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Abstract 

By reading three 21st century books am I trying to see how the female friendship is described 

in literature of our days. The books are Rebell med frusna fötter by Johanna Nilsson, 

Lutherska badet by Unni Drougge and I närheten av solen by Hanna Wallsten. They are all 

written by Swedish authors and taking place in Stockholm in the early years of 2000. I am 

doing a critical reading against the roles of “heteronormativitet”1 as the word is described by 

Tiina Rosenberg and Fanny Ambjörnsson trying to see how the characters are following or 

breaking these roles. The books are also read comparative to each other. I am doing what I 

call a “väninneläsning” where the female friends are being the narrative engine in the story, 

helping the main character to construct a new and stronger subjective self. My conclusions by 

this reading are that the friendship is opening up for a change of the roles of relation(ships) 

between women and man. It creates a possibility of a life were the women can choose to live 

in a “vänskapsfamilj”, a friendship family. The power of choice gives her a new strength in 

demanding equal rights compared to the man.       

   

Nyckelord: vänner, väninnor, 2000-tals romaner, relationsromaner, narrativitet, 

heteronormativitet, Nilsson, Wallsten, Drougge 

                                                                 
1 Described in chapter 1.3. 
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1 Inledning och bakgrund 

I ungdomslitteratur beskrivs vänskapen mellan flickor ofta som stark. Inom ämnet finns också 

studier där väninneskapet såväl kompliceras som idealiseras. Vänskapen sägs vara ett stöd i 

finnandet av sexualiteten och i skapandet av den egna identiteten.  

Det finns en mindre mängd forskning som behandlar hur vuxna kvinnors vänskap 

framställs litterärt. Fokus här i ligger då på ett historiskt plan och behandlar hur den kvinnliga 

vänskapen framställts under olika epoker. Denna forskning sträcker sig som längst fram till 

och med 1970-talet, men där tar det stopp.  
Genom läsningen av tre svenska 2000-tals romaner försöker jag se hur den kvinnliga 

vänskapen framställs i nutida litteratur. Romanerna är Johanna Nilssons Rebell med frusna 

fötter, Hanna Wallstens I närheten av solen och Unni Drougges Lutherska badet.2 Trots att 

ingen av romanerna har kvinnovänskapen som huvudtema påverkar vänskapen berättelsernas 

utveckling märkbart. Syftet är att se hur väninnorna fungerar som romanens drivkraft, hur de 

påverkar karaktärerna och romanens narrativa mål. 

Det finns ett gränsland inom vänskapen där den slår över mot förälskelse och/eller 

sexualitet. Jag snuddar endast vid detta i min uppsats och det sker alltså ingen fördjupning i 

skillnaden mellan vänskap och förälskelse eller övergången mellan känslorna. Detta beror på 

att det litterära materialet tar upp det som ett stickspår i förhållande till det stora 

utvecklingsprojekt som vänskapen i sig driver. 

                                                                 
2 Johanna Nilsson, Rebell med frusna fötter, Wahlström & Widstrand, Stockholm 2001. 

Hanna Wallsten, I närheten av solen, Bokförlaget Forum, Stockholm 2005. 

Unni Drougge, Lutherska badet, Pirat förlaget, Stockholm 2003. 
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1.1 Teori och metod 

 

Romanerna läses med ett heteronormativ-kritiskt perspektiv. Heteronormativiteten som 

begrepp hanteras som det formuleras av Fanny Ambjörnsson och Tiina Rosenberg.3 De menar 

att heteronormativiteten är föränderlig och därmed måste läsas mot en specifik kontext. Carin 

Holmbergs Det kallas kärlek studerar relationerna hos unga samboende par och fungerar som 

representant för den heteronormativa bakgrund som karaktärerna relaterar till.4  

Med boken Vänskap försöker Francesco Alberoni definiera vad vänskap är för något. Han 

gör detta bland annat genom att klart skilja vänskap från förälskelse.5 Trots att Alberoni skär 

väl hårt där begreppet torde behöva flyta använder jag hans definition för att greppa 

vänskapens karaktär.  

Marilyn R. Farwells Heterosexual plots & Lesbian Narratives ger ingången till en 

alternativ narrativ läsning. Hon visar på hur den klassiska, låt oss säga heteronormativa 

läsningen kan vändas till att bli en lesbisk läsning.6 Därmed öppnar hon upp för möjligheten 

för den väninneläsning som jag gör. 

Britta Lundgrens Den ofullkomliga vänskapen bygger på formulärsvar och intervjuer med 

kvinnor och män. Hon ger därmed en bild av hur människor själva uppfattar sina 

vänskapsrelationer.7 Sara Wiléns uppsats ”Vänskap: några kvinnors syn på vänskap” bygger 

på intervjuer med enbart kvinnor i olika åldrar och ger ytterligare stöd i hur kvinnor själva ser 

på sina relationer.8  

För att fästa ihop analysen med tidigare forskning och med ämnets historiska bakgrund 

använder jag Janet Todds Women Friendship in Literature och Lillian Fadermans Surpassing 

                                                                 
3 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, Ordfront förlag, 

Stockholm 2004. Samt Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, Atlas, Stockholm 2002.  
4 Carin Holmberg, Det kallas kärlek, Alfabeta bokförlag AB, Stockholm 2004 [orig. 1993]. 
5 Francesco Alberoni, Vänskap, översätt av Barbro Andersson, Bokförlaget Korpen, Göteborg 1987, s.11-12. 
6 Marilyn R. Farwell, Heterosexual Plots and Lesbian Narratives, New York university press, New York 1996.  
7 Britta Lundgren, Den ofullkomliga vänskapen. En etnologisk studie av nutida vardagsrelationer, Carlsson 

Bokförlag, Stockholm 1995. 
8 Sara Wilén, ”Vänskap: några kvinnors syn på vänskap”, uppsats för påbyggnadskurs i etnologi, Södertörns 

högskola, Stockholm 1999. 
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the love of men.9 Detta för att se vilka tendenser som funnits historiskt och hur de nu lästa 

romanerna styrker, eller bryter mot dessa. 

Johanna Nilssons Rebell med frusna fötter, Hanna Wallstens I närheten av solen och Unni 

Drougges Lutherska badet, är alla romaner publicerade på 2000-talet. Därmed är de samtida 

med varandra samt med skrivandet av uppsatsen. De utspelar sig dessutom i Stockholm och 

under 2000-talets första år. Samtliga romaner är skrivna av kvinnor och har ett starkt 

berättarjag. Ingen av dem utger sig för att vara självbiografisk. Romanerna har kvinnlig 

vänskap som ett tydligt bitema medan de i stort kan klassas som relationsromaner.  

Romanerna är utöver nämnda likheter klart olika i de situationer som de beskriver. De står 

därför för sitt eget specifika budskap och det blir intressant att göra en komparativ studie 

mellan dem.  

Jag utgår i min läsning ifrån att litteraturen i sig säger någonting om den tid då den är 

skriven. Jag ser också att det finns möjligheter för en idealisering i romanerna och att 

litteraturen därmed kan representera en önskad utveckling. Här utgår jag ifrån min roll som 

läsare och ser, liksom Marilyn Farwell, att tolkningen styr romanens syften, alltså att jag 

väljer att vinkla romanernas syfte efter min teoretiska mall.    

1.2 Tidigare forskning 

 

Anna Dahllövs uppsats om Margareta Subers Charlie ligger nära mitt uppsatsämne. Hon 

studerar relationen mellan romanens huvudperson Charlie och den älskade väninnan Sara. I 

studien av narrativiteten använder hon sig av bland annat Marilyn Farwell, precis som jag gör 

i min studie. Skillnaden är att Dahllöv läser ut den lesbiska narrationen, medan jag gör en 

väninneläsning.  

Dahllöv läser karaktären Sara som en representant för det heteronormativa och Charlie som 

en representant för det lesbiska.10 Jag använder mig istället av en heteronormativ mall som 

visar på allmänna normer utan att fästa dem vid en specifik person. Vi har båda 

                                                                 
9 Janet Todd, Women’s Friendship in Literature, Colombia University Press, New York 1980. Samt Lillian 

Faderman, Surpassing the love of men, The Women’s Press Ltd, London 1985.  
10 Anna Dahllöv, ”Charlie och Sara: Narration, heteronormativitet och lesbiskhet i Margareta Subers Charlie”, 

C-uppsats i litteraturvetenskap, Södertörns högskola, Stockholm 2004. 
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grundinställningen att litteraturen säger oss någonting om den tid då den är skriven, hennes 

studie berör 1930-talet medan min behandlar det tidiga 2000-talet. 

Marlene Claesson bygger sin uppsats på en rad chic–lit romaner utgivna på 90-och 2000-

talet. De är alla relationsromaner skrivna av kvinnor. Hennes litterära material påminner alltså 

om mitt. Claesson studerar hur kvinnorna i romanerna agerar som sexuella varelser och riktar 

sin studie på förhållandet mellan makt och sexualitet. Därmed ligger fokus också på hur 

romanfigurerna relaterar till en eventuell tvåsamhet.11 Det är en intressant utgångspunkt och 

givande läsning. I min undersökning har jag däremot valt bort en djupare studie av fysiskt 

sexuella förhållanden.  

Eftersom det är ont om material som behandlar kvinnlig vänskap i nutid blir det intressant 

att titta på de verk som studerar ämnet historiskt. Janet Todd har i sin bok Women Friendship 

in Literature studerat hur kvinnors vänskapsrelationer beskrivs i engelsk och fransk 1700-

1800-tals litteratur. Todd har skapat fem kategorier för sin läsning: sentimental vänskap, 

erotisk vänskap, manipulativ vänskap, politisk vänskap och social vänskap. Inom varje 

kategori analyseras en eller flera romaner. Dessa kategorier är svåra att applicera på mitt 

material då jag ser att det pågår en konstant rörelse i vänskapsrelationerna. Det skulle bli 

alldeles för stelt att placera in dem i en eller flera kategorier, om ens tillfälligt. 

Todd fäster sin läsning dels i en litterär kontext men också biografiskt. Hon ser hur hennes 

analys stämmer överens med andra texter och verkliga relationer från tiden då romanerna är 

skrivna. Jag gör något liknande genom att läsa hur romanernas karaktärer hanterar den 

rådande heteronormativiteten. Todd vänder perspektivet från fokus på romansen; relationen 

till mannen, till vänskapen; relationen med en annan kvinna. Jag gör en liknande analytisk 

vändning då jag använder Farwell för att bryta upp den heteronormativa narrativiteten med 

väninneperspektivet som hävstång.   

Todd jämför hur kvinnorollerna framställs olika beroende på om det är en manlig eller 

kvinnlig författare. Hon tittar också på skillnaderna mellan franska och engelska verk. Hon 

kommer bland annat fram till att narcissismen, i betydelsen att kvinnor älskar effekten den 

egna personen har på andra, framförallt är en manlig konstruktion. Denna gör det omöjligt för 

kvinnor att känna sympati för varandra.12 Todd kopplar vänskapskategorierna till dess olika 

effekter på samhället. Vänskapsrelationen kan i litteraturen agera såväl som kampmetod som 
                                                                 
11 Marlene Claesson, ”Hon tar vad hon vill ha, en studie av sexuella maktrelationer i samtida relationsromaner ”, 

C-uppsats i litteraturvetenskap, Södertörns högskola, Stockholm 2005. 
12 Todd, s.406. 
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ett slags skrämselpropaganda. Skrämselpropagandan är framförallt skriven av manliga 

författare, som står för den manipulativa och den erotiska vänskapen i det litterära materialet. 

Inom dessa kategorier beskrivs väninnan som ett hot för mannen. Samtidigt finns det en 

mängd med positiva effekter som den kvinnliga vänskapen har, för: ”They balance a skewed 

psychology, ease loneliness, teach survival, and create power.”13 Jag ser att den positiva 

kvinnovänskapen fortfarande har denna effekt, men att kampmetoden i och med en förändrad 

livssituation ser annorlunda ut.  

