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Abstract 

My thesis deals with the novel Ladies, written in 2007 by the Swedish author Mara Lee. When 

published, it was received as a book belonging to the chick lit genre but still got good reviews. This 

combination is really unusual and awoke my interest in the novel. My thesis is therefore an analysis 

whether Ladies can be considered a chick lit novel or not, and in what way it is similar to or differs from 

the genre. 

 

I start my thesis with an overview of former research of chick lit and what earlier was called trivial 

literature. Here Lisbeth Larsson’s En annan historia, [Another Story], Janice Radway’s Reading the Romance 

and Suzanne Ferriss’ and Mallory Young’s anthology Chick Lit The New Woman’s Fiction were necessary 

to understand the background of the genre. 

After the research overview I continue with a narratological analysis, using the concepts of Maria 

Nikolajeva’s Barnbokens byggklossar [The Bricks of the Children Book] to look at the structure of a chick lit 

story. After finishing my chick lit genre analysis I try to complete my own definition of the genre. 

I find the themes love, sexuality and body focus in Ladies especially interesting and therefore choose 

to look closer into how these areas are represented in the book. By using Judith Butler’s concepts the 

heterosexual matrix, the represented gender and Tiina Rosenberg’s hetero normativity I analyse the 

representation of the themes.  

 

In the final discussion I compare my different analyses and my conclusion shows that Ladies can’t be 

considered belonging to the chick lit genre. The biggest difference lies in how love and sexuality are 

represented in the book compared to chick lit novels. Whereas chick lit in many cases confirms gender 

stereotypes and conservative norms, Ladies actually, according to my analysis, questions them. 

 

In the end I am finally doing a short reflection about the novel and the author using Pierre Bourdieus 

concepts about symbolic resources and ”habitus”.  

 

Keywords: Ladies, chick lit genre, narratological analysis, representation of love, sexuality, body focus, 

gender stereotypes, heterosexual matrix, hetero normativity.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Har du någon gång läst en chick-lit-bok?1 Eller sett filmatiseringen av den? Inte. Då ringer det heller 

inga klockor när du hör titlar som: Bridget Jones dagbok, Små citroner gula, Sex and the city och Underbar och 

älskad av alla! Jo, jag tänkte det. Om inte annat har du säkert sett dem i bokhandelns hylla. Många läser 

dem, böckerna som de flesta litteraturkritiker ogillar. De flesta har en åsikt om böckerna som 

marknadsförs till 2000-talets unga kvinnor: chick-liten. Många hatar dem, men fler läser dem. Det flitigt 

använda chick-lit-begreppet är något som skapar känslor. För litteraturkännare är böckerna ofta 

detsamma som ”dålig litteratur”, i bästa fall klassas det som populärlitteratur i bemärkelsen: den 

litteratur som konsumeras men inte är så mycket värd. Om chick-lit-böckerna tas upp på kultursidorna i 

dagspressen får de nästan uteslutande dåliga recensioner. Det vanligaste är dock att de inte finns med 

alls. Men trots detta motstånd från kritiker blir böckerna lästa. Läsarna är unga, ofta välutbildade och 

medvetna kvinnor som formligen slukar chick-lit-böckerna, en efter en. Försäljningen går således 

uppenbarligen som på räls, uppföljare släpps och många av böckerna blir filmer. Det är intressant att 

berättelsen om kärlek och romantik lever för fullt, den upphör inte att fascinera. Vad är det som lockar 

läsarna och varför bli motståndarna så upprörda? 

 

1.2 Chick-lit-bokens bakgrund 

De första böckerna som har kommit att kallas chick-lit lanserades på 1990-talet och den som anses vara 

startskottet och som de allra flesta känner till är Helen Fieldings Bridget Jones dagbok. En annan av 

pionjärerna är Marian Keyes, som ungefär samtidigt kom med Vattenmelonen. Även Nick Hornbys Om en 

pojke anses tillhöra samma typ av genre. I Sverige lät chick-liten vänta på sig, men Kajsa Ingemarsson 

var först ut 2002 med På det fjärde ska det ske. (Även om hon själv inte kallar sig chick-lit-författare.)2 

Denise Rudberg, Emma Hamberg, Martina Haag och Linda Skugge räknas också till de som skriver 

chick-lit i Sverige.3 

Chick-litens värld sträcker sig även utanför bokhandlarnas hyllor. Tidningar och magasin skriver om 

dem och på internet skapas egna forum för chick-lit-älskare där användarna kan läsa allt från 

bokrecensioner till shopping- och relationstips. Några sådana är: www.chicklit.co.uk och 

www.chicklitbooks.com.4 

Under senare tid har chick-litens utbud diversifierats och nu finns det fler och fler böcker som 

vänder sig till särskilda grupper av kvinnor (och män). Som exempel kan mommy-lit (för mammor), 

hen-lit (för lite äldre kvinnor), chick-lit-jr (för tonårstjejer), wedding/bridezilla-lit (för bruden), working-

                                            
1 Jag använder den stavning som Lisbeth Larsson använder i ”Romantikerna bryter upp”. I fortsättningen kommer jag delvis att använda ordet chick-lit när 
jag menar en bok som jag anser tillhör chick-lit-genren. 
2 Jmf. Kajsa Ingemarsson, www.kajsaingemarsson.se, 2008.08.20. 
3 Jmf. Lisbeth Larsson, ”Romantikerna bryter upp”, DN, 2007.01.20. 
4 Chick Lit. The New Woman’s Fiction, red Suzanne Ferriss och Mallory Young (New York, 2006), s. 2. 
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lit (med karriärfokus), sista-chick-lit (anglo-afrikansk), christian-chick-lit (kristen chick-lit) och för män: 

lad-lit eller dick-lit, nämnas.5  

 

1.3 Ladies  

Hösten 2007 kom den svenska boken Ladies ut, skriven av Mara Lee som tidigare snarare gjort sig känd 

som en avantgardistisk poet.6 Boken blev betraktad som en chick-lit-roman av både recensenter och 

förlag. Att hon gav sig in i ”chick-lit-träsket” ansågs förvånande av många kritiker men trots det kan 

man kalla boken en succé. Romanen hyllades i svensk dagspress OCH kallades chick-lit. Något som 

nog aldrig hänt förr på tidningarnas kultursidor. Ladies uppgraderade ”chick-lit-genren ordentligt” 

enligt Jan Arnald på DN,7 fördjupade ”kritiken av vårt skönhetsdyrkande och ytfixerade samhälle” 

tyckte Pelle Andersson på Aftonbladet,8 och var ”en njutning att läsa” enligt Therese Bohman på 

Aftonbladet.9  

Själv hävdade Mara Lee i en intervju att hon aldrig läst en chick-lit: ”Jag har aldrig läst någon bok i 

den genren, men naturligtvis känner jag igen dramaturgin och formen från film och tv. För mig handlar 

mitt ämnesval om att peka på den verklighet som vi befinner oss i och de drömmar och strävanden 

som är viktiga här.”10 

När jag läste boken ställde jag mig frågan, säkert som många andra, om Ladies egentligen är en chick-

lit? Vilka saker gör i så fall att en bok placeras i chick-lit-genren? Och vad är det som skiljer boken från 

någon annan chick-lit och gör den bättre än andra? Finns det överhuvudtaget några skillnader? Eller 

räcker det kanske att en bok handlar om unga kvinnor och är skriven av en ung dito för att räknas som 

en chick-lit? 

Efter att boken hyllats av flertalet kritiker under hösten skrev Åsa Beckman en krönika i DN, där 

hon framhåller att Ladies inte skiljer sig från andra chick-lit-historier. Hon menade att kritikerna blivit 

bländade av Lees kulturella status: ”Det är som att man utgått ifrån att Mara Lee är medveten och 

sofistikerad.”11 Lee har ”gett ut två diktsamlingar som kretsat runt begär, våld och språk. Hon skriver 

avancerade essäer och är lärare på skrivarlinjen på Biskops Arnö.”12 Detta menar Beckman har påverkat 

kritikernas bedömningar av Ladies. Alltså: någon annan utan Lees status skulle inte ha fått lika 

överväldigande respons för samma text. 

Diskussionen gav mig funderingar angående vad som egentligen anses vara chick-lit? Dessutom är 

det intressant att denna genre plötsligt kunde skapa så engagerade kritiker, för och emot. Jag har, säkert 

tillsammans med många andra, en del fördomar om vad en chick-lit är. Mina uppfattningar skulle kunna 
                                            
5 Chick Lit. The New Woman’s Fiction, s. 5ff. 
6 Mara Lee, Ladies (2007) pocketuppl. (Stockholm, 2008). Jag har av praktiska skäl använt mig av pocketupplagan istället för originalupplagan.   
7 Jan Arnald, ”Mara Lees ladies lyfter chick-lit”, DN, 2007.08.24.  
8 Pelle Andersson, ”Romanen lever”, Aftonbladet, 2007.09.27. 
9 Therese Bohman, ”Skönheten och olyckan”, Aftonbladet, 2007.08.24. 
10 Josefin Olevik, ”Skönheten i centrum, DN, 2007.09.07. 
11 Åsa Beckman, ”Jag undrar om jag någon bokhöst…”, DN, 2007.10.13. 
12 Ibid. 
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sammanfattas ungefär såhär: En chick-lit handlar om en ung kvinna som lever ett roligt singelliv men 

vill träffa den stora kärleken. I slutet träffar hon en bra kille och blir lycklig. Dessa förutfattade 

meningar har gett mig en bild av hur en chick-lit bör vara och när jag läste Ladies var det vissa saker 

som inte passade in i min bild av chick-lit. Särskilt hur boken behandlar ämnena sexualitet, kärlek och 

kroppsfokusering tyckte jag kändes annorlunda.  

Dessa ämnen gjorde mig intresserad av att titta närmare på vad som egentligen ”krävs” av en bok 

för att den ska anses tillhöra chick-lit-genren? Hur bred kan genren vara? Och är Ladies i denna 

bemärkelse en chick-lit?  

   

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att definiera vilka aspekter en bok bör ha för att anses ingå i chick-lit-

genren. Detta för att sedan kunna jämföra Mara Lees Ladies med genren och se vilka aspekter som 

liknar/skiljer sig från de kriterier som anses vara karaktäriserande för en chick-lit-bok. Dessutom vill jag 

utifrån Butlers begrepp den heterosexuella matrisen och performativt beteende samt Rosenbergs 

heteronormativitetsbegrepp göra en feministisk studie av hur ämnena sexualitet, kärlek och 

kroppsfokusering framställs i Ladies jämfört med i chick-lit-böcker. 

 

1.5 Frågeställningar 

Huvudfråga: 

• Vilka kriterier krävs av en bok för att den ska anses vara en chick-lit-bok och kan Ladies anses 

vara en chick-lit-bok, utifrån dessa kriterier? 

Underfråga: 

• Vilka aspekter utmärker sig i Ladies i förhållande till chick-lit-genren och hur framställs ämnena 

kärlek, sexualitet och kroppsfokusering? 

 

1.6 Avgränsning 

Jag har valt att fokusera på Mara Lees bok Ladies eftersom jag anser att den har skapat en diskussion 

runt genrebegreppet chick-lit. Det finns säkert fler böcker som man skulle kunna titta på med liknande 

ansats men jag anser att Ladies utmärker sig vad gäller hanteringen av ämnen, särskilt ur ett sexualitets- 

och kroppsperspektiv. Dessutom har få chick-lit-betraktade böcker fått så stort utrymme i dagspressen 

som Ladies fick när den publicerades. Att den inte blev nedskriven, vilket händer många chick-lit-

böcker, anser jag vara intressant. För min del skapade boken vid första läsningen en del förvirring vad 

gäller genrebestämningen, vilket var en anledning att jag valde att skriva om just denna bok, eftersom 

det kändes extra lockande och intressant.  
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När det gäller forskningsöversikten kommer jag att välja ut de delar som jag anser mest relevanta för 

begreppet chick-lit. Här spelar Janice Radway, Lisbeth Larsson och en antologi av Suzanne Ferriss och 

Mallory Young störst roll. Många av triviallitteraturforskarna från 60- och 70-talen finns med i Lisbeth 

Larssons avhandling om triviallitteraturforskningen fram till 1980-talet: En annan historia.13 Den kommer 

jag att referera till utan att själv gå tillbaka till originalforskaren. Janice Radways bok Reading the Romance 

är den mest heltäckande analysen av lockelsen i den föraktade romantikromanen.14 Något lika 

heltäckande som denna bok och Larssons avhandling finns inte från senare datum, därför använder jag 

mig av deras begrepp och citat även i min analys. Ferriss och Youngs antologi kompletterar med senare 

forskning.15 

Eftersom jag redan vid första läsningen av boken fann ämnena sexualitet, kärlek och 

kroppsfokusering i boken särskilt intressanta har jag i min analys valt att titta närmare på dessa ämnen 

och hur personerna förhåller sig till dem.  

I min analys använder jag mig av en narratologisk metod för att strukturera upp textens innehåll och 

form. Utifrån de slutsatser jag kan dra av gemensamma nämnare för chick-lit-böcker, samt med hänsyn 

till det fokus jag har valt, bestämmer jag vilka delar som är intressanta att undersöka även i Ladies. För 

att jag ska få en heltäckande analys tittar jag även på vilka delar som finns representerade i Ferriss och 

Youngs antologi samt i Radways och Larssons böcker. Detta innebär alltså att vissa av de narratologiska 

begreppen inte tas upp till närmare diskussion. Jag är medveten om att de bortvalda delarna eventuellt 

kunde ha gett en djupare förståelse för hur Ladies förhåller sig till chick-lit-genren, men inom ramen för 

denna uppsats har jag inte funnit att de kunnat bidra till slutresultatet. Temporalitet, som rör den 

tidsordning som händelsen presenteras i, är det största område som jag har valt att bortse ifrån. Här 

ansåg jag att mitt analysmaterial inte gav tillräckligt tydliga beskrivningar för att kunna gälla hela chick-

lit-genren. Dessutom är Ladies tidsordning väldigt hoppig och svår att jämföra med. Att utifrån 

temporalitetsbegreppet göra jämförelser mellan chick-lit-böcker och Ladies var därför svårt och ledde 

inte till några fullständiga slutsatser. Jag har därför valt att ta bort denna komponent i min analys.  

Förutom att göra en övergripande analys av handlingsförloppet kommer jag inte i detalj att diskutera 

bokens handling. Detta eftersom alla böckers handlingar skiljer sig åt och det som jag vill undersöka är 

eventuella likheter och skillnader mellan chick-lit-genren och Ladies.  

I slutet ger jag en kort kommentar till mottagandet och författarens bakgrund i Bourdieus anda, då 

jag finner detta extra intressant. 

Jag har valt att försöka hitta gemensamma nämnare för chick-lit-boken och medvetet bortsett från 

att det finns variationer inom genren som kallas hen-lit, mommy-lit och så vidare. Detta för att dessa 

variationer har en särskild inriktning som jag inte har kunnat återfinna i Ladies. Istället väljer jag den 

”genomsnittliga” chick-lit-boken som handlar om den unga kvinnan i karriären.   

                                            
13 Lisbeth Larsson, En annan historia. Om kvinnors läsning och svensk veckopress (Stockholm/Stehag, 1989). 
14 Janice A Radway, Reading the Romance. Women, Patriarchy, and Popular Literature (1984, 1991), rev. uppl. (Chapel Hill and London, 1991). 
15 Chick Lit. The New Woman’s Fiction. 
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1.7 Disposition 

Uppsatsen börjar i en introduktion av mitt ämne som förklarar varför jag har valt att skriva om Ladies 

och chick-lit, samt en kort inledning av vad chick-lit egentligen är. Detta följs av syfte, frågeställningar, 

avgränsning och disposition och sedan kommer en forskningsöversikt där jag försöker sammanbinda 

begreppet chick-lit med dess förmödrar. I teori-, genre- och metodavsnittet redogör jag för mitt val av 

narratologi och diskursanalys som verktyg för att dels göra en analys av vad som kan anses vara 

gemensamt för böckerna i chick-lit-genren och dels göra en analys av Mara Lees Ladies. Här diskuterar 

jag även vad som definieras som chick-lit samt gör en egen definition av chick-lit-genren. Därefter 

kommer en jämförelse mellan de båda analyserna baserat på respektive resultat. Mina slutsatser och en 

kritisk diskussion kring valet av teori samt framtida forskningsförslag får sedan avsluta uppsatsen.     

 

2 Chick-lit 

2.1 Allmänt 

Rent språkmässigt kan man tänka sig att ordet chick-lit är en sammanslagning av det amerikanska 

slanguttrycket för ung kvinna/tjej: chick och förkortningen av literature: lit.16 Men innehållsmässigt, vad 

betyder ordet och vad innefattar begreppet?  

Här följer en genomgång av den forskning som gjorts på området chick-lit och även en översikt av 

den litteratur som anses vara chick-litens föregångare.  

 

2.2 Forskningsöversikt 

Suzanne Ferriss och Mallory Young 

I den amerikanska antologin Chick lit, The New Woman’s Fiction menar en av artikelförfattarna, Cris 

Mazza, att hon var först med att använda uttrycket chick-lit 1995, då menat på ett helt annat sätt än det 

oftast tolkas idag. Hon använde det begreppet ironiskt för att beskriva den postfeministiska attityden i 

den novellsamling hon var en av redaktörerna till: Chick-Lit: Postfeminist Fiction. Dessa noveller var enligt 

henne ”simultaneously courageous and playful; frank and wry; honest, intelligent, sophisticated, 

libidinous, unapologetic and overwhelmingly emancipated”.17 Hon menade att kvinnorna istället för att 

anamma offerrollen skulle ta ansvar för sin del i de reproducerande stereotyperna. 

Men det som de flesta menar med ordet chick-lit idag, har få likheter med vad Mazza såg som ett 

ironisk postfeministiskt grepp. Nu är begreppet snarare ett varumärkesnamn för en viss sorts böcker 

som förlagen vill marknadsföra. I Ferriss och Youngs introduktionskapitel ger redaktörerna en 

amerikansk definition av chicklit-böckerna: ”[…] a form of women’s fiction on the basis of subject 

matter, character, audience, and narrative style. Simply put: chick lit features single women in their 
                                            
16 Prismas stora engelska ordbok. svensk-engelsk och engelsk- svensk. (1970), 3. och 5. uppl. (Stockholm, 1995). 
17 Cris Mazza, ”Who’s Laughing Now? A Short History of Chick Lit and the Perversion of a Genre” i Chick Lit. The New Womans Fiction, red. Suzanne 
Ferriss och Mallory Young (New York, 2006), s. 18. 
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twenties and thirties ’navigating their generation’s challenges of balancing demanding careers with 

personal relationships.’”18  

A Rochelle Mabry menar i sitt kapitel ”About a Girl” att den viktigaste kopplingen mellan vad vi 

anser vara en romantikroman och en chick-lit är att det primära fokuset ligger på ”the woman’s place in 

the world in general and in sexual relationships in particular”.19 Skillnaden är dock att i en chick-lit får 

hjältinnans egna erfarenheter och hennes förhållanden med andra karaktärer under handlingens gång 

mycket mer plats än det romantiska slutet med den rätte mannen. De flesta chick-lit-böckerna bryter 

alltså mot en av grundreglerna för den ”ideala romansen” som Janice Radway identifierat för 

romantikromanen,20 vilket innebär att böcker inte enbart fokuserar på hur hjältinnan utvecklar sin 

relation med den rätte mannen utan även visar henne i en eller flera olika sexuella förhållanden innan 

hon slår sig ner med den rätte. 

Som jag nämnde i introduktionen är det Helen Fieldings Bridget Jones dagbok som anses vara 

startskottet för den litteratur som vi idag främst betraktar som chick-lit. Boken publicerades 1996 och 

blev urtexten för det som vi idag refererar till som chick-lit. Ferriss och Young menar att mer eller 

mindre alla chick-lit har sina rötter i denna bok. Den i sin tur har sin uppenbarliga källa i Jane Austens 

Stolthet och fördom.21  

I sin artikel ”Mothers of Lit?” menar Juliette Wells att även om chick-lit-författarna hämtar 

inspiration från Austen och andra kvinnliga författare kan deras litterära kvalitet inte likställas. Däremot 

kan man ändå beundra chick-lit-författarna dels för att många kvinnor läser böckerna och dels för att 

de är ekonomiskt framgångsrika.  

Hennes slutsats låter: ”Chick lit is certainly one of the next generations of women’s writing but, in 

spite of its capacity to invoke the questions that long swirled around women’s literary writing, it is not 

the next generation of women’s literature.”22 

Detta är vad hon kallar skillnaden mellan lit och literature. Här menar hon att chick-lit kategoriseras 

som (popular)fiction medan andra böcker oftast kallas literature.23 På svenska kan detta översättas till 

populärlitteratur respektive litteratur. Men hon är långt ifrån ensam om sin bedömning att chick-lit inte 

är ”riktig litteratur”. Chick-liten befinner sig nämligen i samma dilemma som många andra böcker 

skrivna av kvinnor, för kvinnor, har gjort under historien.    

 

Lisbeth Larsson 

Den som har skrivit mest om chick-lit i Sverige är Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap. I 

DN kunde man läsa i hennes artikel ”Romantikerna bryter upp” att grunddragen i den västerländska 
                                            
18 Chick Lit. New Woman’s Fiction, s. 3. 
19 A Rochelle Mabry, ”About a Girl: Female Subjectivity and Sexuality in Contemporary ’Chick’ Culture” i Chick Lit. The New Woman’s Fiction, red. Suzanne 
Ferriss och Mallory Young (New York, 2006), s. 200. 
20 Se mer om den ideala romansen under kapitlet om Janice Radways forskning. 
21 Chick Lit. The New Woman’s Fiction, s. 4. 
22 Juliette Wells, ”Mothers of Chick Lit? Women Writers, Readers, and Literary History” i Chick Lit. The New Woman’s Fiction, red. Suzanne Ferriss och 
Mallory Young (New York, 2006), s. 49. 
23 Ibid., s. 64f. 
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kärleksintrigen, kärleken med stort K, sett mer eller mindre konstant ut sedan den borgerliga romanens 

genombrott på 1800-talet: ”En aldrig ifrågasatt sanning i den gamla romantikberättelsen är att kärleken 

är en och att det finns en som är den rätte.”24 

På 1980-talet kom dock en ny sorts kärleksroman, som benämndes FLN-litteratur (förkortningen 

stod för flärd, lidelse och njutning) men allmänt kallades tantsnusk, och tog över efter den mer 

borgerliga kärleksromanen. I tantsnusk-böckerna där kvinnan oftast var yrkesarbetande var ”mycket 

förändrat, våld, sex och shopping var nya ingredienser. Det som hände i 1980-talets romantiklitteratur 

var snarast att det stora K:et i Kärleken blev lite skamfilat och att det infann sig en ny pragmatik”.25 

”Det fanns fortfarande bara en kärlek, men det hade, skulle man snarare kunna säga, infunnit sig en 

större fördragsamhet med de män som inte höll måttet.”26  

Under 1990-talet försvann dock tantsnusket från bokhyllorna och ersattes av deckarna, menar 

Larsson: ”Det var som om uppdateringen av kärleksberättelsen var färdig och berättelsen om ondskan 

stod på tur.”27 Men riktigt så var det inte: ”När det gäller romantiktraditionen växlar medierna ständigt. 

Under mellankrigstiden var det veckopressens följetonger som bar den. Under efterkrigstiden återkom 

den som romantikpocket. När 1970-talets stora bokutredningar kom visade det sig att Allers Succé-

roman var Sveriges mest lästa bok. Nu är romantiklitteraturen tillbaka i pockethyllorna.”28 Denna gång 

är det i form av chick-lit och en förändrad kärleksberättelse som vi möter romantikberättelsen. 

Larsson skriver att vi ofta träffar chick-litens hjältinnor just när det som de trodde var den enda, 

stora kärleken har kraschat. Men i stället för att som i den traditionella romantikberättelsen vara 

tvungna att dö eller vara ensamma resten av livet menar Larsson att det är här den stora förändringen i 

kärleksberättelsen har skett: ”I chick-lit kan ’Den stora kärleken’ uppstå flera gånger.”29 

Hon menar vidare att:  

 

Romantikberättelsen har flyttat fram i tiden. Det handlar inte längre om den första kärleken som är 
den enda och den stora, utan om den andra eller den tredje. Den nya romantikberättelsen utspelar sig i 
mellanrummet mellan två Kärlekar och det finns i dessa berättelser också en grundläggande dubbelhet 
i förståelsen av kärleken. Den utspelar sig i en ny tid, där man byter partner om omständigheterna 
kräver det, men samtidigt stavas Kärleken fortfarande med stort K och är en enda. Två till synes 
oförenliga synsätt, som arbetar bredvid varandra i chick-lit, och där omöjligheten ständigt ger nytt 
bränsle åt nya berättelser.30 

 

Larsson har förutom skrivit om chick-lit även gjort den mest genomgripande svenska översikten av den 

litteratur som genom historien främst kallats kvinnolitteratur. Denna bok behandlar 

romantikberättelsen och dess utveckling från 1800-talets borgerliga romanformer fram till sent 1960-tal. 

                                            
24 Lisbeth Larsson, ”Romantikerna bryter upp”, DN, 2007.01.21. Lisbeth Larsson använder sig av ordet romantikroman, romantikberättelse eller 
romantiklitteratur när hon talar om de böcker av och för kvinnor som har utvecklats från 1700-talets borgerliga roman. Jag använder mig fortsättningsvis 
av detta ord när jag talar om böcker med liknande kärna. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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Hon hänvisar även till ”kiosklitteraturens” Harlequinromaner och FLN-litteraturen. Hennes mål är att 

ta kvinnolitteraturen på allvar och hon visar hur många forskare mer eller mindre har diskvalificerat den 

litteratur som oftast har lästs och skrivits av kvinnor.31  

Mellan Larssons avhandling från 1989 och 2006-års Chick Lit The New Woman’s Fiction har det hunnit 

gå 17 år, men forskarnas bedömningar är fortfarande påfallande lika. 

Här kommer en forskningshistorik över romantikberättelsens utveckling där jag refererar till 

Larssons översikt. Därefter följer en närmare titt på några av de forskare som jag har funnit extra 

intressanta bland de tongivande inriktningarna.   

 

Enligt Lisbeth Larsson blev kvinnorna snabbt den borgerliga romanens huvudsakliga läsare, 

bibliotekens flitigaste besökare, bokklubbarnas ivrigaste prenumeranter och bokhandlarnas stöttepelare. 

Hon menar att denna typ av litteratur ofta har blivit bortträngd och utdefinierad, det vill säga: inte 

accepterats som ”god” litteratur av det litterära systemet. Dessutom har aktiviteten ansetts vara allt från 

farlig och omoralisk till passiviserande och fördummande.32 

Det som kallas triviallitteraturforskning (inom vilken romantikromanen ingår) hade sitt genombrott 

på 60-talet och forskarna är många som har engagerat sig i litteraturens betydelse, i första hand dess 

samhälleliga men senare också dess personliga betydelse.33 

Larsson menar att många av triviallitteraturens forskare genom vetenskapliga, metodiska och 

politiska teorier karaktäriserar ”triviallitteraturen genom att peka på dess bristande litterära kvaliteter”.34 

Enligt Larsson såg den ideologikritiska trivialforskningen under 1960- och 70- talen (som 

dominerade i Tyskland och inom vars ramar den nordiska forskningen ryms) som sitt huvudsyfte att 

”avslöja triviallitteraturens falska världsbild och brist på folklig legitimitet”.35  

En central bok för denna forskning är Max Horkheimers och Theodor W Adornos bok Upplysningens 

dialektik från 1944, där uttrycket kulturindustri myntades. Larsson menar att många forskare under 60- 

och 70- talen fortsatte i Horkheimers och Adornos spår och ”[I] dessa analyser av kulturindustrins 

varusortiment förblir dess säljbarhet, lockelse och fascinationskraft en helt olöst gåta”.36  

Från slutet av 70-talet spelar den receptionsestetiska teorin (en mer läsarsolidarisk hållning) en allt 

mer dominerande roll, men enligt Larsson ser slutsatserna påfallande ofta likadana ut som innan. 

