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Abstract:                 This Master´s thesis aims to study the reading habits of readers of 

romantic fiction, especially focusing on gender issues. The main areas 
studied are the function of reading romances compared with reading other 
genres, and how the readers value romantic and general literature. The 
thesis is based on qualitative interviews with seven readers of romances, 
five women and two men. The theoretical background is based on reader-
response theory  and gender theory. Before I started interview the readers 
I asked them to read two romances; Sidney Sheldon´s - The best Laid 
Plans, and Rosamunde Pilcher´s - The End of Summer, which we later 
discussed during the interviews. I have also made a textual analysis of  
these two romances focusing on gender. 

  
The results show that the readers not only read romances, but many 
different kinds of  books. They often chose romances when they are tired, 
physically and/or psychologicallly, and want something light to read that 
will cheer them up. Even though they criticise some of the characteristics 
of the typical romance, for example the way the characters are described, 
reading romances most of the time makes them feel relaxed and 
entertained. My conslusion is that, for this group of readers, reading 
romances is a "safe" read that does not challenge them or require that very 
much concentration. This is in contrast to when they read what they call 
"deeper books", in order to get different perspectives and new knowledge. 

 
Nyckelord:  Läsvanor 

Böcker och läsning 
Populärlitteratur 
Litteraturreception  
Genusaspekter 
Kärleksromaner  
Romantiklitteratur 
FLN-romaner 

 

 



 3 

Innehållsförteckning 
 

Förord................................................................................................................ 4 

Inledning ........................................................................................................... 4 
Introduktion ..................................................................................................................................4 

Syfte och frågeställningar...............................................................................................................5 

Bakgrund........................................................................................................... 6 
Den samtida romantiklitteraturen - en introduktion................................ ................................ ......6 

Två litteraturexempel - kort presentation................................ ................................ ......................8 

Metod................................................................................................................. 9 
Metod vid läsarundersökning.........................................................................................................9 

Metod vid textanalys ur genusperspektiv .....................................................................................12 

Teoretiskt ramverk ........................................................................................... 13 

Tidigare forskning och annan litteratur............................................................ 16 

Resultatredovisning.......................................................................................... 19 
Analys av de två litteraturexemplen.............................................................................................19 

Beskrivning av läsart ...................................................................................................................29 

Sammanfattning av läsart ................................ ................................ ................................ ............47 

Analys och diskussion ...................................................................................... 50 
Genus i de två litteraturexemplen.............................................................................................53 

Slutsatser ......................................................................................................... 57 

Sammanfattning............................................................................................... 59 

Käll- och litteraturförteckning .......................................................................... 60 
Otryckt material ..........................................................................................................................60 

Tryckt material ................................ ................................ ................................ ............................61 
Bilaga nr. 1 Frågeformulär.......................................................................................................62 



 4 

Förord 
 
Den här uppsatsen påbörjades 1999 av Maria Karlsson, AnnCharlotte Jansson och Martina 
Sjölund. Tanken var att Jansson skulle göra en receptionsteoretisk undersökning, Sjölund skulle 
rikta in sig på bibliotekens förhållande till romantikböcker, och jag själv skulle anlägga ett 
genusperspektiv på texterna, genren, samt informanternas inställning till genus i texterna. Så 
småningom fattade vi det gemensamma beslutet att skriva två separata uppsatser varav det här är 
den ena. Därmed gjordes en del förändringar i syfte, frågeställningar, disposition etc. Det material 
som används i uppsatsen är insamlat av Jansson och uppsatsförfattaren. Vi har varit överens om 
uppdelningen av materialet och jag har tillåtelse av Jansson och Sjölund att använda hela det 
insamlade materialet.  