Lillian Faderman gör en genomgång av hur synen på kvinnors vänskapsrelationer 

förändrats genom tiderna, från 1500-tal fram till omkring 1970. Hon gör sin studie genom en 

läsning av romaner och brev, men också genom att studera medicinska och psykoanalytiska 

dokument. Fokus ligger på begreppet romantic friendship, som innebär romantisk vänskap 

mellan kvinnor. Faderman visar på hur den romantiska vänskapen traditionellt sett inte har 

varit tabubelagd och kopplar samman detta med den asexuella bilden av kvinnan. Hon säger 

att det till och med har varit mera praktiskt med en romantisk relation med en kvinna utanför 

äktenskapet än med en man, eftersom den kvinnliga sexualiteten officiellt sett inte har 

existerat.14  

Faderman menar att det finns flera skäl till att kärleken mellan kvinnor plötsligt 

sexualiseras och tabubeläggs. Det är en process som startar på 1800-talet men som kulminerar 

vid sekelskiftet 1800-1900-tal. Hon kopplar utvecklingen till hur kvinnor börjar ta allt större 

plats i offentligheten, kräver utbildning och tar plats på arbetsmarknaden. Tidigare romantiska 

väninnor var tvungna att gifta sig med en man för att säkra sin försörjning. När de blir 

självförsörjande kan de välja bort männen helt. Detta uppfattas som ett klart hot av 

patriarkatet. Samtidigt sker en sexualisering av kvinnan, termen lesbisk uppkommer och 

betraktas som ett tredje kön. Lesbianism och feminism kopplas samman och tabu och skuld 

blir antifeminismens kampmetod för att hålla kvinnorna nere.15 

Faderman skriver att det är omöjligt för heterosexuella kvinnor att göra gemensam sak med 

lesbiska kvinnor innan 1970-talet, men efter den sexuella revolution som då äger rum blir det 

möjligt att reformera den sexuella moralen. Plötsligt blir lesbiska fullvärdiga kvinnor och 

                                                                 
13 Ibid., s.413. 
14 Faderman, s. 150-153. 
15 Ibid, s. 233-240. 
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pionjärer inom den feministiska kampen. Somliga kvinnor väljer till och med att leva lesbiskt 

som en protest mot det manliga förstrycket.16  

Faderman visar genom sin studie hur starka mellankvinnliga band har behandlats historiskt, 

och därmed att de har lämnat avtryck. Hon säger vid upprepade tillfällen att den fysiska 

sexualiteten inte är det viktigaste att ta fasta på,17 varken vid definitionen av romantiska 

väninnor eller av lesbiska kvinnor. Det är patriarkatet och inte kvinnorna själva som har 

definierat dem som asexuella eller sexuellt aggressiva. Jag tolkar det som att Faderman själv 

vill lämna definitionerna öppna, inte placera in individer i otillbörligt snäva fack.   

1.3 Ett heteronormativt ideal 

 

Heteronormativitet är enkelt uttryckt antagandet att alla är heterosexuella och att det naturliga 

sättet att leva är heterosexuellt. Med begreppet heteronormativitet åsyftas i 

forskningssammanhang de institutioner, strukturer, relationer och handlingar som vidmakthåller 

heterosexualitet som något enhetligt, naturligt och alltomfattande. (Rosenberg, s.100) 

 

Definitionen kommer från Tiina Rosenberg. Hon visar också hur heteronormativitet delar 

upp människor i grupper om vi och de. De som befinner sig inom normen bekräftas genom att 

det finns ett ”dem” som står utanför. Hon säger att det inte endast är homosexuella som faller 

utanför ramarna utan menar att det finns en mängd heterosexuella handlingar som inte heller 

passar in.18  

Fanny Ambjörnsson beskriver det liknande men poängterar också att sexualiteten finns i 

alla våra handlingar ”som en ordning av blickar, begär, känslor, sociala relationer och 

skvaller”.19 Hon beskriver kvinnligt och manligt som en social konstruktion,20 som är i ständig 

förändring genom våra handlingar. Därmed ser de normativa reglerna olika ut i olika tider. 

För att få klarhet i de heteronormativa ideal som romanerna förhåller sig till använder jag 

Carin Holmbergs studie Det kallas kärlek. Jag förutsätter härmed helt krasst att det är denna 
                                                                 
16 Ibid., s.377-381. 
17 Ibid., exempelvis s. 16. 
18 Ibid., s. 91-103. 
19 Ambjörnsson, s.13-14.  
20 Ibid., s.11. Denna åsikt hänvisas även till Yvonne Hirdman. 
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verklighet som romanfigurerna i mitt litterära material relaterar till i sin, möjligen omedvetna, 

syn på vad som är normalt. Sökandet efter, eller livet med, en partner av det motsatta könet 

finns inskrivet i heteronormativiteten som en förutsättning för ett lyckat liv. Detta framstår 

tydligt också i det litterära materialet. Holmbergs studie utgår ifrån intervjuer med par som 

själva anser sig vara jämställda eller som anses jämställda av sin omgivning. Ändå avslöjar 

studien en hop fenomen som ur ett feministiskt perspektiv ter sig klart ojämställda för att inte 

säga rent av patriarkala. Det som är mest intressant för min studie är hur mannen får 

självförtroende genom sin kärleksrelation till kvinnan. Relationen hjälper honom att definiera 

sig som man och högstatus jämfört med kvinnan han lever med och med kvinnor i allmänhet. 

Kvinnan däremot anpassar sig till mannen. Det är han som blir det idealt eftersträvansvärda 

och kvinnan förändrar den egna personen för att passa honom. Detta innebär inte att kvinnan 

blir mer manlig, snarare placeras hon in i en snäv mall av förväntad kvinnlighet. 

1.4 Väninneläsning 

 

Marilyn R. Farwell beskriver en traditionell heterosexuell narrativitet som både författare och 

läsare förhåller sig till. Här existerar den kvinnliga karaktären i förhållande till berättelsens 

män och det finns bara två möjliga slut för henne, giftermålet eller döden. Att bryta sönder 

sekvenser är en metod för att ta avstånd ifrån den heterosexuella narrativiteten. Det verkar 

samtidigt finnas en vilja att behålla något av den traditionella narrativa formen. Farwell menar 

att det är möjligt att reformera narrativa system. Hon skapar själv ett lesbiskt alternativ till 

den heterosexuella narrativiteten.  

Farwell menar att det inte är nödvändigt med ett tydligt lesbiskt tema i berättelsen för att 

det ska finnas en lesbisk narrativitet. Det handlar istället om hur kvinnogestalter relaterar till 

kvinnor, sig själva eller andra, istället för till männen i berättelsen. En del av den avgörande 

kraften mot förändring ligger i själva läsningen. Det gäller att plocka fram en kvinnoriktad 

narrativitet dold bakom heteronormativa strukturer. Jakten går efter nya narrativa mål, alltså 

det som ersätter vad som tidigare utgjordes av giftermål eller död.21 

Romanerna som uppsatsen behandlar befinner sig alla i en heteronormativ struktur. 

Mannens roll som partner, men också som del av den styrande patriarkala ordningen antas 

                                                                 
21 Farwell, s.40-62. 
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som självklart normativ. Samtidigt tar de kvinnliga vännerna en framträdande plats rörande 

huvudpersonens utveckling. Jag har därmed svårt att se narrativiteten som vare sig traditionell 

eller lesbisk. Jag tar istället fasta på Farwells tanke om möjligheten att reformera det narrativa 

systemet genom att finna ett nytt kvinnligt slutmål. I min analys utgår jag därmed ifrån vad 

jag kommit att kalla för en väninneläsning. Här agerar den kvinnliga vänskapen som 

berättelsens narrativa motor och målet är att skapa ett starkt subjektivt jag.  

För att kunna greppa skillnaden mellan vänskap och andra relationer har jag studerat hur 

begreppet definieras av Francesco Alberoni. Han beskriver de fyra vanligaste tolkningar av 

vänskapsbegreppet; bekantskap –ett gott förhållande utan djupare känslor, kollektiv solidaritet 

–en icke personlig sympati mellan människor på samma sida, rollförhållande –baserat på 

sociala roller, bygger på nytta och inte på känsla, sympati och välvilja –dem vi trivs med, de 

som vi anser vara sympatiska och beundransvärda.22 Alberoni menar här att det är lätt att kalla 

någonting vänskap fast det egentligen handlar om en annan slags relation.  

Alberoni gör en klar skillnad mellan vänskap och förälskelse eftersom dessa ofta förväxlas 

med varandra. Han säger att förälskelsen uppstår genom ”ett blixtnedslag, en uppenbarelse”23 

medan vänskapen uppstår genom ”en rad successiva möten och fördjupanden.”24 Vidare säger 

han att det inte finns någon gradering inom förälskelsen, antingen är man mycket förälskad 

eller så är man det inte alls, medan vänskapen har många former och grader. Till detta ställer 

jag mig dubbel, jag håller med om att det finns grader i vänskap så väl som olikheter, men att 

förälskelsen skulle vara en ograderad känsla känns främmande. Eftersom varje 

förälskelsesituation är unik så är det möjligt att bli en smula förälskad så väl som enormt 

betagen och kär. Dessutom tror jag visst, och ser att mitt litterära material styrker detta, att 

vänskap kan uppstå vid ett första möte och bli betydande redan då, fastän den självklart blir 

mer bekräftad och säker efter upprepade möten. För att Alberonis definition ska bli användbar 

för mig måste det få finnas ett gränsland där vänskap och förälskelse glider över i varandra. 

Vänskapen måste liksom Sara Wilén skriver vara föränderlig till sin form,25 och enligt mig då 

även stundvis gränsa till förälskelse och passion. 

                                                                 
22 Alberoni, s.7-9. 
23 Ibid., s.10-11. 
24 Ibid., s.11. 
25 Wilén, s.31. 
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2 Romanerna 

2.1 Referat 

 

Johanna Nilssons Rebell med frusna fötter är Stella Björks berättelse. Hon är student vid 

Handelshögskolan i Stockholm. Hon känner sig inte lik de andra eleverna som går på skolan, 

hon tillhör varken östermalmsflocken eller sosseflocken. Stella har därför få vänner på skolan 

utöver Joakim. Under en föreläsning blir Stella plötsligt imponerad av en ovanligt kaxig fråga 

ur publiken. Hon tar genast reda på vem som ställt den, och så blir hon och Karolina vänner. 

De tre ungdomarna blir snabbt en grupp som ägnar sin tid åt att ifrågasätta de övriga elevernas 

beteenden. De filosoferar över humanitet vs. kapitalism och startar Föreningen för Anonyma 

Aktiemissbrukare, FAA. Allting som vännerna tar sig för, tillsammans eller enskilt, 

presenteras som projekt.  

Ett av Stellas högst personliga projekt är att fånga medstudenten och överklasskillen Lukas 

uppmärksamhet. Stella lyckas slutligen, och blir tillsammans med Lukas. Strax efter att det 

har hettat till med honom träffar Stella Ida, en politiskt engagerad tonårstjej, som hon blir vän 

med. Lyckan med Lukas blir kortvarig, han lever under en stenhård kontroll av sin pappa och 

faderns förväntningar på vilka som sonen ska umgås med och hur sätter indirekt käppar i 

hjulet för deras kärlek.  

Stella som sedan tidigare lider av återkommande depression mår allt sämre. Efter att ha 

blivit bestulen på alla sina värdesaker vaknar hon upp tillsammans med den hemlösa killen 

Finn under en bro. Hon tillbringar något dygn med honom, och ytterligare ett med att leta 

efter honom. Hon tar ut sig så fullständigt att hon kollapsar och hamnar på sjukhus. Under 

tiden har hennes och vännernas projekt FAA vuxit sig så stort att det utlöst vad som kallas för 

en andra kårhusockupation. Stella, som inte ens är närvarande, anses vara ansvarig för 

agerandet. Joakim är fast i skolans lokaler, Karolina har stuckit utomlands, Ida har tipsat 

media om politikern som utnyttjar hennes prostituerade mamma, Lukas har konfronterat sin 

far men också hoppat från skolans tak, han ligger på samma sjukhus som Finn hamnat på efter 
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en överdos. Stella befinner sig i ett totalt kaos, all uppmärksamhet är riktad mot henne. Och 

här slutar romanen. 

 

Hanna Wallsten berättar i I närheten av solen om en 28-årig kvinna som äger ett bokcafé i 

en närförort till Stockholm. Till caféet kommer varje dag den något yngre Jessica som är 

ekonomiskt oberoende efter den lotterivinst som hennes mamma lämnade efter sig när hon 

dog. Jessica lever därmed i en dagdrivartillvaro och har inget bättre för sig än att vara i caféet. 

Hon är varken kund eller anställd, utan snarast en vän. Vännen Cilla kommer också, men inte 

fullt så ofta som Jessica, till caféet. Hon studerar socialantropologi på universitetet och går i 

terapi för att behandla sin torgskräck.   

Det är i början av sommaren och kväll då berättarjagets lillasyster plötsligt ringer och 

berättar att deras mamma har hamnat på psykakuten. Att mamman mår psykiskt dåligt är dock 

ingen nyhet, men det är en nyhet är att deras far har lagt in henne. En familjesituation där 

föräldrarna gör allt för att upprätthålla en fin fasad utåt visas upp. Genom berättelsen syns allt 

större sprickor uppträda i bilden av familjelyckan, som till slut fullständigt krackelerar. Det 

slutar i ett kaos där faderns försök att mörda modern leder till att berättarjaget, med hjälp av 

Cilla, hjälper mamman att lämna landet. Faderns hämnd är otäckt blodig och drabbar rent 

fysiskt Cilla, men väcker också upp berättaren ur hennes tidigare apati. Hennes namn skrivs 

nu för första gången tydligt, hon heter Moa. 