Larsson nämner bland andra Hans Robert Jauss som en av de som fokuserar på mötet mellan läsaren 

och texten i sin Literaturgeschichte als Provokation. Hon refererar till hur han värderar textens värde utifrån 

”den intellektuella aktivitet den utlöser hos läsaren”.37 Läsning av triviallitteratur däremot ”uppfyller 

bara den dominerande smakens förväntningar genom att tillfredsställa efterfrågan på reproduktion av 

                                            
31 Lisbeth Larsson, En annan historia. Om kvinnors läsning och svensk veckopress (diss. Lund, Stockholm/Stehag, 1989). 
32 Ibid., s. 7. 
33 Ibid., s. 231. 
34 Ibid., s. 225. 
35 Ibid., s. 226. 
36 Ibid., s. 228. 
37 Ibid., s. 230. 
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välbekant skönhet, bekräfta välbekanta känslor […] bara för att få möjligheten att lösa dem på ett 

uppbyggligt sätt trots att lösningen redan är uppenbar”.38  

Larsson menar att även Peter Nusser och Günter Waldmann, båda receptionsestetiska forskare, 

karaktäriserar de massproducerade romantikromanerna som ”medveten ideologisk manipulation för att 

hålla massorna nere”.39 Som Larsson påpekar är Nussers utgångspunkt ”[…] ett erkännande av läsarens 

subjektstatus men slutsatsen blir icke desto mindre ett indignerat avvisande av litteraturen och en 

objektifierande offerdiagnos av läsaren”.40  

Dessutom menar både Nusser och Waldmann att det finns tydliga skillnader mellan vad Waldmann 

kallar ”Frauenromanen” och de kriminalberättelser, som båda forskarna hyllar. Larsson påpekar att för 

Nussers manliga läsare är litteraturen en ”überwindung” medan kärleksromanerna (som läses av 

kvinnor) är ”für die Unterschicht”.41 

Reaktionen på Nussers och Waldmanns ställningstagande låter vänta på sig och inte förrän 1982 

efterlyser främst Dagmar Grenz en pedagogik som utgår från den identifikatoriska läsarten. Hon går till 

angrepp mot de fördömande tendenserna inom tysk triviallitteraturforskning. I denna diskussion ställs 

inte längre ”fin” litteratur mot trivial ”sublitteratur”, utan istället framträder ett könssegregerat 

perspektiv på litteratur och läsning.42  

En av Larssons viktigaste slutsatser är att triviallitteraturen är, och länge har varit, den 

diskriminerade litteraturen i vår kultur och kvinnan således den diskriminerade läsaren. 

Triviallitteraturforskningen har dock alltmer närmat sig läsaren genom åren, men inte förrän ”mycket 

sent och som det tycks, under stort motstånd, låter man triviallitteraturläsaren förvandlas från ett 

passivt objekt för kapitalets, samhällets, de förträngda behovens och litteraturens manipulationer till ett 

aktivt subjekt som själv väljer sin läsning och är en dynamisk del i den”.43  

Hon berättar vidare att det på 80-talet påbörjades intervjuundersökningar för att få reda på läsarnas 

egna attityder till sitt läsande. Radway skrev 1984 den bok som varit mest tongivande för denna 

forskning. Larsson menar att Radway genom Reading the Romance på ett unikt sätt har låtit kvinnorna 

behålla sin status som läsande subjekt, vilka medvetet har valt sin läsning, men menar att Radways 

slutsatser trots detta leder fram till ett objektifierande perspektiv som förvandlar dem till offer för 

sammanhang de inte genomskådar. Här tycker Larsson att Radway bara är en i raden av de forskare 

som slutligen överger sitt ursprungliga perspektiv om kvinnan som subjekt. Hon ”objektifierar kvinnan 

och hamnar i vedertagna slutsatser och strategier”.44  

Larsson har försökt att behålla det ”medseende” perspektivet och menar sig se hur den nära, 

identifikatoriska och medläsande läsarten rymmer sin särskilda meningsproduktion. Larsson menar att 

                                            
38 Ibid. 
39 Ibid., s. 231. 
40 Ibid., s. 231. 
41 Ibid, s. 232. 
42 Jmf. Ibid., s. 233. 
43 Ibid., s. 231f. 
44 Ibid., s. 256. 
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den identifikatoriska läsarten inte upprättar en analytisk distans till texten utan en emotionell närhet 

som istället ”innebär en effektiv distans till omvärlden och i sin förlängning är en kritik av den”.45 

Kvinnan upprättar ett enskilt område där hennes sätt att leva är det rätta. 

Att det identifikatoriska läsandet kan ses som ett undergivet inordnande i det samhälle som drar 

nytta av dess arbete är inget som Larsson undanhåller. Men hon framhåller att man i romantikromanen 

kan ”skönja en karnevalisk triumf som visserligen firas inom systemet men ändå riktas mot det”.46 

Larsson menar att det traditionella i den romantiska fiktionen inte ska förnekas, men en av hennes 

viktigaste slutsatser är att det ligger en kvinnlig triumf i läsandet och skrivandet för många läsare och 

skribenter. Det handlar för läsaren/skribenten om att utveckla och uppvärdera de värden som brukar 

förknippas med den traditionella kvinnorollen. Här finner man ”en dröm om ett i grunden nytt 

samhälle” och en kritik av ett samhälle ”där närhet, omsorg och reproduktiv verksamhet tillmäts allt 

mindre värde”.47  

När Larssons översikt når sitt slut är hon framme vid 1960-talets kvinnoroller som hon menar 

splittras i flera, det finns inte längre en självklar bild av hur kvinnan ska vara och vad hon ska göra. Hon 

refererar slutligen till Leslie W Rabins åsikt i Reading the Romantic Heroine om hjältinnorna i 

Harlequinromanerna som inte bara vill ”lyckas i den manliga världen, de vill förändra den”.48  

 

Janice Radway 

Trots att Larsson menar att Radway inte lyckas att genomgående i sin forskning se de kvinnliga läsarna 

som subjekt, är Radways undersökningar på många sätt unika. I Reading the Romance framkommer det 

tydligt att läsarna av romantikromaner (Romances) tycker att deras läsande fungerar ”as a ’declaration 

of independence,’ as a way of securing privacy while at the same time providing companionship and 

conversation”.49 Radway menar att romantikromanen visar kvinnan som en självständig person med fria 

val, men hävdar att böckerna ändå slutar med en stereotyp livssituation med heterosexuell kärlek (och 

äktenskap) som mål för kvinnan.50 

Radways slutsats blir därför kluven. Å ena sidan lyfter hon fram läsarnas egna åsikter som pekar på 

att läsandet får dem att stundvis vägra sin sociala ansvarsroll som kvinna och prioritera sig själva. Men å 

andra sidan menar hon att böckerna på grund av sina heterosexuella normer och traditionella 

könsrollsordningar ändå förmedlar en konservativ, konserverande syn på kvinnans roll i samhället och 

familjen. Detta menar hon reproducerar de patriarkala strukturer som gör att kvinnor fastnar ännu 

hårdare i sina sociala roller. Hon tillägger även att läsandet kan göra att kvinnorna undertrycker sina 

                                            
45 Ibid., s. 257. 
46 Ibid. 
47 Ibid., s. 262f. 
48 Ibid., s. 260. 
49 Janice A Radway, Reading the Romance. Women, Patriarchy, and Popular Literature (1984, 1991), rev. uppl. (Chapel Hill and London, 1991), s. 11. 
50 Jmf. Ibid., s. 207. 
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egentliga behov för utveckling, självständighet och makt, och istället nöjer sig med den självständighet 

som boken erbjuder.51 

Även i sitt efterskrivna introduktionskapitel från 1991 funderar hon över om läsandet leder till en ny 

fas av styrka och självständighet eller om det gör läsaren ännu mer fast i de patriarkala strukturerna. 

Men hon finner fortfarande inget svar på frågan.52  

 

Andreas Huyssen 

Andreas Huyssen är en av de forskare som tittat på hur litteratur skriven av och för kvinnor har 

behandlats genom historien. Han menar att kvinnan har kopplats samman med masskulturen och 

därför inte ansetts bra nog. Huyssen gör en koppling mellan författaren Gustave Flaubert och hans 

huvudperson Madame Bovary som han menar är typisk för masskulturdiskussionen. Kvinnan 

”(Madame Bovary) is positioned as reader of inferior literature- subjective, emotional and passive- while 

man (Flaubert) emerges as writer of genuine, authentic literature- objective, ironic, and in control of his 

aesthetic means”.53 Kvinnan framställs alltså som läsare av underlägsen litteratur medan mannen är den 

som står för den genuina, objektiva litteraturen. Det som specifikt intresserar Huyssen är tankarna som 

etablerades under 1800-talet ”that mass culture is somehow associated with woman while real, authenic 

culture remains the prerogative of men”.54 Enligt honom är det dolda subjektet i masskulturen ”the 

masses” och samtidigt är det massorna (kvinnorna) som vill ta sig in i den mansdominerade kulturen.55 

Som avslutning pekar han på att problemet i grunden varit uteslutningen av kvinnor ifrån 

finkulturen och dess institutioner. När detta är förändrat ändras även det könssegregerade tänkandet: 

”[…] it is primarily the visible and public presence of women artist in high art, as well as the emergence 

of new kinds of women performers and producers in mass culture, which make the old gendering 

device obsolete.”56 

  

Dorothee Bayer 

Bayer var en av de första att poängtera vikten av att undersöka triviallitteraturen seriöst och jämföra 

den med ”finkulturen”. Hon skriver: ”Um das Wesen der Trivialliteratur zu erkennen, ist es nötig, sie 

mit der hohen Literatur zu vergleichen.”57 Hon använder vissa begrepp som ”Typisierung”, 

”Stilisierung” och ”Banalität” för att karaktärisera litteraturen, som hon menar inte per automatik ska 

anses dåliga bara för att de används i triviallitteraturen.58 ”Erst durch übermässigen Gebrauch oder 

Einsatz an der falschen Stelle werden sie im Trivialliteratur in Negative verkehrt.”59 Man kan alltså inte 

                                            
51 Jmf. Ibid., s. 210. 
52 Jmf. Ibid., s. 15. 
53 Andreas Huyssen, ”Mass Culture as Woman: Modernism’s Other” i Studies in Entertainment: Critical Approaches to Mass Culture, red. Tania Modleski, 
(Bloomington, 1986), s. 189. 
54 Ibid., s. 191. 
55 Jmf. Ibid. 
56 Ibid., s. 205f. 
57 Dorothee Bayer, Der triviale Familien- und Liebesroman im 20. Jahrhundert (1971), 2.uppl. (Magstadt, 1971), s. 11. 
58 Ibid., innehållsförteckning. 
59 Ibid., s. 11.  
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allmänt säga att triviallitteraturens grepp är dåliga utan att undersöka varje användning individuellt. Som 

övergripande indelningar av litteraturen använder hon ”Die falsche Realität”, ”Die falsche 

Innerlichkeit” och ”Die Welt nach Wunsch”.60 Hon kallar denna typ av läsning ett slags 

”Lebensersatz”.61 Trivialromanen såväl som andra romaner rycker med sina läsare till en annan värld 

men ”der Unterschied liegt darin, ob diese andere Welt als reale grundsätzlich möglich wäre, oder ob er 

sich um eine illusionäre Traumwelt handelt”.62 Bayer menar att det blir en ersättningsvärld för läsaren 

som gör läsarens världsbild långsamt förfalskad. Även Bayers forskning skulle därför kunna ses som ett 

förringande av triviallitteraturens läsare. 

 

Max Horkheimer och Theodor W Adorno 

I Max Horkheimers och Theodor W Adornos bok Upplysningens dialektik, myntades uttrycket 

kulturindustri. Här menar de att den massproducerade kulturen inte kommer ur folkets egna 

önskningar utan är något som kapitalet har skapat för att kontrollera folket, ”åskådaren ska inte ha 

behov av några egna tankar” utan fastnar i en falsk medvetenhet som de inte kan ta sig ur.63 

 

Den kapitalistiska produktionen håller dem i ett så stadigt grepp om både kropp och själ att de 
motståndslöst sväljer vad som erbjuds dem. Och liksom de behärskade alltid tagit den moral de fått av 
de härskande allvarligare än dessa själva gjort, faller de bedragna massorna idag lättare än de 
framgångsrika offer för framgångsmyten. De har sina önskedrömmar. Orubbligt håller de fast vid den 
ideologi med vilken man håller dem i slaveri.64 
  

Dessa citat visar Horkheimers och Adornos perspektiv att all ”kapitalistisk produktion” är av ondo och 

något som ”massorna” går på. Åsikter man kan känna igen än idag. 

Forskarnas mål att verka för upplysning och som en del av den socialistiska befrielsens pedagogik 

avslöja ”de borgerliga myterna i triviallitteraturen” gick enligt Larsson fel: ”ideologikritikens auktoritära 

och objektifierande syn på läsaren” […] ”fungerade inte befriande men drabbande”.65  

 

3 Teoretisk ram, metod och genre 

3.1 Teoretisk ram och metod 

För att kunna undersöka vilka villkor som bär fram berättelsen i genren chick-lit i förhållande till 

berättelsen i Mara Lees Ladies har jag främst valt ett diskursanalytiskt perspektiv som teoretisk ram för 

min uppsats. Detta kopplar jag samman med en grundläggande analys av hur texten är uppbyggd och 

dess berättarteknik.  

                                            
60 Ibid., s. 62-120. 
61 Ibid., s. 157. 
62 Ibid., s. 159. 
63 Max Horkheimer och Theodor W Adorno, Upplysningens dialektik. Filosofiska fragment (1944), sv. övers. Lars Bjurman och Carl-Henning Wijkmark, rev. 
uppl. (Göteborg, 1996), s. 154. 
64 Ibid., s. 150f. 
65 Larsson 1989, s. 229.  
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Här har jag valt att använda mig av narratologin, en textorienterad teori som har sitt ursprung i 

strukturalismen, men går djupare in på textens strukturer än strukturalismen. Jag använder mig av de 

berättartekniska termer som Maria Nikolajeva utgår från i sin Barnbokens byggklossar, eftersom hon 

presenterar de narratologiska begreppen på ett överskådligt och användbart sätt.66  

Först gör jag en berättarteknisk analys av chick-liten som genre ur ett diskursanalytiskt perspektiv. 

På samma sätt analyserar jag sedan vad som berättas i Ladies (historien) och hur det berättas 

(berättelse/diskurs). Genom analysen av Ladies vill jag se hur den förhåller sig till de olika aspekter som 

anses typiska för chick-lit-genren.  

Jag vill även ur ett feministiskt perspektiv titta närmare på ämnena kärlek, sexualitet och 

kroppsfokusering och har till min hjälp valt att använda Judith Butlers och Tiina Rosenbergs olika 

begrepp som rör performativt genus, den heterosexuella matrisen och heteronormativitetsbegreppet. 

Dessa begrepp ger mig ännu bättre möjligheter att jämföra hur Ladies förhåller sig till chick-lit-böckerna 

gällande just dessa områden.  

 

Maria Nikolajeva 

För att kunna analysera textens uppbyggnad och berättarteknik har jag valt att använda mig av de 

begrepp som Nikolajeva presenterar i Barnbokens byggklossar. Jag anser att hennes begrepp, som i det 

specifika fallet är applicerade på barnlitteratur, även är användbara på annan litteratur. Inom 

narratologin finns olika teoretiska modeller för analys av texter. De flesta teoretiker är dock överens om 

att det finns två grundläggande aspekter av varje litterär text: vad som berättas och hur det berättas. 

Detta är även Nikolajevas utgångspunkt och hon använder sig av Seymour Chatmans termer historia 

och berättelse. Historien är det som berättas och berättelsen är hur det berättas. Historiens 

huvudkomponenter är händelser (vad händer), miljö (var händer det) och personer (vem som utför 

händelserna eller deltar i dem). Berättelsens huvudkomponenter är berättarrösten och 

berättarperspektivet samt stil och språk.67 

Som ett komplement till intertextualitetsbegreppet som Nikolajeva använder i sin bok, kommer jag 

även att referera till arketextualitet som Leif Dahlberg tar upp i sin studie Tre romantiska berättelser.68  

 

Judith Butler 

I sin bok Genustrubbel vill Butler diskutera ”våra naturaliserade föreställningar om kön och sexualitet”.69 

Genom att använda sig av en genealogisk metod försöker Butler ”blottlägga begreppens grundläggande 

historicitet genom att identifiera de politiska och ideologiska kontexter som de uppstår i, och visa hur 

användningen och förståelsen av begreppen förändras med tiden”.70 Hon menar således att ”den rådande 

                                            
66 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar (1998), 2.uppl. (Lund, 2004), s. 36.  
67 Ibid. 
68 Leif Dahlberg, Tre romantiska berättelser (Stockholm/Stehag, 1999), .s. 207f. 
69 Judith Butler, Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion (1990, 1999), sv. övers. Suzanne Almqvist, rev. uppl. (Göteborg, 2007), s. 8 och s. 93. 
70 Ibid., s. 8. 
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köns- och sexualitetsregimen” inte kommer från ”naturliga könskategorier- man och kvinna- och en 

motsvarande genusstruktur av maskulinitet och feminitet”.71 Det är snarare tvärtom: genom ”ett komplext 

samspel mellan makt och diskurser- i form av påbud och förbud-” skapas våra föreställningar om kön och 

sexualitet och på så sätt ”säkrar kulturen en obligatorisk heterosexualitet”.72  

Butler använder sig av begreppet den heterosexuella matrisen för att beteckna de regleringar, både 

språkliga och kroppsliga handlingar som vi som subjekt deltar i, som förstärker våra föreställningar om 

kön och sexualitet. Med den heterosexuella matrisen och performativt genus menar Butler att de 

föreställningar som finns om människors sexualitet kommer ifrån upprepade beteenden och händelser 

(regulativa händelser) som gjort dessa föreställningar normativa. Saker ska vara på ett visst sätt, 

exempelvis heterosexualitet. Detta i sin tur leder till att något annat anses onormalt- och avvikande.73 

Hon menar att det är en ”tvingande och produktiv[a] uteslutning som den normativa heterosexualiteten 

ägnar sig åt”.74 Hon menar att heterosexualiteten inte bara verkar ”som en negativ och uteslutande 

kodex, utan också som en sanktion och framförallt som en lag för diskursen att den skiljer det 

utsägbara från det osägbara […] det legitima från det illegitima”.75 Genom detta förstärks de rådande 

normerna (den dominerande diskursen) och det avvikande (motdiskursen) blir något onaturligt. 

 

Tiina Rosenberg 

I Tiina Rosenbergs Queerfeministisk agenda används det numera väletablerade queerteoretiska begreppet 

heteronormativitet som på många sätt härrör från Butlers heterosexuella matris. Rosenberg menar att 

heterosexualitet egentligen betyder flersexuell eller mångsexuell. Men när termen används i ett 

heteronormativt sammanhang ”har den kommit att symbolisera en intolerant syn på sexuella 

variationer”.76 ”Heteronormativitet är enkelt uttryckt antagandet att alla är heterosexuella och att det 

naturliga sättet att leva är heterosexuellt.”77 Rosenberg definierar heteronormativitetens två bärande 

principer som: ”1) uteslutningen av avvikelser ur normen med uppdelning i kategorierna vi- de. 2) 

assimileringen genom införlivandet av avvikelser i normen”.78 

Dessa definitioner resulterar i att det i praktiken är de dominerande grupperna som sätter normen för 

hur alla bör vara och bete sig. Utifrån ett sådant förhållande ”kommer de förtryckta grupperna 

oundvikligen att uppfattas som speciella och annorlunda”.79 De privilegierade grupperna är däremot 

normala. Att använda heteronormativitetsbegreppet i min analys av Ladies känns som ett spännande 

och självklart komplement till Butlers begrepp. Är Ladies heteronormativ och i så fall på vilket sätt? 

                                            
71 Ibid., s. 9. 
72 Ibid. 
73 Claudia Lindén, Föreläsning Judith Butler, Södertörns högskola, 2008.02.05. 
74 Butler, s. 114. 
75 Ibid., s. 127f. 
76 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda (Stockholm, 2002), s. 91. 
77 Ibid., s. 100. 
78 Jmf. Ibid., s. 102. 
79 Ibid., s. 103 
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Utifrån Butlers och Rosenbergs begrepp hoppas jag kunna studera händelser i boken som får regulativ 

karaktär, framställningen av normer, den dominerande diskursen och motdiskursen. Det är även 

intressant att undersöka hur den sexuella normen ser ut och vems perspektiv och blick som styr 

framställningen.  

 

3.2 Genren och dess definitioner  

Vad är det som gör en text till en chick-lit? Vad ingår i berättelsens struktur för att den ska klassas som 

en sådan? Hur ska en chick-lits text vara uppbyggd och hur ser berättartekniken ut? Som en 

utgångspunkt för att hitta ett svar på detta har jag använt mig av de definitioner och karaktäristika som 

tidigare fått symbolisera denna genre. Jag har hittat definitioner av amerikansk chick-lit samt en 

definition av svensk chick-lit från en magisteruppsats. Dessutom finns ett par komponenter som kan 

anses vara grundläggande för att en bok ska tillhöra chick-lit-genren och slutligen kommer jag att 

försöka göra min egen definition av chick-lit.  

 

Ferriss och Young beskriver chick-lit-böcker som: 

 

”[…] a form of women’s fiction on the basis of subject matter, character, audience, and narrative 

style.”80  

Sedan utvecklar de detta resonemang utifrån Heather Cabots ”Chick Lit: Genre Aimed at Young 

Women is Fueling Publishing Industry”: 

”Simply put, chick lit features single women in their twenties and thirties ’navigating their generation’s 

challenges of balancing demanding careers with personal relationships.’ ”81  

 

Det finns även en svensk definition av chick-lit som har arbetats fram i en magisteruppsats av Malin E 

Lundhag: 

 

”Chick-lit skildrar en eller flera subjektiva samtida världar. Huvudpersonens sociala nätverk och 

tämligen stadigvarande livsomständigheter är både bakgrund till och del av hennes kamp med sin 

generations stora utmaningar. Detta samt vardagens alla små bestyr framställs med självkritisk 

humor.”82 

 

Enligt Wells i kapitlet ”Mothers of Chick Lit?” i Chick Lit the New Woman’s Fiction innehåller alla chick-

lit tre väsentliga delar:  

1) a central loveplot (ett centralt kärlekstema)  
                                            
80 Chick Lit. The New Woman’s Fiction, s. 3. 
81 Ibid. 
82 Malin E Lundhag, ”Svensk chick-lit 1996-2006. En undersökande genrediskussion av svensk chick-lit.”(Umeå, Umeå universitet, Magisteruppsats, 
Bibliotek- och Informationsvetenskap, 2007), s. 11. 
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2) a conclusion with the heroine happily paired off but not married (ett lyckligt slut med hjältinnan i en 

relation men oftast inget bröllop) 

3) frank sex scenes (sexscener rakt på sak).83  

Hon menar att alla böcker i chick-lit-genren innehåller dessa tre komponenter.  

 

Även om jag inte tycker att någon av definitionerna räcker var för sig, anser jag att Ferriss och Youngs 

definition samt Wells tre komponenter är en bra utgångspunkt för min analys. Även delar av Lundhags 

definition kommer jag att behålla i åtanke under min analys. Slutligen försöker jag utifrån min analys 

göra en egen definition av chick-lit.  

 

3.3 Metod 

För att kunna analysera textens uppbyggnad och berättarteknik har jag valt att använda mig av 

begreppen i Nikolajevas Barnbokens byggklossar. Hon delar in texten i två övergripande delar: historia och 

berättelse. Dessa har sedan underliggande begrepp såsom: händelser och miljö, personer och 

perspektiv. Som avslutning diskuterar hon texten som helhet där hon bland annat tar upp 

intertextualitet och stil.  

För att kunna göra en riktigt detaljerad analys av de berättartekniska strukturerna i en särskild bok 

krävs närgående analys av den enskilda bokens detaljer. Två böcker, även om de tillhör samma genre, 

innehåller naturligtvis olika perspektiv, personer och händelser. Eftersom jag här inte studerar en 

enskild chick-lit-bok utan försöker hitta definitioner och gemensamma nämnare för hela genren 

undersöker jag de större sammanhangen, vilka gemensamma nämnare kan hittas. Givetvis finns det 

skillnader om man går ner på detaljnivå i varje bok, men med denna analys vill jag hitta saker som kan 

anses vara gemensamma för de flesta böcker inom chick-lit-genren. Här följer nu en genomgång av de 

olika begreppen. Efter varje genomgång kommer undersökningen av hur böcker i chick-lit-genren 

förhåller sig till begreppen. Där refererar jag till mina huvudsakliga källor Ferriss och Young samt 

Larsson och Radway. 

 

3.3.1 Händelser och miljö 

3.3.1.1 Händelser 

Fabel eller intrig är ett förlopp av händelser i historien som konstrueras av författaren. Vidare delar 

Nikolajeva upp fabeln, intrigen, i olika handlingsförlopp. Dessa kallar hon biografiskt, moraliskt och 

romantiskt, samt komiskt och tragiskt. Biografiska handlingsförlopp följer sin huvudperson från 

födseln till döden, moraliska följer huvudpersonens utveckling från ofullkomlig till mer fulländad 

varelse och romantiska från begär till uppfyllelse. En komisk handling handlar inte om huruvida boken 

är rolig eller ej, utan pekar på en uppåtgående rörelse i boken: från lägre till högre status. En tragisk 

                                            
83 Jmf. Wells, s. 50. 
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handling är nedåtgående. När det handlar om olika typer av händelser beskriver hon kärnhändelser 

(huvudhändelser) och sidohändelser (sekundära).84 

Chick-lit-bokens händelser 

Chick-lit-böckernas handlingsförlopp kan ses som typiskt romantiskt, där huvudpersonen längtar efter 

den rätte mannen och har ett begär efter att träffa någon. I slutet när huvudpersonen möter sin partner 

blir hon lycklig. I vissa chick-lit-böcker finns även drag av de moraliska handlingsförloppen där 

personen blir en bättre människa under historiens utveckling. Ett exempel på detta är christian chick-lit 

där hjältinnan vänder sig till Jesus för att få hjälp med sina bekymmer och tron gör henne stärkt.85 

Biografiska handlingsförlopp finns knappast i chick-lit-böcker, de utspelar sig snarare under en kortare 

period i hjältinnans liv än under en livstid. Detta visar bland annat indelningarna i: chick-lit-jr, mommy-

lit, hen-lit o.s.v. Eftersom hjältinnan i chick-lit-böckerna ofta går från att i början av boken vara en 

olycklig, dumpad singel till att bli lycklig och ha ett förhållande, kan handlingen anses vara komisk. 

Nikolajeva menar att särskilt populärlitteraturen brukar bestå av ett komiskt handlingsförlopp där 

problem alltid löses ”och återuppbygger den ursprungliga balansen (en ny partner, en ny vän, nya 

karriärmöjligheter, mirakulös (sic!) tillfrisknande)”.86 Huvudpersonens status ökas således från låg till 

hög under handlingens gång. 

När det gäller huvudhändelser och sidohändelser är sökandet efter den rätte huvudhändelsen i en 

chick-lit. Utan huvudpersonens önskan att träffa någon skulle handlingen inte bli densamma. Larsson 

påpekar att kärleken är den viktigaste beståndsdelen, ”i chick-lit kan ’Den stora kärleken’ uppstå flera 

gånger. Det innebär emellertid inte alls att man har ett lättsinnigt förhållande till kärleken. Tvärtom, 

kärleken i chick-lit stavas fortfarande med stort K och i singularis. Man kan ta fel utan att egentligen ha 

fel och utan att det innebär något annat än en temporär katastrof.”87 Som Larsson påpekar har alltså 

huvudpersonen förbindelser/relationer med flera män innan hon i slutet träffar den rätte. I ”About a 

Girl” skriver Mabry att sexualiteten har flyttats från att bara handla om relationen med den rätte till att 

innebära att huvudpersonen får flera sexuella erfarenheter under bokens gång: ”[…] sex becomes a way 

for the woman to explore her own identity and express her own desires, rather than merely part of a 

single romance narrative that emphasize traditional gender roles.”88 D.v.s. under tiden hon letar efter 

den rätte mannen passar hon på att utforska sin egen sexuella identitet, istället för att hålla på sig. 