Inledning 

Introduktion 
En av litteraturens klassiker är romanen Madame Bovary av Gustave Flaubert (utg.1857). Den 
utspelar sig i en fransk småstad i mitten av 1800-talet och i centrum står Emma Bovary, en 
kvinna som anses ha "förläst" sig på kärleksromaner. Hon är gift och hemmafru. Varken hennes 
man eller deras umgängeskrets förmår leva upp till de romantiska drömmar / illusioner hon fått 
om livet och kärleken genom alla de romaner hon läst. Så småningom skaffar hon sig först en och 
sedan en till älskare i tron om att hon funnit den äkta kärleken. Det visar sig dock vara fel, 
illusionen brister och hon tar slutligen sitt liv med arsenik. Det finns olika sätt att tolka Madame 
Bovary på. Ett sätt som Ingemar Algulin & Bernt Olsson nämner i Litteraturens historia i världen 
är: "...som en moralitet om förljugenhetens demoraliserande inverkan på individen." (1990, s. 
354) Den "förljugenhet" som de anspelar på är alltså fiktionen, skönlitteraturen, de romaner 
Emma Bovary hängett sig åt. Emma Bovary är inte ensam om att få symbolisera romantikens 
fördärvlighet. Några svenska motsvarigheter inom litteraturen är Victoria Benedictssons Fru 
Marianne (utg.1887) och Emilie Flygare-Carléns Blenda i Romanhjeltinnan (utg.1849).     
 
Dessa romaner utkom i mitten på 1800-talet och den litterära kontexten är den borgerliga 
romanen, som växte fram under 1700- och 1800-talen, vilket Lisbeth Larsson beskriver i En 
annan historia (1989, s. 7). Romanerna skrevs ofta av kvinnor, handlade om kvinnor och lästes 
av kvinnor. Enligt vad Anders Öhman skriver i boken Populärlitteratur, så är 1850-talet en 
period då det finns ett behov av att skapa en skillnad mellan olika slags böcker; att kategorisera 
dem som hög eller låg litteratur. Innan kunde även väletablerade författare skriva och läsa 
spännings- och underhållningslitteratur (2002, s. 10). Marianne Lilliequist skriver i boken Våp, 
bitchor och moderliga män att: "1800-talets intellektuella ondgjorde sig över kvinnors skadliga 
romanläsande med ordval som kan kännas igen i den nutida retoriken kring såpopernas, 
romantikböckernas och veckotidningarnas skadeverkningar; romanläsandet passiviserade kvinnor 
och innebar en osund stimulering av deras fantasi (2000, s. 53). Några av dagens motsvarigheter 
inom romantikboksgenren är de så kallade "tantsnusk"-romanerna eller FLN-litteraturen1. Under 
1990-talet har även en ny subgenre utkristalliserat sig; nutidsromantiken, som gränsar till det 
litterärt accepterade. I ett vidare perspektiv hör de till en litteraturkategori som bland annat kallas 

                                                                 
1 FLN står  för antingen Flärd, Lidelse, Njutning eller Flärd, Lyx, Njutning. Bakgrunden till uttrycket beskrivs i 
kapitlet Den samtida romantiklitteraturen -en introduktion.  
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populärlitteratur och triviallitteratur.  
 
Samtidigt som dessa genrer läses av en stor publik så finns det ett utbrett förakt för dem hos 
litteraturvetare, -kritiker och -förmedlare. FLN-litteratur var länge bannlyst på biblioteken, den 
recenseras ytterst sällan och omnämns knappt i litteraturhistoriska verk där originalitetsestetiken 
härskar (Öhman 2002, s. 188f).  
 
Min egen relation till genren är inte helt oproblematisk. Den här typen av litteratur har ofta 
kritiserats för sin kvinnosyn, för att de relationer mellan kvinnor och män som skildras är 
ojämlika och för att böckerna konserverar traditionella könsroller. Det är också tankar som jag 
själv har haft vid läsning av dem. Under arbetet med den här uppsatsen har jag därför flera gånger 
ifrågasatt min egen position som forskare. Å ena sidan drivs jag av en vilja att upprätta 
romantikböckerna, att visa på att de blivit orättvist behandlade inom "den litterära världen", å 
andra sidan är jag inte särskilt förtjust i att läsa dem och känner mig ofta upprörd, irriterad eller 
full i skratt, efteråt. Som forskare behöver man naturligtvis inte alltid tycka om det man 
undersöker, man förväntas ändå ha en vetenskaplig distans och objektivitet som gör att det 
resultat man kommer fram till speglar någon slags sanning och inte endast är subjek tivt tyckande. 
Det viktigaste anser jag vara en medvetenhet om mina egna värderingar och vilka effekter de kan 
få, samt en öppenhet och tolerans gentemot andras värderingar. Under tiden som jag har arbetat 
med uppsatsen har jag hela tiden känt en oerhörd respekt och ödmjukhet inför deltagarna i den 
här undersökningen.  
 