Parallellt med händelserna inom Moas biologiska familj berättas om vännernas liv. Jessica 

har efter en fest blivit utsatt för våldtäkt. Hon varken anmälde händelsen eller berättade om 

den för någon, men nu är hon gravid. Vännerna tar del av hennes dilemma, ska hon göra abort 

eller behålla barnet?  

Det har flyttat in en hemlös kvinna i caféets förråd, Lollo. Hon visar sig vara mamma till 

Magnus, kyrkvaktmästaren som har gått i samma skola som Moa. Oväntat visar han intresse 

för Moa och de blir för en tid ett par.  

I romanen, som berättas i nutid, ges återblickar av Moas förflutna. Vi får följa henne när 

ätstörningarna nästan tar hennes liv, bevittna hennes misslyckade relationer med män och den 

spirande känslan av attraktion för kvinnor. Ändå är det först i slutet av romanen som Moa 

själv erkänner att hon är lesbisk. 

 

Unni Drougges huvudperson i roman Lutherska badet är den 45 år gamla Barbara. Hon lever 

tillsammans med sin vackre make Björn i Stockholms innerstad och arbetar som 
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psykoterapeut. Vi får möta henne under morgonen på den första dagen av hennes nya liv, hon 

ska börja simma. Väl på simhallen märker Barbara att det råder helt andra regler där än i 

resten av samhället. Här är det en tantmaffia som styr över bastu och duschrum. Hon skräms 

nästan iväg från badet, men det blir istället snart en tradition för henne att besöka simhallen 

varje morgon. Barbara finner sin plats i det nya sociala sammanhanget och blir riktigt god vän 

med Kristin och Ulla. 

Det är inte bara simningen som är ny den här dagen, på Barbaras arbete har den vanliga 

sekreteraren blivit utbränd och ersatts av en ung vacker kvinna, Farona, som snart får rollen 

som konkurrent om mannen Björn.  

Barbara har problem, hon var otrogen mot Björn under semestern i somras, hon är gravid 

och vet inte vem som är far till barnet. Samtidigt märker hon att Björn är lite för intresserad av 

Farona. Barbara har lärt sig att se sin makes barnslighet som charm. Hon har (bort)förklarat 

det med det svek som han utsattes för som barn då hans mor övergav honom. Nu börjar det 

störa henne allt mer.  

Romanen slutar med att Barbara upptäcker att en av hennes badtanter, den äldre Ulla, inte 

är någon mindre än Björns mamma. Hon är dessutom en känd författare som arbetar under 

pseudonym. Samtidigt som Barbara föder barnet, som är Björns, så försonas han med 

modern. I det sista kapitlet lever familjen lycklig, Björn är hemmapappa och Barbara har en 

strålande karriär. Farona och Barbara har blivit vänner och samarbetspartner i karriären.  

2.2 Hur vänner ser ut 

 

När Stella först möter Karolina ser hon henne som en inkarnation av ordet häftig så som det 

beskrivs i Bonniers svenska ordbok, ”intensiv, våldsam, plötslig; (vard.) tuff, modern, 

tjusig”.26 I den vidare beskrivningen av hennes person serveras en detaljerad bild av vad det 

innebär: 

Hon var klädd i en lång mörk kappa som smet åt elegant kring hennes långa smala kropp. Hon 

hade svarta kängor på fötterna och ovanför dem skymtade jag ett par svarta byxor med 

pressveck. Hon hade svept en mörklila halsduk kring halsen. […] Ansiktet var smalt och 

mycket blekt. Håret var långt och hängde fritt över axlarna. Färgen skiftade för varje liten 

                                                                 
26 Nilsson, s.10. 
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vridning jag gjorde med blicken. Ibland var det brunt, ibland ljusbrunt, ibland ljusbrunt med 

röda stänk i sig, ibland helt rött.  

När jag kom närmare såg jag att hon hade gröna ögon som skelade en aning. (Nilsson, s.10-11) 

 

I meningen efter fälls en kommentar från Karolina själv som antyder att hennes utseende 

påminner om en häxas. Beskrivningen, eller till och med ordet häftig, ger fingervisningar om 

hur Karolinas person är sammansatt. Hon är elegant i sin kappa men samtidigt brutal med sina 

svarta kängor. Hon har pressveck på byxorna men bär färgklicken lila runt sin hals. Hennes 

ansikte är både smalt och blekt, tillbakahållet, kanske slutet, nästan sjukt. Men håret hänger 

fritt och är fullt av skiftande liv. Den skelande blicken beskriver det nästan fullkomligt, hon är 

en dam av eftertänksamt uppror och ambivalens. Hon är en flicka påverkad av sin omgivning, 

hon följer klädkodex, men gör det på sitt eget sätt. Hon är samtidigt motsträvig och följsam, 

hon kombinerar rätt med fel.  

När Stella och Karolina möts följer de först den klassiska mall som alla på skolan går efter 

då de skaffar nya bekantskaper, men de ler underförstått åt sig själva och hoppar över fler steg 

för att direkt kunna bli goda vänner.  

Det är Joakim som först fäller kommentaren häftig om Karolina, och därmed ger ett slags 

godkännande om hennes person, ändå är det Stella som tar kontakt med henne, aktivt väljer 

henne som vän. Joakim och Karolina är lika varandra i den bemärkelsen att de båda 

ifrågasätter skolans inriktning och har kulturella intressen som går före studierna. Däremot är 

det Karolina som aktivt reagerar på den ojämställdhet som skolan indirekt gynnar. Karolina 

ser en direkt koppling mellan kapitalismen och en orättvis maktfördelning mellan könen:  

– Bankerna, sa hon, borde skrotas, så usla som de är på jämställdhet. Och det är bara feta gubbar 

som får bli bankdirektörer. De har konstiga urvalskriterier till de där posterna.  

– Tröttnar du aldrig på att tänka på jämställdhet? frågade jag. 

– Jo, sa hon, men det är bättre att vara trött än att vara en mes som inte säger ifrån. (Nilsson, 

s.24) 

 

Ida dyker upp dagen efter att Stella och Lukas har sovit tillsammans för första gången. Hon 

springer in i Stella mitt under kravallerna på Götgatan och de flyr gemensamt därifrån. Ida är 

en av deltagarna i demonstrationen, medan Stella har hamnat där av en slump. Ida har hoppat 



 13

av gymnasiet, ogillar samhällssystemet och är direkt föraktfull mot överklassen därför att den 

är så inskränkt. Hennes utseende skiljer sig markant från Karolinas; 

Hon hade blonda dreads som nådde henne till axlarna och ena näsborren var prydd med en ring. 

Varje öra hade fem ringar och tungan var piercad, det såg jag när hon lade in en portion snus. 

Kläderna var en blandning av hippie, punk och fjällräven. (Nilsson, s.115) 

 

Stella fortsätter sin iakttagelse med att berätta om vilka politiska organisationer som Ida är 

medlem i, men också att berätta om hennes dyrkan för Thåström och förakt för Backstreet 

Boys -brudar. Hon målar upp en karikatyr av hur en politiskt engagerad tonårstjej torde se ut 

och vara. Hon gör också bilden motsägelsefull genom att ställa olika värderingar mot 

varandra. Till exempel går det att läsa överklassens inskränkthet mot det egna föraktet för de 

med annorlunda musiksmak, men vars idoldyrkan är snarlik den egna besattheten av en artist.  

Att Ida dyker upp precis efter att Lukas på riktigt fått fäste i Stellas liv ger en möjlighet att 

läsa dem som kontraster till varandra. Ida är dotter till en lyxprostituerad kvinna och lever 

tillsammans med henne i en lägenhet som en av kunderna betalar för. Lukas pappa är 

dominant och vill att sonen skaffar så väl rätt utbildning som rätt kontakter för sitt framtida 

yrkesliv. Idas livssituation visar på en negativ effekt av kapitalism, den där människor säljs 

liksom varor åt andra, det system som Lukas far vill att sonen ansluter sig till. Samtidigt är 

Ida bilden av den radikala kampen, sådan som den syns utåt i media med sitt konkreta uttryck. 

Hon är en bild av Stellas längtan mot att öppet visa sitt missnöje och en parallell till Karolina. 

Karolina vill förändra systemet inifrån, liksom en kamp dold inuti den egna personen, men 

hennes process kan ses både som långsammare och mindre radikal än Idas. 

Stella själv beskrivs i en fotnot ur Karolinas ögon som  

tillsynes skygg, spenslig på gränsen till mager, något i blicken avslöjar att hon inte är sjutton 

(jag var 25), suger åt sig allt och alla i omgivningen, har svårt med gränssättning mellan det 

egna och andras, rastlös, […] svalt men fast handslag, tycks ha en benägenhet att dramatisera 

tillvaron, lider av lätt överkreativitet, tvära känslokast, aningen pessimistisk, mycket naiv, visst 

sinne för humor, kan vara värd att lära känna. (Nilsson, s.10-11) 

 

Beskrivningen av Stella stämmer väl överens med de egenskaper som tilldelas henne under 

romanens gång och kan närmast läsas som den mall som hon handlar utifrån. Alltså sätter 

Karolinas blick ord på bilden av Stellas karaktär. Att just Karolinas blick får beskriva Stella 

visar på ett förtroende för och en samhörighet med henne. 
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Både Karolina och Ida är självklart övertygade i sina åsikter, men deras uttryck är helt 

olika. Stella är däremot en sökare. Hon väger och vänder argument mot varandra och bedriver 

en närmast empirisk studie av samhället och människan. Hon svävar mellan det bekväma och 

det extrema, satsar på sin utbildning men lever som uteliggare i flera dygn. Trots att Karolina 

är den som ligger närmast hennes ursprungsidentitet så behövs också en uppstickare som Ida 

för att Stella ska kunna hitta sitt eget uttryck, sin personlighet. 

 

Moa har redan Jessica och Cilla i sitt liv när berättelsen börjar. Hon har känt dem lika länge 

som hon har drivit sitt bokcafé. 

Jessica är den första av vännerna som presenteras:  

Hon har en sådan där figur som blir söt när den blir rund. Hennes läppar är fylliga och målade i 

en brun nyans som passar bra ihop med hennes hår. Håret är axellångt och spikrakt. Verkligen 

spikrakt. Jag tror inte att jag har träffat någon med så rakt hår som Jessica. Hon är så kort att 

fötterna knappt når ner till golvet när hon sätter sig i fåtöljen. (Wallsten, s.8)  
 

Beskrivningen av henne säger inte mycket om hennes inre egenskaper. Istället går det att 

läsa ut att hon inte är konventionellt snygg, utan snarare söt. Hon har antagligen ingen 

utstickande klädstil eftersom den inte alls nämns, däremot sminkar hon sig prydligt i passande 

färger. Det som sticker ut i Jessicas utseende är framförallt det ovanligt raka håret och hennes 

korta längd.  

I raderna efter berättas att Jessica är uppvuxen i området där caféet ligger, att hon är 

ekonomiskt oberoende och att hon har varit närmast en del av möblemanget på caféet sedan 

det startade sin verksamhet. Pengarna hon har är ett arv efter den stora lotterivinst hennes 

mamma vann strax innan hon dog av leverförgiftning. När Jessica träffar på Lollo, som har 

börjat sova i caféets förråd och som antagligen missbrukar droger, reagerar hon både 

föraktfullt och aggressivt: 

Subban har inget här att göra. […] jag tror att hon är elak. Fy fan, såna som hon borde inte få 

finnas. Hon har säkert ungar som hon inte tar hand om. (Wallsten, s.30)   

 

Här finns en tydlig koppling till den egna modern, hon som drog på sig så allvarliga skador 

av sitt missbruk att hon dog och lämnade Jessica ensam. Antagligen var hon därför inte heller 

någon mönstermamma då hon var i livet. Jessica påminns helt enkelt om henne när hon möter 

Lollo och reagerar därför med bitter avsky.  
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Cilla bor granne med caféet och hon är där ofta. Första gången som hon uppträder i boken 

så hälsar Moa henne med ett ”hej” och Cilla svara med orden ”hallå där”. Vi får veta att det är 

så det alltid går till när de träffas i caféet, samma fraser byts och samma mönster följs.27 Om 

Cilla får vi veta att 

[h]on läser socialantropologi på universitetet och har säckiga, svarta kläder. Inte för att hon inte 

har råd att köpa välsittande kläder i ljusa färger, utan för att hon tycker att svarta, säckiga kläder 

bäst framhäver hennes personlighet. (Wallsten, s.9) 
   

Cilla följer alltså en stil som hon tycker passar in på hennes personlighet, hon vill vara 

tydlig, för att inte säga typisk, för betraktaren. Sedan är det visserligen upp till var och en att 

tolka vad en person med säckiga svarta kläder vill säga. Möjligen är det att den som finns 

inuti är intressantare än den som syns utanpå. Det kan tolkas som en form av snobbism, att så 

att säga göra sig märkvärdigare, mer mystisk, än andra. Det går också att tolka det som ett 

slags postironi, att spela svår med glimten i ögat, och därmed ändå var rätt så svår. En tredje 

möjlighet är att det är en protest mot en utseendefixering med fokus på yttre attiraljer som 

klädesmärken, smink och trendriktiga färger. Helt klart blir det i alla fall att det är ett 

medvetet val att hon går klädd som hon gör.  