Sökandet efter den rätte innebär alltså även ett sökande efter den egna identiteten och sexualiteten, 

vilka således kan anses vara delar av huvudhändelsen. Sidohändelser kan vara fester med vänner, 

karriärförändringar, familjebråk och så vidare, saker som gör bokens handling diversifierad. 

 

                                            
84 Nikolajeva, s. 49ff. 
85 Chick Lit. The New Woman’s Fiction, s. 6. 
86 Nikolajeva, s. 51f. 
87 Larsson 2007, ”Romantikerna bryter upp”. 
88 Mabry, s. 200. 
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3.3.1.2 Komposition 

Den traditionella fabeln konstrueras enligt ett schema som börjar med en exposition, där personer och 

miljö presenteras, sedan följer peripeti (eller förveckling) i en stigande handling tills kulmen är nådd. 

För att bygga upp en stigande handling används till exempel spänning eller antecipation (för att 

motverka spänning). Efter kulmen kommer upplösningen och det så viktiga slutet.89  

Chick-lit-bokens komposition 

En bok i chick-lit-genren följer ofta denna klassiska uppbyggnad. I stället för att som i en deckare bygga 

spänningen på ledtrådar till mördaren, ligger spänningen i hjältinnans problem och utmaningar rörande 

sökandet efter den rätte mannen. Här kan exempelvis begrepp som cliffhangers användas för att hålla 

spänningen vid liv. Handlingens kulmen eller klimax kommer när hjältinnan slutligen hamnar i sin 

älskades armar. Huruvida handlingen har ett lyckligt slut är genrebetingat, och i en genre som chick-lit 

är ett lyckligt slut oumbärligt.90 Det lyckliga slutet kan därför anses vara den viktigaste delen av 

kompositionen. 

 

3.3.1.3 Tema och motiv 

Ett motiv är ett återkommande mönster i historien. Vänskap, kärlek, resa, sökande, hämnd är exempel 

på litterära motiv. Det finns huvudmotiv och bimotiv och huvudmotivet kan även kallas bokens tema. 

Dessutom skiljer man mellan explicita (öppna och klara) motiv och implicita (dolda, underförstådda).91  

Chick-lit-bokens tema och motiv 

De motiv som nämns i Larssons En annan historia och i Ferriss och Youngs Chick Lit: The New Woman’s 

Fiction är kärlek och sexualitet, vänskap och familj, yrkesliv, framgång och skrivande och konsumtion 

och skönhet. Huvudmotivet, temat, kan anses vara kärlek och sexualitet eftersom alla huvudpersoner 

strävar efter att hitta den rätta och utforska sin sexuella identitet.92 Vänskap, shopping och arbete blir då 

bimotiv. Olika chick-lit-böcker kan även innehålla olika huvudmotiv som inte är generella för alla 

böcker i genren, exempelvis är huvudmotivet i Sophie Kinsellas shopaholic-serie just shopping. I 

Ferriss och Youngs antologi framgår inte vilka implicita motiv som chick-lit-böckerna innehåller, men 

man kan anta att det kan handla om huvudpersonens utveckling, identitetssökande, självkänsla, 

bristande familjerelationer och så vidare. Böckernas motiv kan även identifieras från andra kända 

berättelser, exempelvis kan vissa chick-lit-böcker beskrivas som ”en Romeo och Julia-historia”.93 

 

Huvudmotiv: Kärlek och sexualitet 

                                            
89 Nikolajeva, s. 55f. 
90 Jmf. Ibid., s. 61. 
91 Ibid., s. 66f. 
92 Wells, s. 50. 
93 Nikolajeva, s. 69. 
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Som jag nämnt ovan innehåller alla chick-lit-böcker enligt Wells tre väsentliga delar: a central loveplot, a 

conclusion with the heroine happily paired off but not married och frank sex scenes.94 

Här påpekar hon att det bara är nummer ett som stämmer överens med hur den traditionella 

romantikromanen är uppbyggd.  

Larsson menar att just kärleksrelationen i romantikromanen i stort sett har sett likadan ut i flera 

hundra år. Bokens hjältinna söker efter Kärleken med stort K. En kärlek som traditionellt sett alltid 

utspelar sig mellan man och kvinna. Men Larsson menar att det skett en förändring från den 

traditionella romantikromanen till chick-liten.  

I chick-lit-böckerna möter vi alltså, enligt Larsson, hjältinnan mellan kärlekar, efter sin andra eller sin 

tredje. Men det utesluter inte att hon fortfarande är på jakt efter den stora kärleken. Således träffar 

hjältinnan alltid den rätte i slutet, även om det inte är den mannen som hon trodde var den rätte från 

början.   

Detta menar Larsson är: ”Två till synes oförenliga synsätt, som arbetar bredvid varandra i chick-lit, 

och där omöjligheten ständigt ger nytt bränsle åt nya berättelser.”95  

Wells menar att en chick-lit där inte sex avnjutes/avverkas och sexualitet diskuteras kan knappast 

kallas en chick-lit. Just sexualiteten är en annan tydlig skillnad mellan en traditionell romantikroman och 

chick-liten. Bokens karaktärer pratar och skojar mycket och gärna om sex och könsorgan. ”A chick-lit 

novel without a few satisfying– or, alternatively, ridiculous-sex scenes is hard to find.”96  

Sexscenerna skiljer sig från romantiska och erotiska noveller genom att ha ett ganska rakt 

beskrivande språk istället för rosaskimrande alternativt ytterst detaljerade beskrivningar av de sexuella 

aktiviteterna. Humorn är en viktig del av karaktärernas sökande efter sin sexualitet. Steget är således 

ganska långt mellan chick-lit-kvinnornas samtal om ”orgasms and G-spots” till den traditionella 

romantikromanen där ”respectable young woman of those eras showed no interest in sex outside of 

marriage and admitted only very obliquely to pleasure within marriage”.97 

I ”About a Girl” pekar Mabry på att många av chick-lit-böckerna bryter mot Radways kärnregler för 

”the ideal romance” genom att ge mindre plats åt huvudrollens strävan efter att utveckla sin relation 

med den rätte. Istället fokuseras kvinnans en eller flera sexuella relationer med andra män som hon 

träffar innan hon slår sig ner med den siste, rätte mannen. På så sätt, menar Mabry, blir sex ett sätt för 

kvinnan att utforska sin egen identitet och uttrycka sitt eget begär istället för att se sex som en del av 

den stora kärlekens privilegier och på så sätt reproducera de traditionella könsrollerna.98    

Larsson menar att vi i chick-liten inte möter någon oskuldsfull och oerfaren romantikhjältinna utan 

”en ung kvinna i kris” som är på väg att fortsätta leva sitt liv: ”I de allra flesta romaner möter läsaren 

                                            
94 Wells, s. 50. 
95 Larsson, 2007, ”Romantikerna bryter upp”. 
96 Wells, s. 50. 
97 Ibid., s. 51. 
98 Mabry, s. 200. 
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henne just när det hon en gång trodde var den enda stora kärleken har brakat ihop.”99 

Mabry menar att hjältinnan dessutom får ha olika sexuella relationer utan att straffas eller ifrågasättas 

för sitt beteende, något som inte sker i den traditionella romantikromanen, där hjältinnans sexuella 

erfarenheter ska fås tillsammans med den rätte mannen.100 

Wells pekar på att det nästan är uteslutande heterosexuella relationer som presenteras i chick-lit. Ett 

undantag har hon hittat i Kinsellas bok Can You Keep a Secret? där en avlägsen ”whiff of lesbianism” 

tillfälligt dyker upp.101 En tjej har haft ”this weird lesbian dream about [her] flatmate Lizzy”.102 Ett 

annat exempel är en av Bridgets killkompisar som stänger in sig i sin lägenhet när han har blivit dumpad 

av sin pojkvän.103 När det gäller svensk chick-lit-litteratur ser situationen lite annorlunda ut. Här har till 

exempel Mian Lodalens Smulklubbens skamlösa systrar och Louise Boije af Gennäs Stjärnor utan svindel 

publicerats. Två böcker som fokuserar homosexuella och bisexuella kärleksrelationer och sexuella 

förbindelser. Det vanligaste är dock även i Sverige att huvudpersonen är heterosexuell och träffar en 

man i slutet.  

 

Bimotiv 1: Vänskap och familj 

En viktig del av vardagen för en chick-lit-hjältinna är att ha nära vänskapsrelationer. Med vännerna 

pratar hon om relationer, shoppar, festar och raggar. Det är också ofta bästa vännen som får stödja när 

mannen som är på tapeten har gjort något dumt eller rentav dumpat henne. Och stödet gäller åt båda 

hållen: ”[…] she and her ’singleton’ friends are always available to offer each other support and 

(sometimes comically misguided) advise”.104 Mabry menar att vänskapsrelationerna i många chick-lit-

böcker presenteras som lika viktiga som den centrala kärleksrelationen, ibland till och med viktigare. I 

exempelvis Bridget Jones dagbok kallar Bridget sina vänner för sin ”urban family”: ”The urban family 

often provides – or at least supplements- the emotional closeness and support expected from the 

traditional nuclear family. More important, the bonds of the urban family are often as strong, if not 

stronger, than those of the romantic relationship.”105 Bridget spenderar uppenbart mer tid tillsammans 

med sina vänner än med sin familj. Vänskapsrelationerna förblir viktiga fram till slutet, men chick-liten 

reproducerar i slutet den traditionella romantikberättelsens konventioner i såväl Bridget Jones dagbok som 

i många andra chick-lit. Mabry menar att chick-liten ”still ultimately emphasize that what a woman 

really wants is to find the right guy with whom to spend the rest of her life”.106  

 

Bimotiv 2: Yrkesliv, framgång och skrivande 

Alla chick-lit-hjältinnor har inte en lysande karriär, men alla har ett jobb. Vissa sliter på lågstatusjobb 

                                            
99 Larsson 2007, ”Romantikerna bryter upp”. 
100 Mabry, s. 201. 
101 Wells, s. 50. 
102 Ibid., s. 50. 
103 Mabry, s. 202. 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 Ibid., s. 203. 
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medan andra har lyckade karriärer. Huvudrollens yrkesroll är viktig för berättelsestrukturen och 

undantagsvis byggs även hela berättelsen runt kvinnans karriär, ett sådant exempel är Djävulen bär Prada 

där huvudrollen har som mål att bli redaktör på tidningen The New Yorker. Oftast är det dock 

kärleksrelationen och inte yrkeslivet som är det drivande motivet i en chick-lit-bok. De flesta 

hjältinnorna är dessutom mycket mer humana än sina chefer eller kollegor. Chick-litens huvudperson är 

ofta lite klumpig och gör bort sig. Hon är en fena på att snubbla framför chefen eller skicka e-post med 

sexanspelningar till densamma.107 

Att framvisa framgångsrika yrkesarbetande kvinnor måste ses som en tydlig ståndpunkt från 

författarnas sida, de vill visa självständiga kvinnor som kan ta hand om sig själva. Även om detta bör 

anses vara vardagsmat i vår samtid är det ändå ett viktigt ställningstagande. Här finns inga traditionella 

föreställningar om en försörjd kvinna i beroendeställning. Kvinnorna i chick-lit-böcker kan (oftast) få 

det jobb de vill och lyckas inom sina respektive branscher. 

Många chick-lit-böcker försöker presentera sin historia så autentisk som möjligt, helst skriven av 

hjältinnan själv (dagboksperspektivet) och dessutom arbetar flertalet av hjältinnorna med skrivande i 

sitt jobb. Trots detta påpekar Wells att det aldrig relateras till kvinnors litterära talanger och hjältinnan 

refererar aldrig till att hon skriver sin egen bok. Inte heller är det någon som väljer att sluta sitt jobb för 

att kunna skriva en framgångsrik chick-lit. Något som många av författarna i verkligheten själva måste 

ha gjort.108 

Mabry menar att det underminerar kvinnornas rätt att tala och skriva med sin egen röst och penna. 

Hon tar upp ett belysande exempel ur Bridget Jones dagbok där Bridget i slutet förnekar/underminerar sitt 

eget (och andra kvinnors) skrivande för att få tillbaka Mr Darcy. Genom att påpeka att det bara är en 

dagbok, som alla vet är fulla av skräp förnekar hon sin historia och sin röst och ger den till ”masculine 

control”.109 

Mannen och kärleken är alltså trots allt viktigare än självständighet och yrkesframgång. 

 

Bimotiv 3: Konsumtion och skönhet 

I många chick-lit är shopping och konsumtion ett av huvudpersonens största intresse. Kinsellas 

Shopaholic-trilogi med finansjournalisten Rebecka som huvudperson är ett sådant exempel. Hennes syn 

på pengar ändras med hennes känslor och rädslor. När hon förlorar jobbet och blir förödmjukad av en 

gammal pojkvän under en och samma dag känner hon sig manad att få skämma bort sig själv: ”God I 

deserve a treat, after today. And I really need some new tights for work, and a nail file. And maybe a 

book to read on the tube.”110  

Wells menar att de flesta chick-lit-böcker, liksom Kinsellas bok, skulle kunna kallas Confessions of a 

                                            
107 Wells, s. 52 och Mabry s. 200.  
108 Jmf. Wells s. 56. 
109 Mabry, s. 205. 
110 Jessica Lyn van Slooten, ”Fashionably Indebted: Conspicuous Consumption, Fashion, and Romance in Sophie Kinsella’s Shopaholic Trilogy” i Chick lit. 
The New Woman’s Fiction, red. Suzanne Ferriss och Mallory Young (New York, 2006), s. 221.  
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Shopaholic eftersom shoppingdelen har en så viktig position i boken. Hjältinnorna tillfredsställer sina 

shoppingbehov på olika sätt men enligt Wells är ”consumer goods […] essential to chick lit heroines’ 

self-conception and self-presentation”.111 

Detta shoppingberoende hör samman med nästa motiv: hjältinnans utseende. Enligt Wells är chick-

lit-hjältinnans utseende en avgörande faktor för huruvida läsarna kommer att acceptera boken eller inte. 

Om hon är för vacker kan läsarna avundas henne, om hon är för vanlig eller oattraktiv har läsarna inget 

att beundra. Hon får inte vara självupptagen men inte heller inte alls bry sig om sitt utseende. Läsaren 

ska kunna identifiera sig med hjältinnan och som frånvaron av nöjda hjältinnor visar är det tydligen 

något orealistiskt att dagens kvinnor skulle vara nöjda med sina utseenden. Detta är enligt Wells ett 

direkt arv från Austens romaner där huvudrollsinnehavaren alltid har vackrare konkurrenter men hon 

vinner ändå alltid i längden tack vare sin godhet och generositet.112 Böcker som Bridget Jones dagbok visar 

att det fungerar med en hjältinna som är besatt av vikt och utseende. Bridget börjar sina dagboksinlägg 

med hur mycket hon har ätit och druckit och hur många cigaretter hon har rökt. I kapitlet ”Supersizing 

Bridget Jones” menar Umminger att chick-liten egentligen inte främst handlar om att hitta en passande 

make utan om ”the ongoing battle chick lit’s heroines are engaging with themselves- particularly with 

regard to weight”.113 Hon menar i relation till Naomi Wolfs bok The Beauty Myth att dessa hjältinnor 

lever i den självpåtagna och av samhället godkända tyranni som innebär att hata sina egna kroppar. Ofta 

hör deras viktproblem ihop med karriär och kärlekstrubbel. ”Looks are a form of currency […] to 

secure that promotion, get that next job, and become a fully realized human being.”114 Om de bara vore 

vackrare, skulle de även vara lyckligare. 

  

3.3.1.4 Miljö 

Nikolajeva påpekar vikten av att använda ordet miljö för att beskriva handlingens plats och tid. Det vill 

säga i samma betydelse som engelskans setting. Dock är det viktigt att skilja på historiens tid (när 

händelserna utspelar sig) och berättelsens tid (vilken ordning händelserna berättas i boken). Hon 

nämner även att man kan tala om tidrum- kronotop, där man anser att tid och rum är en enhet, snarare 

än tid och plats. Kronotopen är genrebunden och varje genre har sitt specifika rum och tid.115 

Chick-lit-bokens miljö: 

Enligt Malin E Lundhags definition i sin magisteruppsats skildrar chick-liten ”en eller flera subjektiva 

samtida världar”.116 Det vill säga enligt denna definition utspelar sig chick-liten under mer eller mindre 

samma tid som den är skriven. Detta är en viktig del av berättelsen eftersom mycket handlar om vår 

tids livsstil och den problematik som kan uppstå här. Vidare utspelar sig böckerna/serierna oftast i 
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någon storstad, exempelvis Sex and the City i New York, Bridget Jones dagbok i London och Underbar och 

älskad av alla (och på jobbet går det också bra) i Stockholm. Om huvudpersonen inte redan bor i storstaden, 

flyttar hon oftast dit i jakten på jobb eller kärlek som i Denise Rudbergs Jenny S eller Lauren 

Weisbergers Djävulen bär Prada. Storstaden spelar ofta en viktig bakgrundsroll i handlingen när det gäller 

uteliv, karriär, shopping och så vidare, men är inte avgörande för att handlingen ska kunna utvecklas.117 

En vanligt förekommande arbetsplats är någon form av företag inom mediebranschen. Som exempel 

kan nämnas Carrie Bradshaw som är krönikör/författare i Sex and the City, Andrea Sachs som vill bli 

redaktör i Djävulen bär Prada, Bridget Jones som hamnar på tv i Bridget Jones dagbok, och Rebecka 

Bloomwood som är ekonomijournalist i Shopaholic-serien. Om man ska tala om chick-litens kronotop 

kan den nog anses vara samtidens storstad. En intressant aspekt som Nikolajeva påpekar är att de 

klassiska flickböckerna utspelade sig inomhus, medan pojkböcker i stort utspelades utomhus. Chick-lit-

böcker har drag av båda. 

 

3.3.2 Personer 

Mimetiska vs semiotiska 

Personerna, som även kallas karaktärerna, är de som utför historiens handling. Vad har de för 

ontologisk status? Det vill säga, väljer man att uppfatta dem som riktiga människor med psykologiska 

egenskaper eller är de bara textkonstruktioner? Här talar man om öppna eller slutna karaktärer: 

mimetiska eller icke-mimetiska, alternativt mimetiska gentemot semiotiska. Mimetiska syftar på att 

litteraturen är en direkt avspegling av verkligheten medan semiotiken ser karaktärerna som 

konstruktioner av ord, som resten av texten, utan direkta kopplingar till verkligheten. En rimlig 

uppfattning kan nog ligga någonstans mittemellan de två extremerna men hör såklart även ihop med 

hur man uppfattar litteratur i allmänhet, som verklighetens spegel eller textkonstruktioner.118 

Chick-lit-bokens mimetiska karaktärer? 

Mabry skriver att chick-lit-böcker ofta har en jagberättare som syftar till att stärka hjältinnans röst och 

öka läsarens möjligheter till identifikation med henne. Detta skulle i så fall innebära att chick-litens 

författare strävar efter att framställa karaktärerna som öppna och mimetiska för att läsarna ska uppfatta 

dem som riktiga människor med känslor och psykologiska egenskaper.119 

Huvudperson/er 

I en historia skiljer man på huvudpersonen (protagonisten) och bipersoner. Av bipersonerna finns det 

motspelare, sidofigurer och bakgrundsfigurer. Motspelare tillhör de centrala karaktärerna och är 

viktigare för handlingen än de andra bipersonerna. Berättelsens antagonist är en av motspelarna och 

den personen kan ibland vara viktigare än huvudpersonen, även om det inte är antagonistens historia 

som berättas. Huvudpersonen/erna är per definition den/de som står i handlingens centrum, men trots 
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denna självklarhet kan det ibland vara svårt att avgöra vem som är huvudperson respektive bipersoner. 

Det finns även skillnader mellan en kollektiv huvudperson och en individuell huvudperson. När det 

finns flera huvudpersoner skiftar berättarperspektivet dem emellan. Detta är inte så vanligt i 

vuxenlitteratur men används ofta i barnlitteratur. Fördelarna med en kollektiv huvudperson är att 

läsarna har fler möjligheter att hitta någon av huvudpersonerna vars karaktärsdrag de kan identifiera sig 

med, eftersom de olika personerna kan representera ”en komplex person med motstridiga egenskaper 

som också kompletterar varandra”. Nackdelen kan vara att personerna ”var och en blir mindre 

färgstark”.120 

För att klassificera huvudpersonerna finns olika benämningar som kan användas. Exempelvis om en 

huvudperson är dynamisk eller statisk (förändras under berättelsen eller förändras ej), rund eller platt 

(flera egenskaper eller endimensionella).121 

Chick-lit-bokens huvudperson/er 

I chick-lit-böcker är det oftast en kvinna som är huvudperson. Mabry menar att berättelsen i första 

person ökar möjligheterna till identifikation för läsaren, samt stärker hjältinnans röst.122 Huvudpersonen 

ska vara lätt att tycka om, därför måste en chick-lit-författare vara försiktig med sin huvudperson: ”If 

the heroine is too stunning, readers may resent her; if she is too ordinary looking (let alone 

unattractive), she gives readers nothing to admire. If she is utterly obsessed with her looks, she risks 

turning off readers.”123 

Hon ska dessutom vara mer sympatisk än andra utvalda karaktärer i boken. Wells ger exempel från 

huvudpersonerna i Bridget Jones dagbok och Djävulen bär Prada som får ”our sympathy by being far more 

humane than their selfish employers and make mistakes only in interpreting their employers’ bizarre 

demands”.124 

Huvudpersonen/erna i chick-lit-böcker är oftast både dynamiska och runda karaktärer, de genomgår 

ofta någon form av förändring under bokens gång och dessutom kan de visa olika egenskaper och 

känslor. Bipersoner kan däremot framställas som platta (endimensionella), som en orättvis chef eller en 

elak ex-pojkvän. Sådana karaktärer brukar heller inte framställas som dynamiska och utvecklas under 

historiens gång.   

Person- eller handlingsorienterad? 

Vidare kan en bok vara person- eller handlingsorienterad, beroende på om personerna står i fokus eller 

om handlingen är det viktigaste. Litteratur som intresserar sig mindre för vad personerna gör och 

istället fokuserar på varför de gör det och hur de tänker, är personorienterad och är, enligt Nikolajeva, 

vanligt i den moderna västerländska litteraturen. Däremot är den traditionella barn- och ungdomsboken 

oftast handlingsorienterad. Nikolajeva menar att det finns en föreställning om att barn är mer 
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handlingsintresserade än personintresserade, jämfört med vuxna läsare även om denna tradition även 

håller på att förändras genom att författarna använder ”sig av de yttre greppen från 

handlingsorienterade genrer på samma gång som de fokuserar uppmärksamheten på personen”.125 

Person- eller handlingsorienterad chick-lit-bok? 

När det gäller huruvida chick-lit-böckerna är person- eller handlingsorienterade är det svårt att dra alla 

över en kam. Det subjektiva berättandet och huvudpersonens händelserika tanke- och känsloliv pekar 

på en personorienterad handling. Å andra sidan har berättelsen ett så stark huvudmotiv: kärleken, att 

boken inte skulle existera utan detta begär efter kärlek som driver handlingen framåt.126 I många böcker 

skulle huvudpersonen kunna bytas ut utan att bokens upplösning egentligen behöver se annorlunda ut. 

Slutet skulle fortfarande innebära en lyckligt förälskad huvudperson, även om vägen dit skulle kunna 

variera beroende på vilken typ av karaktär som är huvudperson. Man bör dock tillägga att (som jag 

nämnt ovan) chick-lit-författaren lägger ner mycket energi på att skapa autentiska karaktärer som 

läsarna kan identifiera sig med, vilket talar för personorienterade böcker. Dessutom kommer ibland 

flera böcker i en serie om samma person vilket också tyder på att karaktären är viktig för läsaren. Min 

slutsats blir dock, trots ett subjektivt berättande och detaljrika känslobeskrivningar, att chick-lit-böcker i 

genomsnitt är lite mer handlingsorienterade än mycket annan litteratur.  

Personer ur ett genusperspektiv 

Nikolajeva pekar även på genusperspektivet i persongestaltningen, där karaktärerna kan gestaltas 

könsstereotypt. Här refererar hon vidare till Butlers begrepp performativt genus och queerteorins 

begrepp normativitet där personerna beter sig på ett visst sätt på grund av föreskrivna normer för hur 

kvinnor respektive män ska/bör bete sig. Med hjälp av genusperspektiv kan dessa beteenden analyseras 

och på vissa sätt kan huvudpersonen anses ifrågasätta normen som gäller för hur kvinnor respektive 

män bör bete sig. 

Chick-lit-genrens personer ur ett genusperspektiv 

I chick-lit-boken har det skett en klar utveckling från romantikromanens hjältinna som la allt fokus på 

sökandet efter den enda rätta och chick-litens yrkesarbetande (ofta framgångsrika), sexbejakande 

singeltjej. Även om hittandet av den rätte mannen fortfarande är målet lever huvudpersonen sitt eget liv 

på vägen dit.127 Som jag har nämnt ovan menar Mabry att chick-liten bryter mot den gyllene regeln för 

de ideala romanserna som definierades av Radway. ”In chick texts, however, the romantic relationship 

is often given much less narrative and emotional weight than the heroine’s own experiences and her 

relationships- both platonic and sexual- with other characters.”128 D.v.s. det enda viktiga är inte att 

skaffa en passande man utan huvudpersonen kan även unna sig att ha kul på vägen dit. De flesta unga 

kvinnor idag träffar flera partners eller har en eller flera sexuella relationer innan de slår sig till ro i ett 

längre förhållande eller gifter sig. Att gifta sig som oskuld är i de flesta västerländska miljöer inte längre 
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något måste, snarare är förväntningarna omvända. Mabry menar vidare att ”sex becomes a way for the 

woman to explore her own identity and express her own desires, rather than merely part of a single 

romance narrative that emphasizes traditional gender roles”.129 Huvudpersonen utforskar alltså sin egen 

identitet och uttrycker sina egna begär i chick-liten, vilket ju bör anses vara ett framsteg jämfört med 

romantikromanen. Huvudpersonen lever sitt eget liv och tar för sig, vilket kunna sägas bryta mot den 

genusmall som förväntas av kvinnor. Detta kan tolkas på två sätt, antingen som att hon beter sig efter 

den manliga mallen, vilket innebär att handlingen som sådan är manlig, eller att hon ifrågasätter den 

förväntade kvinnliga normen. 

Här kan man hitta argument för båda alternativen, men jag menar att det till stor del är ett 

ifrågasättande av den norm som föreskriver att kvinnor ska bete sig på ett visst sätt när det gäller 

sexualitet och kärlek. Detta eftersom huvudrollen under tiden behåller sin ”röst” och det fortfarande är 

mycket tankar och känslor som förmedlas till läsaren, vilket enligt Nikolajeva anses vara ett kvinnligt 

handlingsmönster. Problemet återkommer dock i slutet av handlingen, fast i en annan form, när 

huvudpersonen träffar den rätte mannen och blir lycklig. Mabry påpekar med sitt exempel ur Sex and the 

city att ”the real point of this show has been to place these sexually powerful, economically independent 

women in traditional heterosexual relationships”.130 Just detta slut, tillsammans med det faktum att 

många av huvudpersonernas egna röster tystas i slutet, som i Bridget Jones dagbok, gör att det inte går att 

se huvudpersonerna enbart som ifrågasättande av normen. Tvärtom innebär ett lyckligt chick-lit-slut ett 

bekräftande av den. Den kvinnliga huvudrollen beter sig alltså efter de föreskrivna, traditionella 

normerna som finns för en kvinna. Här förväntas dessutom kvinnan ha heterosexuella relationer. 

Utifrån dessa aspekter kan man alltså anse att chick-litens huvudperson utvecklats avsevärt från 

romantikromanens när det gäller kvinnors identitet, sexualitet och självständighet, vilket delvis gör att 

chick-lit-personerna kan anses ifrågasätta normen om hur en kvinna ska bete sig. Samtidigt innebär det 

traditionella slutet med kvinnan som ingår ett heterosexuellt stadigt förhållande, ett bekräftande av 

densamma.  