Genus är inte bara relevant när det gäller texterna i sig, utan även när det gäller synen på dessa 
böcker i stort. Uttryck som "tantsnusk" fick mig att börja fundera över vilken betydelse det har att 
romantikböcker främst läses av kvinnor. "Snusk" relaterar till de många kärleks- och 
sexskildringarna i böckerna och är starkt värdeladdat. Hela uttrycket speglar förakt, nedvärdering 
och ironi. Några liknande motsvarigheter för traditionellt sett manliga genrer som deckare och 
thrillers finns inte. En undran som jag har är därmed om romantikboksgenren har lägre status än 
andra populärlitterära genrer på grund av att den betraktas som kvinnolitteratur, samt om 
kopplingen sex/kärlek - kvinna är en av orsakerna till att böckerna blivit så uppmärksammade 
och skapat debatter.  
 
Dessa olika frågor, funderingar och utgångspunkter har så småningom lett fram till det syfte och 
de frågeställningar som presenteras i nästa avsnitt. 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka dels romantiklitteratur ur ett genusperspektiv, dels hur läsare av 
romantiklitteratur ser på denna genrelitteratur och sin läsning av den, samt hur dessa läsare 
värderar denna litteratur i förhållande till annan litteratur. 
 
Frågeställningar är: 
 
Hur kan romantiklitteratur analyseras och beskrivas utifrån ett genusperspektiv? 
 
Hur tolkar och analyserar läsare av romantiklitteratur gestaltningen av genus inom denna genre 
och hur förhå ller de sig till den gestaltningen? 
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Vilka funktioner anser läsare av romantiklitteratur att läsningen av denna genre fyller för dem 
och skiljer sig dessa funktioner från läsningen av andra genrer? 
 
Hur värderar läsare av romantiklitteratur denna genre i förhållande till andra genrer och vilka 
kriterier har relevans när de värderar litteratur? 
 
För att besvara den första frågeställningen kommer en textanalys att göras av två 
litteraturexempel inom romantikboksgenren.  

Bakgrund 

Den samtida romantiklitteraturen - en introduktion 
 
Inom romantiklitteraturen så har jag valt att uppmärksamma två olika subgenrer, FLN - litteratur 
och nutidsromantisk litteratur. FLN-litteraturen förknippas ofta med 1980-talet, då den hade sitt 
uppsving. Ordet "tantsnusk", som är en annan beteckning på samma typ av litteratur, tros ha 
myntats av Jan Myrdal och syftade ursprungligen på en viss typ av ungdomslitteratur. Så 
småningom kom det att gälla speciella kärleksromaner för vuxna (Larsson 1989, s.42). Några av 
de författare som skriver FLN- litteratur är Jackie Collins, Sidney Sheldon, Judith Krantz och 
Shirley Conran. Mellan dessa författare finns det dock stora variationer. Hos Jackie Collins är 
språket ofta grovt och vulgärt. Kärleken har ersatts av sex och ofta kopplas sex och våld samman. 
Även hos Sidney Sheldon förekommer många våldsinslag, vilket är relaterat till att hans böcker 
gränsar till thrillergenren. Judith Krantz och Shirley Conrans böcker är mer utpräglat romantiska 
sagor (Lundqvist, Ulla 1991, s. 76ff).   
 
Den nutidsromantiska litteraturen har uppmärksammats först på 1990-talet, men flera av de 
böcker som ges ut idag är skrivna redan på 1970-talet. De kännetecknas, enligt litteraturforskaren 
Maria Ehrenberg, av idén om ett mikrokosmos: "...att spegla den stora världen genom att skildra 
den lilla världens alla nyanser." (Ehrenberg 1999, s.15) Miljön är ofta brittisk och lantlig. Ett 
undantag är LaVyrle Spencers böcker som utspelar sig i USA, dock i småstäder och på 
landsbygden. Några andra nutidsromantiska författare är Rosamunde Pilcher, Maeve Binchy och 
Mary Wesley.   
 
