och pedagogers behov av litteratur i undervisningen.

Umeås kommundelsnämnder ansvarar för Holmsundsbiblioteket, Obbolabiblioteket,
Hörneforsbiblioteket, Sävarbiblioteket samt 6 skolbibliotek.

För- och grundskolenämnden ansvarar för Umedalens bibliotek och cirka 60
grundskolebibliotek.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för 4 gymnasiebibliotek.

Av sammanlagt elva folkbibliotek är åtta en kombination av folk- och skolbibliotek.

Bibliotekschef, biblioteksansvarig, gymnasiechef eller rektor ansvarar för att bibliotekens
verksamhet anpassas till de lagar och mål som gäller. Gymnasiechef eller rektor ansvarar även
för att den lokala arbetsplanen innehåller mål för undervisning i informationssökning och
lässtimulerande åtgärder.

Nationella och internationella måldokument
Bibliotekslagen beskriver hur biblioteksverksamhet ska utföras (SFS 1996:1596).

                                                
196 Umeå kommun, ”Biblioteksplan”.
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Läroplanerna197
 
förtydligar ansvaret för elevers tillgång till bibliotek. Unesco198

 
har antagit

manifest för folk- och skolbibliotek.

Olika roller
Folkbibliotekens grundläggande uppgifter är att förmedla kultur och tillhandahålla
information. Bibliotekens informationskällor ska ha stor variation och hålla hög kvalitet för
att tillfredsställa olika människors behov och önskemål. Folkbibliotekens material ska
erbjudas avgiftsfritt.

Skolbibliotekens grundläggande uppgift är att vara ett redskap i skolans pedagogiska arbete.
Skolbiblioteken ska hjälpa elever att utveckla sin språkförmåga. Med språkförmåga menas
förmågan att läsa, förstå och återberätta information, kritiskt granska och på egen hand välja
rätt medier och redskap. För att detta ska vara möjligt krävs lokaler, olika media, teknik och
personal i direkt anslutning till skolan.

Enligt skolplanen har skolbiblioteken en viktig roll i skolans verksamhet. Skolbibliotekets
tillgänglighet ska vara ett prioriterat område. Skolans resurser ska fördelas så att alla elever
får samma möjlighet att använda skolbibliotekens tjänster, oavsett var de bor

Många folk- och skolbibliotek slås samman för att kunna använda samma personal, lokaler,
mediasamlingar och system. Integrerade folk- och skolbibliotek har var sin huvudman och till
viss del olika mål och metoder.

Övergripande mål
Tillgång till biblioteksservice är en viktig grundbult i demokratin. För att en person ska kunna
delta i en demokratisk process krävs tillgång till information och en god förmåga att läsa.
Biblioteken ska vara en central plats där alla kan ta del av den information de önskar.

Den kunskapssyn som avspeglas i läroplanerna sätter undersökande arbete, nyfikenhet och
lust att lära i centrum. En förutsättning för att detta ska vara möjligt är att varje elev har
tillgång till ett bibliotek på sin skola. Med skola menas förskola, grundskola, gymnasieskola
och Komvux.

Folkbiblioteken ska vara basen för lokal kulturverksamhet i kommundelar och
bostadsområden. Geografisk närhet är viktig för mindre barn, ungdomar och äldre.
De folkbibliotek som är samlokaliserade i en skola ska hålla en god balans mellan
allmänhetens och skolans behov av bibliotekets tjänster.

Skolbibliotekens främsta uppgift är att vara ett stöd för skolans pedagogiska arbete. Skolan
och folkbiblioteken ska samarbeta för att stimulera och stärka barns och ungdomars
språkförmåga.

Utvecklingsområden
Några områden som bedöms som viktiga utvecklingsområden är att utveckla mål för
undervisning i informationssökning och lässtimulerande åtgärder samt att utveckla SBS till ett
pedagogiskt resurscentrum med syfte att ge service samt stöd för pedagogisk utveckling till
Umeå kommuns skolor.