Sammantaget anser jag att framställningen av huvudpersonen/erna i chick-lit-böcker inte helt kan anses 

ifrågasätta det performativa genuset, då de i slutet bekräftar den heterosexuella normen. 

 

3.3.3 Perspektiv 

Alla historier berättas ur ett särskilt perspektiv. För att kunna undersöka detta perspektiv, menar 

Nikolajeva att det är viktigt att skilja mellan den verkliga författaren och den implicite författaren. Den 

implicite författaren är läsarens föreställning om den person som har skrivit texten.131 Traditionellt sett 

finns det två grundläggande sätt att använda sig av berättaren: jagberättare eller tredje persons-berättare. 

Den opersonliga berättaren kan vara allvetande (den som bokstavligt talat vet allt), begränsat allvetande 
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(vet mer än personen men dock inte allt), objektiv (vet allt i dramat men kan inte gå in i personernas 

tankar) eller introspektiv (berättaren vet bara vad en av personerna känner, gör och tänker). Det 

personliga berättandet kan vara simultant (som berättas allteftersom händelserna utspelar sig) eller 

retrospektivt (som berättas i efterhand). Men det räcker inte att dela upp berättaren i personlig eller 

opersonlig, man kan även titta närmare på berättarens närvaro i texten. Nikolajeva talar om skillnaden 

mellan mimetisk (”att visa”) och diegesis (”att berätta”), berättaren kan alltså vara dold eller öppen.132 

Förutom att använda en berättarröst kan olika synvinklar användas för att förmedla ”den instans 

genom vars ögon eller medvetande vi som läsare får uppleva händelserna”.133 Nikolajeva menar att 

berättarröstens perspektiv och synvinkeln sällan sammanfaller. Hon delar upp synvinklarna i bokstavlig 

(perceptionssynvinkel), överförd (konceptionssynvinkel) och intressevinkel.134 En annan intressant term 

som ger berättarperspektivet ytterligare en dimension är fokalisering. Här handlar det om ”en 

begränsning av den information som släpps ut av berättaren till läsaren genom den fokaliserade 

karaktären, eller fokalisatorn”.135 

Men man kan även i Butlers anda tala om den performativa berättarrösten. Denna performativa röst 

”syftar på att berättarinstansens maskulinitet eller femininitet är en textuell konstruktion snarare än en 

följd av berättarens/karaktärens biologiska kön”.136 Här är det intressant att undersöka huruvida en 

manlig respektive en kvinnlig berättarröst används för att förstärka (manlig) och ifrågasätta (kvinnlig) de 

existerande normerna. Nikolajeva menar att en kvinnlig berättarröst inte handlar om att presentera en 

trovärdig jagberättare av kvinnligt kön, utan snarare om ”att tillämpa berättarstrategier som undergräver 

de existerande konventionerna, inklusive genre, tema, komposition, persongestaltning och 

perspektiv”.137 Hon menar å ena sidan att det finns många exempel på böcker med kvinnor i 

huvudrollen som förmedlar en manlig berättarröst och således bekräftar de rådande normerna. Men å 

andra sidan finns vissa berättarstrategier som är förknippade med en kvinnlig berättarröst, såsom 

mycket tankar och känslor samt långsammare handling. Detta gör att många böcker medvetet eller 

omedvetet, innehåller ett dolt genusstereotypt tänkande som enligt Nikolajeva också bidrar till ett 

reproducerande av könsstereotypa normer i vårt samhälle, eftersom de bekräftar hur kvinnor respektive 

män bör vara. 

Chick-lit-bokens perspektiv 

En chick-lit berättas vanligtvis ur den kvinnliga huvudrollens perspektiv. Det är alltså en berättelse i 

första person singularis, en jagberättelse som förmedlas. Dock kan denna huvudperson även kallas vid 

namn och såldes får handlingen en opersonlig berättare. Även när det finns flera huvudpersoner är 

berättarperspektivet opersonligt.  
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Mabry skriver att många chick-lit-böcker är skrivna ”in first person, in the heroine’s voice, 

conveying the notion that these novels, although fictional, are authentic, in-depth accounts of women’s 

experiences”.138 Hon refererar vidare i sitt kapitel till att jagformen, förutom att stärka hjältinnans röst 

och öka läsarens möjligheter till identifikation med henne, även kan erbjuda en tillfällig flykt från ”the 

feeling of being constantly watched or controlled by a male-dominated society”.139 Här är det kvinnans 

perspektiv som förmedlas utan kontroll och betraktande från det patriarkala samhället. Kvinnan 

berättar sin berättelse ur sitt perspektiv. Detta blir alltså en mix av mimesis och diegesis. Mycket visas i 

berättelsen, men många gånger är det även huvudpersonen själv som berättar för läsaren vad som har 

hänt. Ett numera nästan klassiskt berättarformat för chick-lit-böcker är dagboksform i Bridget Jones-

anda. Som Mabry påpekar stärker denna struktur och form känslan av en intim och personlig berättelse. 

Även om vissa avsnitt är skrivna i förfluten tid (retrospektiv) är de flesta skrivna i en direkt stil som får 

det att verka som om huvudpersonen skriver om sina upplevelser just när de inträffar (simultan). Mabry 

ger ett tydligt sådant exempel ur Bridget Jones dagbok när Bridget just återvänt hem efter en kväll på 

krogen med sina vänner Shazzer och Jude: ”2 a.m. Argor sworeal brilleve with Shazzan Jude. Dun 

stupid care about Daniel stupid prat. Feel sicky though. Oops.”140 

Istället för att beskriva kvällen och Bridgets känslor använder Fielding ett nästan fonetiskt språk för 

att beskriva att Bridget faktiskt skriver dagboksinlägget när hon fortfarande är full. Detta menar Mabry, 

ger läsaren en livlig bild av Bridget och stärker känslan av att det faktiskt är hon som skriver ner sin 

berättelse. Chick-liten har således ofta en mix av simultant berättande och retrospektivt. 

Mabry menar även att det har skett en stor förändring från hur de traditionella romantikromanerna 

byggdes upp med ett tredje persons-perspektiv, som istället stärkte ”the heroine’s position as the (often 

literal) object of a (primarily male) gaze”.141 Hon påpekar dock att en kvinna i huvudrollen eller som 

författare inte garanterar att det är en riktig kvinnas erfarenhet som representeras, däremot tycker hon 

att det är uppseendeväckande hur hårt dessa texter arbetar för att ”present themselves as authenic 

stories of women’s lives and feelings”.142 Här skulle man då enligt Nikolajevas uppdelning kunna säga 

att chick-lit-böckernas synvinkel är bokstavlig (även kallad perceptionssynvinkel). Läsaren ser 

händelserna beskrivna från den implicite författarens synvinkel, det vill säga huvudpersonen som 

skriver dagbok eller berättar sin historia. Ur hennes perspektiv beskrivs omvärlden och berättelsens 

händelser. 

Huruvida det generellt sett finns en fokalisator i chick-lit-böcker är svårt att avgöra, men då 

berättelsen ses ur huvudpersonens perspektiv och denna berättar historien genom exempelvis att skriva 

dagbok, kan jagberättaren fokalisera sig själv.  
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När det gäller berättarperspektivet ur ett genusperspektiv, talar alltså Nikolajeva om den 

performativa berättarrösten. Som vi vet innehåller chick-lit-böcker alltid kvinnliga huvudroller, detta 

skulle då rimligtvis betyda kvinnliga berättarperspektiv, men så enkelt är det alltså inte. Man kan se 

Mabrys kommentarer i stark relation till detta, när hon påpekar att många chick-lit skrivs i första person 

singular för att förmedla en känsla av att böckerna, trots att det är fiktion är autentiska beskrivningar av 

kvinnors erfarenheter. Böckerna ska ge sken av att huvudpersonen skriver sin egen berättelse. Men i 

slutet påpekar Mabry att kvinnans egen röst, som å ena sidan kan ge viktiga nya perspektiv av kvinnors 

sociala nätverk och sexuella erfarenheter, å andra sidan inte utesluter att huvudpersonen i slutet 

”submits her story and her voice to masculine control”.143 Här tar Mabry upp ett exempel från Bridget 

Jones dagbok, där dagboksskrivandet har en extremt viktig roll. Men när Bridget träffat den rätte mannen 

i slutet ”förnekar” hon sitt dagboksskrivande: ”It’s just a diary. Everyone knows diaries are just full of 

crap.”144 Dagboken som kan hyllas som ”kvinnans egen röst” och ses som en berättarstrategi för 

ifrågasättande av de konventionella normerna eftersom det är kvinnans perspektiv som räknas, avfärdas 

i slutet som oväsentligt skräp. Man skulle därför kunna dra slutsatsen att det inte är kvinnans eget 

perspektiv som förmedlas och således inte heller en berättarstrategi som ifrågasätter de rådande 

normerna. Mabrys andra exempel som gäller finalen av Sex and the city, serien med fyra självständiga 

vänskapsfokuserade kvinnor, visar att målet för hela serien har varit att placera dessa kvinnor i 

traditionella heterosexuella förhållanden. Något som även återkommer i filmatiseringen av serien. 

Mabry menar att chick-lit-böcker kan vara minst lika konservativa som äldre romantikromaner: ”They 

are, after all, produced by and within the same maledominated culture.”145 Liksom när det handlar om 

huvudpersonerna blir alltså även perspektivet i slutänden performativt. Trots detta bör man tillägga att 

dessa böcker ger ”important new visions of women’s voices, communities, and experiences as sexual 

beings”146 och komma ihåg Larssons påpekande om vikten att kvinnan står i fokus och att man kan 

”skönja en karnevalisk triumf som visserligen firas inom systemet men ändå riktas mot det”.147 

 

3.3.4 Helhet 

Intertextualitet innebär att texten innehåller citat eller indirekta hänvisningar till tidigare texter, 

förvrängning av välkända motiv etc. Ett komplement till detta är arketextualitet som Leif Dahlberg tar 

upp i sin studie Tre romantiska berättelser. Begreppet kommer från arbetet Palimpsestes av fransmannen 

Gérard Genette där han definierar vad han kallar transtextualitet. En form av transtextualitet är 

arketextualitet som avser ”relationen mellan en text och den eller de litterära genrer som den tillhör eller 

deltar i. Det är enligt Genette arketextualiteten som bestämmer hur vi läser en enskild text”.148  

                                            
143 Ibid., s.205. 
144 Ibid. 
145 Ibid. 
146 Ibid. 
147 Larsson, 1989, s. 257. 
148 Dahlberg, s. 207. 
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En annan viktig del av bokens helhet är det som kallas paratextualitet. Titel, dedikationer och fiktiva 

eller verkliga förord. Exempelvis säger titeln ganska mycket om bokens helhet. Titlar kan vara nominala 

och innehåller i så fall huvudpersonens namn, eventuellt i kombination med ett epitet eller en plats.  

Genette menar att många av de yttre faktorerna kan ha stor påverkan på hur vi uppfattar en text och 

dess genre. Vem har skrivit texten? Vilket förlag har gett ut den? Tillhör författaren en viss litterär 

skola? Anses boken vara kiosklitteratur? 

Chick-lit-bokens helhet 

Många chick-lit-böcker innehåller någon form av intertextualitet. Det är vanligt med referat till andra 

kända verk, främst populärkultur. Dessutom använder sig många böcker av andra välkända motiv. Det 

tydligaste och vanligaste exemplet på detta är nog Fieldings användning av Austens motiv ur Stolthet och 

fördom i Bridget Jones dagbok. Bridget blir liksom Emma kär i den man (som dessutom har samma namn 

som i föregångsboken: Mr Darcy) som var mest oattraktiv och otänkbar från början.149 De chick-lit-

böcker som handlar om unga singelkvinnors sökande efter den rätte maken har samma motiv som 

många tidigare romaner, exempelvis Frances Burneys Evelina och de flesta av Jane Austens böcker. 

Motiven används om och om igen, med uppdateringar för att passa dagens publik. Andra exempel kan 

vara Romeo och Julia-motivet eller Fula ankungen-motivet. Även titlar kan vara intertextuella, d.v.s. syfta på 

andra litterära verk som exempelvis uppföljaren På spaning med Bridget Jones, vars titel är en intertext på 

Prousts På spaning efter den tid som flytt. Exempel på paratexter i chick-lit-böcker är Fieldings Bridget Jones 

dagbok (nominal titel), Rudbergs Jenny S (nominal titel) och Emma Hambergs Mossvikenfruar (platsnamn). 

Det är även vanligt att fortsättningsböcker har liknande namn som sina föregångare för att läsarna ska 

anknyta till något som de redan är förtrogna med. Exempelvis Kinsellas Confessions of a Shopaholic, 

Shopaholic Takes Manhattan och Shopaholic Ties the Knot.  Det finns även titlar som kan kallas geografiska, 

där stor vikt läggs vid platsen där handlingen utspelas, som i Kajsa Ingemarssons Små citroner gula, som 

är namnet på restaurangen huvudpersonen startar. Vidare kan titlarna vara berättande och 

handlingscentrerade som Ett tal till min systers bröllop av Linda Skugge eller programmatiska som Baby 

Blues av Pia Hintze som handlar om hur det känns att få barn. Begreppet arketextualitet som handlar 

om relationen mellan texten (i detta fall en chick-lit-bok) och den genre den tillhör är inget som tas upp 

av varken Larsson eller Ferriss och Young. Men i många fall har chick-lit-böcker omslag, färgskalor, 

omslagsbild och typsnitt som påminner om varandra. Ofta ges de ut på samma förlag som andra chick-

lit-böcker och författarna har dessutom oftast skrivit någon slags chick-lit-bok tidigare. Många av de 

svenska chick-lit-böckerna har författaren själv på omslaget, som exempelvis Rudbergs eller Martina 

Haags böcker. Eftersom chick-lit-böckerna har sitt ursprung i den borgerliga romanen, vidare över 

Austenromaner, Harlequin-böcker och FLN-litteratur kan man i en sådan jämförelse se en tydlig 

arketextualitet. Många av delarna av romantikberättelsen finns kvar och bara vissa delar har ändrats för 

att passa dagens ”romantikläsare”.  

                                            
149 Jmf. Wells, s. 49. 
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3.3.5 Min definition chick-lit 

Med hjälp av den analys jag har gjort ovan av chick-lit har jag kunnat sammanställa följande text, som 

jag använder som min egen definition av böcker i chick-lit-genren: 

 

”Chick-lit-boken, med en eller flera yrkesarbetande singelkvinnor som huvudperson, har ett romantiskt, 

komiskt handlingsförlopp som utspelar sig i samtidens storstad. Utforskandet av sexuell identitet (oftast 

heterosexuell) ges mycket utrymme och det lyckliga slutet i en heterosexuell relation är målet. Viktigaste 

bimotiven är vänskap, utseendefokusering och arbetsliv.”  

 

4 Analys 

4.1 Ladies  

4.1.1 Introduktion 

När Ladies släpptes hösten 2007 fick den nästan enbart goda recensioner, fram tills att Åsa Beckman på 

DN, menade att det är en chick-lit som alla andra. Här gör jag nu en narratologisk analys av boken för 

att sedan kunna se hur Ladies förhåller sig till min analys av chick-lit-genren. Jag börjar med att kort 

beskriva intrigen i boken. Vi möter karaktärerna i berättelsens nutid 2006, som vuxna människor. Bit 

för bit, med många tidshopp fram och tillbaka, rullas deras gemensamma förflutna upp och vi får ta del 

av hur relationerna dem emellan ser ut.  

 

Intrig 

Lea planerar och förbereder en utställning på sitt galleri i Stockholm. Den som ska ställa ut sina bilder 

är Siri. Hon vet dock inte vem som äger galleriet och vad som väntar henne när hon anländer. Lea och 

hennes väninna Mia har länge väntat på den kommande utställningen och har bjudit in kvinnor som 

tidigare har blivit fotograferade av Siri.  

Mia och Siri har ett gemensamt förflutet från Skåne, där först Mia och sedan Siri var kompis med 

Carro. Själva avskydde Mia och Siri varandra. Siri fotograferade Carro och fick henne att ställa upp på 

utmanande bilder. Från en annan vinkel stod Jean och tog bilder på Carros nakna baksida. Några 

veckor senare inträffar en ödesdiger olycka: Carro faller ner från ett hustak som gör henne förlamad för 

resten av livet. Siri och Jean får skulden för olyckan i samband med att nakenbilderna på Carro kommer 

fram. Katastrofen i det skånska samhället är ett faktum och både Mias och Carros fäder hotar Siri och 

Jean. Det får dem båda att, så snart de är myndiga, fly till Paris. Mia blir som förändrad av det inträffade 

och flyr även hon. Under tiden som följer i Paris lär Lea känna Jean och hon blir fotograferad av Siri. 

Mia lär känna Lea i Paris men flyttar hem till Sverige när hon ser Siri.  

Under åren som går är Laura förälskad i Siri och de har en speciell relation som trots många svek 

från Siris sida inte riktigt kommer till ett slut.  
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Lea och Mia planerar att hålla en slags skenrättegång över Siri, en slags hämnd för de bilder som hon 

har tagit och använt utan tillstånd. Inför vernissagen söker Mia upp Carro för att be henne vara med i 

”rättegången” mot Siri, men får då reda på att Carro tycker att Mia själv bär skulden för Carros 

förlamning. Hon försöker även kontakta Laura, men Laura svarar inte ens.  

Lea och Mia genomför vernissagen som blir en stor konsthändelse, men vad Lea och Mia inte räknat 

med är att Laura kommer dit för att försvara sin älsklings verk. Hon har nämligen genom Mias kille fått 

reda på vad som kommer att hända. Hon sätter eld på hela galleriet. Den skånska konstkritikern David 

som har rest till Stockholm för att delta på vernissagen får en oväntad hjälteroll när han krossar fönstret 

för att gästerna ska kunna komma ut. Alla klarar sig levande utom Laura som dör i branden. Lea och 

Mia blir brännskadade. De enda som klarar sig utan minsta skråma är Siri och Jean, som lämnar landet 

igen utan problem. Dagen efter finns massor av bilder från branden i dagstidningen och David 

porträtteras som hjälten. Bilderna har tagits av Siri. I epilogen träffar Lea den poet som hon tidigare 

avskytt för hans fulhet, nu ser hon honom med nya ögon och ser hur vackra händer han har. Hennes 

inställning till skönhet och fulhet har förändrats. 

 

Lea Nord 

Lea är ovanligt vacker, det får läsaren veta reda på första raden i Ladies, och hennes skönhet har inte 

gått i arv utan är snarare en tillfällighet. Lea har under bokens gång ingen kontakt med sin familj. Hon 

har varit konststuderande i Paris och driver nu sitt eget Galleri Albany (döpt efter hennes franska 

konstprofessor) på Södermalm i Stockholm. Hon har en relation med den 23-årige Jens Skarve, utan att 

egentligen älska honom. Hon är tillsammans med yngre män som dyrkar henne. Hennes första 

egentliga sexuella tillfredsställelse fick hon genom onani efter att hon hade sett Yves Kleins blå färg. 

Lea blev fotograferad av Siri när de träffades i Paris. 

Mia Styrén 

Är Leas bästa väninna, hon är adopterad från Kina. Hon har sedan barnsben alltid velat vara perfekt 

och satsade som barn allt på en balettkarriär som sedan gick om intet på grund av en knäskada. Carros 

ödesdigra olycka som sedan inträffade förändrade hela hennes liv och hennes sätt att se på livet. Nu 

låter hon sig förföras av snabba kickar och livnär sig som ABF-lärare och översättare. Hon träffar Lea 

under en utbytestermin i Paris och finns ständigt där som Leas allehanda assistent och rådgivare.  

Mia har en relation med den flera år yngre Oscar Capello som hon är förälskad i på grund av hans 

”charmiga naivitet”. De har skräpfilmer och tv-spel som gemensam hobby. Oscar är kompis med Jens. 

Mia växte upp i Skåne tillsammans med Carro och Siri, hennes föräldrar var noga med att visa upp en 

fin yta och de tog alltid Mias parti. 

Laura Magnusson 

Laura jobbade som fotomodell som ung och var av många ansedd som särskilt vacker. Hon förälskade 

sig i fotografen Siri som tog flera bilder av henne, men Siri övergav henne. Hon börjar skriva för att 
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den olyckliga kärlekens smärta ska försvinna, men likväl älskar hon Siri. Hennes skrivande har resulterat 

i två böcker: Akut du och Lilla protes, två kritikerrosade diktböcker. Hennes första kärlek var kusinen 

Stefan, en aldrig accepterad relation. I berättelsens nutid är Laura väldigt ensam och försöker skriva sin 

tredje diktsamling. Lauras mamma dog i barnsäng och Laura växte upp med sin pappa och under några 

år hans sambo Lisa.  

Siri Conradsson/Iris C 

Siri växer upp i Skåne tillsammans med Mia och deras kompis Carro. Siris mamma är depressiv och 

hennes pappa alkoholist. Hon inser snabbt att hon ska bli fotograf och drivs av att fotografera 

människor i utsatta situationer. När nakenbilder hon och Jean har tagit av Carro kommer ut och hon 

(tillsammans med Jean) blir anklagad för Carros olycka, flyr hon till Paris och tar artistnamnet Iris C. 

Hon lever tillsammans med Jean, hennes barndomskompis som hjälper henne att välja ut modeller som 

hon kan fotografera. Hon har haft en relation med Laura men har övergett henne. I fortsättningen av 

uppsatsen kommer jag att kalla henne Siri. 

Jean Ekström 

Jean växer upp i Skåne utan vetskapen att hans biologiska mamma (professor Albany) bor i Paris. Som 

ung flyttar han till Paris när han blir beskylld för olyckan som drabbar Carro och där träffar han sedan 

sin mamma. På så sätt träffar Jean även Lea, som är hans mammas student.  

 

4.1.2 Händelser och miljö 

4.1.2.1 Händelser 

Ladies handlingsförlopp kan anses vara biografiskt, fast på ett omvänt sätt. Vi möter karaktärerna i deras 

vuxenliv, men får sedan följa dem från barnsben, genom tonåren och till deras position i berättelsen 

nutid. När deras gemensamma förflutna rullats upp och kommit ifatt dem, avslutas berättelsen. Det 

finns delvis ett romantiskt handlingsförlopp om man lägger fokus på den första delen som Nikolajeva 

poängterar: begäret. I Ladies drivs alla personer sannerligen av ett begär, men ingen blir lycklig och 

”uppfylld” i slutet. Man skulle kunna hävda att Lea även genomgår ett moraliskt handlingsförlopp ”från 

en ofullkomlig till en mer fulländad människa”.150 På grund av sina egna skador inser hon i slutet att 

skönhet inte är allt och ger en förut utskrattad poet en ny chans.151 

När det gäller huruvida Ladies har ett tragiskt eller komiskt händelseförlopp är situationen olika för 

karaktärerna, men det gemensamma händelseförloppet bör ändå betraktas som tragiskt. Det finns inget 

lyckligt slut som löser huvudpersonernas problem.  

Ladies kärnhändelser är enligt min analys tre saker: dels olyckan med Carro som ligger till grund för 

de relationer de nu vuxna kvinnorna har till varandra, dels Siris fotograferande av alla kvinnorna och 

sist vernissagen som bokens ”nutid” hela tiden kretsar runt. Jag anser att den viktigaste av dessa 

                                            
150 Nikolajeva, s. 51. 
151 Mara Lee, Ladies (2007), pocketuppl. (Stockholm, 2008), s. 378. Sidhänvisningar till Ladies ges i fortsättningen i den löpande texten.  
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kärnhändelser är Siris fotograferande, eftersom kärnkaraktärernas respektive konflikter ursprungligen 

grundar sig i att de har blivit fotograferade av Siri (Carro, Lea och Laura) eller hamnat i en konflikt på 

grund av fotografier tagna av Siri (Mia). Dock skulle man kunna dra slutsatsen att huvudhändelsen, 

fotograferandet, handlar om något slags sökande för de inblandade. Varför vill de från början ställa upp 

på bilderna och varför vill Siri ta dem? Man kan ana ett sökande som bottnar i otillfredsställelse. Vad 

karaktärerna söker är dock inte helt klart, men kan handla om identitet och bekräftelse, kanske i form 

av kärlek eller sökandet efter lycka. 

Sidohändelser blir därför vernissagen, Carros olycka, Leas och Mias liv i Paris, Lauras relation med 

sin kusin Stefan, Jeans flytt till Paris samt familje- och kärleksrelationer.  

 

4.1.2.2 Komposition 

I Ladies kastas läsaren direkt in i bokens handling utan att miljön presenteras i en exposition. Läsaren 

får direkt klart för sig att boken handlar om skönhet och yta, särskilt Leas besatthet av densamma. 

Därefter följer, helt efter Nikolajevas uppdelning, peripetin där vi blir varse att något har hänt tidigare 

som har skapat de infekterade relationer som finns i berättelsens nutid. Vi förstår även att alla 

karaktärer hör ihop på något sätt men i vilken relation de står till varandra framkommer inte på en 

gång. Detta görs med hjälp av antecipation. Denna metod används enligt Nikolajeva för att inte avslöja 

för många detaljer, i Ladies fall är det detaljerna runt olyckan som inte ska avslöjas för tidigt. Det som 

kan kallas bokens kulmen eller klimax är vernissagen, där Laura bränner upp galleriet vilket ger Lea och 

Mia allvarliga brännskador. 

I Ladies finns cliffhangers för att hålla spänningen vid liv: exempelvis avslutas ett kapitel precis innan 

Jean får reda på att hans biologiska mamma är någon helt annan än han har trott hela sitt liv: ”Jean 

visste inte vad han skulle tro. Han tittade på de två männen, än på sin far, än på M. Bernard. Båda två 

undvek hans blick. - Är det något ni vill berätta för mig? sa Jean till slut.” (s. 102) 

Spänningen förekommer ofta eftersom vi vet att något har hänt i karaktärernas ungdom som 

påverkar dem idag, men vad detta är avslöjas inte förrän senare i boken. Upplösningen kommer i form 

av en epilog som egentligen bara behandlar Leas situation. Innan epilogen får vi veta att Siri och hennes 

agent (Jean) klarat sig och åkt tillbaka till Paris och vi får veta att gärningsmannen (Laura) är död. I 

slutet går Lea och lyssnar på samma poet som hon tidigare avskytt eftersom han var så ”ful”. Nu 

uppskattar hon hans diktande och ser att det oväntat finns skönhet hos honom.   

Det lyckliga slutet som är så genomgående hos chick-lit-böckerna finns inte alls i Ladies. Här löses 

inga svåra problem och huvudpersonen träffar inte den rätte mannen som gör henne lycklig. Däremot 

händer något med Lea. Hon verkar till synes ha omvärderat sina åsikter angående skönhet ”tack vare” 

den brännskada hon får. I epilogen ska läsaren övertygas om att skönhet inte är allt och att det är 

insidan som räknas. Skönheten, Leas och Mias skönhet, straffas.  
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Om man med ett lyckligt slut avser att det är bra att läsaren ”får lära sig” att skönhet inte är allt, kan 

förändringen som sker med Lea i slutet anses vara lycklig. Men med tanke på att hela boken handlar om 

karaktärernas kroppsfokusering och jakt på skönhet och vacker yta, tycker jag att det korta och 

oväntade slutet snarare kan anses melodramatiskt än lyckligt. 

Den del av slutet som rör Siri pekar dock åt ett helt annat håll. Hon överlever branden helt oskadd, 

tar bilder av förloppet och kan antas fortsätta leva sitt liv som om vernissagen i Stockholm aldrig har 

ägt rum. Den händelse som skulle ha blivit hennes ödesdigra slut och avslöjande, misslyckas. Hennes 

(och Jeans) blick fortsätter att styra och välja ut sina objekt. Detta kan i förhållande till Leas lärdom inte 

anses vara ett lyckligt slut. Hade däremot Siri varit huvudperson skulle kanske detta ansetts vara ett 

fullkomligt lyckligt slut. 

Man kan tolka berättelsen som att konsten går före allt annat, men man kan även se det som att den 

objektifierande blicken, personerna med de dominerande positionerna, vinner i slutändan. Den 

överraskande hjälteinsatsen från David i slutscenen kommer oväntat och skapar en del frågetecken. 