Ulla Lundqvist visar på att FLN-böckerna är uppbyggda efter ett sagomönster där några 
återkommande teman är: dualismen, den påpassliga slumpen, och de utvalda. Dualismen 
kännetecknas ofta av en kamp mellan det onda och det goda; mellan häxor, troll, jättar på ena 
sidan och prinsessor, riddare och vallpojkar på den andra sidan. Till detta mönster hör också 
behovet av hämnd och/eller upprättelse (1991, s. 146f). I FLN-litteraturen är dessa sagofigurer 
förklädda i verkliga gestalter. 
 
Den magi och de övernaturliga fenomen som finns i sagan har i populärromanen ersatts av "den 
påpassliga slumpen", med vilket avses de många tillfälligheter som för berättelsen vidare och 
bygger upp spänningen. När huvudpersonen är i fara dyker (nästan) alltid en räddare upp av en 
tillfällighet och i sista stund (Lundqvist 1991, s. 146f).. 
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"Störst, bäst och vackrast" är epitet som man skulle kunna använda på personerna i FLN-
romanerna. De är "de utvalda", de som ska förändra världen, de som har alla möjligheterna. När 
det gäller kvinnorna tar det ofta ett tag innan de blommar ut. De växer upp som fula ankungar, 
men börjar sedan förändras i tonåren och blir de vackraste. Ett exempel är den femtonåriga 
Catherine i Sidney Sheldons bok På andra sidan midnatt. Trots att hon just genomgått sin 
förvandling från ful ankunge till ung skönhet är det inte nog. Hon längtar efter något mer, något 
som inte har med hennes sexualitet att göra:   
 

Det var en våldsam och brinnande önskan att bli erkänd, att bli något mer än alla dessa miljoner jordbundna 
människor, så att alla skulle veta vem hon var, så att de, när hon gick förbi, skulle säga: "Där går Catherine 
Alexander den stora...." Den stora vad? Det var problemet. Hon visste inte vad hon önskade, endast att hon 
önskade det desperat. (Sheldon 1989, s. 24)  

 
Det är också dessa superlativ som är personernas kapital, deras väg till framgång. Även om 
kvinnorna i FLN-böckerna beskrivs som starka och självständiga yrkeskvinnor, så är målet ändå 
den rätte, Mannen, som ska skänka dem lyckan (Lundqvist 1991, s. 148; Fahlgren 1995, s. 278). 
Trots att Leslie i En kvinnas plan är en framgångsrik yrkeskvinna så är det först när hon möter 
Oliver som hon får uppleva den verkliga lyckan. I motsats till Emma Bovary finner hon att 
verkligheten överträffar fiktionen:  
 

Leslie hade läst kärleksromaner och hört kärlekssånger, men inget hade förberett henne på den otroliga 
verkligheten. Hon hade alltid tyckt att romantiska sånger var sentimentalt trams, önskedrömmar. Nu visste 
hon bättre. Hon kunde inte säga det tillräckligt många gånger. Världen verkade plötsligt ljusare och 
vackrare. Allt var förtrollat, och trollkarlen var Oliver Russell. (Sheldon 1997, s.21f)  

 
Margareta Fahlgren karakteriserar FLN-romanerna som superrealistiska verk, där 
huvudpersonerna är "superkvinnor". Dessa kvinnliga fantomer är inte verkliga, men däremot rör 
de sig i verkliga miljöer som beskrivs trovärdigt. Centralt är drömmen om framgång (1995, s. 
279f). En skillnad mellan FLN- litteraturen och nutidsromantiken är att FLN-hjälten/hjältinnan 
kan vara en uppkomling, som börjat med ett par tomma händer och sedan jobbat sig upp. I 
nutidsromantiken är det viktigt att ha ett "fint" ursprung, som inte nödvändigtvis innebär 
rikedom. Uppkomlingar förväntas vilja vidare och använda sig av människorna i sin omgivning 
för att nå sina nya mål (Ehrenberg 1999, s. 121). 
 