Jessicas onämnda, och därmed antaget normala kläder, samt den medvetet matchande och 

på intet vis provocerande sminkningen, beskriver en person som inte vill vara annorlunda. 

Hon eftersträvar snarare det normala, låt oss säga heteronormativa. Att hon eftersträvar den 

till synes lugna normaliteten, efter en uppväxt med en frånvarande fader och en missbrukande 

moder, känns föga förvånande. Alltså kan det ses som att Jessica lika väl som Cilla illustrerar 

sitt inre med det yttre, men utan att vara medveten härom. 

Cilla är akademiker, Jessica dagdrivare. Cilla har ett sinne som hon vill visa upp i det yttre. 

Jessica har ett yttre som omedvetet avspeglar hennes inre. Cilla vill vara speciell, klä ner sig 

fast hon har råd att klä upp sig, hon strävar mot det annorlunda, något provocerande. Jessica 

vill vara normal, gömma sitt trasiga inre bakom en fasad av vanlighet. De strävar åt motsatt 

håll och det motsatta blir samtidigt det som den andra har. Och i mitten, där står Moa.  

Bilden av Moa får vi genom tillbakablickar, korta sekvenser från ett förflutet liv. Här finns 

detaljer av hennes ätstörning, men också hur hon klär upp sig för att gå på fest hos Lindsay, 

en kvinna som hon är attraherad av:  

                                                                 
27 Wallsten, s.9. 
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[P]å min kropp sitter en liten grå omlottkjol och en rosa kortärmad skjorta med blommor på i 

alla möjliga bleka färger. Skorna är svarta med låg klack. De har tillhört min farmor och sitter 

som gjutna på foten. (Wallsten, s.233) 

 

Genom komplimanger från Lindsay får vi veta att Moa ”har så fint hår” och att det ”krusar 

sig så bångstyrigt”28. Beskrivningen och komplimangerna visar upp en blygt försiktigt person 

som inte gärna klär upp sig för mycket. Hon väljer färgen grå på underkroppen för att våga 

komplettera med den kvinnligt laddade färgen rosa. För att inte de många färgernas kaos ska 

ta över så är de mångfärgade blommorna bleka, men de finns där och signalerar ett 

inneboende kreativt kaos som längtar efter att få bryta ut. Det syns i håret, det svårtyglade, 

bångstyrigt kaoslängtande.   

Någon egentlig beskrivning av hur Moa ser ut i den nutid som romanen berättas i finns 

inte. Perspektivet i berättelsen kommer från henne, det är hon som berättar. Hennes ögon ser, 

men hon kan inte ingripa i de saker som sker. Hennes gestalt är otydlig och hon måste 

reflektera över andra för att själv finnas till. För att greppa sin egen person vänder hon istället 

blicken mot det förflutna. Hon skapar en distans till sin egen person, avskärmar sig från den 

pågående verkligheten. Väninnorna blir därmed hennes förmedlare av verkligheten. Genom 

att först betrakta och sedan också möta dem, lär sig Moa att ta ställning i det egna livet. 

    

När Barbara träffar sina badtanter för första gången ser hon dem som närmast karikatyrer 

av människor. Eftersom de befinner sig på badhuset blir deras gestalter självklart väldigt 

mycket kropp, med kommentarer om såväl ben som bröst som fräknar och hår.  

Barbara observerar nästan genast att Kristin är änkan efter kändispsykologen Leo 

Lorenzon, innan hon vet hennes namn kallas hon därför ”Lorenzonänkan”. Barbara känner 

igen henne på grund av ”[h]ennes lockiga rödskimrande hår och de ljusgröna ögonen. 

Fräknarna.”29 Vid nästa simtillfälle iakttar Barbara henne i bastun:  

Hennes bröst och mage har tagit ordentligt med stryk av allt barnafödande. Ändå ser hennes 

kropp harmonisk ut. Självuppfylld. Hon har midja och rumpa. Och kurviga ben. (Drougge, s.45) 

 

                                                                 
28 Ibid., s.231. 
29 Drougge, s.23. 
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Strax efter skämtar Kristin om sina många födslar och med orden ”[b]arnen är min 

rikedom”30 bekräftar hon bilden av den stolta modern. Det är just modersgestalten som Kristin 

representerar. Så väl som hon själv är mor försvarar hon sin samhällsposition som 

hemmamamma. Hon framställs också som en barnafödandets försvarare, ett slags urmoder 

som vet allt om kroppens funktioner och hur ett harmoniskt liv bör se ut. Hon sätter barnen 

framför allt och tycker att även om den eventuella partnern inte alls är oviktig, så kommer han 

i alla fall i andra hand. Barnen kommer alltid först.  

Ulla är egentligen det första mänskliga intryck som Barbara får av simhallen. Hon är den 

första som utmärker sig i simhallens duschrum: 

[K]raxandet tillhör en långbent skraltig tant […] Mitt på kroppen en uppsvälld buk, annars bara 

skinn och ben. (Drougge, s.18-19) 

 

Så låter hennes inte allt för smickrande första beskrivning. Däremot får Ulla ett bättre 

omdöme en stund senare då hon står vid badhusets kassa: 

Påklädd ser hon ganska stilig ut. Lång och smal med en luftig knäkort klänning i mossgrönt, 

olivfärgad schal med sandaletter med taxklack. (Drougge, s.23)  

 

Ulla får ändå namnet ”Storken” innan Barbara känner henne bättre. Smeknamnet så väl 

som beskrivningen av hennes gestalt stämmer bra överens med hennes lätt aggressiva, 

missanpassade person. Liksom storken observeras hon ensam då hon mist sin livslånga 

partner. Därför är hon bitter. Sägnen om storken som kommer med det nyfödda barnet 

bekräftas av det faktum att Ulla är Björns mor, hon levererade honom till världen, men 

lämnade honom i andras vård.  

Ulla ser ett nödvändigt val mellan kärleken och barnet, vill man ha både och så går det illa, 

hon talar av egen erfarenhet. Ändå är kärlek och barn hårt sammankopplade i hennes 

verklighetsuppfattning, hon kände sig tvungen att lämna barnet när kärleken svek. Ulla lever 

som ett slags storstadseremit som håller människor på avstånd med sin bitska ton, de får inte 

komma för nära. Hon har ingen kontakt med sin son utan skriver istället i hemlighet 

barnböcker med tanken på honom som liten. Hon är en ambivalent gestalt, hon måste hålla sig 

borta från barn eftersom sorgen över att ha övergivit sonen är så stark, medan hon skriver 

böcker som når fram till och älskas av barn. 
                                                                 
30 Ibid., s.46. 
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Arbetsdagen efter Barbaras första morgonsimning är den första efter semestern. Att det är 

en dag för förändring märks tydligt, inte bara för Barbara. När hon kommer till kontoret får 

hon reda på att den gamla sekreteraren, Agneta, är sjukskriven. Istället sitter Farona i 

receptionen och tar emot. Barbara blir chockad av mötet med en ny person på den vardagliga 

platsen och beskriver Faronas utseende som en kontrast till inredningens luftighet med orden 

”en svart sekreterare i orange åtsmitande trikåklänning!”.31 Även nästa gång Farona beskrivs 

är det som färgklick, ”Farona, som är pistagegrönt klädd idag, strålar som en lavalampa”.32 

Hon beskrivs generellt med yttre attiraljer som kläder, hudfärg och ansiktsdrag. Det blir inte 

bättre av att maken Björn visar ett stort intresse för hennes person. Det är tydligt att Barbaras 

ogillande av Farona beror på just avundsjuka som hon döljer bakom en bittert rasistisk blick. 

Barbara har ett i grunden dåligt självförtroende och har dessutom börjat tvivla på sin fertilitet. 

Farona blir en symbol för det som Barbara ser sig inte vara, ung, attraktiv och kvinnlig. 

Därför måste hon ironisera över hennes gestalt för att alls kunna hantera den.  

Barbara och Farona blir vänner först i romanens andra del; ”Komma ner på jorden”. Det är 

när Barbara bestämmer sig för att sluta leva i sin glasbubbla av förnekelse, och tar tag i saker 

på jobbet och hemma som hon också i en plötslig ingivelse bjuder Farona på lunch.33 Det är 

nu Faronas gestalt fördjupas, hon får så väl som en liten putande mage (också hon är gravid) 

som en levnadshistoria. Hennes fysiska person blir mer sammansatt och med orden ”[n]u 

kastar hon sitt vackra hår bakåt och fyrar av ett brakande skratt”34 skapas hennes gestalt av 

såväl skönhet, men inte den plastigt färgstarka sorten som Barbara först såg, som av livsglädje 

och djävulskap, i ordets positiva bemärkelse. Hon är alltså varken ängel eller hora, perfekt 

eller bara yta, hon är en individ som Barbara kan möta och identifiera sig med. 

Beskrivningen av Barbara kommer tidigt i romanen, och den presenteras av Barbara själv: 

Mitt namn är Barbara Wilson-Bladh (det dubbla efternamnet som en markör att inte ge upp sin 

identitet bara för att man är gift). Mina ögon är grå (lätt utstående). Håret är råttfärgat (med grå 

inslag som jag färgar med Wella Color, mörkblond). Jag mäter 183 cm i strumplästen (det enda 

jag och fotomodeller har gemensamt) och jag väger 88 kilo (överflödet mest på midja, mage och 

övre lår, vilket gör att jag rätt klädd kan lura min omgivning). Jag har nått den aktningsvärda 

åldern av 45 (med alla typiska ålderstecken, exempelvis påsar under ögonen och fåror runt 

                                                                 
31 Ibid., s.28. 
32 Ibid., s. 50. 
33 Ibid., s.178. 
34 Ibid., s. 181. 
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munnen, dock ganska fasta bröst utan åverkan av graviditet och amning.) Till yrket är jag 

psykoterapeut (stillasittande jobb). (Drougge, s.11-12) 

 

Det är tydligt att Barbara har en kritisk inställning till sitt utseende. Men också att hon 

tolkar sin identitet mot en bakgrund av samhälliga ideal. Efternamnet, som signalerar att hon 

är gift, är viktigare än det egna förnamnet, som får stå okommenterat. Barbara visar här att 

hennes egenskap som gift, alltså hennes relation till mannen är viktigare än den egna 

identiteten, och styrker därmed heteronormativiteten. Detta tvärtemot vad hon själv påstår i 

parentesen. Hon jämför sig med fotomodeller när hon talar om sin längd, men säger att det är 

det enda som de har gemensamt. Alltså är hon inte alls lik någon fotomodell, och därmed inte 

heller lik den mediala, ideala, bilden av kvinnan. Att hon är fullt medveten om vilka ideal som 

regerar blir tydligt genom att hon talar om sin vikt och vikten av att dölja den. Hon försöker 

alltså följa med de rådande idealen genom att framstå som smalare än hon egentligen är. Hon 

färgar dessutom håret för att dölja att det har börjat gråna. Till sin ålder ställer hon sig dubbel, 

att kalla den aktningsvärd innehåller en stor dos ironi. Hon vet att åldern ofrånkomligt lämnar 

sina kroppsliga spår, och hon känner sig faktiskt välbevarad, särskilt rörande den del som 

klassas som mest kvinnlig, nämligen brösten. Samtidigt påpekar hon att barnlöshet är skälet 

till dess fasthet, och det är inte en alltigenom positiv känsla.  

2.3 Kontraster i karaktärer 

 

Vännerna som romanerna gestaltar fungerar som motpoler till varandra. Britta Lundgren 

skriver att en vän är en besläktad själ, men tillägger att det handlar snarare om att 

personkemin stämmer än om en direkt likhet.35 Sara Wilén håller i sin uppsats med om att det 

inte är nödvändigt att vännen påminner direkt om en själv, men ser att det ändå är vanligast att 

vänskap uppstår med en person som har liknande intressen och värderingar.36 I romanerna 

fungerar likheten genom att vännerna innehar huvudpersonens drag, men mycket starkare, och 

att olika vänner representerar olika drag.  