                                                
197 Lpo 94, Lpf 94 och Lpfö 94, dokumentets fotnot.
198 Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur, kommunikation och medier, dokumentets
fotnot.
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BILAGA 4 – UTLÅNINGSSTATISTIK

På andra sidan Venus Stjärnor utan svindel Andra sidan Alex
Antal Utlån Inköpt Utlån/år Antal Utlån Inköpt Utlån/år Antal Utlån Inköpt Utlån/år

Stadsbiblioteket 1 3 0610 7,2 2 68 0110 12,6 2 120 9610 11,5
141 9610 13,5 54 0209 12,0

Ersboda 1 5 0609 10 1 54 9610 5,2
Grubbe 1 25 9612 2,4 1 47 9610 4,5
Holmsund
Hörnefors
Mariehem 1 25 0209 5,6
Obbola 1 50 9612 4,9 1 10 9610 1,0
Sävar 1 4 0610 9,6
Teg 1 57 9708 5,9 1 52 9610 5,0
Umedalen 1 73 9611 7,1 1 25 9610 2,4
Ålidhem 1 105 9611 10,2 1 64 9610 6,1
Bjurholm
Nordmaling 1 32 9612 3,1
Robertsfors
Vindeln 1 3 0609 6 1 17 9906 2,2
Vännäs 1 27 9906 3,5 1 22 9906 2,8
Vännäsby 1 7 0610 16,8

Underbar och älskad
av alla

Mossvikenfruar -
Chansen

Baby
Blues

Antal Utlån Inköpt Utlån/år Antal Utlån Inköpt Utlån/år Antal Utlån Inköpt Utlån/år
Stadsbiblioteket 4 32 0509 21,3 2 30 0508 18,9 1 52 0012 8,3

25 0509 16,7 12 0608 20,6
22 0509 14,7
11 0607 16,5

Ersboda 1 18 0511 13,5 1 20 0508 12,6 1 33 0011 5,2
Grubbe 1 20 0509 13,3 1 20 0508 12,6
Holmsund 1 22 0509 14,7 1 16 0508 10,1 1 27 0011 4,3
Hörnefors 1 13 0510 9,2 1 11 0509 7,3 1 18 0011 2,8
Mariehem 1 27 0509 18,0 1 12 0508 7,6 1 38 0012 6,1
Obbola 1 12 0509 8,0 1 5 0511 3,8
Sävar 1 25 0509 16,7 1 10 0511 7,5
Teg 1 27 0510 19,1 1 2 0701 12,0 1 27 0109 4,9
Umedalen
Ålidhem 1 16 0509 10,7 1 19 0508 12,0
Bjurholm 1 12 0510 8,5
Nordmaling 1 16 0509 10,7 1 11 0201 2,1
Robertsfors 1 20 0510 14,1 1 14 0511 10,5 1 12 0011 1,9
Vindeln 1 17 0511 12,8 1 17 0509 11,3 1 6 0012 1,0
Vännäs 1 9 0509 6,0
Vännäsby 1 14 0510 9,9 1 15 0510 10,6 1 9 0012 1,4
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Små citroner gula Smulklubbens
skamlösa systrar

Trekant

Antal Utlån Inköpt Utlån/år Antal Utlån Inköpt Utlån/år Antal Utlån Inköpt Utlån/år
Stadsbiblioteket 4 50 0409 20,0 1 43 0307 11,7 2 31 0504 16,2

66 0409 26,4 27 0504 14,1
43 0411 18,4
32 0505 17,5

Ersboda 3 29 0411 12,4
49 0502 23,5
19 0507 11,4

Grubbe 2 42 0411 18,0
11 0605 13,2

Holmsund 1 32 0411 13,7
Hörnefors
Mariehem 1 33 0411 14,1
Obbola
Sävar 1 35 0411 15,0
Teg 3 35 0411 15,0 1 26 0504 13,6