En annan skillnad mellan FLN-litteraturen och nutidsromantiken är personskildringen. I FLN-
böckerna är skönhet lika med godhet och framgång. I de nutidsromantiska böckerna tillåts lite 
övervikt och diverse skavanker (Ehrenberg 1999, s. 125). I Snäcksamlarna (1987) av Rosamunde 
Pilcher är de två systrarna Nancy och Olivia exempel på detta. Som barn var Nancy den söta; 
blond, blåögd och klädd i vackra kläder. Som vuxen, gift och hemmafru är hon "...tjockare än 
någonsin i sin ljungfärgade lammullströja och matchande kjol och pälshatten ton i ton med de 
livlösa blonda lockarna..." (Pilcher 1987, s.33) Systern Olivia har genomgått en motsatt 
förändring. I sin ungdom var hon pinsamt lång, tanig, plattbröstad och glasögonprydd. Som 
vuxen kvinna har hon inte bara framgång i sitt yrke som chefredaktör för en veckotidning, utan är 
även populär hos männen. Trots det är hon inte vacker på samma sätt som FLN-hjältinnorna, 
även om skönheten har betydelse:  
 

Hennes utseende i dag var lika originellt som någonsin. Fult rent av, men nästan skrämmande elegant. /.../ 
Nancy var inte dum. När hon gick bakom Olivia tvärs igenom den fullsatta restaurangen bort till deras bord, 
hade hon känt vibrationerna av manligt intresse, sett de diskreta blickarna och huvudena som vändes och 
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vetat att de inte hade vänt sig om efter lilla söta henne, utan efter Olivia.  (Pilcher 1987, s. 35f) 

 

Två litteraturexempel - kort presentation 
 
Innan intervjuerna läste informanterna två litteraturexempel inom romantikboksgenren; En 
kvinnas plan av Sidney Sheldon och När ljungen blommar av Rosamunde Pilcher. En kvinnas 
plan kan karakteriseras som FLN - litteratur, även om den har starka inslag av thriller/deckare, 
medan När ljungen blommar är en nutidsromantisk bok. De två böckerna diskuterades sedan 
under intervjuerna och det är också dessa två böcker som har analyserats utifrån ett 
genusperspektiv.  
 
Den amerikanske författaren Sidney Sheldon (1917 -    ) debuterade som romanförfattare 1969 
med Våldets ansikte. Sitt kommersiella genombrott fick han 1977 med sin fjärde roman 
Blodsband. Innan han började skriva romaner var han bland annat verksam som pjäs-
/manusförfattare på Broadway och i Hollywood (ALEX, 2004).  
 
En kvinnas plan (förkortad EKP) utspelar sig till största delen i USA i modern tid, under 1990-
talet. Huvudpersoner är Leslie Stewart, Oliver Russell och Dana Evans. Boken inleds med att 
Leslie precis har träffat den man som hon ska/vill gifta sig med, nämligen Oliver. Oliver 
kandiderar till guvernör och Leslie, som är PR-ansvarig på en reklambyrå, har fått i uppdrag att 
hålla i hans kampanj. Det är så de lär känna varandra. Så småningom inleder de ett förhållande, 
Oliver friar och de ska gifta sig. Men planerna går i stöpet då Oliver återförenas med sin före 
detta flickvän, Jan, vars far senator Todd Davis tidigare varit Olivers mentor. Återföreningen är 
iscensatt av denne Todd Davis som vill att Oliver ska väljas till guvernör, samt vara hans svärson, 
för att därigenom kunna använda honom som ett redskap för att bevaka sina ekonomiska 
intressen. Oliver och Jan gifter sig och Olive r väljs först till guvernör och så småningom genom 
svärfaderns omsorger till president i USA.    
 
Leslie, som nästan överges vid altaret, tar illa vid sig av sveket och börjar utforma en plan för att 
hämnas på Oliver. Den går i stort ut på att använda sig av media för att skada Oliver och hennes 
första steg är att gifta sig med en äldre, sjuklig man som äger ett tidningsbolag. När han dör tar 
hon över det, köper upp nya tidningar och bygger upp ett mediaimperium.  
 
Dana Evans är en ung journalist, som efter att ha arbetat sig upp blir utrikeskorrespondent i 
Sarajevo under pågående krig. Hon lyckas bland annat rädda ett antal föräldralösa barn genom att 
föra ut dem ur landet. När hon återvänder till USA är hon psykiskt skadad av krigsupplevelserna, 
men kommer genom basebollstjärnan Jeff Connors igenom sina trauman och de blir ett par. Hon 
beslutar sig även för att adoptera ett av de jugoslaviska barnen som hon räddat ur kriget, pojken 
Kemal.  
 