Varför finns han med överhuvudtaget? Varför är det ingen av de kvinnliga kärnkaraktärerna som griper 

in och räddar gästerna? Den manliga räddningsaktionen innebär ett slut som passiviserar kvinnorna. 

Den visar att det behövs en man för att rädda situationen. Den enda kvinnan som inte passiviseras är 

Siri som tar bilder av hela förloppet. Kanske kan Siri ses som den aktiva kvinnan som förstärker den 

dominerande diskursens makt? 

 

4.1.2.3 Tema och motiv  

Det återkommande huvudmotivet i de flesta chick-lit-böcker är, enligt min analys, kärlek och sexualitet. 

Bimotiv som återkommer är som jag skrivit ovan: vänskap och familj, yrkesliv, framgång och skrivande, 

konsumtion och skönhet.  

 

Ladies  explicita huvudmotiv: skönhet, kropp och yta  

Jag anser att skönhet, kropp och yta är Ladies huvudmotiv, allt i boken kretsar runt dessa teman och 

diskussioner, både vad gäller karaktärernas egna utseenden samt allt de sysslar med privat och 

yrkesmässigt. Dessutom är märkeskläder och rätt typ av kulturkonsumtion viktigt. Här följer en analys 

av de fyra kvinnornas förhållande till skönhet, kropp och yta: 

Det mest utmärkande och den självklara röda tråden hittar vi hos Lea. Boken inleds med en lång 

genomgång av det otroliga i Leas fantastiska skönhet: 

 

Hon var en sagolik mutation, hon var en majestätisk, naturvidrig varelse som besannade Darwins 
misstankar om att det naturliga urvalet i vissa fall var underordnat det sexuella. […] Lea Nord hade 
utrustats med drag och egenskaper som knappast hade något överlevnadsvärde i sig: smala höfter, 
långa ben, mjukt, vågigt rödblont hår och blek, silkeslen hy. (s. 7f)  
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Lea blir trots eller kanske på grund av sin egen skönhet, oerhört provocerad av vad hon kallar ”fulhet”. 

Hon blir upprörd av en poet som läser dikter om sitt utseende:  

 

Det var den fulaste man Lea någonsin hade sett. Han var så ful att varken hon eller Mia fick fram ett 
enda ord. Inte nog med att han var överviktig. Hans ansikte var gropigt och ojämnt och han hade, ja, 
minst tre centimeter tjocka glas i sina glasögon. Kinderna var röda, flammiga, en rodnad som hade 
spridit sig ner över den breda halsen. Hans hår var tunt och stripigt. (s. 259)  

 

Lea startar ett samtal med Mia i taxin på väg från uppläsningen:  

 

– Visst var han vidrig!  
– Absolut. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen. 
– Nej, inte jag heller, vart skulle man titta? 
– Ja, inte på honom i alla fall, jag var rädd att han skulle börja grina, mitt under uppläsningen. 
– Jag också! Eller ännu värre, att han skulle peka på oss. Och fy fan så manipulativ han var. Fy fan, 
bara en riktigt ful människa kommer undan med en sådan sak. (s. 260) 

 

Det är även skönhet, fulhet och yta som diskuteras i bokens epilog. Det avslutande stycket lyder:  

”Hans ansikte, det grova, fula är helt nära hennes. Med en låg och stadig röst säger han tack. När han 

sträcker fram händerna för att hjälpa henne upp, ser hon att hans händer är mycket vackra.” (s. 378) 

Som nämns i avsnittet om kompositionen förändras Leas inställning till skönhet under bokens gång, 

det är den tydliga röda utvecklingstråden som går att följa genom boken. I slutet har hon på grund av 

branden förlorat sin ursprungliga skönhet.  

 

Som om hon blivit kysst av en drake- ett avlångt, eldsrött märke som går från tinningen och ner till 
överläppen, och vidare ner över halsen. Hur de förbipasserande först ler, precis som vanligt, och 
sedan, när Lea vänder andra kinden till, hastigt ryggar tillbaka, spärrar upp ögonen, och sedan slår ner 
blicken, i avsky, i äckel. (s. 377)   

 

Mia vigde sin barndom åt baletten, men efter en knäskada beslutade hon sig för att lägga av. Trots det 

fortsatte hon att drivas av en besatthet för perfektionism, besattheten följde henne enda fram till att 

olyckan med Carro inträffade, då blev andra saker viktiga. I följande citat får vi en bild av Mias 

utseende:  

 

Det sades aldrig rakt ut, men det var underförstått: i balettskolans spegelsal var det bara frilagda 
muskler samt revben, nyckelben och ryggkotor som gällde: stommen skulle synas, rätt och slätt, den 
skulle skrapas ren på fett och framträda som på en anatomisk karta. Mia var smal och lätt av naturen, 
hon hade inte behövt anstränga sig särskilt för att uppnå den där eftersträvansvärda senigheten […] 
Det enda hon gjorde för att behålla sin smala figur var att då och då hoppa över lunch och se till att 
undvika chips och godis. Carro däremot- Mia ryste när hon tänkte på henne- åt tillslut nästan 
ingenting. (s. 204f)  

 

Att ett barn är så fokuserat på utseende och perfektion är naturligtvis oroväckande, och som avsnitten 

om Mia visar var hon under lång tid av sitt liv extremt perfektionistiskt, bara en del rörde hennes eget 

utseende. Ett sådant beteende accepteras inte av omgivningen som ett ”vanligt” duktig flicka-syndrom 

utan anses vara utanför gränserna för vad som är okej. Bokens diskussion angående vad som anses vara 
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inom gränserna är intressant. Rörande Mias utseende i vuxen ålder låter följande citat självsäkert, hon är 

nöjd med vad hon ser i spegeln: 

 

Hon hade ett utseende som inte påverkades negativt av yttre påfrestningar utan tvärtom förhöjdes när 
det blev utsatt för kyla, hunger eller smärta: det mörka håret blev kolsvart och blänkande, hennes 
pigga blick blev mer intensiv av ansträngningen, och hennes bleka hy blev vackert rosig och klar. Vid 
tillfällen som fick de allra flesta att känna sig ofräscha och fula, formligen blomstrade Mia. (s. 206) 

 

Hon inser att hennes utseende står ”sig slätt mot en skönhet som Lea” men är ändå väldigt nöjd med 

hur hon ser ut.  

Redan som barn är Laura totalt upptagen av sitt utseende. Hon förstår inte hur hennes kropp har 

kunnat bli som den är, hon som känner så mycket smärta och sorg efter sin döda mor. Dessutom 

släpper Stefans ärr inte hennes tankar.  

 

Varför skulle en tioåring se ut så här? Varför just hon? Var det naturens egen ynkliga kompensation 
för hennes bortgångna mor? Hon rev försiktigt på såret som redan var läkt, Stefans sår i ljumsken. Det 
skulle bli ett ärr. Hennes händer vandrade ner över benen, upp igen över magen, överkroppen. Den 
fullkomligt hysteriska upptagenheten av den egna kroppen. (s. 58) 

 

En tioåring som är besatt av sin egen kropp och som tror att utseendet är en kompensation för att 

hennes mamma dog när hon föddes. Redan som tioåring förstår Laura att hennes utseende är 

”speciellt”. Varifrån kommer en så stark medvetenhet hos ett barn? Just den sista meningen sticker ut 

från sammanhanget: ”Den fullkomligt hysteriska upptagenheten av den egna kroppen.” Det är inte 

Lauras tankar eller åsikter utan någon annans perspektiv som skildras, vems är oklart. Kanske är det 

berättarens, en slags vuxenröst som påpekar att hon är fullkomligt upptagen av sin egen kropp, men 

med det värderande tillägget att upptagenheten är ”hysterisk”, inte ”normal” alltså. Meningen påvisar 

att det inte är accepterat i vårt samhälle att små barn är besatta av sina utseenden.  

Besattheten fortsätter när hon blir äldre och får bekräftelse för sitt utseende genom Siris 

fotograferande och sedan som fotomodell. Sedan börjar hon skriva, men ju mer hon skriver desto 

”fulare” blir hon, enligt henne själv. Hon bryr sig inte längre om sitt yttre, duschar knappt och äter 

dåligt. Esther, hennes väninna förebrår henne:  

 

Klockan var drygt sex när Esther kom förbi med pizza och läsk. Laura petade i maten.  
– Du måste äta mer, Laura, du är bara skinn och ben, sa Esther. 
– Jag tycker om skinn och ben, svarade Laura, men ångrade sig i samma ögonblick när hon såg hur 
Esther, Esther med de runda armarna, den djupa klyftan mellan brösten, fick något sårat i sin annars 
så glada blick. Laura skyndade sig att tugga färdigt, hon rättade sig och sa: Jag menar, jag kan inte 
hjälpa hur jag ser ut. (s. 41) 

 

Den fixering som Laura hade som barn finns antagligen kvar fast tar sitt uttryck på ett annat sätt, vad 

gäller mat och utseende- eller snarare avsaknaden av det ena och förfallet av det andra. Laura har inte så 

många vänner utan sitter mest i sin skrubb och försöker hitta tillbaka till de starka känslor som kan få 

henne att skriva. Hon kan inte släppa sin kärlek Siri och trots att Siri har sårat henne så mycket väljer 
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hon hennes sida i slutet. Konstkritikern David beskriver hur hon ser ut i slutet när hon precis har kysst 

Siri för vad som ska komma att bli den sista gången: ”Men hon i den blå parkasen, hon såg konstigt nog 

glad ut, fast inte sådär apokalyptiskt ondskefullt skrattande som bovar ibland porträtteras i film, nej, 

snarare fånigt glad, lite som en lallande dåre, eller som om hon var nyförälskad.” (s. 372)  

Laura blir alltså glad och nyförälskad när hon träffar Siri igen, även om deras historia kan anses ha 

gjort henne sjuk. Hon ger bokstavligt talat sitt liv för Siris kärlek och brinner upp- av samma eld som 

hon ämnat hämnas på Mia och Lea med. Den så ”hysteriskt” granskade kroppen slutar som en eldslåga 

i ett galleri där hon själv är ett av fotografierna. 

Siri gör vad som helst för att få en bra bild. För henne handlar allt om den yta som bilden visar upp, 

den utsatta människan där bakom verkar hon inte bry sig om. Hon har ett begär efter en särskild sorts 

skönhet som får henne att gå hur långt som helst. Eftersom karaktären Siri sällan ger egna förklaringar 

till sitt beteende får Jean kommentera det: ”Och när han i sina tidiga tonår träffade Siri hade han funnit 

sin perfekta medbrottslig. Siris blick och hans blick kompletterade varandra fullständigt. Han 

observerade, hon fotograferade.” (s. 76) 

Lite senare fortsätter han angående de bilder de har tagit på skadade skönheter i utsatta positioner: 

”Den Siri som Jean kände, älskade och respekterade var beredd att göra vad som helst för att skapa bra 

bilder. Under åren hade hon samlat på sig ett arkiv av skönhet och skada.” (s. 78) Siri själv förstår redan 

som barn att kameran ger henne makt att bestämma över människor. De vill bli fotograferade och de 

vill bli domderade av fotografen. Många gånger förstår inte objekten varför de överhuvudtaget låtit sig 

fotograferas, men då är det redan försent. Som i Leas och Lauras fall.  

Enligt min analys är även detta fotograferade av kvinnor den aktivitet som bokens handling 

huvudsakligen rör sig runt. Boken kretsar runt vad som är vackert och fult, yta och djup, skada, skönhet 

och kropp. Och i mitten befinner sig Siri som genom sin kameralins bedömer, avgör, väljer, utsätter, 

bestämmer. Men hon söker en annan slags skönhet, en utsatthet som hon vill fånga på bild. Hennes sätt 

att se skönhet skiljer sig från den ”normaliserade” skönheten i boken, hon är ute efter något annat, 

något köttigare, mer utsatt och skadat. Det är hennes blick tillsammans med Jeans som styr. Hon gör de 

andra personerna till objekt, samtidigt som hennes position ändå delvis är i konflikt med den 

normaliserade blicken och positionen. Kan Siris blick vara en del av en motdiskurs? Kanske kan man 

anse att hennes perspektiv står för något annat, något avvikande. Men samtidigt får jag som läsare ingen 

sympati för hennes karaktär, hennes känslor förklaras inte för läsaren och hennes handlingar kan 

uppfattas som onda och själviska. Hon besitter makten över de andra, väljer att betrakta dem som 

objekt och misshandlar deras förtroende. Kanske är det helt enkelt en förlängning och en viss 

förvridning av det normaliserade objektifierandet hon står för. Ett försök att skapa ett alternativ, som 

ändå misslyckas på grund av hennes position som dominerande bakom kameralinsen. Man skulle kunna 

se Siris position som aktiv i den dominerande diskursen som på grund av dess ovanliga fokus lätt kan 
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förväxlas med det avvikande, motdiskursen. Hon försöker skapa något annat, under den klassiska 

skönhetsytan, men misslyckas och utnyttjar sin position. 

Vem är då Siri egentligen själv? När det gäller hennes eget utseende ger Lea en beskrivning när hon 

första gången träffar Siri: 

 

Hon var klädd i ett par löst sittande byxor i obestämd grönbrun färg. På fötterna bar hon ett par 
kängor av armémodell. […] På överkroppen hängde en rutig arbetarskjorta över byxlinningen, sedan 
en tjock, noppig pullover över alltihop. Hennes skalle var helt rakad. Hon skulle passera som en ung 
pojke, om det inte var för en viss mildhet i hela uppenbarelsen. (s. 183, min kursiv)  

 

Siri framstår alltså som en pojke för Lea men en liten detalj ”avslöjar” för Lea att det är en flicka. Här 

får Lea ge uttryck för en föreställning om att kvinnor i allmänhet bör utstråla en viss mildhet. Det 

spännande med Siris karaktär är dock att hon verkar utöva en alldeles speciell dragningskraft på sin 

omgivning.  

Utifrån ovanstående sammantagna aspekter rörande de olika kärnkaraktärerna och hur utseende och 

skönhet diskuteras anser jag mig visat på att Ladies explicita huvudmotiv bör vara: skönhet, kropp och 

yta. 

 

Ladies  implicita huvudmotiv: sexualitet och kärlek? 

Vid en närmare läsning finns dock en annan aspekt i boken som bör lyftas fram. Nämligen sexualiteten 

och kärleken. De kvinnliga karaktärerna befinner sig i olika situationer gällande sitt kärleks- och sexliv. 

Något som är gemensamt för alla är att de inte lever i traditionella, heterosexuella förhållanden med en 

man som har mer makt än de själva. De lever med allt från obesvarad kärlek, otillfredsställda och 

förtryckande relationer, till lustfyllt sex och narcissism. Här följer en analys av de fyra kvinnornas 

kärlekssituationer och sexualitet: 

Det framkommer tydligt att Lea egentligen inte älskar sin pojkvän, utan att hon mer har honom som 

ett trivsamt bihang. Jens är ”hennes fantastiske assistent och tillika älskare”(s. 12) som hon erkänner 

inte är något speciellt:  

 

Jens var en i raden av unga, nätta män som hon ofta omgav sig med. Samtliga män som hon träffade 
eller blev attraherad av hade en sak gemensamt, nämligen att de inte var män utan ynglingar. Hon ville 
inte tro att denna attraktion berodde på den tidiga sexdebuten men alla fakta pekade mot just detta. (s. 
17) 

 

När hon under sin klassresa till Louisiana på gymnasiet betraktar Yves Kleins tavla med den blå färgen, 

upplever hon vad som kan ses som hennes första sexuella tillfredsställelse, dock inte sin sexuella debut 

som sker redan när hon är 13 år: ”Här, på Louisiana i den lilla sömniga förorten Humlebaek, fick hon 

sitt livs första orgasm. Och hon tackade Yves Klein för det– det var första och enda gången som en 

man lyckades ge henne det. (s. 136)  
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Under tiden hon bor i Paris som ung konststuderande, är masturberandet hennes enda sexuella 

aktivitet: ”Först och främst en lust. Hon mindes en tung känsla av lust, förmodligen framkallad av 

alkoholen, och för en fullblodsnarcissist som hon krävdes det åtskilligt mer än en bläcka för att den 

kroppsliga kompassen skulle sluta fungera.” (s. 111f)   

Här bedöms Lea alltså som narcissist av någon, sig själv? Med sig själv upplever hon lust, men 

samtidigt skäms hon för handlingen:  

 

Alltså hade hon styrt händerna söderut, trots att hon i vanliga fall brukade utdöma masturbationen 
som ett futilt glädjeämne för de ensamma, övergivna, misslyckade. Men det var så hon hade känt sig, 
mindes hon nu, just så, och hon mindes hur hon varit tvungen att gnida sig med en oväntad frenesi 
och målmedvetenhet. (s. 112)  

 

Mia har en relation med den unge Oscar Capello, Jens bästa vän. Hon har liksom Lea en dragning till 

yngre män, men av en annan anledning än Leas. Mia vill ha okomplicerade relationer utan för mycket 

krav och prestation: ”Mia tyckte om deras ansvarslöshet, deras lätta attityd inför livet och problemen, 

allt det som inte var färdigformat. Hon gillade naiviteten, det reservationslösa och öppna.” (s. 128) 

Detta kan ses som en motrörelse eller revolt till det liv hon levde som yngre, där det enda som räknades 

var prestation, att vara duktig. När hon har klarat sig genom sina ungdomsbekymmer antar hon en helt 

annan livshållning. Saker och ting ska vara underhållande och lätt. Genom sitt jobb på ABF träffar hon 

en elev, Andreas Asker, som hon hjälper med en översättning. Honom har hon sedan sex med, något 

som hon aldrig berättar för Oscar och som hon inte heller verkar ha dåligt samvete för. (s. 276) 

Lauras första ”relation” har hon redan som barn tillsammans med sin kusin Stefan. De vet att vad de 

gör inte är tillåtet, hon skäms inför sin pappa som upptäcker dem, (s. 49) men det upprepas flera gånger 

och ”förhållandet” bygger på en maktrelation där Stefan är den som bestämmer över Laura. Hans makt 

har inflytande över Laura hela hennes liv. Han till och med ristar in sina initialer i hennes ljumske med 

en kniv: ”Men hon tittade, hon kisade mot solen och såg är han förde schweizerknivens spets till just 

den plats där lår övergår i ljumske. Och hon hörde ljudet av knivspetsens karvande. Hon hörde ljudet 

av hans initialer: SF.” (s. 55)  

Senare i livet blir Laura förälskad i Siri. De har en relation som Laura tror och hoppas på, men Siri 

lämnar henne utan förklaringar. Laura fortsätter älska Siri och hoppas på en återförening. Den 

obesvarade kärleken och det brustna hjärtat får henne att börja skriva dikter. Enligt henne själv förlorar 

hon lite av sin skönhet för varje ord hon skriver. Trots att Siri övergivit, skadat, sårat Laura så många 

gånger kan hon i slutet inte låta någon skada Siri, hennes livs kärlek. När hon får höra talas om den 

vernissage Lea och Mia planerar, väljer hon därför att förstöra den genom att sätta eld på galleriet. När 

hon beslutar sig är det tydligt varför hon väljer att göra det: ”För din skull Siri, det här är för din skull.” 

(s. 362) Innan hon ger sig i akt med sitt handlande träffar hon Siri i galleriet och de kysser varandra: 

”[…] hon lutade sig fram mot Iris C, det såg ut som om hon kysste henne. Ja, otvetydigt. En mycket 
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lång kyss. Nu visste inte David var han skulle titta.” (s. 370) Det sista Laura får uppleva är alltså en kyss 

av sin älskade, som hon sedan dör för, utan att Siri gör något för att rädda henne. 

Älskar egentligen Siri någon förutom objekten som hon ser genom kameralinsen? Bryr hon sig 

egentligen om något annat? Hon har haft en relation med Laura och det verkar som om relationen 

påverkat henne mer än hon vill erkänna, i alla fall om man ska tro det som Jean tänker:  

 

Hon har inte kommit över henne än, tänkte Jean, den enda hon faktiskt brydde sig om, den enda hon 
inte kunde glömma. […] Laura. Med sin brinnande, mörka blick och pudervita hy hade hon sånär 
förvandlat Siri till en helt vanlig, kärlekstörstande brud. Tur att han upptäckte det i tid, att han fick 
henne att ta sig samman igen. (s. 77f)  

 

Dessa få ord ger sken av att äkta kärlek funnits där, men att det är Jean som har hindrat Siri från att 

vara tillsammans med Laura. Men varför i så fall? Vilken hållhake har han på henne? Och om Siris 

kärlek till Laura skulle vara äkta, varför har hon då utnyttjat Lauras kärlek för att ta bilder på henne i 

hennes utsatthet? Att Jean vill ha Siri för sig själv är självklart, men inte anledningen till varför. Är Siri 

skyldig Jean något sedan hon berättade om bilderna och om olyckan med Carro i Skåne? Deras relation 

är speciell– de arbetar tillsammans och lever tillsammans. ”Han la sig bredvid sin själsfrände som sov 

djupt och lugnt.” (s. 117)  

Siris sexuella läggning är inte självklar och hennes önskningar och känslor ges inte plats. Hela hennes 

karaktär utstrålar flyktighet och mångfald, det går inte att sätta fingret på ”vad” hon egentligen känner 

och vill. Handlingen kretsar runt henne och hennes konst. Alla personer omkring påverkas av henne. 

Hon lever för konsten och offrar allt för lyckade bilder. Kameralinsen ger Siri en särskild maktposition 

som ”objekten” inte ifrågasätter utan istället attraheras av. Inte heller Lea kan förklara för sig själv 

varför hon gick med på att ta bilderna: ”Det som sedan hände skulle Lea aldrig lyckas förklara, eller 

försvara, inför sig själv. […] När Lea senare, långt senare, återkom till denna händelse i tankarna, 

frågade hon sig gång på gång hur i helvete det hade gått till. Men hon skulle inte finna något svar.” (s. 

198)  

Siri besitter en särskild position bakom sin kamera, en makt och en stark dragningskraft som 

personerna runt henne inte kan förklara. Svårigheten att sätta fingret på Siris identitet och position, en 

slags flyktighet, skapar för mig starka associationer till CJL Almqvists Tintomara-gestalt, en person som 

inte heller kan kategoriseras helt. Även Tintomara har en dragningskraft som de andra personerna inte 

kan förklara och många attraheras av henne, män som kvinnor.152 Man skulle kunna anta att hon är 

homosexuell p.g.a. hennes relation med Laura, men även hon och Jean har ju någon slags förhållande. 

Bisexualitet eller queer är i så fall epitet som känns mer närliggande. Kort sagt: Siris karaktär är flyktig 

och det är svårt att placera henne i något fack, sexuellt och personlighetsmässigt.  

                                            
152 Jmf. CJL Almqvist, Drottningens juvelsmycke eller Azouras Lazuli Tintomara: berättelse om händelser näst före, under och efter konung Gustaf III:s mord (1834), rev.uppl. 
(Stockholm, 2004). 
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Enligt min analys är det fokus som läggs på sexualitet, begär och även kärlek så pass utmärkande att 

det bör anses ha en särskild position i boken. Ovanstående aspekter visar att ämnena sexualitet och 

kärlek bör kunna ses som Ladies implicita huvudmotiv, då så mycket i boken kretsar runt dessa ämnen. 

Här bör påpekas att i Ladies är sexualitet något allvarligt och på många sätt problematiskt. Ladies handlar 

bland annat om otillfredsställda begär, utnyttjanden och tvångsmässiga beteenden.  

 

Ladies  bimotiv  

Det finns fler motiv i Ladies än de hittills nämnda. Här redogör jag för de motiv som bör kunna ses 

som Ladies bimotiv. 

Ladies  bimotiv 1: Vänskap och familj 

De viktigaste relationerna är mellan de fyra centrala karaktärerna i boken: Lea, Mia, Siri och Laura.  

Mia, Siri, och Carro (samt Jean) har känt varandra sedan barnsben, gått i samma skola och växt upp i 

Ormby i Skåne. Laura växer upp i Yrsjö, men flyttar senare till Malmö där hon lär känna Siri. När Laura 

blir äldre flyttar hon till Stockholm. Lea träffar Mia när båda studerar i Paris, där hon även möter Siri 

och Jean.  

Som små är Carro och Mia bästisar, men sedan kommer Siri emellan och ”tar” Carro från Mia. I 

Paris blir Mia och Lea bästa väninnor och håller sedan ihop även i Stockholm. Siri är Jeans själsfrände 

från barnsben och hon är Lauras stora kärlek. Mycket i boken kretsar runt problematiken med vänskap 

och ovänner. Dessutom kan de flesta sägas ha problematiska familjeförhållanden. Här följer en kort 

sammanfattning: 

Lea är den enda som verkar ha en sammanhållen familj, dock berättas inte någonting om hennes 

familj förutom att alla är kärleksfulla men fula: ”Så mycket kärlek, så mycket fulhet.” (s. 22) Slutsatsen 

man kan dra av det är att trots familjens kärleksfulla utstrålningar har Lea antagligen inte någon vidare 

nära relation med sin familj. Hon har väldigt få nära vänner, ingen står ut med henne, utom Mia, 

eftersom hon tycker synd om dem som är fulare än hon själv. Många anser att hon är en sociopat: ”Det 

var ingen överdrift att säga att flertalet människor som träffat henne såg henne som en fullfjädrad 

sociopat.” (s. 67) 

Mia är adopterad från Kina av familjen Styrén och har en storebror som heter John. Mia är 

bortskämd och när det gäller hennes perfektionism kommer den ifrån hennes föräldrar som båda 

strävar efter att vara lyckade kommunpolitiker i Skåne. Föräldrarna själva är dock förtvivlade över 

dotterns sätt att vara: ”duktigheten slog över till besatthet”: ”Trots deras ansträngningar att ingjuta 

medmänsklighet i henne var hon inte det minsta intresserad av att skaffa sig några vänner i sandlådan. 

Nej, undersåtar eller fiender, annars fick det vara.”(s. 131) 

Efter olyckan med Carro, blir Mia som förbytt och vägrar ta sig för något alls, vilket påverkar hennes 

familj i flera år. När det gäller Carros olycka drar sig inte Mias pappa för att genom hot mot Jean och 

Siris familjer skydda sin egen familjs rykte.  
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Lauras mamma dör i barnsäng och hon växer upp ensam med sin pappa. Hon lider uppenbarligen 

av förlusten efter sin mamma och letar efter en morsgestalt i pappans nya sambo Lisa, som dessvärre 

lämnar familjen igen efter några år. Som vuxen lever Laura ensam i en lägenhet i Stockholm och har 

inte något stort socialt liv. Hennes väninna Esther, (som passande nog har samma namn som Lauras 

döda mamma), kommer och ser till henne när hon är deprimerad. Laura och Esther har ett klassiskt 

vårdarinna-sjukling förhållande. En är alltid sjuk och den andra tar hand om den sjuka. I Drottningens 

juvelsmycke gestaltas de två möjligheter dåtidens kvinnor hade, de två perspektiv som borgerskapet hade 

av kvinnan: antingen som vårdarinna eller som sjuk, även kallad hysterika. Detta förhållande går 

verkligen igen i Lauras och Esthers relation:153  ”Så. Allt var som vanligt igen. Laura var konvalescent, 

och Esther var hennes tålmodiga, vårdande väninna.” (s. 153) 

Siri har en alkoholiserad pappa och en deprimerad mamma. Hon får en kamera i present av sin 

pappa och sedan den dagen vet hon att hon ska bli fotograf. När Carros olycka inträffar blir hon 

bortskickad till fosterfamilj i Malmö eftersom hon får skulden (tillsammans med Jean). Hon förlåter 

aldrig sina föräldrar: ”Gud vad hon önskade att de skulle brista ut i gråt så fort hon kom utanför 

dörren. Hon hade inte sett dem sedan dess, och hade aldrig känt någon önskan att återse dem.” (s. 74)  

Efter Carro verkar inte Siri ha haft några nära vänner, utom Jean och den relation/vänskap som hon 

har haft med Laura. 

 

Ladies  bimotiv 2: Yrkesliv, framgång och konst 

Yrkesliv och karriär är en viktig del av boken, där en stor del av handlingen kretsar runt just hur 

kvinnornas respektive yrkesliv och framgång ser ut. De skiljer sig dock ganska mycket åt.  