                                                                 
35 Lundgren, s.14. 
36 Wilén, s. 29-31. 
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Stella rör sig i Rebell med frusna fötter mellan den klädsamma men arga Karolina och den 

direkt politiskt aktiva Ida. I sin egen roll som sökare finner Stella en plats som ligger mellan 

dessa positioner. Hanna Wallstens huvudperson har vännerna Jessica, som eftersträvar det 

normala, och Cilla som eftersträvar det unika eller ovanliga. Själv är hon en ursprungligen 

passiv betraktare, som nästan tvingas ta ställning i frågor utifrån vännernas agerande. 

Barbaras badtanter Kristin, den övermoderliga och Ulla, den ensamma karriäristen37 visar på 

två extremer livet som vuxen kvinna. De framställs som ett antingen eller, men Barbara 

lyckas hitta en position där hon kan kombinera dem, och tonar därmed ner det extrema. 

Farona däremot fungerar som motpol till Barbara själv. Det är först när de båda befinner sig i 

samma situation, graviditeten, som de kan mötas och bli vänner.   

  Sara Wilén skriver att utseendet är viktigt när unga människor skapar sina 

vänskapskontakter.38 I romanerna beskrivs utseendet så ingående att det inte går att bortse från 

som en faktor i skapandet av relationen. Nilsson och Wallsten beskriver båda vännernas 

utseende i positiva ordalag, medan Drougge håller en mer negativt kritisk ton. Detta kan bero 

på flera saker, dels att Barbaras vänner är mer till åren komna, de är avklädda och avslöjar 

därmed det slitage som kroppen utsatts för. Samtidigt så beskrivs Farona som ung och vacker, 

men på ett sarkastiskt och rasistiskt sätt. Det handlar därför snarare om Barbaras sätt att 

betrakta världen, hennes bittert stereotypa blick. Stella och Moa har däremot en idealiserande 

blick då de betraktar sina vänner,39 de vill se dem som vackra och goda och därför framstår de 

också som det. Samtidigt finns här en ambivalens i beskrivningarna. Vännerna framställs som 

motstridiga i karaktär och utseende. Karolina som slits mellan den feministiska kampen och 

de heteronormativa idealen, Ida som talar mot inskränktheten men ändå själv framstår som 

inskränkt, Jessicas kamp för att verka normal men som ändå är annorlunda, åtminstone 

bisexuell, Cilla som visar upp sitt sinne i kläder, svart och säckigt, men är den som framstår 

som minst svår i sina handlingar, där hon är handfast och beslutsam. 

Marilyn Farwell skriver om blickens vikt. Hon tar upp filmen som exempel och förklarar 

att det är blicken som förmedlar berättelsen vidare till biobesökaren som avgör vad som är en 

passiv eller en aktiv kraft i berättelsen. Hon menar att det inte finns något sådant som en 

neutral blick. Däremot går det att ”låna” ögon från någon annan, vilket innebär att även en 

                                                                 
37 Hon ägnar sin tid till författandet av den mycket populära barnboken Solito. 
38 Wilén, s.21. 
39 Lundgren, s.15, beskriver att det i begreppet vänskap finns en idealiserande kraft. 
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kvinnlig blick kan vara patriarkalt styrd, i benämningen att mannen ser och kvinnan ser sig bli 

sedd av honom.40  

Jag försöker se vilken blick som appliceras på huvudpersonernas kroppar och karaktärer. 

Det är den patriarkala blicken som beskriver Barbaras kropp. Den bestämmer hennes 

attraktiva värde som objekt och därmed hennes allmänna självförtroende. Stella däremot ser 

sig själv med Karolinas ögon. Hon låter därmed den nära vännen värdera hennes person. Det 

är intressant att det är den bilden som blir giltig romanen igenom. Väninnans blick ger den 

avgörande värderingen, eller snarare tolkningen av Stellas egenskaper som person. Bilden av 

Moa är som sagt otydlig, vi kastas till ett enstaka klädesplagg här och var, med ett undantag, 

när Moa besöker Lindsay. Här får hon plötsligt komplimanger som beskriver hennes person, 

och vi får en detaljerad beskrivning av hur hon klär sig. Det är alltså Lindsays blick som är 

den avgjort viktigaste för Moas självuppfattning. Här konstrueras hon dels som ett lesbiskt 

objekt då blicken kommer från den attraktiva kvinnan, men också som ett lesbiskt subjekt. 

Hon väljer att betraktas av en icke heteronormativ blick och finner det positivt och frigörande.   

2.4 Familjen, kärleken och mannen som vän 

 

I samtliga romaner framstår relationen till föräldrarna som komplicerad. Den väninnerelation 

med modern som en del av kvinnorna i Britta Lundgrens studie beskriver finns inte.41 Istället 

illustreras en grundläggande brist på förståelse mellan den egna och den närmast föregående 

generationen. Föräldrarnas konfliktfyllda tillvaro beskrivs, men det är svårt för 

huvudpersonerna att känna sympati med dem. Samtidigt finns det en rörelse hos både 

Drougge och Wallsten som försöker göra upp med föräldrarna och deras beteende. Stella gör i 

sin tur upp med den patriarkalt styrda kapitalismen.  

Barbara bryter först tvärt med sin mamma när hon upptäcker att denna har en relation vid 

sidan av fadern, som för övrigt är sjuk i begynnande Alzheimers. När sedan förståelsen 

uppstår dem emellan kommer de närmre varandra än de någonsin har varit förut. Ändå känns 

det svårt att kalla dem för vänner, de har snarare istället mötts i rollen som mor och blivande 

                                                                 
40 Farwell, s. 35-36. Det senare hämtat ur ett citat av John Berger. 
41 Lundgren, s.87. 
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mor. En roll som Alberoni självklart skulle kalla kärleksfull, men ändå snarare skulle hamna 

under kategorin för rollförhållanden. 

Moa hjälper till slut sin mamma att fly ur landet för att rädda henne undan pappans 

misshandel. Men det tar lång tid innan Moa orkar, vågar eller vill ingripa. När hon till slut 

ingriper uppstår en klarare vänskapsrelation mellan Cilla och Moas mamma. Det är till Cilla 

mamman ringer för att berätta att hon tryggt har kommit fram, inte till Moa. 

Det framgår av bokens första sida, i ett slags prolog med rubriken ”[h]ittills”, att Moa inte 

beskyller sin mor för romanens händelser, med orden;  

[m]en det var inte hon som gjorde så att allt föll samman. Det var vi andra och pappa. Kanske 

mest pappa. (Wallsten, s.5) 

 

Det som faller samman kan snabbt tolkas som familjen, och det är fadern som bär det 

mesta ansvaret, medan modern är ett offer för en ohanterlig situation. Intressant är att orden vi 

andra låter som så många fler än bara Moa och hennes syster, vilket gör det lätt att även räkna 

in romanens övriga gestalter, där de mest framträdande är Moas vänner. Alltså att de är 

delaktiga i ansvaret för (kärn)familjens sönderfall. 

I Johanna Nilssons roman nämner Stella bara sin familj i förbigående. Istället finns 

Karolinas familjeliv med den starka ilskan gentemot fadern, han som har svikit sina egna 

föräldrar och som försöker köpa Karolinas sympati med feta checkar.42 Han utnyttjar 

Karolinas mamma för att nå fram till dottern, i alla fall är det så Karolina tolkar det, vilket gör 

att hon avskärmar sig även från modern. Fadern försöker manipulera sig till dotterns sympati 

och hon försvarar sig genom avskärmning. Stella själv har en nära relation till sin mormor. 

Hon är en närmast helig gestalt, eller biktmoder som Stella besöker när hon mår som sämst. 

 Denna avsaknad av förståelse med den närmaste föregående generationen stämmer väl 

överens med det som uppges i Lundgrens material, att vissa har lättare att nå fram till den 

äldre generationen därför att relationen till föräldrarna är för konfliktfylld.43 Jag ser det också 

som att kontakten med morföräldern visar på att det finns ett möjligt alternativ till den 

situation som föräldragenerationen lever i. Inte för att just den ännu äldre generationens 

livslycka i sig är eftersträvansvärd, utan därför att den visar på att det finns alternativ till de 

ideal som råder nu och att också det rådande därmed är möjligt att förändra. Liksom 

                                                                 
42 Nilsson, s.152.  
43 Lundgren, s.98. 
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Ambjörnsson och Rosenberg skriver så är heteronormativiteten en process under ständig 

förändring. 

 

Både Moas och Barbaras syster framställs som olika dem själva. Det rör sig i båda fallen 

om yngre systrar som befinner sig i en annan fas i livet. Moas syster som bara kallas för det 

självklara ”Syrran” har precis köpt hus tillsammans med sin man, eller ”kille” som han kallas 

fast de är gifta. Hon är alltså seriöst etablerad i sin heteronormativa tvåsamhet. Barbaras 

syster är också gift, mor till två tonåringar och bor i ett radhus i förorten. Ur ett 

heteronormativt perspektiv har systrarna därmed hunnit längre än både Moa och Barbara. Till 

sättet är systrarna så olika dem själva att det inte går att se mer än blodsbandet mellan dem, 

alltså att de antagligen inte skulle umgås med varandra om de inte vore släkt.  

Lundgren skriver att vännerna kan väljas på personliga preferenser och därmed inte är 

påtvingade på samma sätt som släkten är, men hon lägger till att det finns en annan slags 

trygghet i släkten.44 Det handlar kanske här om den grundläggande gemenskapen, att man 

kommer från samma bakgrund och vet varandras brister och familjens hemligheter. Till 

exempel berättar inte Moa självmant alla detaljer rörande föräldrarnas relation för sina vänner 

utan diskuterar det framförallt med Syrran. Ändå är Moa och Syrran inte närmast som vänner, 

deras relation bygger på alldeles för mycket beroende, enligt Alberonis definition, som säger 

att vänskap etableras mellan jämlikar som är oberoende av varandra.45 De är närmast just 

systrar med en gemensam bakgrund, men olika liv.    

 

Vännens kön är viktigt i skapandet av vänskap, skriver Lundgren, detta möjligen därför att 

vänner av samma kön är delaktiga i likartade strukturer.46 Ändå har Stella Joakim som 

närmsta vän innan hon träffar Karolina.  

Joakim och Karolina är som nämnt lika varandra i sitt ifrågasättande av skolan och dess 

system. Joakim beskrivs som modeintresserad, utseendefixerad och fåfäng. Han följer alltså 

inte något heteronormativt manligt ideal, utan beter sig snarare en smula kvinnligt eller 

androgynt. Han sägs liksom Stella själv vara ”en marginalen-människa. En utkantsfigur.”47 

Joakim är en provokatör, han byter position efter diskussion och är den som ifrågasätter utan 
                                                                 
44 Lundgren, s.86. 
45 Alberoni, s.6 och 31. 
46 Lundgren, s.71. 
47 Nilsson, s.8. 
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att själv ta ställning. Var han själv står politiskt är omöjligt att avgöra. Stella är imponerad av 

de starka gränser som han sätter upp kring sin person, att han till exempel inte berättar vilket 

parti han röstar på.48 Därför kan Joakims åsikter inte vara lika rättframma som Karolinas, vi 

vet inte vilka åsikter som är hans egna och vad som är diskussionskrydda. Däremot fungerar 

han bra som utvecklande samtalspartner då han lätt kan se saken ur dess motsatta vinkel.  

Joakim har en grundläggande människosyn som säger att man ”får inte frivilligt göra sig 

själv så ofri att man aldrig mer kan bli fri”,49 vilket innebär att det inte är okej att sjunka så 

lågt att man till exempel försöker ta livet av sig. Men trots att Joakim är lika delaktig som 

Stella och Karolina i FAA så visar han inte hur han vill förändra samhället. Hans påverkan av 

Stella blir alltså inte lika markant som den rättframmare Karolinas, eller den direkt 

kampinriktade Idas. 

 

Män som partners finns som tema hos alla tre romanerna, ändå är det bara Barbara av 

huvudpersonerna som lever tillsammans med en man. Barbara berättar att hon har haft ett 

socialt liv innan hon träffade Björn. Men eftersom det tog för mycket av deras gemensamma 

tid att gå på middagar och de inte ville ”förstöra” ännu fler helger genom att själva arrangera 

bjudningar så dog det så småningom ut. Att bjuda igen är en viktig del av bekräftandet och 

upprätthållandet av en vänskapsrelation.50 Det är tydligt att det mest är Björn som ogillar att 

träffa människor på sin fritid, och liksom Lundgren skriver anpassar kvinnan sina 

vänskapsrelationer efter mannens vilja.51  

Barbara säger att Björn är hennes bästa vän.52 Det är enligt Lundgren inte alls ovanligt att 

se sin partner på det sättet,53 trots att det går klart emot Alberonis definition som vill skilja 

vänskapen och förälskelsen åt. I Barbaras fall känns det otänkbart att hon i romanens början 

skulle kunna ha någon annan vän än just honom. De umgås knappast med andra än varandra.  