Återkommande i boken är de mystiska dödsfall som inträffar bland kvinnor i Olivers närhet, vilka 
dör av överdoser av flytande ecstacy. Boken är uppbyggd så att man ska tro att Oliver är den som 
ger denna drog, vilken sägs höja sexlusten, till kvinnorna. Han är notoriskt otrogen mot sin fru 
och beskrivs som omättlig när de t gäller lusten till kvinnor. I slutändan visar det sig att den 
skyldige är Olivers rådgivare, Peter Tager, som genomgående beskrivits av författaren som en 
familjekär, kyrklig och rättfärdig man. Det visar sig att även han har en ovanligt stark sexualdrift 
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och att han haft förhållanden med en mängd olika kvinnor.  
 
En oväntad vändning sker alltså på slutet i boken och Dana Evans är en av dem som är med och 
nystar upp mord- (eller dråp-) härvan. Leslie, som är besatt av att hämnas på Oliver, försöker 
använda sig av morden för att sätta dit honom. Eftersom han är oskyldig misslyckas hon och 
hämnden uteblir. Oliver, som plötsligt får upp ögonen för sin fru Jan, bestämmer sig för att inte 
vara otrogen mer och så lever de lyckliga i alla sina dagar...? 
 
En kvinnas plan är ingen typisk FLN-bok även om en del karakteristiska element återfinns. Det 
som särskiljer den är spänningsmomenten och den deckarliknande intrigen med de mystiska 
dödsfallen. Den stereotypa personbeskrivningen, de glamourösa miljöerna och de romantiska 
avsnitten gör ändå att man kan beteckna den som FLN. 
 
Om En kvinnas plan utspelar sig på världshändelsernas arena, i ett makrokosmos, så skildrar När 
ljungen blommar (förkortad NLB) ett mikrokosmos, även om personerna färdas över stora 
geografiska avstånd. Huvudperson är Jane, tjugoett år gammal, som bor med sin far i Kalifornien 
i USA. Hennes far, som är berömd författare, behöver henne för att tas om hand av. Det är 
anledningen till att hon inte återvänder till det älskade släktgodset i Skottland där hennes mormor 
bor. Inte ens när David Stewart, mormoderns advokat, besöker Jane i USA en sen kväll för att 
försöka övertala henne att åka till Skottland på besök ger hon vika. Morgonen därpå händer dock 
något som får henne att ändra sig. Fadern återvänder från Los Angeles med en kvinna som han 
tidigare haft en lös förbindelse med. Nu är tanken att hon ska bosätta sig tillsammans med dem. 
Jane bestämmer sig då i all hast för att följa med David till Skottland.  
 
Väl där återser hon sin mormor och släktgodset Elvie, som båda är sig lika. Hon möter även sin 
kusin Sinclair, som hon vuxit upp tillsammans med. Det visar sig att Sinclair är skuldsatt och i 
desperat behov av pengar. Eftersom mormodern har bestämt sig för att testamentera Elvie till 
Jane friar han till henne för att därigenom komma åt godset och genom en försäljning frigöra 
pengar. Jane säger nej till frieriet. Strax efteråt får Sinclair veta att hans gravida "flickvän" Tessa 
tagit livet av sig efter att han brutit med henne. Berusad och chockad kör han sedan ihjäl sig. 
David friar till Jane och hon säger ja.  
 
Rosamunde Pilcher (1924 -    ) är brittiska och debuterade som 18-åring med en novell i en 
damtidning. 1949 utgavs hennes första roman Halfway to the Moon (under pseudonymen Jane 
Fraser). Utgivare var massmarknadsförlaget Mills & Boons, för vilka hon även skrivit noveller. 
Totalt har hon gett ut ett trettiotal romaner, genombrottet kom med Snäcksamlarna (1987), samt 
September (1990). (ALEX, 2004) 
 

Metod  
 

Metod vid läsarundersökning 
 
Materialet till den läsarinriktade delen av uppsatsen är insamlat med en kvalitativ metod och 
består av sju djupintervjuer gjorda vintern 1999/2000. Enligt vad Idar Magne Holme & Bernt 
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Krohn Solvang skriver i boken Forskningsmetodik ger en kvalitativ metod en mer nära relation 
till studieobjektet än en kvantitativ metod. När man som forskare använder sig av en kvalitativ 
metod försöker man se på saker inifrån, ur det undersöktas synvinke l för att därigenom få djup 
och fullständighet i bilden av det undersökta (1997, s. 92). Det är också viktigt att hela tiden 
växla mellan detta inre perspektiv, vilket skapar en förståelse, och ett yttre perspektiv genom 
vilket man kan förklara det undersökta (Holme & Solvang 1997, s. 93). En kvalitativ metod 
motsvarar den här uppsatsens syfte att undersöka läsarnas syn på och värdering av 
romantiklitteratur, samt deras läsning av den. 
 