Lea är en driftig karriärist som vetat länge vad hon vill och lever för sitt yrke som gallerist. Hon vill 

vara känd, framgångsrik och lyckad. Har hon varit så driftig att starta ett galleri för att kunna hämnas på 

Siri? Mia har under hela sin barndom varit perfektionist men sedan ändrat livshållning. Hon jobbar men 

lägger inte så stor vikt vid sitt yrke. Det finns där och hon trivs, men hon drivs inte att göra karriär. 

Laura är en avantgardeförfattare som publicerat två kritikerrosade böcker. Hon har aldrig velat bli 

författare, ”det bara blev så”. Efter besvikelsen med Siri behövde hon ett sätt att få ur sig ilskan och 

sorgen, skrivandet blev hennes väg. Hon lever ensam och har ingen stor umgängeskrets. Siri lever för 

sitt fotograferande och sin konst. Hon offrar allt för att lyckas som fotograf. Hon är hänsynslös mot 

människor hon träffar och utnyttjar dem för att kunna skapa de bilder hon vill ha.  

Som framkommer ovan kretsar kvinnornas yrkesliv (och i viss mån även privatliv) i stort sett runt 

konstnärliga uttryck. Lea ställer ut konst, bedömer konst och Siri är fotograf. Mia är den som avviker, 

hon är lärare, och hon konsumerar den typ av kultur som de andra inte nedlåter sig till: skräpkulturen. 

Hon älskar datorspel, dåliga hollywoodfilmer och smäktande franska melodier. I relation till Wells 

påpekande om att chick-lit-böcker aldrig refererar till kvinnors litterära talanger har däremot Ladies en 

                                            
153 Jakob Staberg, Föreläsning Drottningens juvelsmycke, Södertörns högskola, 2008.02.12. 
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författare: Laura.154 Hon har skrivit två uppmärksammande diktböcker (i likhet med Lee själv).  

Att jag har valt konst som benämning för stycket är för att de flesta konstnärliga uttryck som 

kvinnorna använder sig av kan gå under det begreppet. 

 

4.1.2.4 Miljö 

Ladies utspelas i vår samtid, närmare bestämt är bokens nutid 2006. Delar av nutidskapitlen utspelas i 

Stockholm, andra i Paris och några även i Skåne. Samma platser förekommer även i de retrospektiva 

delarna som bland annat utspelar sig 1984, 1986, 1990 och 1999. Alla tre miljöerna är viktiga för bokens 

handling. Stockholm är platsen dit Mia, Laura och Lea har flyttat för karriär, kärlek eller som en flykt. 

Paris är Siris (och Jeans) flyktplats men även där de har sin gemensamma karriär. Skåne står för 

kvinnornas bakgrund och uppväxt, där finns minnena de helst vill glömma. Kvar i Skåne är Carro, som 

efter olyckan för alltid kommer att sitta i rullstol. Storstaden är en viktig del av berättelsen. Här händer 

det saker, huvudpersonerna utvecklas, får jobb och gör karriär. Det är här vi möter huvudpersonerna i 

bokens nutid. Paris är platsen dit de flydde under sin ungdomstid, men kanske också platsen där de 

försökte hitta sig själva. Precis som i Stockholm är namn och platser viktiga för att ge en autentisk 

känsla av Paris ”på riktigt”.  

En viktig del av miljön är arbetsmiljöer, många delar utspelar sig i Leas galleri, i Siris studio och i 

Lauras skrivkammare. Alla lägger de mycket tid och energi på sina arbeten och både Lea och Siri har 

framgångsrika karriärer. Laura har fått bra kritik för sina diktsamlingar men har svårt att fortsätta 

producera. Mias arbetsplats är den som kanske har minst betydelse i boken, hennes jobb på ABF är 

inget hon lägger ner mycket energi på utan hon är nöjd om det går sin stilla gång. Istället hjälper hon 

gärna Lea med galleriet. Den enda gången vi får ta del av hennes arbetsplats är när historien om den 

sexuella interaktionen med hennes elev ska berättas.   

I Ladies används både inomhus- och utomhusmiljöer genomgående i hela boken.  

 

4.1.3 Personer 

Mimetiska vs semiotiska 

Framställningen av personerna i Ladies kan anses eftersträva mimetiska, öppna karaktärer. De har 

mänskliga egenskaper, känslor och tankar. Dessutom är deras agerande både psykologiskt och 

känslobaserat. Ändå är det något som skaver lite i personbeskrivningarna. Kanske kan det vara för att 

karaktärerna ibland känns lite väl formstöpta? Leas sociopatiska karaktär är på gränsen för att inte vara 

trovärdig och varför får vi inte reda på Siris egna känslor? Ibland fungerar greppet så att läsaren får 

känslan av att karaktärerna inte avslöjar sina hemligheter men ibland känns det snarare som otrovärdiga 

reaktioner och tillrättalagda karaktärer.  

Huvudperson/er 
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Ladies både inleds och avslutas med Lea och hennes berättelse. Enligt Nikolajeva antar vi oftast att den 

eller de personer som introduceras först är huvudpersonen, vilket inte behöver vara fallet. Däremot kan 

ett mått vara att se hur många sidor eller episoder som personen är med i. Även utifrån detta mått kan 

Lea anses vara Ladies huvudperson. 24 av bokens 49 kapitel handlar bara om Lea och i några fler nämns 

hon. Både epilogen och första kapitlet handlar om henne. Ett annat sätt att se huvudpersonen är att 

jämföra med titelpersonen, den vars namn eller epitet ingår i titeln är i många fall, (men inte alla) även 

bokens huvudperson.155 Mara Lees bok heter Ladies vilket syftar på att det är bokens ”ladies”- kvinnor 

som är huvudpersoner, det vill säga Lea, Laura, Siri och Mia. Det skulle i så fall innebära att boken har 

fyra stycken huvudpersoner, eller en så kallad kollektiv huvudperson (se nedan). Det kanske säkraste 

sättet, enligt Nikolajeva, att avgöra vem som är huvudperson är att se vem som har genomgått någon 

slags förändring när boken når sitt slut. Utifrån detta perspektiv bör Lea vara huvudperson. Det är 

hennes idé att ha en vernissage i sitt galleri med Siris bilder för att ”sätta dit henne” och det är hon som 

driver handlingen i den riktning hon önskar, även om slutet inte alls blir som hon har tänkt sig, så är det 

hennes inställning till skönhet och fulhet (och som det kan tyckas, till livet självt) som förändras efter 

branden i galleriet. Dessa olika saker gör sammantaget Lea, enligt min analys och Nikolajevas 

definitioner, till bokens huvudperson.  

Man får dock inte glömma de andra personernas vikt i boken. Särskilt Siri, vars fotograferande 

egentligen är källan till att Lea och Mia vill genomföra vernissagen och hämnden. Utan hennes (och 

Jeans) fotograferande skulle bokens handling inte alls vara desamma. Hon tar inte mest plats i texten 

och vi får inte veta lika mycket om hennes innersta tankar och känslor som om de andra kvinnornas, 

men hennes plats är unik. Om hennes funktion dras till sin spets, känns inte påstående långt borta att 

de andra personernas agerande egentligen bara rör sig runt Siris liv. Sakerna de gör handlar om just Siri 

och hennes fotograferande. Hon kan ses som bokens antagonist eller kanske till och med som en 

implicit huvudperson. Utan henne skulle inte berättelsen handla om alls samma sak, hon är bokens 

katalysator.  

Titeln talar för en kollektiv huvudperson, men argumenten med plats i boken, Leas moraliska 

utveckling samt protagonist- antagonist förhållandet mellan Lea och Siri, väger dock tungt för att Lea är 

huvudperson och Siri den viktigaste bipersonen. 

Karaktärerna i Ladies är dynamiska, eftersom de genomgår olika typer av förändringar genom 

handlingen. Lea kan kanske anses genomgå ett paradigmskifte i slutet eftersom hon så totalt ändrar 

åsikt om skönhet. Kanske är Siri en statisk karaktär, eftersom hon inte förändrar sin inställning genom 

hela boken, hon anpassar inte sig eller påverkas av yttre omständigheter. De flesta karaktärerna är 

runda, snarare än endimensionella. Och Siri skulle kunna ses som en fragmentarisk karaktär eftersom 

läsaren inte får veta så mycket om hennes innersta tankar så att man kan skapa sig en helgjuten bild av 

henne.  

                                            
155 Nikolajeva, s. 94.  
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Person- eller handlingsorienterad 

Det är svårt att placera Ladies som person- eller handlingsorienterad. Å ena sidan är det bokens 

handling med den skadade Carro och de fotograferade kvinnorna som skapar den ilska som leder fram 

till bokens klimax: den misslyckade hämndvernissagen och den påföljande branden. Utan dessa 

händelser skulle inte boken drivas fram emot samma slut. Å andra sidan är personernas olika 

beteenden, tankar och känslor avgörande för bokens handling och utan den laddning som skapas 

därigenom skulle bokens handling vara ganska ointressant. Jag menar att bokens mål inte är vernissagen 

eller branden i sig utan personernas väg dit och den förändring de genomgår eller de känslor de 

upplever. Därför skulle jag kategorisera Ladies som en personorienterad bok, där handlingen ger dess 

specifika karaktäristika. 

Personerna ur ett genusperspektiv 

När det gäller Butlers begrepp: performativt genus som syftar ”på personernas beteende enligt 

föreskrivna normer”156 kan en del intressanta upptäckter göras hos de olika karaktärerna i Ladies. Jag 

väljer här att titta närmare på de fyra kvinnorna, samt även på Jean.  

Lea är en kvinna som inte följer den traditionella bilden av hur en kvinna ska vara. Hon berättar 

redan tidigt i boken att hon på grund av sin ”fula släkt” inte kommer att skaffa barn:  

 

Hon hade räknat ut att hon aldrig skulle kunna reproducera sig. Eftersom hon inte var summan av 
sina arvsanlag, utan snarare summan av deras avvikelse, spelade det ingen roll hur den eventuelle 
fadern såg ut. […] Hon hade inte hjärta att bli mor. Vad skulle hon säga, hur skulle hon förklara för 
det stackars barnet? […] och priset för denna belöning (hennes skönhet, min kursiv) var ett förtryck av allt 
vad modersinstinkt hette. (s. 8) 

 

Hon lever i relationer med olika yngre män och verkar inte vidare intresserad av att dela resten av livet 

med någon av dem eller ens att bli kär i någon: ”Så synd, tänkte hon, att jag inte kan bli förälskad. För 

hon skulle verkligen vilja det, kunna bli förälskad.”(s. 29) Lea har inte heller vidare höga tankar om de 

män hon umgås med: ”Hon uthärdade inte att se hur de män hon hade valt ut förvandlades till viljelösa 

kräldjur i kärlekens namn. De hade uppenbarligen inte förstått någonting av begärets väsen. Motstånd, 

lille vän, motstånd.”(s. 30) Lea är fast övertygad om att hon bara ska umgås med män när hon behöver 

dem: ”Lea drog slutsatsen att hon inte hade något gemensamt med dem, och att hon absolut inte borde 

ge sig i lag med dem på något personligt plan, bara sexuellt, vid behov.”(s. 30)  

Hennes relation med assistenten Jens har ett tydligt maktperspektiv, där hon styr och ställer. Både 

som hans chef och älskare har hon ett behov av att utöva sin makt över honom: ”Du kan ta det, sa hon 

och föste över sina rester till assistenten, med ett visst välbehag. Hon undrade hur det kom sig att hon 

gillade när människor åt upp hennes rester. Säkerligen en fråga om makt, tänkte hon.” (s. 31)  

Lea bestämmer sig som ung för att vara feminist, mestadels för att det är ett ”karriärval”:  

 

                                            
156 Ibid., s. 133. 
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Lea själv var en svensk ung kvinna som höll på att utbilda sig inom konstvetenskap. Hon var vit, 
västerländsk, vacker och hade aldrig behövt svälta. Den enda motståndshandling som kunde 
motiveras utifrån hennes egen kropp var feminismen. Lea tillhörde världens näst mest privilegierade 
grupp. Och utifrån denna tillhörighet började hon bedriva en kamp mot världens mest privilegierade 
grupp- de vita västerländska männen. (s. 34)  

 

Även detta kan ses som ett ifrågasättande av de traditionella mönstren och samhällets normer. Hon 

lever för sitt livsprojekt: Galleri Albany i Stockholm. Där lägger hon ner all sin kraft och energi, hon vet 

redan tidigt vad hon vill och att konst är hennes största intresse. Dessa olika delar: att inte vilja skaffa 

barn, att ha sex efter behov, inte känna längtan efter livslång kärlek, en tydlig feministisk vilja samt en 

spikrak och fokuserad karriär är på många sätt avvikande från Butlers begrepp ”performativ norm” 

som handlar om hur stereotypa könsroller skapas och reproduceras.   

Vid en första anblick lever Mia som barn precis så som förväntas av en flicka, hon är duktig och har 

bra betyg. Men hon överdriver allt en aning för mycket: ”duktigheten slog över i besatthet”, vilket gör 

att hennes föräldrar inte vet vad de ska göra med henne. (s. 131) ”De såg inte att deras egen 

maktlystnad kunde ställas i direkt relation till Mias.”(s. 130) Å ena sidan gör alltså Mia allt som förväntas 

av en liten flicka, men trots det blir inte omgivningens reaktioner som hon har hoppats. Här visar Lee i 

Ladies hur duktigheten bara accepteras inom en viss ram. Mias beteende är överdrivet och inte 

accepterat. Man skulle kanske kunna se det som ett ifrågasättande av den rådande normen som vill 

forma in unga flickor i förutbestämda mallar.  

Lauras olyckliga förälskelse i Siri är ett obesvarat kärlekstörstande och hennes beteende följer ett 

performativt beteende för en olyckligt kär kvinna men hon får varken tillbaka sin stora kärlek eller 

träffar en ny (och bättre) kärlek som ersätter den gamla. Den olyckliga kärleken blir inget annat än 

olycklig och obesvarad, men fortsätter trots det. Laura går varken starkare eller lyckligare ur sin 

kärlekskris, hon är den som förlorar mest av alla, när hon offrar livet för sin kärlek. Den andra mycket 

viktiga delen är att Laura är kär i en tjej och inte i en kille. Här sticker Ladies definitivt ut med en 

mångfacetterad bild av kärleksrelationer. Laura uppfyller inte heller bilden av en ung lyckad författare. 

Hon sitter mestadels instängd i sin lägenhet utan vänner eller annan social gemenskap. Delvis kan alltså 

sägas att Laura reproducerar föreställningarna om en förälskad kvinna, vars enda mål är att leva lycklig i 

en relation med sin älskade. Men eftersom personen som hon älskar är en annan kvinna passar det inte 

fullt in i den heterosexuella matrisen, det könsstereotypa mönstret. Hennes död skulle kunna jämföras 

med den borgerliga romanens utgång där kvinnan dog som straff för att hon älskade fel man. Fast här 

rör det sig om fel kvinna. 

Siri visar inga känslor och låter människor runt omkring henne bli ledsna och utnyttjar dem. 

Skillnaden mellan Siri och en liknande roll i en chick-lit-bok är att en sådan person i en chick-lit får ett 

straff eller ”blir snäll”. I Ladies får inte Siri något straff, snarare tvärtom, hon är den som klarar sig 

helskinnad ur både branden, vernissagen och kärlekshistorien. Hon kommer undan med sitt dåliga 

beteende mot Laura och de andra kvinnorna som blivit fotograferade. För att komplicera saken 

ytterligare kan man inte karaktärisera Siri enbart som elaking eller ”bad guy”, eftersom även hennes 
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perspektiv av historien berättas och förklaras. Dessutom förvirrar hennes position som jag påpekade i 

avsnittet om kompositionen. Hennes strävan efter den perfekta bilden och den annorlunda skönheten- 

till vilket pris som helst- innehåller en styrka som är svår att placera. I vilket fall kan man säga att Siris 

beteenden inte uppfyller de könsstereotypiska föreställningar som finns om en kvinna. En sak kan dock 

fastslås: Siris beteende passar inte in de föreskrivna regler som gäller för kvinnor i litteraturen. Hon slår 

sig fri från normen. 

Inte heller Jean kan vid en första anblick anses uppfylla könsstereotypa föreställningar. Han lever 

inte i någon relation och vill inte heller göra det, han är inte ens intresserad av sexuella förbindelser med 

någon, kvinna (eller man?). Hans relation gentemot Siri är otydlig. De jobbar ihop, bor ihop och sover 

ihop, men har de en relation? Han kallar hennes sin själsfrände och han kysser henne i nacken, (s. 117) 

men annars får vi inte ta del av några relationsmässiga aktiviteter från någons håll. Snarare får vi en bild 

av att han tampas med problem gentemot sin biologiska mamma som varit frånvarande under en stor 

del av hans liv, men som han efter flera år fortfarande Niar och fantiserar om. (s. 117) 

Den del som ändå gör att Jean uppfyller de föreskrivna normerna för män, ligger bland annat i hans 

blick. Han ser kvinnor enbart som objekt som man (Siri) kan ta bilder av. Hans blick är den som söker 

ut motiven till Siris bilder. Han besitter således den manliga blicken som ger utlopp för hans begär efter 

”det honungsblonda skimret, det venetianskt blonda, just den lystern som förmådde väcka ett omåttligt 

begär”,(s. 117) ett begär han inte i verkliga livet, förutom rent bildmässigt, verkar ge efter för.  

 

4.1.4 Perspektiv 

Den verkliga författaren är den person som har skrivit boken i verkligheten, i Ladies fall Mara Lee. Den 

implicita författaren är, ”läsarens föreställning om en författare, så som läsaren utgående från texten 

föreställer sig den person som har skrivit texten”.157 Då Ladies inte har en jagberättare utan berättas ur 

en tredje persons perspektiv, blir berättaren opersonlig och således även anonym för läsaren. Berättaren 

kan byta perspektiv mellan kapitlen och gå in och ur personernas känslor och tankar. Nikolajeva 

beskriver begränsat allvetande som om berättaren oftast följer en persons tankar och känslor, men 

ibland gör avstickare till andra personer och menar att den allvetande kan vara allnärvarande och vet 

vad som händer på olika ställen samtidigt, samt byter perspektiv mellan olika personer. Samtidigt 

poängterar hon att inte heller den allvetande berättar ”allt” om den fiktiva världen.158 Denna definition 

pekar åt att berättaren i Ladies är allvetande och väljer att inte berätta allt för läsaren.  

Det är även intressant att titta på berättarens närvaro i texten, alltså berättarmoduset. Berättaren kan 

vara visande (mimetisk) eller berättande (diegetisk) beroende på hur mycket berättaren lägger sig i 

historien. I Ladies är berättaren emellanåt närvarande som exempelvis här när vi får veta hur Mia är på 

sitt jobb: ”Hon skötte sitt arbete som fransklärare på ABF med lätt hand och improvisation- men alla 

                                            
157 Ibid., s. 146. 
158 Ibid., s. 150. 
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hennes studenter tyckte om henne.” (s. 165) Andra saker ”visas” genom händelser, samtal, tankar och 

känslor etc. Som i det här samtalet mellan Siri och Jean angående vernissagen: 

”– Varför hindrade du mig inte? 

– För att du ville göra det. 

– Nej, det ville jag inte. 

– Det ville du visst. Glömmer du inte att vi har en plan? 

– Va då för plan? 

– Det var du som ville att vi skulle visa dem, Siri.” (s. 73) 

 

Ladies har således en dold men närvarande berättarröst. Ladies innehåller även några textavsnitt som är 

skrivna inom parentes. De visar på ett annat slags perspektiv. Här är ett exempel från Laura. Först är 

perspektivet det vanliga, bestående av en dold berättare som i presens berättar om Laura i Yrsjö 1984. 

Men sedan kommer följande mening: (Hennes far ger henne allt hon pekar på, hon är hans egen 

prinsessa, och hon ska höljas i pärlor och spetsar.) (s. 49)  

Vems röst är detta? Vad betyder parentesen? Kommentaren passar inte riktigt in i bilden, men 

avviker inte heller så mycket att det blir tydligt vem rösten tillhör. Precis som stycket innan skrivs 

avsnittet i presens och berättas i tredje person. Avbrottet skulle kunna tydas som att någon annan 

betraktar Lauras situation och berättar för oss läsare hur det egentligen ligger till: att hon är bortskämd. 

Eller kanske är det Lauras fantasier som skrivs inom parentes, de efterkonstruktioner hon har gjort om 

en lycklig och harmonisk barndomstid? I båda fallen handlar det i alla fall om ett annat 

berättarperspektiv som används och enligt min analys är det en dold berättare som gör sig påmind 

genom att visa sin närvaro genom en kort kommentar.  

När det handlar om synvinklar gäller det genom vems ögon vi som läsare ser och upplever 

berättelsens händelser. I Ladies kan synvinklarna skifta beroende på vems historia det är som berättas. I 

flera kapitel är flera personer inblandade men synvinkeln är en utvald persons, även om den kan skifta 

inom kapitlet. Den bokstavliga synvinkeln (perceptionssynvinkeln) kan således byta position beroende 

på vem som ser och upplever saker.  

Ett exempel är när vi tar del av hur Mia ringer på dörren hos Laura. (s. 272) Några sidor senare 

beskrivs samma sak fast ur Lauras synvinkel. Det enda som avslöjar att det är samma situation är 

tidsangivelsen som stämmer ungefär överens samt Esthers kommentar: ”Det är en kines som står där.” 

(s. 277) 

Vad gäller överförda eller konceptionssynvinklar finns även detta. Exempelvis får vi ta del av Leas 

uppfattning vad gäller skönhet och fulhet:  

 

Lea Nord hade utrustats med drag och egenskaper som knappast hade något överlevnadsvärde i sig: 
smala höfter, långa ben, mjukt, vågigt, rödblont hår och blek, silkeslen hy. Hon konstaterade nöjt att 
skönhet var evolutionens onödiga lyx, och intalade sig att teorin om det sexuella urvalet öppnade upp 
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determinismens obönhörliga maskineri. Ett kryphål inom evolutionsläran, men bara för de vackra. (s. 
7f) 

 

När det gäller fokalisering, används sådan genom Lea, Mia, Siri, Laura och Jean. Det innebär att 

”berättaren ser och vet precis lika mycket som fokalisatorn” (intern fokalisering) eller att ”berättaren ser 

och vet mindre än fokalisatorn (extern fokalisering)”.159 De olika karaktärerna fokaliseras på olika sätt. 

Siri fokaliseras nästan aldrig internt vilket gör att läsaren aldrig riktigt vet vad hon känner och tänker, 

bara vad hon ser och gör. Däremot Lea, Laura, Mia och till och med Jean fokaliseras internt. Ett 

exempel på fokalisering internt är detta: 

 

Fotoassistenten hörde inte, trodde att hon sa nej, och gick sin väg igen med kopparna. Laura vågade inte 
ropa efter honom, vågade inte heller gå fram och ta kaffe själv ur bryggaren som stod full med nybryggt 
kaffe två meter till vänster om henne, på den korta köksbänken. Minuterna innan arbetet drog igång 
var alltid en veritabel plåga för Laura. Hon kände sig ohyggligt obekväm innan alla hade intagit sina 
fasta roller, den där pinsamma stunden då man tvingades agera utanför sin roll, som en helt vanlig 
människa. (s. 286f, min kursiv)  

 

De kursiverade orden avslöjar intern fokalisering, d.v.s. även vad personen tänker och känner.  

Här är ett exempel på när Siris karaktär fokaliseras externt: ”När Siri fotograferade förhöjdes hennes 

sinnen. Hon fick supersyn och superhörsel. I vanliga fall skulle hon inte ha märkt någonting, men nu 

upptäckte hon att det rörde sig i nyponbusken bakom Carro.” (s. 194, min kursiv) 

De kursiverade orden visar extern fokalisering. Alltså berättaren ser vad fokalisatorn ser, men inte vad 

personen tänker eller känner.  

Det förekommer även ett du-tilltal, en så kallad narrat. Laura är hemma hos sin väninna Esther och ett 

helt stycke skrivs ur ett jagperspektiv. Laura tilltalar Esther i texten, fast det sker inom henne, inte som 

konversation. (s. 52f)  

I Ladies är författaren och böckernas karaktärer kvinnor. Enligt begreppet den performativa rösten, kan 

kvinnliga berättarröster, alltså inte synonymt med kvinnliga författare, användas för att ifrågasätta de 

rådande konventionerna. Men Mabry menar att det finns föreställningar om vad som är kvinnligt 

berättande. Här inkluderar hon intern fokalisering som lyfter fram tankar och känslor och böcker med 

ett långsammare tempo. Olika saker kan peka mot huruvida en performativ berättarröst är närvarande i 

texter eller inte. Hur ser berättarrösten ut i Ladies, en bok som handlar om kvinnor och är skriven av en 

kvinna? Finns det några exempel som pekar på en performativ berättarröst? 

När det gäller långsamt tempo stämmer det inte alls på Ladies, som snarare avverkas många års 

händelser på kort berättelsetid. Här finns snarare likheter med exempelvis en kriminalroman eftersom 

handlingen även döljer en händelse i det förgångna som vi inte vet allt om. Dessutom är bokens 

kulmen med branden och Lauras död ganska grym och otypisk om man jämför med andra ”tjejböcker” 

                                            
159 Ibid., s. 172f. 



 51 
 

såsom chick-lit. Dock stämmer det att många tankar och känslor förmedlas i boken, men endast från 

vissa karaktärer, Siris känslor och tankar uteblir till stor del.  

För att avgöra huruvida Ladies har en performativ berättarröst har jag valt ut citat som rör det 

explicita huvudmotivet i Ladies (skönhet och utseende) samt det implicita huvudmotivet (kärlek och 

sexualitet): 

 

1) ”Tyvärr var fördomen om vackra flickor inte helt ogrundad- Lea själv hade sett den besannas 

åtskilliga gånger.” (s. 33) 

Här får Lea presentera en åsikt om att vackra flickor inte är smarta. Det är Lea som tänker tanken, 

en kvinna som själv anser sig vara vacker. Hon menar dock att hon inte är en av dessa osmarta, vackra 

flickor, hon är annorlunda. Men vad innebär egentligen detta citat? Är det en objektifiering och 

bedömning av människor som Lea gör? Eller ifrågasätter hon genom citatet fördomarna om kvinnors 

utseende kopplat till intelligens?  

Samma sak gäller följande citat som visar på en fokusering av Leas kropp: 

2) ”Leas tröja var åtsmitande och ärmlös, hennes bröst framhävdes på ett vis som fick både kvinnor 

och män att ofrivilligt stirra på henne.” Och vidare: ”Hennes bröst var fantastiska, och deras storlek var 

precis på rätt sida om gränsen mellan fettvävnad och silikon.” (s. 67) 

Vem är det egentligen som betraktar Leas bröst i ovanstående citat? Vem avgör att de är fantastiska 

och framhävs på exakt rätt sätt? Tankarna kommer från Leas eget huvud och får då vid första anblicken 

ett annat värde. Om hon tänker det om sig själv är det väl ingen objektifiering? Men bidrar citatet 

kanske till läsarens uppfattning om kvinnan som ett objekt som man kan bedöma utifrån normerade 

mallar för utseende? Eller får citatet snarare läsaren att fundera över hur man ofta beskriver en kvinnas 

utseende? 

Även följande citat handlar om bedömande av kvinnors utseende, som kanske anses mindre 

nedvärderande för att det kommer från en kvinna än en man. Det är Laura som berättar om hur 

Stefans fru var: 

 

3) ”Under de präktiga kläderna dolde sig antagligen en lössläppt liten slampa som gjorde allt för att 

tillfredsställa sin man.”(s. 45) 

Följande utseendebedömning görs av Lea när hon första gången träffar Siri: 

 

4) Hon var klädd i ett par löst sittande byxor i obestämd grönbrun färg. På fötterna bar hon ett par 
kängor av armémodell. […] På överkroppen hängde en rutig arbetarskjorta över byxlinningen, sedan 
en tjock, noppig pullover över alltihop. Hennes skalle var helt rakad. Hon skulle passera som en ung 
pojke, om det inte var för en viss mildhet i hela uppenbarelsen. (s. 183)  

 

Här får Lea ge uttryck för en föreställning om att kvinnor i allmänhet bör utstråla en viss mildhet. En 

liten detalj som dock ganska tydligt visar en performativ berättarröst som verkar förstärkande eller 
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ifrågasättande av de rådande normerna. Då hon själv inte avslöjar sina känslor och tankar måste läsaren 

tolka henne utifrån andras beskrivningar och konversationer, vilket gör att det inte sker en förstärkning 

av rådande föreställningar angående kön eller sexualitet. Snarare blir det upp till varje läsare att göra sin 

egen bedömning av Siris person. Vem är hon egentligen och varför besitter hon en sådan makt?  