14 0602 12,9
22 0603 22,0

Umedalen 1 33 0411 14,1
Ålidhem 1 43 0411 18,4 1 16 0504 8,3
Bjurholm 1 32 0410 13,2
Nordmaling 1 9 0503 4,5 1 11 0505 6,0
Robertsfors 1 24 0502 11,5
Vindeln 1 39 0412 17,3
Vännäs 1 31 0410 12,8
Vännäsby

Gravidchock!
Reporter erkänner

o.s.a. Väninnan

Antal Utlån Inköpt Utlån/år Antal Utlån Inköpt Utlån/år Antal Utlån Inköpt Utlån/år
Stadsbiblioteket 2 20 0603 20,0 2 53 0402 17,2 0

17 0603 17,0 20 0511 15,0

Ersboda
Grubbe
Holmsund 1 15 0603 15,0
Hörnefors 1 15 0101 2,4
Mariehem 1 12 0603 12,0
Obbola 1 21 0101 3,4
Sävar 1 9 0305 2,3 1 29 0101 4,7
Teg
Umedalen
Ålidhem 1 9 0603 9,0 1 30 0103 5,0
Bjurholm 1 7 0605 8,4
Nordmaling 1 7 0604 7,6
Robertsfors 1 5 0610 12,0 1 17 0102 2,8
Vindeln 1 15 0603 15,0 1 14 0103 2,3
Vännäs
Vännäsby



87

Ett tal till min
systers bröllop

Singel i Sumpan

Antal Utlån Inköpt Utlån/år Antal Utlån Inköpt Utlån/år
Stadsbiblioteket 3 14 0606 18,7 1 49 0105 8,4

8 0607 12,0
6 0607 9,0

Ersboda 1 26 0105 4,5

Grubbe 1 40 0105 6,9

Holmsund 1 11 0606 14,7 1 33 0105 5,7
Hörnefors 1 6 0606 8,0 1 15 0105 2,6
Mariehem 1 10 0606 13,3 1 36 0105 6,2
Obbola 1 6 0606 8,0 1 23 0105 3,9
Sävar 1 7 0606 9,3 1 20 0107 3,5
Teg 1 11 0606 14,7 1 34 0105 5,8

Umedalen 1 28 0105 4,8
Ålidhem 1 10 0606 13,3 1 36 0104 6,3
Bjurholm 1 4 0606 5,3
Nordmaling 1 6 0606 8,0 1 6 0108 1,1
Robertsfors 1 9 0606 12,0 1 4 0107 0,7
Vindeln 1 11 0606 14,7 1 0 0212 0,0
Vännäs 1 7 0606 9,3
Vännäsby

På andra sidan Venus, Stjärnor utan svindel, Andra sidan Alex, Underbar och älskad av alla,
Mossvikenfruar – Chansen, Baby blues, Små citroner gula, Smulklubbens skamlösa systrar

och Trekant, statistik dragen manuellt 2007.02.24.

Gravidchock! Reporter erkänner, o.s.a, Väninnan, Ett tal till min systers bröllop och Singel i

Sumpan, statistik dragen manuellt 2007.03.03.

”Antal” anger hur många exemplar de olika biblioteken har, ”utlån” är totala antalet utlån på
vardera exemplar och ”inköpt” anger när exemplaret köptes in till biblioteket. ”Utlån/år” är
uträknat genom att dividera antal utlån med antal månader sedan inköp (inklusive
inköpsmånad samt januari och februari 2007) multiplicerat med tolv. Då utlån/år överstiger
antalet totala utlån är siffra således hypotetisk eller potentiell.

Ersboda, Grubbe, Holmsund, Hörnefors, Mariehem, Obbola, Sävar, Teg, Umedalen och
Ålidhem är filialbibliotek i Umeå medan Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och
Vännäs är mindre samhällen längs E4an och i inlandet.
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