Vid utformningen av frågeformuläret (se bilaga) har Aidan Chambers tankar om att skapa samtal 
istället för intervjuer, vilka han ger uttryck för i boken Om böcker, varit inspirerande. Det handlar 
bland annat om att undvika att inleda en fråga med: Varför, utan istället kanske säga: Berätta för 
mig om...På det sättet undviks en känsla av utfrågning och det ger en vink om att det handlar om 
ett samarbete, ett samtal mellan intervjuare och informant (1987, s. 158f). Ambitionen har varit 
att denna samtalskänsla ska finnas kvar vid redovisningen av materialet. Istället för att plocka ut 
vissa korta citat har jag velat visa på hur resonemangen föds fram i samspelet mellan intervjuare 
och informant. 
 
Det frågeformulär som användes som mall vid intervjuerna har varit styrande i olika grad 
beroende på intervjuare och informant. Informanterna har ibland kommit att tala om vissa saker 
tidigare i intervjun än vi hade tänkt och då har det känts viktigt att bejaka det. Några informanter 
hade också svårt att erinra sig de olika karaktärerna i böckerna och då kändes det inte 
meningsfullt att fråga vidare om dem. Det viktigaste har varit att få fram det kärnfulla i 
informanternas läsart och det som av dem själva anses väsentligt.  
 
Det främsta kriteriet vid urvalet av informanter var att de skulle vara läsare av romantiklitteratur. 
Beträffande andra kriterier som kön, yrke och ålder var en viss variation att föredra eftersom det 
skapar en mer nyanserad bild av det som undersöks, vilket är önskvärt när man använder sig av 
en kvalitativ metod (Holme & Solvang 1997, s. 94). Den slutliga gruppen informanter kom att 
bestå av fyra kvinnor i åldrarna mellan tjugo och trettio år, en man i trettioårsåldern, en kvinna 
och en man i sextioårsåldern. En av de yngre kvinnorna är studerande och den äldre mannen är 
pensionär. De övriga informanterna är yrkesarbetande.   
 
Kontakten med de två äldre informanterna initierades dels genom personalen på ett bibliotek, dels 
genom en bokklubb i en bokhandel. De övriga fem informanterna var sedan tidigare bekanta till 
AnnCharlotte Jansson, som nämns i förordet.  
 
Innan intervjuerna genomfördes fick informanterna läsa två böcker, varav den ena kan betecknas 
som en FLN - bok och den andra som en nutidsromantisk bok. De två böckerna är En kvinnas 
plan av Sidney Sheldon (1999) och När ljungen blommar av Rosamunde Pilcher (1999). Vid 
intervjuerna diskuterades sedan böckerna utifrån ett bestämt formulär. Den analys som 
uppsatsförfattaren har gjort av dessa två romaner har fungerat som grund för diskussion och 
värdering beträffande gestaltningen av genus i dessa två böcker. Maria Ulfgard har i sin 
avhandling För att bli kvinna och av lust (2002) undersökt tonårsflickors läsning. Beträffande de 
analyser som hon har gjort av de i avhandlingen diskuterade romanerna, menar hon att det är 
viktigt att texterna redovisas och ställs under diskussion, eftersom meningen i en text skapas i 
mötet mellan läsaren och texten, i den transaktion som sker. Hon poängterar dock att hennes 
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analyser inte har någon normativ funktion (Ulfgard 2002, s. 25f). Det gäller även för 
romananalyserna i den här uppsatsen.  
 
De två intervjuerna med de äldre informanterna genomfördes av uppsatsförfattaren och de 
resterande fem intervjuerna genomfördes av tidigare nämnda AnnCharlotte Jansson. Samtliga 
intervjuer spelades in på band och transkriberades därefter av intervjuaren. De intervjuer som 
genomfördes av AnneCharlotte Jansson har jag endast tagit del av utskriften av, inte 
bandinspelningen. Namn och vissa uppgifter är ändrade för att säkra anonymitet. 
 