Laura och hennes kusin Stefan har ett mycket speciellt förhållande som barn. Han brottar ner henne 

i sängen, lägger sig ovanpå henne. Lauras pappa tycker inte om barnens ”lekar”, Laura skäms över sitt 

beteende och de får inte ses så ofta. När de träffas igen ristar Stefan in sina initialer i hennes ljumske: 

5) ”Men hon tittade, hon kisade mot solen och såg hur han förde schweizerknivens spets till just den 

plats där lår övergår i ljumske. Och hon hörde ljudet av knivspetsens karvande. Hon hörde ljudet av 

hans initialer: SF.” (s. 55) 

Stefans initialer följer henne hela livet, de lämnar ett ärr, som kliar och gör ont. Laura är hela livet 

underkastad ärrets makt och hennes känslor för Stefan lämnar henne aldrig. När de som vuxna träffas i 

Stockholm finns fortfarande känslor mellan de kvar, trots att Stefan är gift och har barn. En särskild 

spänning infinner sig och hon dagdrömmer senare om att han kysser henne. Trots att hon förnekar det 

har hans initialer i ”närheten av hennes kön” ”laddat bokstäverna och skriften med erotik.” (s.58) Han 

påverkar alltså hennes skrivande:  

6) ”Hennes kusin spred sig i små svarta tecken på skärmen. I tanken kysste han henne, tecken för 

tecken, ord för ord.” (s. 54) 

Lauras relation till Stefan är intressant eftersom den berör ett så förbjudet tema som kärlek mellan 

familjemedlemmar och ett tydligt maktperspektiv. Självklart behöver inte deras lekar som barn betyda 

något, men när det visar sig att känslorna finns kvar även i vuxen ålder, har det uppenbarligen större 

inflytande än vanliga barnlekar. Man kan tycka vad man vill om deras relation, men jag anser att det är 

ett spännande ämne som visar bokens bredd i förhållande till känslor som är förbjudna enligt vårt 

samhälles norm. Som de citat jag har valt visar, sker ingen egentlig bedömning av huruvida Lauras 

känslor är rätt eller fel, det är mer ett konstaterande att de finns där. Däremot blir maktperspektivet 

genom inristandet av initialerna tydligt. Han verkar vilja inpränta sin makt över Laura och hennes kropp 

för evigt. Denna makt förföljer henne hela livet och har kanske även styrt hennes val att bli författare, 

trots att hon ivrigt förnekar just den saken.  

Vad säger detta om huruvida berättarrösten är performativ eller inte? Som läsare överraskas man av 

grymheten i Stefans barnsliga upptåg och Lauras undfallande sätt att låta honom göra vad han vill med 

hennes kropp. Boken beskriver en situation där mannens makt över kvinnan accepteras just för att det 

traditionellt sätt har varit mannens makt och vilja som har räknats. På samma sätt kan den även fylla en 

funktion genom att få läsaren att reagera över denna makt, denna grymhet. Varför låter hon sig 

behandlas så och vad är det som gör att hennes känslor efter så lång tid finns kvar? I det sammanhanget 

kan man anse att berättarrösten ifrågasätter Stefans rätt att utöva denna makt över Laura.  
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Följande citat kommer från när Lea andra gången i sitt liv har sex med en man: 

 

7) Ingen förväntade sig att hon skulle ge sig hän. Hennes roll skulle vara att förbli objektet för 
hänförelse, men om hon släppte efter blev partnern förvånad, ja, kanske rentav äcklad… Nej, hon 
bestämde sig för att ge upp idén om en ”fin”, ömsint och ömsesidig kärleksakt som ändå bara skulle 
visa sig dölja en patriarkal föreställning om kvinnan. Hon ägde visst lustar, men inte sådana, inte på 
det sättet. (s. 21)   

 

Den 17-åriga Lea inser efter två dåliga sexupplevelser att hon inte är intresserad av en ”fin” kärleksakt, 

eftersom den bara döljer de patriarkala strukturerna i samhället. Det är en tragisk upplevelse för en 17-

årig flicka och en ”vuxen” insikt om att hennes begär inte var av intresse för partnern. Det känns dock 

ganska troligt att slutsatsen om de patriarkala strukturerna och hennes egna lustar är gjorda i efterhand. 

Antagligen av en vuxen, medveten Lea (en berättarröst?). Huruvida berättarrösten är performativ är 

svårt att bedöma. Å ena sidan kan händelsen uppfattas som ett konstaterande av att Lea inte passar in i 

samhällets struktur. Å andra sidan kan man se citatet som ett ifrågasättande av rådande patriarkala 

normer, eftersom det innehåller ett ifrågasättande av hur en traditionell ”kärleksakt” går till. Detta kan 

kanske innebära att unga människor inte känner sig ensamma om traumatiska sexuella erfarenheter från 

unga år och ges möjlighet att hitta sexuella former som passar deras lustar och behov.   

Ovanstående sju exempel visar på ett antal olika situationer i Ladies rörande skönhet, utseende och 

sexualitet. Citat 1-4 handlar om utseende och bedömning av utseende och 5-7 handlar om sexualitet 

och maktförhållanden. 

I citat 1, 2 och 4 förekommer vid en första anblick en performativ berättarröst, men vid närmare 

läsning framträder snarare ett ifrågasättande av de normer som vi förväntas bekräfta. I citat 3 

förekommer enligt min analys en performativ röst som förstärker de rådande normerna som finns i 

samhället angående kvinnor och deras utseende. Små ord som läggs in i tankarna kan visa på detta. I 

citat 5 till 7 som berör kärlek, sexualitet och makt lutar min analys åt att det inte finns någon 

performativ berättarröst i situationerna (Lauras och Leas). Detta av anledningen att det inte finns några 

tydliga ord som pekar på att kvinnornas handlingar fördöms, snarare läggs bedömningen i läsarens 

händer. Vilken typ av handlingar bedömer vi och varför? Jag anser i min analys att de situationer som 

beskrivs ska verka provocerande och skapa ett ifrågasättande av varför vi accepterar/inte accepterar 

vissa saker.     

 

4.1.5 Helhet  

I Ladies finns flera olika intertextuella paralleller inom de kulturella sfärerna i boken, bland annat titlar, 

namn, platser, konstnärer och böcker. Konsten är ett sådant område, exempelvis spelar Yves Kleins blå 

färg en viktig roll för Lea i hennes karriärval och sexuella utveckling. (s. 135f) En förvrängd variant av 

skulpturen ”Den lille havsfrue” finns också med, (s. 22f) samt besök till konstutställningar som bland 

annat Nan Goldins ”Honey on a Razor Blade” (s. 92) och beskrivningar av utställningar på exempelvis 

Yvon Lamberts galleri (s. 80).  
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Mia lever för vad som i boken benämns ”skräpkultur” (s. 130) och det finns referenser till bland 

annat Playstation-spelet Fright Night (s. 126) Även skrivandet har en central plats i boken men här 

används ingen direkt intertextualitet, trots att Laura, en av de centrala karaktärerna, är författare. Lauras 

författarskap behandlas isolerat och utan jämförelse med andra verk. (Dock kan man nog här göra en 

jämförelse med Lees eget författarskap: hon har gett ut två uppmärksammade diktsamlingar och just 

ansetts vara avantgardistiskt.)  

Vissa namn och saker, som Nan Goldin och Fright Night, finns även i det verkliga livet, medan andra 

är fiktiva såsom den nämnda essäboken Samtal med Mlle Albany.  

På Bokhora.se kan man läsa att titeln sägs vara en blinkning till Klas Östergrens succéroman 

Gentlemen från 1980.160 Östergrens bok var en succé när den publicerades. Daniel Sandström på 

Sydsvenska Dagbladet skriver att Gentlemen ”var en roman som tycktes omfatta allt, som ledigt kunde 

utvinna en bitter livsfilosofi och en barsk samhällsanalys ur gentlemannen Henry Morgans eleganta 

Duke of Windsor-slipsknut. Det var en stor föreställning i en småaktig tid när litteraturen absolut inte 

fick vara show”.161 Detta är en intressant tanke som skulle innebära att Ladies är en intertext på 

Östergrens verk.  

När det gäller paratexter finns varken förord eller dedikationer. Däremot är titeln intressant. Lees 

bok verkar vara den enda svenska boken som innehåller ordet Ladies. Söker man boktitlar på internet 

med det svenska ordet för Ladies, alltså kvinnor, kommer Stieg Larssons Män som hatar kvinnor upp tätt 

följt av bantningsböcker för kvinnor. Titeln är även en beskrivning av vilka personer boken handlar om 

och kan därför ses som nominal. Då titeln inte består av ett egetnamn förstår man att titeln inte 

återspeglar en särskild huvudperson, utan kan eventuellt signalera en kollektiv huvudperson. Eftersom 

ordet Ladies inte förekommer en enda gång inne i boken är det heller inget citat eller handlingskopplat 

ord. Däremot säger titeln något om bokens centrala karaktärer, en grupp kvinnor. Att det inte bara är 

en person som är viktig i boken avslöjas genom att ordet står i plural, det handlar alltså om flera 

kvinnor. Ordet står också i tredje person, vilket stämmer med hur boken är skriven. Synvinkeln blir 

alltså korrekt om än något ”pålagd” eftersom det inte finns någon direkt återkoppling till titeln som ord 

inne i texten. Titelns runda textsnitt tillsammans med bokens syrenlila omslag förmedlar en känsla av 

att handla om riktiga ”ladies” som man är van att läsa om i chick-lit-böcker. Ladies får genom det en 

tydlig arketextualitet till chick-lit-genren. Genette menar dock att en bok aldrig fullständigt kan tillhöra 

en genre, utan samtidigt kan delta i flera olika. Baksidestexten på Ladies utlovar en mix av flärdroman 

och samtidsfilosofi som ”kretsar kring kvinnors fångenskap i den egna kroppen”. Omslaget ger därför 

dubbla budskap, dels en omslagsbild och titel som skapar förväntningar à la chick-lit-bok, dels en 

baksidestext som utlovar filosofi och djup diskussion om kvinnors kroppar. Det skulle kunna ses som 

om författaren vill presentera ett textmässigt djup, men inte lyckats få igenom sin vilja helt, utan 

                                            
160 Jessica Björkäng, ”Ladies- Mara Lee”, www.bokhora.se/blog/recension/2007/08/Ladies-mara-lee, 2007.08.24. 
161 Daniel Sandström, ”Daniel Sandström läser Klas Östergren”, Sydsvenska Dagbladet, 2005.09.16. 
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tvingats kompromissa om framsidan för att locka en viss målgrupp av läsare, (chick-lit-genrens). 

Alternativt kan upplägget även läsas ironiskt, som en provokation, vilket skulle innebära att titeln och 

det lilaskimrande omslaget vill skapa förvirring och tankar angående just de föreställningar som vi har 

angående yta, skönhet och innehåll.  

Dessutom har Ladies en del likheter med en spänningsroman. Det finns en dold historia. Vad hände 

egentligen den ödesdigra dagen i Skåne som ingen vill prata om och vems fel var det egentligen? Svaret 

kommer inte förrän i slutet och inte ens då är det entydigt. Bokens kulmen är en brand och Lauras död, 

vilket leder fram till de förändringar som sker med bokens karaktärer. Kanske är Ladies ett exempel på 

det Genette menar, en glidning mellan genrer? Många delar i boken talar för att den tillhör chick-lit-

genren, men även andra delar visas fram. Chick-lit, samtidsfilosofi, spänningsroman, var hamnar Ladies 

egentligen? 

 

5 Jämförelse chick-lit och Ladies  

Genom att jämföra analysen av de berättartekniska huvudkomponenterna utifrån Butlers och 

Rosenbergs begrepp i Mara Lees Ladies med desamma för chick-lit-böckerna vill jag se hur den 

liknar/skiljer sig från de aspekter som anses vara karaktäriserande för chick-lit-genren.  

För att göra denna jämförelse mer överskådlig har jag valt att dela upp de mest betydelsefulla 

aspekterna under respektive begrepp.  

 

5.1  Genomgång 

5.1.1 Historia 

Händelser 

Där chick-litens handlingsförlopp är tydligt romantiskt och målet att nå romantisk uppfyllelse alltid 

lyckas, är Ladies relativt splittrat. Ladies har vad jag kallar ett omvänt biografiskt, och delvis ett 

romantiskt handlingsförlopp. Det romantiska gäller endast delen om begär och karaktärerna når inte 

romantisk uppfyllelse.  

Handlingsförloppet i en chick-lit-bok är komiskt medan Ladies har ett tragiskt handlingsförlopp. I en 

chick-lit-bok är alltid kärleken eller sökandet efter den rätte mannen och den sexuella identiteten 

huvudhändelsen, något som delvis stämmer med Ladies. Siris fotograferande av kvinnorna är 

huvudhändelsen. De som låter sig bli fotograferade kan tänkas söka efter sin identitet, efter bekräftelse, 

eller kanske rentav lycka i form av kärlek, som i Lauras fall. Problemet ligger i att ingen av kvinnorna 

har gått med på att bilderna får visas vilket gör att man måste dra slutsatsen att de blivit utsatta för en 

oförrätt, även om de i stunden då bilderna togs trivdes i situationen. Offentliggörandet av bilderna visar 

bland annat en tydligt objektifierande blick i fotograferandet. Vems blick styr urvalet? Och på vilka 

premisser? Vems är makten? Siri tar bilderna och Jeans blick väljer ut objekten. Kameran som Siri håller 

i tar bilderna och bilderna får maktföreträde och blir därför ”sanning”. Här handlar det endast om yta 
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och objektifierandet kan ses som en performativt manlig blick. Detta diskuterar jag vidare under 

avsnittet om berättarperspektivet. 

Chick-litens sökande efter den rätte mannen kan läsas som ett bekräftande av rådande 

könsstereotypa föreställningar, där det viktigaste i en kvinnas liv är att hitta den rätte mannen, den ende 

som slutgiltigt kan göra henne lycklig. Sökandet kan anses vara en regulativ händelse som förstärker 

våra föreställningar om kön och sexualitet. Att det dessutom uteslutande rör sig om heterosexuella 

förhållanden innebär att relationerna befinner sig i ett heteronormativt sammanhang och därför kan 

tolkas som en reproduktion av rådande normer och en uteslutning av avvikelser. Detta skapar en vi- de 

situation, där alla heterosexuella relationer anses vara normala och allt annat är konstigt.  

Komposition 

Chick-lit-bokens komposition med det lyckliga slutet som en så viktig del kan anses vara 

heteronormativ, eftersom själva kompositionen är uppbyggd för att leda fram till den lyckliga 

(heterosexuella) relationen mellan hjältinnan och hennes kärlek.  

Då kompositionen i Ladies inte innebär ett lyckligt slut i armarna på den rätte mannen, kan den 

övergripande kompositionen inte heller betraktas som heteronormativ. Tvärtom visar ju slutet (och 

handlingen under tiden) en helt annan bild av vad som räknas. Ingen av kärnkaraktärerna faller i 

armarna på sin älskling och skapar ett ”happy end”. I Ladies är det oklart vad som är vägen till lycka. 

Huvud- och bimotiv 

När det gäller huvud- och bimotiv visar Ladies enligt min analys ett explicit huvudmotiv som handlar 

om skönhet, kropp och yta samt ett implicit som handlar om sexualitet och kärlek. Ladies rör sig hela 

tiden runt vad som kan betraktas som skönhet och karaktärerna är till stor del besatta av sina kroppar 

på olika sätt. Framställningen av dessa teman skapar ett ifrågasättande av vår tids utseendefixering. I 

slutet kommer en vändning som ska lära läsaren att ”skönhet inte är allt”.  

Chick-lit-böckernas explicita huvudmotiv som är kärlek och sexualitet förstärks ytterligare av det 

som enligt Wells är de tre grundläggande beståndsdelarna i varje chick-lit. Ladies innehåller ett implicit 

kärleksmotiv (även om handlingen egentligen fokuserar mer på sexualitet än kärlek) samt sexscener rakt 

på sak. Sexscenerna är dock inte riktigt som Wells beskriver: ”satisfying- or alternatively, ridiculous” 

och karaktärerna skojar inte om sex på samma sätt som i en chick-lit.162 I Ladies är sexualitet allvarligt 

och problematiserat och de sexuella gränserna är öppnare. Dessutom möter vi otillfredsställda begär, 

utnyttjanden och tvångsmässiga beteenden. På många sätt skiljer sig alltså sexscenerna åt, men 

sexualiteten och utforskandet finns där på samma sätt som i chick-lit-handlingen. Den största 

skillnaden är dock att Ladies inte slutar lyckligt med huvudpersonen i en relation. Den typiska chick-lit-

hjältinnan är heterosexuell och söker efter en relation med en oftast lika gammal eller äldre man och det 

förekommer ytterst sällan andra sexuella läggningar. I Ladies är kärnkaraktärernas sexualitet inte lika 

enkelriktad. Relationer med yngre män eller andra kvinnor, föränderlig sexualitet och egenkärlek gör 

                                            
162 Wells, s. 50. 
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Ladies ur ett sexualitetsperspektiv, enligt min analys, till en icke-heteronormativ bok. Någonstans kan 

man ana en otillfredsställelse som bottnar i att karaktärerna söker något. Inte den rätte mannen som i 

chick-lit, men väl efter identitet, bekräftelse och lycka. 

När det gäller bimotiven, stämmer de ganska bra överens med varandra. Chick-litens andra bimotiv 

som handlar om yrkesliv, framgång och skrivande, är intressant att titta på ur ett könsstereotypiskt 

perspektiv. Alla chick-lit-hjältinnor jobbar och försörjer sig själva, en tydlig utveckling från kvinnans 

beroendeställning i romantikromanen. Det förekommer dessutom ofta framgångsrika yrkesarbetande 

kvinnor som huvudpersoner och många arbetar inom den bransch som den verkliga författaren arbetar 

inom (skivande). Problemet som uppstår är att kvinnorna inte står för sitt skrivande, som bland annat 

Mabrys exempel ur Bridget Jones dagbok visar. Dagboken som har hyllats som ”kvinnans egen röst” 

avfärdas som oväsentligt skräp i slutet när hjältinnan träffat den rätte mannen. Även serien Sex and the 

city, med fyra självständiga vänskapsfokuserade kvinnor, slutar med att de hamnar i traditionella 

heterosexuella förhållanden. Den mansdominerade kultur som producerar texten reproducerar de 

rådande normerna om att en kvinna möter en man som gör henne lycklig.163 

Inte heller i Ladies andra bimotiv, yrkesliv, framgång och konst, förstärker kvinnornas yrkesroller 

rådande normer. De får makt genom sina yrken, Lea genom sitt val av konst, Siri genom sin kamera, 

Laura genom sina skrivna ord. De är självständiga och talar med sin röst från sitt perspektiv. Deras 

positioner visar på ett makttagande, de tar plats i det offentliga rummet med sin konst och sina yrken. 

Siris utsatta kvinnor visar dock en performativ berättarröst och ett objektifierande av kvinnorna. 

Det tredje och sista bimotivet som jag har fastställt handlar i chick-litens fall om konsumtion. 

Karaktärerna fokuserar på utseende, vikt och shopping. Denna konsumtionsmani i chick-lit-böcker 

(kläder, mat, alkohol) kopplas sedan samman med kvinnornas kärleksproblem. Enligt min uppfattning 

visar detta i ett större perspektiv att det rör sig om ett förstärkande av våra könsstereotypa 

föreställningar, där kvinnan kämpar för att vara vacker för att kunna fånga en man. I slutet träffar dock 

hjältinnan en man trots (eller tack vare?) sin vikt- och utseendehets. Uppenbarligen är dessa motiv 

viktiga frågor för många kvinnor i vår samtid, eftersom böckerna läses. En viktig del av berättelsen är 

humorn, att karaktärerna skämtar om sina situationer. Att kunna skämta om problem och läsa om 

andra kvinnor i samma situation kan vara ett sätt att distansera sig från problematiken och på så sätt 

lättare kunna hantera/avfärda de yttre krav som finns. Det kan ses som att en karnevalisk triumf firas 

inom men mot systemet, som Larsson uttrycker det. Kan det kanske även bidra till att lägga mindre vikt 

vid frågorna i det verkliga livet, eftersom man som läsare inser att det finns många kvinnor i samma 

situation? Får det kvinnor att i större utsträckning acceptera sig själva som de är? Diskussionen kan 

jämföras med Radways kommentar rörande huruvida kvinnor som läser romantikromaner utför en 
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”declaration of independence” eller snarare fastnar ännu hårdare i de patriarkala strukturer som utgör 

deras vardag, eftersom läsandet undertrycker deras behov av självständighet i verkliga livet.164 

Båda perspektiven kan vara rätt, utifrån olika argument, men det går enligt min åsikt inte att komma 

ifrån att motivet trots allt bekräftar de könsstereotypa föreställningarna som redan finns angående 

kvinnors utseendefixering. Och jag har svårt att se hur reproducerandet av denna föreställning i 

förlängningen hjälper kvinnor att sluta oroa sig för sitt utseende och sin vikt. 

Enligt min analys är skönhets- och utseendefokuseringen redan del av det explicita huvudmotivet i 

Ladies och inte ett bimotiv. När det gäller konsumtionsbiten i Ladies handlar den främst om att köpa 

rätt märken och konsumera rätt sorts kultur. 

Miljö 

Chick-lit-berättelsen utspelar sig alltid mer eller mindre under den tid som den är skriven. Dessutom 

har huvudpersonen ofta flyttat till storstaden från en mindre stad och arbetar inom mediebranschen på 

något sätt. Detta stämmer väl överens med hur Ladies är uppbyggd, med fokus på storstäderna 

Stockholm och Paris, samt tillbakablickar till ungdomstiden i Skåne. Personernas arbeten är viktiga för 

handlingen. Ladies fokuserar dock snarare på konst- och kulturvärlden än mediebranschen. I likhet med 

chick-lit-böckerna utspelas Ladies både inom- och utomhus.  

Personer 

Chick-lit-böcker eftersträvar i allmänhet en framställning av mimetiska karaktärer, något som även kan 

sägas om Ladies. Många chick-lit-böcker har en huvudperson, men det förekommer även kollektiv 

huvudperson. I Ladies är Lea huvudperson och Siri antagonist, samt att Laura och Mia (samt delvis 

Jean) är de viktigaste bipersonerna. Till skillnad från chick-lit-böckerna där det tydliga målet att hitta 

den rätte mannen driver handlingen framåt, har jag dragit slutsatsen att Ladies snarare är 

personorienterad.  

Chick-lit-personerna uppfyller ett på många sätt könsstereotypiskt mönster, där kvinnorna i 

böckerna beter sig enligt de föreskrivna normerna för hur kvinnor bör bete sig. De som dock bryter 

mot detta är de huvudpersoner som fokuserar på sin karriär och utforskar sin sexuella identitet genom 

olika kortvariga sexuella förbindelser, något som skiljer chick-lit-böcker från de klassiska 

romantikromanerna. I chick-lit-böckerna blir det allt vanligare att kärnkaraktärerna lever sitt eget liv 

under tiden som de letar efter den rätte.165  

I chick-lit är det av stor vikt att läsaren kan identifiera sig med kärnkaraktärerna och tycker om dem. 

Huvudpersonen får inte vara för snygg, för smart, för framgångsrik eller självisk. Hon får gärna vara lite 

klumpig, oroa sig för sin vikt och säga fel saker vid tillfälle men hon får inte vara för klumpig, för ful 

eller för misslyckad. Huvudpersonen ska vara den perfekta mixen.166 ”Chick lit heroines are invariably 

more likeable than the characters around them, usually because of their endearing faults rather than 

                                            
164 Radway, s. 11. 
165 Larsson 2007, ”Romantikerna bryter upp”. 
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because they are paragons.”167 Att snubbla framför chefen eller allra helst framför mannen som visar sig 

vara den rätte är mer regel än undantag i chick-lit-böckernas handling. Förebilden för detta klumpiga 

men charmiga beteende är Bridget Jones. Förutom att komma i kaninklädsel till en släktfest åker hon 

även i full fart nerför en brandstång- och rakt in i filmkameran som står nedanför. Att hon aldrig 

någonsin har varit så förnedrad är hennes återkommande replik.168 För att komma runt problematiken 

att hitta en perfekt mix av hjältinna, skapar chick-lit-författare ofta karaktärer som är snyggare än 

huvudpersonen, så att hon framstår som ”normal” i jämförelse.169 

När det gäller Ladies stämmer inte dessa kriterier. Istället för charmiga och snälla karaktärer som det 

är lätt att tycka om och få sympati för, är personerna i Ladies självupptagna, osociala, känslokalla och 

perfektionistiska. Inte ens huvudpersonen Lea är vidare sympatisk, kanske är hon till och med den som 

är svårast att identifiera sig med av dem alla, på grund av hennes så uttalade överlägsenhet och att hon 

ser ner på och tycker synd om andra människor. Dessa egenskaper och beteenden gör att Ladies 

kärnkaraktärer på många sätt bryter mot chick-lit-bokens normer för kvinnorollerna, men de bryter 

även på ett högre plan med de föreskrivna normer som finns för hur kvinnor bör bete sig, både vad 

gäller karriär, kärlek och sexuella relationer. Visst upprätthåller även de en del performativa mönster, 

som Lauras olyckliga kärlekssituation där hon blir utnyttjad, men till stor del bekräftar de inte de 

föreskrivna normerna för kvinnor. Bland annat genom att ha relationer med yngre män, homosexuella 

relationer, inte ha någon barnlängtan, vara totalt karriärfokuserade, osociala och självgoda visar de 

egenskaper som inte passar in i den normativa bilden av hur en kvinna och bokhjältinna bör vara. 

 

5.1.2 Berättelse 

Perspektiv 

Eftersom Ladies inte berättas i jagform har boken en opersonlig, allvetande berättare. Chick-lit-

böckerna däremot berättas ofta i jagform och har därför en personlig berättare. Då huvudpersonen 

kallas vid namn har de dock en opersonlig berättare och de böcker som påminner om Ladies (vad gäller 

huvudkaraktärer) har en allvetande, opersonlig berättare. När det gäller berättarens närvaro i texten, har 

Ladies en närvarande, men oftast dold berättarröst och de chick-lit-böcker som är skrivna i jagform har 

naturligtvis en tydligare berättarröst, eftersom det är personen själv som är den implicite författaren. Då 

det inte finns några tydliga definitioner för chick-lit-böckerna gällande synvinklar och fokalisering är det 

svårt att göra en total jämförelse med uppbyggnaden i Ladies. Jag utelämnar därför vidare slutsatser.  

En kvinnas röst garanterar inte ett ifrågasättande av rådande normer i texten. Istället kan det vara en 

performativ berättarröst som förstärker den könsstereotypa framställningen av kvinnan och mannen i 

boken. De lyckliga sluten med heterosexuella förhållanden som gör kvinnan lycklig i chick-lit-

                                            
167 Ibid., s. 52. 
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berättelser kan ses som ett bekräftande av den heterosexuella matrisen. Det lyckliga heterosexuella 

kärleksslutet blir en del av de regulativa händelserna som reproducerar ett heteronormativt tänkande. 

I Ladies valde jag ut citat som handlar om skönhet, utseende, sexualitet och makt som jag tittade 

närmare på. Jag anser att de flesta citaten som jag beskrev kan tolkas som ett ifrågasättande av varför vi 

accepterar/inte accepterar vissa saker.     

Min slutsats lyder alltså att chick-lit-berättelsen ofta innehåller ett performativt berättelseperspektiv, 

något som inte lika ofta förekommer i Ladies.  