Det ges starka indikationer på hur Barbara anpassar sig till Björns beteende. Hon ägnar sig 

åt sådant som hon själv inte alls tycker är intressant, som att äta snabbmat och se på komedier. 

Det sättet att umgås på går klart emot Alberonis syn på vänskapen som ömsesidig och 

                                                                 
48 Ibid., s.28. 
49 Ibid., s.87. 
50 Lundgren, s.118. 
51 Ibid., s.78. 
52 Drougge, s.82. 
53 Lundgren, s.70. 
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existerande mellan två jämlikar.54 Det stämmer däremot väl in på Holmbergs syn på att 

kvinnan i relationen anpassar sina intressen och åsikter efter mannens.55 

Moa påbörjar en relation med Magnus, kyrkvaktmästare och son till Lollo. Det är han som 

tar initiativ till att de ska träffas, och de ses ett litet tag. Magnus får reda på att Moas pappa 

hotat hennes mamma med kniv. Av rädsla för att Moa inte ska göra något åt saken så berättar 

han det för Cilla. Han sviker ett förtroende genom att lägga sig i, men resultatet av hans 

ingripande blir gott.  

Magnus är den första som Moa berättar för att hon föredrar tjejer, hon gör det för att han 

ska förstå varför hon inte vill vara med honom. Magnus frågar då om hon är kär i Jessica. 

Moa säger att hon inte är det, men har ändå sex med Jessica strax efter samtalet. Det är 

möjligt att Magnus som utomstående ser klarare på situationen än vad Moa själv gör, och att 

hon tillfälligt lånar hans blick för att kunna titta in på den egna livssituationen.  

Magnus är vid romanens slut med som en nästan självklar del av den tidigare enbart 

kvinnliga gemenskapen. Han har vunnit sin roll som vän genom att gå emot Moas 

förväntningar och på så vis hjälpa henne och familjen att bli av med fadern. Han har också 

avsexualiserats genom att Moa erkänt att hon föredrar en annan kvinna som partner framför 

honom. Det blir därmed enklare att acceptera honom som vän istället för potentiell pojkvän. 

Det är en uppgradering.  

Stella har flera span på skolan, och av dem blir hon snart mest intresserad av Lukas. Hon 

faller för hans sätt att titta under lugg och luta sig långt ut över räcken. Hon säger att han vill 

ut ur buren.56 Buren är det hårda styre som den dominanta fadern har över sonen. Faderns 

strävan är att se till att sonen skaffar sig de rätta kontakterna för sin framtida karriär. Lukas 

vågar knappt ens för sig själv formulera vad han egentligen vill. Lukas och hans far visar på 

den starkt patriarkala ordning som råder på skolan och hur den är kopplad till kapitalismen.  

Stella träffar Finn när hon är som allra mest utsatt, hon har blivit drogad och rånad. När 

hon vaknar upp är det under en bro tillsammans med honom. Finn är hemlös, manodepressiv 

och missbrukare. Han ger Stella precis vad hon behöver, kärlek och omtanke. Han har 

ingenting men lyckas ändå ge henne allting som betyder något. Han är en symbol för det 

humankapital vars funktion Stella har försökt att komma underfund med. Han ger henne det 

svar som hon har sökt, att humankapitalet aldrig kan ta slut.  
                                                                 
54 Alberoni, s.6. 
55 Holmberg, s.189. 
56 Nilsson, s.86. 



 26

 

Skillnaden mellan vänskap och andra sorters kärlek är markant. Relationerna till familjen 

visar på konflikter som gör det svårt att nå fram till varandra. Det finns möjligheter att finna 

förståelse, men det är långt till en så okomplicerad relation som den mellan spontana vänner.  

Den starka vänskapen ger ett alternativ till den heteronormativa familjen, den kan utgöra en 

här kallad vänskapsfamilj som kan ersätta den biologiska familjen. Det är inte lika viktigt att 

finna en tvåsam kärlekspartner att dela livet med när det finns goda vänner att förlita sig på. 

Vänskap kan liksom förälskelsen uppstå i ett ögonblick, liksom som den gör mellan Stella och 

Karolina och ,också vara lika stark. 

Kvinnans relation till mannen bygger, liksom Holmberg skriver, på att ge utan att räkna 

med att få tillbaka.57 Vänskapsrelationen måste däremot bygga på någon form av ömsesidigt 

utbyte, vilket Alberoni påpekar. Därmed blir den också en fara för den rådande 

heteronormativiteten. Då kvinnan kan räkna med att få något tillbaka i en relation kan hon 

ställa krav i en annan. Hon är inte heller lika beroende av mannen då hon har vänner att förlita 

sig på, därmed kan hon ställa krav på en eventuell tvåsam partner. Hon kan välja att inte leva 

med ”honom” och ändå leva bra. Detta utmanar och ger en möjlighet för en förändring av den 

heteronormativa relationen, om den vill ändra på sig.  

2.5 Mötet                 

 

Romankaraktärerna umgås bara undantagsvis i hemmet. Barbara och Farona träffas hemma 

först efter att de har fått barn. Sina vänner från badhuset träffar Barbara nästan enbart på just 

badet. Även hos Nilsson och Wallsten är det bara undantagsvis som vänner umgås hemma.  

Lukas sover över hos Stella när de är ett par. Stella sover hos Ida när hon har bråkat med 

Lukas. Ida sover över hos Stella för att slippa lyssna till sin mammas nattliga besök.  

Vid ett tillfälle möts ett stort gäng upp i Karolinas lägenhet. Karolina och hennes kille, 

Stella, Lukas, Joakim och Ida. De spelar spel och lyssnar på musik, och det är perfekt utan att 

vara fasad, som en vänskapligt kärleksfull familj.  

                                                                 
57 Holmberg, s.198. 
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Moa blir uppsökt hemma av sina vänner när hon mår som sämst, hon klarar inte att ta sig ut 

och öppna caféet i tid. Själv är Moa hemma hos Jessica för första gången när hon inte vågar 

gå hem till sig själv, och det slutar med att Moa och Jessica har sex.  

Tydligt är att hemmet är en känslig plats. Hemmet förknippas med en kärleksrelation eller 

med familjen. Det är endast de allra närmaste som tillåts komma in här, de som är lika mycket 

värda som en familj, en vänskapsfamilj. Det kan också röra sig om undantag, att man mår så 

dåligt att man inte kan ta sig ut ur hemmet, eller att vännen mår så dåligt att den inte vill vara 

där ute. Det bygger klart på ett förtroende att släppa in vänner eller att bli insläppt i sina 

vänners hem. 

Vännerna träffas i ett vardagligt offentligt rum och det är framförallt här som de umgås. 

Barbara lär känna badtanterna av en slump. De befinner sig i den miljö som hon söker sig till 

för att starta sitt nya liv. Farona finns på Barbaras arbete och de blir vänner i och med att 

Barbara bestämmer sig för att ta tag i sitt liv, där Farona är en av de lösa trådarna.  

Stella träffar Joakim och Karolina i skolan och Ida springer hon in i av en slump. De umgås 

i skolan och på caféer, operan, fester och på krogen.  

Moa träffar sina vänner genom caféet och de lämnar möjligen kvarteret för att gå till 

kyrkan på konfirmation och begravning, men annars är det här de umgås. Vardagligheten ger 

mötet en avslappnad karaktär, ingen gör sig till. Ingen letar efter damm i hörnen, men finns 

det där så är det accepterat. 

Lundgren skriver att vänskapsrelationen baseras på en vardaglighet med återkommande 

strukturer.58 Detta stämmer väl överrens med de regler som kvinnorna på badhuset följer, hur 

Stella och hennes vänner behandlar återkommande ämnen på återkommande sätt, samt hur 

Moa och hennes vänner hälsar, äter och hur de alla befinner sig i en slumpmässigt vald men 

trygg miljö.  

 

Vad som egentligen startar förändringen i Drougges roman är svårt att avgöra. Det kan 

vara Barbaras graviditet eller kontakten med vännerna på badhuset. Antagligen tas ett första 

steg mot förändring redan med den otrohetsaffär som Barbara har på semestern. Barbara 

upptäcker att det finns en passion utanför äktenskapet, hennes mens blir sen på grund av den 

emotionella stressen, hon tror att hon inte längre är fertil och blir därför gravid. Hon säger 

upprepade gånger att ”[ä]n tänker jag minsann inte ta ner skylten”.59 Barbara beskriver själv 
                                                                 
58 Lundgren, s.103. 
59 Drougge, s.11. 
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simningen som början på ett nytt liv, en andra chans. Väninnorna finns på badet, och det är de 

som genom sin olikhet driver henne framåt. Denna drivkraft får henne att nå fram till 

huvudmålet, att finna den hon vill och kan vara; sig själv. 

Johanna Nilssons roman börjar med Karolinas fråga ”[v]em köper makten av 

regeringen?”60 och romanen handlar lika mycket om makt och kapital som om vänskap och 

kärlek. Dessa teman är här hårt sammankopplade med varandra. Det är Karolinas fråga som 

väcker Stellas intresse och därmed får dem att bli vänner. Som parallella berättelser ligger 

Stellas jakt efter kärlek och det antikapitalistiska projektet FAA.61 Stella beundrar Karolina för 

hennes rättframhet, men förstår också snart att det inte räcker med att vara arg, det krävs 

också aktion. Här är Karolina och Joakim lika, de är båda akademikerbarn, teoretiker. För att 

föra in denna direkta kampen behöver Stella Ida. Hon å sin sida saknar den, kanske genom sin 

ringa ålder och brist på utbildning, insikt och teoretiska bas som Karolina och Joakim har. 

Hon är en praktiker, men kan inte föra in flera perspektiv än ett, sitt eget.  

Jag ser att romanen spinner fram sin intrig mellan de poler som vännerna representerar. 

Stella är som nämnt en sökare och letar sig fram genom berättelsen, mellan dessa punkter, 

teori och praktik. Hennes mål är att finna ett sätt att kombinera dem, sitt eget sätt. Hon är 

liksom Barbara på jakt efter sitt eget sätt att leva och hon hjälps i sitt sökande av vännernas 

olikhet.   

I Hanna Wallstens roman är det moderns sjukdom som ger berättelsen dess möjlighet till 

förändring. Modern har varit sjuk i många år, men det är först nu som hon blir inlagd på 

psyket, det är en ovanlighet, en förändring. Moa har redan sina vänner omkring sig, men det 

är genom familjekrisen som hon verkligen behöver dem. Det är också vännernas gemenskap, 

med förståelse och kärlek som gör det extra tydligt hur fel Moas familjesituation är. De visar 

på att det finns alternativ till denna patriarkalt styrda familj som kämpar för att hålla en 

perfekt fasad utåt. Trots det är vännerna inte heller perfekta. De är sammansatta individer med 

fördelar och problem, men de agerar ändå som representanter för två olika personlighetstyper. 

Moas osäkerhet på sitt eget jag gör att hon hamnar mitt mellan dessa karaktärer. Ju mer hon 

litar på dem, påverkas av dem, desto närmre kommer hon det jag som hon själv skulle kunna 

vara. Till slut kommer hon ut som Moa, det namn som uttalas märkvärdigt likt franskans moi, 

det vill säga jag. 
                                                                 
60 Nilsson, s.7. 
61 Att Joakim, som inte vill visa en direkt politisk åsikt deltar i detta kan kännas märkligt, men förklaras nog bäst 

genom hans roll som provokatör. Han är skeptisk till skolans system och vill se vad som händer om det utmanas. 
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Att lägga sig i sina vänners förehavanden är känsligt. Lundgren skriver att det är viktigt med 

takt och ton när man kommenterar vänners beteende. I hennes undersökning uppger några att 

det kan förstöra vänskapen, medan andra tycker att det är positivt och utvecklande att bli 

ifrågasatt av sina vänner.62  

Både Kristin och Ulla har starka åsikter om Barbaras fysiska tillstånd. Ulla tror att hon är i 

klimakteriet medan Kristin blir övertygad om att hon är gravid. Trots att det är känsliga 

ämnen så har det en positiv verkan på Barbara att tala om dem. Hon berättar till slut för de 

båda kvinnorna om hela situationen, däribland hennes osäkerhet över vem som är far till 

barnet. Hon konfronteras av Kristin; 

 

– Så du var otrogen på er semester, återtog [Kristin].  

– NEJ! hojtar jag så högt att hon hoppar till. 

[…] 

– Vad ska man kalla det då? Du hade ett fullbordat samlag med en annan man än den du är 

gift med. (Drougge, s.145) 

 

Kristin går hårt fram med Barbara genom att dels fråga ut henne, men också genom att 

tvinga henne att erkänna situationens allvar. Hon får henne att förstå att saker inte kan bli 

annat än bättre om hon berättar för Björn att hon är gravid. Efteråt, när Kristin intygat att hon 

inte tycker att Barbara är en dålig människa, så upplever Barbara ett lugn, liksom efter ett 

slags rening. Barbara blir därmed konfronterad med sanningen och med ansvaret för sina 

handlingar, samtidigt som hon blir övertygad om att situationen går att lösa och att det är hon 

själv som sitter inne med lösningen. Det är hennes ansvar vilket innebär att hon måste handla. 

Det är precis vad hon behöver. När hon kommer hem så vågar hon faktiskt berätta för Björn 

att hon är gravid.  

Magnus berättar för Cilla det han har hört av Moas telefonsamtal med Syrran, att pappan 

hotat mamman med kniv och tvingat med sig henne från Moas lägenhet. Cilla blir upprörd 

och skriker av frustration när hon kommer till Moas lägenhet. Cilla försöker konfrontera Moa 

med situationens allvar. Moa verkar oberörd och till slut frågar Cilla ”[d]u gillar inte mig, 

va?”63 eftersom hennes ord inte får någon effekt. Det är ett motsträvigt samtal där Cilla 

                                                                 
62 Lundgren, s.107. 
63 Wallsten, s.191. 
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försöker nå fram och Moa gömmer sig. Det slutar med att de kommer fram till en 

kompromiss, att nästa gång något händer så ska de hjälpa mamman att lämna landet. När det 

händer, vilket är snart, hjälps de gemensamt åt att smuggla ut henne.  

Här är det som att Moa behöver en annans ögon för att förstå hur allvarligt läget är. Blicken 

utifrån, vännen Cillas blick, är nödvändig för att hon ska kunna agera. Men blicken gör så ont 

att Moa försöker stänga den ute, hon försöker allt, till och med att tycka illa om Cilla, innan 

försvaret brister. Det är först i denna kompromiss som de återfinner varandra som vänner och 

kan agera tillsammans. 

Stella och hennes vänner har en ständigt utvecklande dialog med varandra, men det är svårt 

att hitta exempel på en direkt konfrontation som i de andra två exemplen. Däremot är det 

tydligt att hon tar de saker som vännerna säger på största allvar. Hon säger exempelvis att hon 

borde ta sin egen klokhet på lika mycket allvar som andras klokhet strax efter att hon har 

skrivit upp en klok sak som Joakim har sagt.64 

 

Tydligt är vilken betydelse samtalet har för den kvinnliga samvaron. Trots att Sara Wilén 

skriver att kontakten som sker via exempelvis telefon enbart är ett komplement till de 

tillfällen då vänner faktiskt träffas,65 så ser jag att det egentliga mötet mellan vännerna sker i 

dialogen. Omständigheterna omkring detta är vardagligt oväsentliga, som en kuliss mot vilket 

det verkliga mötet mellan väninnorna kan äga rum. Här är det utvecklande samtalet i centrum 

och jag ser att det faktiskt är detta som konstruerar den starka vänskapen. 

2.6 Barnet 

 

Jessica upptäcker att hon är gravid tidigt i Wallstens roman. Hon träffade två killar på en 

fest, delade en taxi med dem och blev intvingad i en lägenhet. Hur många gånger hon blev 

våldtagen vet hon inte. Hon blev dessutom med barn.  

Jessica bestämmer sig snart för hur hon ska göra. När hon säger ”[j]ag kommer inte att göra 

abort”66 blir Moa överväldigande glad. Hon tänker på embryot som möjligheten till en ny, 

                                                                 
64 Nilsson, s.87. 
65 Wilén, s.15. 
66 Wallsten, s.83. 
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bättre, generation. Dessvärre ändrar sig Jessica, och bokar tid för en abort utan att berätta det 

för Moa. När Moa får reda på det åker hon och Cilla till sjukhuset och väntar in Jessica där. 

Moa försöker därigenom stoppa Jessica vilket skapar en situation av tårar och skrik från alla 

håll. Istället för att genomföra ingreppet får Jessica prata med någon, gissningsvis någon form 

av terapeut. När hon kommer tillbaka till caféet ler hon och viskar ”[v]i ska ha barn”.67 Moa 

blir överlycklig, men försöker ändå visa att det är upp till Jessica att bestämma hur hon vill 

göra: 

 

”Du måste göra som du själv vill”, säger jag. Det låter ihåligt med tanke på hur jag gick på 

för några timmar sedan. 

”Jag vet”, säger Jessica i alla fall. ”Men nu är det ditt också, glöm inte det.” (Wallsten, s.153) 

 

Jessica vill alltså skapa en familj tillsammans med Moa, med ett delat ansvar för ett barn. 

Moa tänker på barnet som en representant för den nya generationen, hoppet för framtiden. 

Hennes egen mamma och pappa finns inte med i den bilden, däremot finns Syrran och hennes 

framtida barn det. I drömbilden är allting gott och tryggt, fadersmakten är fjärran och 

kvinnosamvaron stark.   

Jessica vill trots sin familjetanke inte inleda någon sexuell relation med Moa, det trots att 

de är attraherade av varandra. Efter att de för första och enda gången har haft sex blir allting 

stelt och underligt. Till slut skriker Jessica; ”[r]ör mig inte. Rör mig aldrig mer”.68 Moa har 

bara försökt att lägga en tröstande hand på henne. Det är just här som romanens alla händelser 

kulminerar, de hårda orden kan därför bero på att Jessica befinner sig i chock, men jag tror att 

hon faktiskt menar vad hon säger. Genom att ta på varandra har de båda kvinnorna bekräftat 

att de inte passar in i den heteronormativa mallen. De har också visat på någonting som går 

utanför vänskapens gränser, det var inte bara sex, det var förälskad passion. Detta krossar 

Jessicas världsbild, hon ville ju vara normal. Dessutom ser hon att de utsätter det kommande 

barnet för fara. Om de älskar varandra på ett tvåsamt vis kan de komma att få lika dana 

problem som de ser hos sin föräldrageneration, de kan bli svartsjuka, vilja skiljas och ja, rent 

av försöka döda varandra. Kärleksrelationen förstör här bilden av en okomplicerad 

vänskapsfamilj. 

     
                                                                 
67 Ibid., s.153. 
68 Ibid., s.257. 
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Björn är far till Barbaras barn, efter en viss osäkerhet blir det bekräftat på 

mödravårdcentralen att Barbara blev gravid senare än hon trott, därmed måste Björn vara 

fader. 

Det ligger kvar som en ouppklarad gåta vem som är far till Faronas barn. Det vi fått veta 

om den okände mannen är att han är gift, tycker om att spela flipper och är äldre än Farona. 

Allt detta stämmer väl in på Björn, som också har verkat attraherad av Farona samt har 

umgåtts med henne på tu man hand. 

Barbara är redan från början misstänksam mot Farona och Björn och hon slutar inte att vara 

det trots att hon och Farona blir vänner. Det går så långt att hon konfronterar Farona med sina 

misstankar. Dessvärre får hon inget svar, Farona lämnar upprörd platsen utan ett ljud. Senare 

berättas att Farona har kontaktat Björn och talat om Barbaras utfrågningar. Björn förklarar att 

Farona blivit upprörd därför att Barbara snart är hennes chef, och att det därmed är en oerhörd 

och besvärande anklagelse. Björn förklarar samtidigt att han inte är sån att han skulle kunna 

vara otrogen. Barbara ber om ursäkt och försäkrar att hon litar på Björn, och efter det så gör 

hon faktiskt det.  

Det är tydligt att Barbara väljer att lita på Björn, det är ingenting som sker spontant. I det 

avslutande kapitlet beskrivs hur Farona får underhåll i form av en lägenhet, en bil och pengar 

av den frånvarande fadern. Läsaren vet att Björn nyss ärvt en stor summa pengar efter sin 

mor. Barbara beskriver hur lika de båda barnen är varandra, med förbehållet att det kan bero 

på att de umgås så mycket med varandra, men hon säger att det är något nästan syskonlikt, 

”[n]ånting över ögonen”.69 

 Det blir för mig helt klart att Björn faktiskt är far till Faronas barn, och Barbara vet 

givetvis om det. Hon har själv varit otrogen. Hon blev inte med barn då, men om hon hade 

blivit det så hade hon antagligen inte berättat det, utan snarare blånekat. Hon hade fortsatt att 

leva som vanligt, och antagligen ansträngt sig lite mer i relationen som kompensation. Denna 

medvetenhet gör det enklare för henne att låtsas som att hon ingenting vet. Hon uppskattar 

den nya situationen där hon och Farona är goda vänner och inte längre konkurrenter. Björns 

roll som far räcker till åt båda barnen. Åt sin och Barbaras son är han hemmapappa, åt 

Faronas dotter bekostar underhållet en barnflicka. Det är han som står för den praktiska 

dagliga omvårdnaden medan kvinnorna gör karriär. Den klassiska familjebilden har 

förändrats: 

                                                                 
69 Drougge, s.359. 
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Hemma har vi ett stort foto på Björn som sitter med de två små barnen på varsitt knä. Bakom 

honom står Farona och jag. (Drougge, s.359) 

 

I Johanna Nilssons roman kan möjligen det gemensamma projektet FAA ses som vännernas 

skötebarn. I så fall blir det tydligt hur detta barn växer, men också hur hjälpen utifrån får det 

att bli stort och svårhanterligt. Detta betyder inte att projektet är misslyckat, tvärt om, det får 

den debattskapande effekt som de längtar efter, men när det har nått så långt vill ingen av dem 

ta på sig ansvaret. Möjligen sker det av rädsla, eller för att de ogillar att vara i centrum, eller 

helt enkelt för att de tycker att debatten tillhör alla och att inte ett ensamt geni (eller tre) kan ta 

på sig äran.  

2.7 Tillsammans skapar jag 

 

Johanna Nilsson visar hur en patriarkal vuxenvärld sträcker sina armar ner i den 

näringslivsinfluerade högskolevärld där Stella befinner sig. Här lever kvinnorna på en 

marginaliserad kant, de är lika underrepresenterade i styret av skolans många föreningar som i 

de i framtiden väntade företagsstyrelserna. Skolan är alltså en representant för samhället, men 

romanen i sig är också det. Romanen låter männen i texten ta överdrivet mycket plats och häri 

finns en poäng att just återspegla en i samhället rådande ordning. Att män utan att ifrågasättas 

får ta för sig av det gemensamma utrymmet. Romanen visar alltså rakt på den 

heteronormativitet som Stella befinner sig i.  

Ett av Stellas största projekt är att snärja Lukas, alltså en manlig partner. Hon skapar sig 

härmed såväl en heteronormativ position som att hon ger möjligheten för en klassisk narrativ 

mall. Hon torde därför vilja leva ett tvåsamt lyckligt och normalt liv med honom. Men Stella 

vill inte ha Lukas till vilket pris som helst, hon ifrågasätter den värld som han genom sin 

faders hårda kontroll har kommit att representera. Stella bryter härmed mot den klassiska 

narrativiteten genom att vilja förändra så väl en tilltänkt man som det rådande 

samhällssystemet. 

Jag ser hur de nära vännerna inte bara stöttar, utan hjälper Stella i hennes finnande av 

denna alternativa narrativitet. Karolina och Joakim kan med fördel läsas som två sidor av 

samma person, båda ifrågasätter, men en tar ställning och den andra gör det inte. Därmed blir 
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de en spegling av Stellas nuvarande jag. Det går att läsa denna gestalt mot Ida som då blir ett 

potentiellt jag. De är teori eller praktik, men Stella måste inte välja antingen eller, hon kan 

välja dem båda och konstruera sitt eget jag. Det är just vad som sker. 

 Lukas, som representerar det ekonomiska kapitalet går att läsa mot Finn och 

humankapitalet. Stella inser att det är här valet står, trots att hon inom romanen aldrig väljer. 

Hon säger bara att hon älskar dem båda två, och här slutar romanen. Jag ser nödvändigheten 

av att Stella inte väljer. Det är så hennes liv måste vara, hon behöver stå mellan två positioner 

och kunna vinkla sig åt bägge hållen. Det är hennes sätt att leva på, som marginalen-

människa. Detta betyder inte att hon låter bli att ta ställning, hon har lärt sig att hennes jag är 

stort nog för att kunna hantera motsägelser, hon behöver kaoset för att kunna andas.   