Helhet 

Där chick-lit-böcker kan anses var fulla av intertextualitet i olika former, allt från titelhänvisningar till 

kända motiv som används, är Ladies som helhet mindre intertextuell, däremot finns många 

intertextuella paralleller till konst och andra kulturella sammanhang. Parallellerna till den borgerliga 

romanen är stora, bland annat har kärnhändelsen samma grund, vilket naturligtvis kommer sig av att 

den borgerliga romanen är chick-litens föregångare. Paratexter finns det vanligtvis gott om i chick-lit-

böcker, och även titeln Ladies skulle kunna vara en blinkning till Östergrens Gentlemen.  

Ladies omslag med rosa, skimrande text och bild tillsammans med baksidestextens löften kan verka 

förvirrande. Detta kan dock anses passa bra ihop med den problematik som råder när det gäller yta och 

djup, eller skönhet och innehåll, just de saker som Ladies uppger sig vilja diskutera. Dessutom innehåller 

Ladies en dold historia, vad hände egentligen med Carro i Skåne? Kanske är Ladies ett exempel på det 

Genette menar, en glidning mellan genrer? Många delar i boken talar för att den tillhör chick-lit-genren, 

men även andra delar visas fram. Chick-lit, samtidsfilosofi och spänningsroman, kanske har Ladies drag 

av alla? 

 

5.2 Slutlig jämförelse 

Jag delar upp min slutliga sammanfattning i tre delar: 

1) Nikolajevas narratologiska begrepp ur ett berättartekniskt perspektiv. 

2) Framställning av ämnen utifrån Butlers och Rosenbergs begrepp. 

3) Jämförelse med Ferriss och Youngs, Wells och min definition av chick-lit. 

 

1) Först en sammanfattande tabell för de narratologiska begreppen för att se vilka aspekter i chick-lit 

som återfinns/liknar de olika delarna i Ladies. I resultatkolumnen beskriver jag huruvida man kan anse 

de vara lika varandra, delvis liknande varandra eller olika.  

 

Narratologiskt 

begrepp 

Chick-lit Ladies Resultat 

Handlingsförlopp 1 Romantiskt Omvänt biografiskt, 

delvis romantiskt 

Delvis liknande 
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(begär) 

Handlingsförlopp 2 Komiskt Tragiskt Olika 

Huvudhändelse Sökande efter lycka 

genom den rätte 

(kärlek) samt 

utforskande av egen 

sexualitet 

Fotografering, 

sökande efter 

identitet, bekräftelse, 

lycka, kärlek? 

Delvis liknande 

Kompositionens 

viktigaste del slutet 

Lyckligt slut med den 

rätte 

Inget lyckligt slut, Lea 

dock förändrad 

Olika 

Huvudmotiv Kärlek och sexualitet, 

fokus heterosexualitet 

Exp: Skönhet, kropp 

och yta  

Imp: Sexualitet (och 

kärlek), ej fokus 

heterosexualitet  

Delvis liknande 

Bimotiv Vänskap, familj, 

yrkesliv (media, 

skrivande) utseende 

Vänskap, familj, 

yrkesliv (konst) 

Lika 

Miljö Samtidens storstad, 

arbetsplatser 

Samtidens storstad 

och dåtidens Skåne, 

arbetsplatser 

Lika 

Huvudperson En eller flera 

singelkvinnor i 

karriären 

Lea i karriären, ej 

singel, med tre viktiga 

motspelare 

Delvis liknande 

Huvudpersonens 

konstruktion 

Dynamiska och runda Dynamisk, rund och 

paradigmskifte 

Delvis liknande 

Handling/Person Mer 

handlingsorienterad 

Mer personorienterad Olika 

Performativt genus Ja Nej Olika 

Performativt 

berättarperspektiv 

Ja Oftast inte Olika  

 

Av de tolv utvalda komponenterna kan fem enligt min analys anses vara delvis liknande, två lika och 

fem olika. Detta visar på att fler delar är olika eller bara delvis liknande än de delar som stämmer helt 

överens mellan min anals av chick-lit och analysen av Ladies. Detta bör alltså visa på att alltför många 

komponenter skiljer sig mellan Ladies uppbyggnad och chick-lit-genrens struktur för att den ska kunna 

räknas in där. 
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2) Framställningen av de ämnen jag har tittat närmare på utifrån Butlers och Rosenbergs begrepp. 

Ämnen Chick-lit Ladies  Resultat 

Kärlek Sökande efter den 

rätte, = lyckligt slut, 

oftast heterosexuell 

relation 

Sökande efter 

identitet, inget lyckligt 

slut 

Sökande men med 

olika slut 

Sexualitet Utforskande av 

sexualitet, lekfullhet, 

oftast heterosexualitet 

Utforskande av 

sexualitet, 

problematiserat, ej 

heteronormativt 

Utforskande av 

sexualitet men olika 

fokus 

Kroppsfokusering Vikt, utseende och 

kläder. Vacker = 

lycklig 

Skönhet, utseende 

och yta. Besatthet 

men vänding i slutet 

Kroppsfokusering 

fast med olika slut 

 

De tre ämnena visar på att chick-lit-böcker har fler performativa inslag än Ladies. I Ladies 

problematiseras sexualiteten och heterosexualiteten tas ej för självklar. När det gäller kroppsfokusering 

finns det både i Ladies och i chick-lit-böcker, men i Ladies finns en förändring i slutet av boken som vill 

visa att skönhet inte är allt.  

 

3) Här kommer en jämförelse mellan Ladies och Ferriss och Youngs definition av chick-lit, Wells tre 

centrala komponenter och min definition. 

  

Först Ferriss och Youngs definition som lyder: ” [… ] chick lit features single women in their twenties 

and thirties ’navigating their generation’s challenges of balancing demanding careers with personal 

relationships’”.( s. 3) 

Enligt denna definition bör Ladies vara en chick-lit. Alla karaktäristiska stämmer in på Ladies 

komponenter förutom delen att den handlar om singelkvinnor.  

 

I jämförelse med Wells tre karaktäristiska: ”[…] a central love plot, a conclusion with the heroine 

happily paired off but not married, and frank sex scenes”,170 visar min analys av Ladies att två av dessa 

tre komponenter uppfylls. Nämligen en central kärleksplot (där begärsdelen uppfylls) och sexscener 

rakt på sak.  

 

I jämförelse med min egen definition: 

                                            
170 Ibid., s. 50. 
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”Chick-lit-boken, med en eller flera yrkesarbetande singelkvinnor som huvudperson, har ett romantiskt, 

komiskt handlingsförlopp som utspelar sig i samtidens storstad. Utforskandet av sexuell identitet (oftast 

heterosexuell) ges mycket utrymme och det lyckliga slutet i en heterosexuell relation är målet. Viktigaste 

bimotiven är vänskap, utseendefokusering och arbetsliv.” 

 

kan inte Ladies anses tillhöra chick-lit-genren. Några komponenter stämmer som exempelvis miljön, 

utforskandet av sexuell identitet och bimotiven. Men fler delar avviker från definitionen, särskilt de 

delar som rör (hetero)sexualiteten och det lyckliga slutet.  

 

6 Slutsats 

Som min narratologiska analys av Ladies, framställningen av ämnen och jämförelserna med Ferriss och 

Youngs definition, Wells tre karaktäristika och min definition pekar på, finns en hel del likheter mellan 

Ladies och chick-lit-böcker, men även en del olikheter. Vissa av de liknande sakerna framträder tydligt 

redan vid en första läsning av Ladies vilket kan göra det lätt att tolka dem som extra viktiga.  

De delar som är totalt olika är:  

– att det lyckliga slutet med den rätte mannen inte finns i Ladies, vilket anses vara en av de viktigaste 

karaktäristikerna för en chick-lit-bok.  

– att Ladies persongestaltning innebär ett ifrågasättande av det performativa genuset. 

– att Ladies i de flesta fall ifrågasätter ett performativt berättarperspektiv. 

– att sexualiteten är icke-heteronormativ i Ladies.   

– att inställningen till skönhet ändras i slutet av Ladies.  

 

Om jag bara skulle ha analyserat Ladies utifrån Ferriss och Youngs definition skulle min slutsats lyda att 

Ladies utan tvekan tillhör chick-lit-genren, men eftersom min egen narratologiska analys, Butlers och 

Rosenbergs begrepp, Wells komponenter och min definition visar upp fler olikheter än likheter anser 

jag att Ladies inte tillhör chick-lit-genren.  

 

7 Mottagandet 

I inledningen beskriver jag vad som hände när Ladies kom ut hösten 2007. Mara Lees bok hyllades av 

kritikerna och hennes bok beskrevs som något alldeles speciellt. Exempelvis skrev Jan Arnald:  

 

Den ser ut precis som en roman av Marian Keyes eller Helen Fielding - eller för den delen Martina 
Haag - men bakom det rosaglittrande omslaget döljer sig ingenting mindre än en riktigt gedigen, 
välskriven, välkomponerad, djupt gripande högkvalitetsroman. Det är som om Mara Lee har gett sig 
den på att använda sin romandebut för att uppgradera chick-lit-genren ordentligt.171 

                                            
171 Arnald, ”Mara Lees ladies lyfter chick-lit”. 
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Och Pelle Andersson skrev att: ”Tack vare chick lit-romanens (sic!) utfästelser om trygghet blir fallet 

ned i katastrofen avgrundsdjupt.”172 Även Therese Bohman var överväldigad: ”Det är som den mest 

kompetenta, intelligenta och underhållande på-gränsen-till-chick-lit man kan önska sig, med vackra 

miljöer (konstkretsar i Stockholm, universitetsliv i Paris, ungdomsår i skånsk småstad) och framför allt 

väldigt vackra människor. Det är en njutning att läsa.”173  

Alla gillade Mara Lees sätt att koppla samman chick-lit-genren med romanen och Arnald har 

beskrivit det såhär: ”Ingen genre är ’låg’ nog att inte kunna bli riktigt bra, och i och med den här 

uppgraderingen står det plötsligt blodigt klart vad chick-lit-genren ytterst och innerst är ute efter. Det är 

bara det att ingen har gjort det så här bra tidigare.”174  

Heidi von Born var nästan den enda som inte var imponerad av Lees chick-lit-debut. Hon tyckte 

inte ens att det var en chick-lit-bok: ”Det är inte en chick lit-roman (sic!) Lee skrivit, snarare ett ’fashion 

lit-opus’. Humorn som understundom utmärker chick lit-genren (sic!) finns här bara som en sorts 

ofrivilliga exkursioner i den mondäna världen som skildras med en metodisk och tråkig grundlighet.”175  

Det skulle dröja tills oktober innan von Born fick medhåll, men då med besked. Åsa Beckman skrev 

en krönika där hon menade att kritikerna blivit bländade av Lees kulturella kapital, eftersom hon 

tidigare skrivit essäer om våld och skönhet och har två prestigefyllda diktsamlingar bakom sig. ”Ett 

författarnamns impact har alltid påverkat läsningen av hans eller hennes verk. Men det riskerar att bli 

ännu viktigare nu. Ju mer romanen leker och förvandlar sig, ju mer den förklär sig till chick-lit, deckare, 

memoar eller självbiografi, desto mer kommer författarnamnet på omslaget att styra läsningen. Det är 

nämligen där du kan ana dig till avsikten. Smart lek? Eller troskyldigt allvar? Det är då vi behöver 

kritiker som extra skarpt läser och värderar själva texten. Som aldrig automatiskt skriver Mara Lee = bra 

bok, Denise Rudberg = dålig bok.”176 Hon menar dock att det är precis så kritikerna har gjort. Mara 

Lees bok hyllades på grund av hennes bakgrund, inte på grund av textens storhet.  

Här passar Pierre Bourdieus begrepp in, som handlar om hur vi bedömer konstnärers alster efter hur 

deras bakgrund ser ut. Ett välrenommerat namn får en specialbehandling som inte en okänd konstnär 

kan åtnjuta. Han menar att litteraturen (såväl som konsten, modet och så vidare) består av ett eget fält, 

där olika aktörer relaterar till varandra. Litteraturens fält innefattar till exempel författare, kritiker, 

förlag, läsare med flera. Han menar att en författares signatur, liksom en konstnärs eller kläddesigners 

märke innebär ”en överföring av symboliskt värde”.177 Eller även kallat ”överföring av symboliskt 

kapital” som ”förord till en debutantbok skrivet av en känd författare, ett prestigefyllt förlags 

logotyp”.178 Varianterna är flera men exemplen visar tydligt på saker som kan påverka en kritikerkår och 

                                            
172 Andersson, ”Romanen lever”. 
173 Bohman, Skönheten och olyckan”. 
174 Arnald, Mara Lees ladies lyfter chick-lit”. 
175 Heidi von Born, ”Inga lyft trots rasben och trendiga drinkar”, Svenska Dagbladet, 2007.08.24. 
176 Beckman, ”Jag undrar om jag någon bokhöst…”. 
177 Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter i urval av Donald Broady och Mikael Palme (1986), 4. uppl. (Stockholm/Stehag, 1993), s.121. 
178 Ibid., s. 123. 
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i förlängningen även läsare. När det gäller Lees bok kommenterar Beckman det i sin krönika såhär: 

”Det är som att man [kritikerna] utgått från att Mara Lee är medveten och sofistikerad. Jag tror att det 

beror på att hon har en air av intellektualitet runt sig. Hon har gett ut två diktsamlingar som kretsat runt 

begär, våld och språk. Hon skriver avancerade essäer och är lärare på skrivarlinjen på Biskops Arnö.”179 

Beckman menar alltså att Ladies skulle ha bemötts på ett helt annat sätt om den skrivits av en okänd 

debutant. Att Lee marknadsfördes av Sveriges kanske tyngsta förlagsnamn: Bonniers, är kanske inte 

heller en helt oviktig detalj. I relation till Bourdieus begrepp kan man alltså säga att Lee redan innan 

Ladies publicerade, befann sig med en viss status i det litterära fältet. Hon hade med hjälp av sina 

diktsamlingar, essäer och sitt lärarjobb uppnått en hög status. P.g.a. sitt habitus hade hon uppnått stor 

legitimitet inom sitt eget fält.180 

Kritikerdiskussionen som uppstod när Ladies kom ut, upplevde jag som väldigt intressant eftersom 

mottagandet hos kritikerkåren kan ha stor inverkan på hur en bok tas emot av den resterande publiken. 

Något alla kritikerna verkade vara någotsånär överens om var att boken är en chick-lit, vissa menade att 

det är en ytterst bra sådan medan Beckman inte tyckte att det var någon skillnad på Ladies och andra 

chick-lit-böcker. Med bakgrunden att andra chick-lit-böcker inte ens tas upp av kritikerna på 

litteratursidorna, är det utmärkande i sig att Lees bok blev recenserad överhuvudtaget. Det om inte 

annat, känns som ett bevis för Beckmans kommentar att kritikerna antagit att ”Lee är medveten och 

sofistikerad”. Hennes bok togs på allvar av kritikerkåren och fick plats i de stora tidningarna, behandlad 

som en av de ”riktiga” författarna. Det kändes som en viktig diskussion angående vad som egentligen 

är chick-lit och varför den i allmänhet inte anses duga på kultursidorna när Ladies uppenbarligen gjorde 

det.  

När jag har gjort min analys av Ladies har jag inte tagit några av dessa aspekter i beaktande, utan 

analyserat texten utifrån de olika narratologiska begrepp som jag även har använt vid analysen av chick-

lits. Säkert skulle man kunna göra en spännande analys utifrån ett litteratursociologiskt perspektiv men 

jag har nöjt mig med att i detta kapitel kommentera situationen utifrån de recensioner och krönikan 

som jag har läst tidigare.  

 

8 Sammanfattning 

Jag har i min uppsats valt att titta närmare på boken Ladies av Mara Lee som, när den gavs ut, fick 

mycket uppmärksamhet i pressen. Det som gjorde Ladies speciell var att den av kritikerna ansågs vara 

en chick-lit-bok OCH trots det fick goda recensioner. Ladies ansågs nämligen uppgradera genren. Jag 

blev intresserad av vad som gjorde Ladies speciell och av hur chick-lit-genrens kriterier egentligen ser ut. 

Därför valde jag att, i min uppsats, försöka definiera vilka aspekter en bok bör innehålla för att anses 

ingå i chick-lit-genren, för att sedan kunna jämföra Mara Lees Ladies med dessa komponenter. 

                                            
179 Beckman, ”Jag undrar om jag någon bokhöst…”. 
180 Bourdieu, s. 298. 
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Dessutom fascinerades jag av hur ämnena kärlek, sexualitet och kroppsfokusering framställdes i Ladies 

och ville därför undersöka dessa utifrån Butlers begrepp den heterosexuella matrisen och performativt 

beteende samt Rosenbergs heteronormativitetsbegrepp. Mina frågor blev: 

• Vilka kriterier krävs av en bok för att den ska anses vara en chick-lit-bok och kan Ladies anses 

vara en chick-lit-bok, utifrån dessa kriterier? 

• Vilka aspekter utmärker sig i Ladies i förhållande till chick-lit-genren och hur framställs ämnena 

kärlek, sexualitet och kroppsfokusering? 

Jag börjar min uppsats med att gå igenom den tidigare forskning som gjorts på chick-lit-genren. Här har 

jag främst använt mig av Ferriss och Youngs antologi Chick Lit. The New Woman’s Fiction och Larssons 

En annan historia som båda ger en övergripande bild vad gäller chick-litens uppbyggnad och hur 

romantikberättelsen utvecklats sedan den borgerliga romanen. Även Radways Reading the Romance ger 

viktig information gällande läsningen av romantikberättelsen.  

Efter forskningsöversikten kommer teori- och metodavsnittet där jag redogör för mitt val av 

narratologin som metod för att strukturera upp textens uppbyggnad. Här använder jag mig av 

Nikolajevas Barnbokens byggklossar som ger en både djup och övergripande bild av de berättartekniska 

begreppen. För att ur ett feministiskt perspektiv kunna titta närmare på ämnena kärlek, sexualitet och 

kroppsfokusering har jag valt att använda mig av Butlers heterosexuella matris och 

performativitetsbegrepp samt Rosenbergs heteronormativitetsbegrepp som jag anser kan ge en 

fördjupad förståelse för de ämnena. I metoddelen gör jag först en studie av chick-lit-böcker där jag 

söker efter gemensamma nämnare för böcker inom denna genre. Utifrån detta sammanställer jag sedan 

en egen definition av vad som kan anses vara en chick-lit-bok. Sedan gör jag samma typ av analys av 

boken Ladies för att slutligen jämföra mina två analysresultat. Avslutningsvis kommer en jämförelse 

mellan min Ladies- analys och Ferriss och Youngs och Wells definitioner. Samt den definition som jag 

under uppsatsens gång har arbetat fram.   

Enligt min slutliga jämförelse kan inte Ladies anses tillhöra chick-lit-genren, även om många av 

chick-lit-kriterierna uppfylls. Saker som återfinns i Ladies är att boken handlar om unga kvinnor i 

karriären som lever i storstaden. Dessutom har utforskandet av sexualiteten en framträdande roll, 

liksom sökandet efter en man (eller lycka?). En viktig skillnad är dock hur Ladies framställer kvinnors 

sökande och sexualitet. Där chick-lit-böcker i många fall speglar heterosexuella förhållanden och 

förbindelser, har Ladies en mer öppen inställning till sexualitet. Detta hör även samman med det lyckliga 

(heterosexuella) slutet som utan undantag finns i chick-lit-böcker, något som totalt saknas i Ladies. 

 

9 Kritisk diskussion 

Att skriva uppsats om samtida böcker visade sig kunna innebära en del problem. Om böckerna 

dessutom tillhör en genre som inte prioriterats av den akademiska världen kan det bli ännu svårare. 

Under skrivandet av min uppsats om chick-lit-böcker i relation till Ladies hade jag svårigheter att hitta 
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akademiskt material och tidigare forskning att använda som information. Det finns en del äldre 

forskning som har gjorts på det som kallas triviallitteratur. Detta gav en bra ingång för att titta närmare 

på berättelsens utveckling från borgerlig roman till dagens chick-lit. Att analysera samtida texter innebär 

en promenad på hal is, det finns inte så många bekräftade slutsatser och det kan uppstå svårigheter att 

hitta belägg för sina resultat. Samtidigt hoppas jag att läsaren kan ha översikt med detta eftersom det 

just är ett försök att komma fram till slutsatser på ett ganska outforskat område. Mina resultat bör ses 

som ett exempel på hur man kan kategorisera chick-lit-böcker för att kunna jämföra en särskild bok 

med genren. Eftersom jag har fokuserat på vissa specifika ämnen och frågor kan det självklart vara så 

att mina slutsatser inte skulle stämma i jämförelsen med en annan bok. Slutsatserna jag har kommit 

fram till stämmer i de fallen jag har analyserat och visst finns det en risk att det i en annan analys inte 

skulle ge samma resultat. Det kan finnas andra gemensamma nämnare som inte har kommit fram i min 

analys som kanske skulle betraktas som ännu viktigare för att kategorisera chick-lit-genren, men utifrån 

den analys som jag har gjort känns resultatet pålitligt.   

Mest information om chick-lit-bokens uppbyggnad hittade jag i Ferriss och Youngs antologi Chick 

Lit. The New Woman’s Fiction. Eftersom mina tolkningar till stor del baserats på denna antologi finns en 

möjlighet att resultatet hade sett något annorlunda ut om fler källor hade använts i analysen. Det bör 

också tilläggas att eftersom antologin är amerikansk och i första hand utgår ifrån amerikansk och 

engelsk chick-lit kan det finnas vissa skillnader mellan dessa beskrivningar och svensk chick-lit. Jag har 

försökt att uppmärksamma de skillnader som jag har varit medveten om och i andra fall har jag utgått 

ifrån att svensk chick-lit stämmer överens med uppbyggnaden av amerikansk och engelsk. Det var även 

svårt att välja ut vilka delar av den tidigare forskningen som kunde anses mest relevant för min studie. 

Eftersom Larsson har skrivit om de flesta på ett tydligt sätt i förhållande till romantikberättelsen ansåg 

jag att det var en bra lösning att utgå från hennes urval i boken En annan historia även i mitt arbete.  

I min analys av Ladies har jag använt mig av narratologiska begrepp och försökt att analysera mina 

resultat utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv. Jag valde narratologi för att kunna få en tydlig bild av 

hur texten är uppbyggd och hur berättartekniken ser ut i Ladies. Att göra en narratologisk analys av 

Ladies gick bra men i efterhand inser jag att det inom vissa områden är svårt att dra generella slutsatser 

för hela chick-lit-genren. Vissa delar, som exempelvis temporalitet, valde jag därför att utelämna från 

mina resultat. Här kanske narratologi som metod passar bäst för närstudiet av en text och inte som 

hjälp för att dra generella slutsatser.  

Jag har valt att inte titta närmare på det som Lundhag benämner som ”självkritisk humor” i sin 

definition av chick-lit. Enligt hennes analys är humorn en viktig faktor i chick-lit-berättelserna och jag 

är beredd att hålla med. Kanske borde jag ha tagit med humorn som en del av min analys men enligt 

min bedömning hade uppsatsen blivit för bred. Istället valde jag att fokusera på narratologin ur det 

feministiska perspektivet. 
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Både Larsson och Radway påpekar att böcker som läses av kvinnor har degraderats genom historien 

och inte ansetts vara bra litteratur. Trots denna behandling finns den så bespottade romantikberättelsen 

kvar, uppenbarligen upphör inte berättelsen om kärlek att fascinera läsare världen över. Nu ser dock 

versionen något uppdaterad ut i form av chick-lit-böcker skrivna av, för och om hippa, unga, medvetna 

kvinnor. 

Det har aldrig varit min vilja att klanka ner på romantikberättelsen, chick-lit-boken eller Ladies, inte 

heller att lyfta någondera till skyarna, däremot tycker jag att fenomenet chick-lit-böcker och bemötandet 

av Ladies är fascinerande. Det är många kvinnor i min ålder som läser böckerna. Och lika många 

irriterar sig över det faktum att de överhuvudtaget finns. Jag hoppas att jag i min uppsats har kunnat 

hålla en neutral inställning till mina undersökningsobjekt. Jag är dock medveten om att det oftast är 

lättare sagt än gjort, eftersom det inte går att bortse ifrån att min position som ung, utbildad kvinna i 

Sverige idag, påverkar mina tolkningar. Kanske hade mina slutsatser om det performativa perspektivet 

och karaktärernas performativitet sett annorlunda ut om jag exempelvis hade levt i ett annat land, med 

en annan sexualitet eller med ett annat kön.  

 

10 Framtida forskning 

Att välja ett diskursanalytiskt perspektiv för min uppsats innebar att jag utelämnade andra intressanta 

tolkningar som skulle kunna göras. Ett sådant exempel är den psykoanalytiska teorin. Här skulle man 

kunna använda sig av Julia Kristevas tolkningar av den primära narcissismen som hon menar, 

tillsammans med abjektionen, är den viktigaste fasen i subjektets identitetsskapande (subjekt i process). 

I Ladies finns narcissismen främst hos Lea som inte själv blir förälskad utan träffar män snarare för att 

hon gillar att blir avgudad av andra. Spegeln, reflektionen av en yta är återkommande i hela boken för 

alla rollerna. Här finns tydliga freudianska paralleller. Frånvaron av en moder finns tydligast hos Laura, 

men även de andra tre kvinnorna har märkliga relationer till sina mödrar (och fäder). I detta fall skulle 

kanske Luce Irigarays modersgenealogi, Medusakomplexet och modersrelationen i skapandet av ett 

kvinnligt subjekt bli intressanta infallsvinklar och teman. Även vad gäller kvinnornas sexualitet skulle 

man kunna göra intressanta tolkningar med hjälp av psykoanalysens ingångar. 

Det skulle även kunna göras intressanta analyser med utgångspunkt i Friedrich Kittlers 

medieteoretiska genealogiperspektiv. På vilket sätt har tidningar, tv, konst, fotografi och skrivande 

utvecklats för att bli det som är idag? Hur har digitaliseringen av bilder, användandet av e-mejl och 

skrivare påverkat böckernas karaktärer och föreställningen av oss som moderna människor? 

Teknologin som från början utvecklades som krigsredskap- hur påverkar den oss som maktredskap 

idag och hur framställs det i böckerna? Vad finns det för likheter och skillnader mellan Ladies och 

chick-lit-böckerna inom detta område? 

Även en litteratursociologisk analys med fokus på mottagandet och Lees bakgrund skulle kunna 

skapa intressanta diskussioner. Jag har valt att kort kommentera just denna del, utifrån Pierre Bourdieus 
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begrepp, i ett eget kapitel men här skulle man kunna gå djupare både vad gäller begrepp som habitus 

och symboliskt kapital samt hur mottagandet kan ha påverkats av detta.  

Flera saker i Ladies tyder på att Lee använt sig själv som inspiration vid skrivandet. Även här kanske 

intressanta tolkningar skulle kunna göras. 

Att chick-lit-böckerna inte anses vara ”riktig” litteratur bidrar till det faktum att så lite forskning 

finns på ämnet. När det gäller den forskning som finns om svensk chick-lit är den väldigt begränsad, att 

göra en ordentlig sammanställning av vad som egentligen är svensk chick-lit med alla dess 

underkategorier och variationer skulle innebära ett stort steg framåt för denna kategori av böcker. 

Exempelvis en fortsättning på det som Larsson påbörjade med sin En annan historia.  

Att dra gränserna för vad som är chick-lit och inte, visar sig i min analys inte vara helt enkelt och 

kanske är Ladies ett exempel på att genren håller på att vidareutvecklas in på olika områden och inte lika 

lätt går att etikettera som det på senare tid ansetts. En intressant infallsvinkel är hur litteratur skriven av 

unga kvinnor ser ut idag. Suddas gränserna ut eller finns fortfarande en lika skarp gräns mellan vad som 

benämns litteratur och populärlitteratur? (Läs bra och dålig litteratur.) Vem avgör var gränsen går och 

var en specifik bok hamnar? Författarna, förlagen, läsarna? Vet författaren redan att hon skriver en 

chick-lit eller bestäms det först när manuset kommer i förläggarens händer som bestämmer hur 

omslaget ska se ut och därmed kategoriserar boken för en viss målgrupp? Genettes begrepp om 

arketextualitet kan vara en intressant detalj att diskutera rörande just litteratur skriven av och för 

kvinnor. 
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