 

Hanna Wallsten målar upp en glaskupa med tre kvinnors starka samvaro. Kvinnorna lever 

tätt sammanslutna i sin cafévärld och lämnar ogärna den gemensamma gatan. Att de håller sitt 

revir så litet beror på att de lever under ett ständigt hot från världen utanför, patriarkatets 

värld. Det är där Moas pappa försöker plåga livet ur hennes mamma och det är där Jessica 

utsätts för våldtäkt. Moas möten med den manliga världen består av idel dåliga erfarenheter. I 

en tillbakablick har hon precis utsatts för misshandel av sin pojkvän, och när hon ringer upp 

sin expojkvän och ber om hjälp så ställer han inte upp. På slutet finner hon dock en vän i 

Magnus. Han ifrågasätter hennes handlingar genom att ingripa i situationen och han 

intresserar sig för och accepterar hennes sexuella läggning, trots att den väljer bort honom 

som partner. Magnus blir på så sätt en länk mellan den gamla manliga normen och någonting 

nytt. 

Det lesbiska temat ligger nästan som en deckargåta under texten och det är först på slutet, 

när orden kommer ur Moas egen mun som läsaren blir helt säker. Det visar sig snart att inte 

heller hennes lesbiska erfarenheter är odelat positiva vilket gör dem till mer än en utopi. 

Liksom Tiina Rosenberg skriver så behöver heteronormativiteten exempelvis 

homosexualiteten därför att avståndstagandet från den senare stärker den första. Moas 

karaktär vänder alltså ryggen till det normativa genom att erkänna sin läggning, liksom hon 

tidigare, genom att förtiga den, bekräftat rådande system och därmed också förnekat sin egen 

identitet.  

Moa är passiviserad, hon har svårt att gripa in i händelser och ta egna initiativ. Det är 

därför som hennes vänner är så viktiga, det är i relation till dem som hon skapar sitt eget jag. 

För att nå dit, fram till en förändring, så måste hon också göra upp med sitt förflutna och den 
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regerande faderns makt. Det är han som kontrollerar moderns galenskap, till och med utnyttjar 

den för att höja sin attraktiva status när han raggar älskarinnor. Han vill inte hjälpa modern att 

bli frisk, och när hennes sjukdom blir för mycket för honom förgiftar eller misshandlar han 

hellre ihjäl henne än släpper henne fri. Denna makt flyter över på de båda döttrarna och det 

blir omöjligt för dem med ett tryggt och lugnt liv.  

Moa måste förneka sin läggning, den är så föraktad av faderns patriarkala förtryck att han 

inte ens kan anklaga henne för det utan istället väljer att skälla hennes vänner för lesbiska. 

Systern och modern flyr utomlands. Men Moa står fast och trots att hon själv egentligen inte 

vågar så låter hon sig övertalas av vännerna att ta det viktiga steget för att befria sig själv, och 

därmed också moderna och systern. Vännerna blir därför viktigare än familjen i 

konstruerandet av hennes eget självständiga jag. 

 

Unni Drougges karaktärer har redan nått medelåldern och huvudpersonen Barbara lever i 

äktenskapet tillsammans med mannen Björn. Björn framställs ur Barbaras perspektiv som 

både barnslig, lat och egocentrisk. Dessa egenskaper hindrar också hennes utveckling mot det 

vuxenliv som hon eftersträvar. Barbara har en outtalad, men antydd, längtan efter barn. Ändå 

anpassar hon sig liksom kvinnorna i Holmgrens undersökning efter mannen hon lever med. 

Det är först i och med sin graviditet som Barbara börjar längta efter en vuxen människa att 

dela ansvaret med, och börjar störa sig på Björns omogenhet. Hon har så här långt ett klassiskt 

heteronormativt mål, där barnet representerar det ”riktiga” giftermålet. Men familjelivet är 

inte allt som Barbara önskar för att bli nöjd. Hon har ännu en, ursprungligen outtalad, önskan, 

hon vill göra karriär.   

Barbara vill alltså kombinera familjelivet med yrkeslivet. Hon vill inte heller ge upp 

kärleken till mannen för att nå sina mål. De väldigt olika mödraroller som Ulla och Kristin 

representerar och deras, därmed olika livsval, är som beskrivet extrema. Det är tydligt att de 

har hamnat där de är idag just på grund av sin inställning till barn och familj. Farona i sin tur 

är allt det som Barbara inte är men längtar efter att vara.  

Genom mötet med Ulla och Kristin växer Barbaras självförtroende, hon inser att det egna 

livsvalet är långt ifrån så extremt som deras, men att det är nödvändigt med förändring för att 

hon ska kunna trivas. Barbara blir visserligen gravid tidigt i romanen, men det är först när hon 

accepterar det och bestämmer sig för att behålla barnet som hon blir till en blivande mor. I 

denna roll gör hon sina livsval, bestämmer sig för vilken slags kvinna hon vill vara. Självklart 

väljer hon något mitt emellan det som Ulla och Kristin representerar. 
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Det är också nu som Barbara kräver förändringar på arbetsplatsen. Hennes nya metod 

bygger på en form av fadderskap mellan hennes patienter. Det finns en tydlig koppling mellan 

denna terapiform och den positiva erfarenhet som Barbara själv har av mötet med de båda 

kvinnorna på badhuset.  Hon har helt enkelt lärt sig vilken positiv och utvecklande kraft som 

kvinnovänskapen kan vara.   

Barbara är nu så säker på sig själv att hon vågar möta sitt ideal, och där med fiende, 

Farona. I och med att Barbara har funnit en position som hon själv trivs med är hon inte 

längre rädd för att utmanas. Hon vet att det hon har är värdefullt.  

Det är inte bara Barbara som förändras genom romanen. Genom sin förändring, sin vilja att 

kombinera karriär och föräldraskap, förändrar hon också mannen Björn. Hon både vill ha 

honom och behöver honom som partner för att få ihop sin nya livssituation. Björn, som en 

forskare som aldrig blir klar med sin avhandling, får en möjlighet att göra en annan slags 

karriär, den inom familjen, som hemmavarande pappa. Det är en uppgift som passar honom 

bra då han som nämnt inte är vidare förtjust i att träffa människor utanför familjen. Björn 

mognar, men till något annat än den klassiskt heteronormativa mansrollen som 

familjeförsörjare. 

Romanen kombinerar alltså den rådande heteronormativa ordningen med någonting nytt. 

Det är för mycket att säga att den vänder upp och ner på det rådande, men det sker i alla fall 

en utveckling av tvåsamheten som passar de specifika individerna bättre än den normativa 

mallen gjorde. Det är därmed en hoppfull berättelse som säger att det inte är omöjligt att 

förändra, varken sig själv eller den allmänna normativiteten.  

 

I min studie av romanerna framstår konstruktionen av det egna jaget som det nya narrativa 

målet. Hit når berättarjaget genom mötet med karaktäristiska väninnor. Brottet i berättelsen, 

den egentliga intrigen, sker oberoende av väninnornas inblandning, men det är de som ger det 

dess kreativa kraft. De fungerar som en motor som driver på berättarjaget. De leder henne in 

på en medelväg mellan två extrema gestalter där hon finner sitt eget jag.  

Genom skapandet av sitt nya jag förändrar kvinnorna också heteronormativiteten, de ryms 

inte längre i mallen. Detta medför också en förändring av mannen som partner, han måste ta 

avstånd från heteronormativa regler för att passa med kvinnans förändring. Han anpassar sig 

alltså efter henne, men också efter en plötsligt synlig egen vilja.  
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2.8 Från romantic friendship till vänskapsfamilj 

 

Janet Todds syn på vänskapen mellan kvinnor som positiv eller destruktiv kraft kan leva kvar 

idag. Liksom Lundgren skriver att vänskapen i sig lätt blir till en idealisering70, så har 

eventuella negativa sidor av kvinnlig samvaro suddats ut. I mitt romanmaterial uppmuntrar 

väninnorna varandra att utvecklas. Samtidigt går det att se hur denna utveckling sker i 

riktningen mot just vännerna och att det härmed kan handla om en anpassning,71 att vännerna 

sätter upp gränser för hur individen bör vara. Jag ser det istället som att jaget väljer vänner 

som passar den egna personen och att viljan är att utvecklas åt just deras håll.  

Den mellankvinnliga vänskapen är, liksom Todd ser i sitt material, en kampmetod mot 

patriarkala strukturer. Det största hotet mot heteronormativa regler är fortfarande kvinnornas 

vilja att stödja varandra. De gör detta genom att tillsammans skapa egna självständiga jag. De 

gör sig oberoende av männen, eller hjälper männen att förändra sig själva mot något annat än 

den heteronormativa mall som Carin Holmberg visar på.    

Trots att en av romanfigurerna är klart attraherad av kvinnor så krävs det inte generellt att 

män väljs bort som partners eller vänner, det handlar istället om att välja in kvinnor. Den 

sexuella läggningen ligger utanför detta val. Liksom Lilian Faderman visar är inte den fysiska 

sexualiteten i sig det viktigaste i en stark kvinnosamvaro. Hon tydliggör att gränserna mellan 

vänskap och förälskelse får, och kanske måste, flyta. Ändå finns det ett fortsatt, eller nyskapat 

tabu mot en avvikande sexualitet som här syns komma från den patriarkala världen. Det är 

därför svårt att finna den idealiserade romantiska kvinnovänskapen i mitt litterära material. 

Väninnesamvaron är ett ständigt bitema till den stora förändring som romanerna visar på. 

Mannen har fortfarande en dominerande samhällelig och narrativ roll, och det är just genom 

min egen läsning som jag får fram väninneskapets utvecklingsprojekt. 

I och med att benämningen lesbisk ligger utanför de heteronormativa reglerna så måste 

kvinnorna ha en viss distans till varandra för att inte verka ”onormala”. Det kan låta 

motsägelsefullt då det är just normaliteten som väninnorna förändrar, men väninnorna startar 

utvecklingen inom normativitetens gränser och arbetar sig utåt. Det är en utåt sett osynlig 

kamp som förändrar såväl jaget som heteronormativa regler.   

                                                                 
70 Lundgren, s.145-146. 
71 Ibid., s.149-150. 
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Vänskapsfamiljen är en ny tendens som uppstår som alternativ till livet med mannen och 

den biologiska familjen. Detta nya sammanhang utmanar den traditionella, heteronormativa,  

relationsuppbyggnaden. När det finns ett alternativ så kan kvinnorna ställa krav på en ökad 

jämställdhet i relationen med en man. Det är också ett faktiskt alternativ, ett alternativt sätt att 

leva som bryter upp den tvåsamma heteronormativiteten och skapar någonting annat, något 

som kan passa bättre. 
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Sammanfattning och avslutning 

När jag påbörjade arbetet med uppsatsen trodde jag att jag skulle finna en konkurrenssituation 

mellan väninnan och mannen. Denna situation skulle möjligen vara mer eller mindre extrem, 

men som värst antog jag att kvinnan skulle vara tvungen att välja mellan en nära kvinnlig vän 

och livet med en manlig partner. Riktigt så visade det sig inte vara. 

Istället upptäckte jag hur min läsning visar på hur väninnorna är den kreativa kraft som 

leder kvinnan mot hennes narrativa mål, att vännerna har tagit över den roll som traditionellt 

sätt har tillhört förälskelsen och därmed mannen. Målet i sig är förändrat från giftermål eller 

död till konstruktion av det egna jaget. Hit når berättarjaget, som ständigt befinner sig i 

romanernas centrum, genom mötet med två väninnor som beskrivs som kontraster till 

varandra. I mötet finns samtalet som starkt utvecklande kraft. Det är i samtalet som 

vänskapen konstrueras och därför sker också utvecklingen av den egna personen här. Jaget 

konstrueras vid mötet med två starka alternativa jag och individen väljer sin egen position 

mellan dessa båda.  

Utveckling av den egna personen sker i relation till den heteronormativa ordningen. Denna 

illustrerats i termer av manligt och kvinnligt och har tvåsamheten som mål. Istället för att 

uppträda som konkurrent till livet med en man uppträder väninnan som starkt ifrågasättande 

eller bekräftande av heteronormativiteten i sig. Jaget medvetandegörs härmed om normens 

existens och inser nödvändigheten av ett ställningstagande. Hon inser indirekt att 

normativiteten är föränderlig då den bygger på människors handlingar, så som hennes egna. 

Hennes utveckling avspeglas därmed på livssituationen i stort. Den avspeglas på 

omgivningen, mannen, familjen och politiken.  

Som jag nämnde i uppsatsens början utgår jag i min läsning ifrån att litteraturen berättar 

om den tid då den är skriven. Jag säger också att det kan handla om en idealisering, önskan 

eller rent av utopisk tanke i romanen. Min analys visar på en situation då kvinnor väljer att 

förändra den heteronormativa familjen till fördel för individuella alternativ. Det finns en stark 

indikation vad detta alternativ kan men inte måste vara, att kvinnan väljer bort 

heteronormativiteten till fördel för en vänskapsfamilj. 
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