Min uppfattning är att det finns både för- och nackdelar med att intervjuerna har genomförts av 
två olika personer. En nackdel är att jag som uppsatsförfattare saknar den situationella 
upplevelsen av de intervjuer som jag ej genomfört själv. Jag saknar tonfall, gester, miner och den 
sociala kontexten. Jag har inte själv varit en del av intervjuareffekten, utan tar del av 
informationen senare, och har därför svårt att vara helt medveten om vilken påverkan det handlar 
om (Kylén 1994, s. 44). En fördel är att det sagda, själva orden, framträder tydligare. Orden, 
texten som intervjun blir efter att den transkriberats, står för sig själv. Det finns inga förvillande 
minnen av hur det var vid intervjun, hur jag upplevde informanten och intervjusituationen 
(Holme & Solvang 1997, s. 94). 
 
Att intervjuaren var bekant med informanterna sedan tidigare gjorde att intervjuerna blev 
öppenhjärtiga, men även att vissa förutfattade meningar fanns. Det märks tydligt i en av 
intervjuerna där informanten berättar att hon har påverkats både i läsningen av de två 
litteraturexemplen och under intervjun av att hon trodde att intervjuaren tyckte att de böcker som 
diskuterades var dåliga böcker. Ett tecken på den öppenhjärtighet som rådde är att informanten 
berättade det och det visar också på vilka fördomar som kan finnas om litterära genrer. Det är 
ändå en del av interjuareffekten att hon så tydligt var inställd på att den ena av de två böckerna 
var en dålig bok (en sådan som hon brukar läsa), och den andra var en bra, kvalitativ bok. Här har 
hennes bekantskap med intervjuaren och vetskap om hennes personliga läsvanor betydelse. 
 
En risk med att intervjua bekanta är att information tas för given. Informanten förväntar sig att 
intervjuaren redan vet vissa saker och därför tas dessa inte upp under intervjun (Thomsson 2002, 
s. 128). Det har inte upplevts som ett problem under arbetet med den här uppsatsen, även om det 
inte går att bortse från att informanterna kan ha gjort en sådan sållning av information under 
intervjun. 
 
När intervjuaren och informanten inte är bekanta med varandra innan intervjun krävs i stället en 
kontaktetablering. Vid de två intervjuerna med de äldre informanterna Agneta och Sven upplevde 
jag det som att denna etablering fungerade på olika sätt. Vid intervjun med Agneta etablerades 
snabbt en bra kontakt och intervjun präglades av öppenhet och tillit. Det kan ha varit av betydelse 
att vi båda var kvinnor eftersom Agneta under intervjun pratade mycket om kvinnors erfarenheter 
och situation, både inom litteraturen och i det verkliga livet. Vid intervjun med Sven var det 
svårare att etablera kontakt, kanske för att vi var olika både beträffande kön, ålder och lokal 
förankring. Efter intervjun nämnde han även att han tyckte det var svårt att bli intervjuad 
eftersom vi inte kände varandra sedan tidigare. Intervjun blev också kortare än de ö vriga, men det 
kändes ändå som att det väsentliga i hans läsning och de funktioner olika böcker fyller för honom 
blev tydliggjorda. 
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Metod vid textanalys ur genusperspektiv  
 
Beträffande analysen av de två litteraturexemplen har jag skapat en egen textanalysmodell. 
Utgångspunkten har varit Pil Dahlerups bidrag Metoder för kvinnotextforskning  i antologin 
Textanalys från könsrollssynpunkt (1976, s. 164 - 185), samt artikeln Genussystemet: reflexioner 
kring kvinnors sociala underordning av Yvonne Hirdman i Kvinnovetenskaplig tidskrift 
(1988:3).  
  
Analysen är uppdelad i tre olika plan: beskrivningsplan, handlingsplan och tematiskt plan. I 
beskrivningsplanet redogörs för genussystemet i böckerna och då utgår jag från Hirdmans teorier 
om de två logikerna dikotomi och hierarki, samt deras gestaltningsarenor: egenskaper, platser och 
sysslor. De frågor som har ställts till texten är då beträffande: 
 

• Egenskaper; Hur beskrivs kvinnorna/männen? Vilka egenskaper tillskrivs dem/vilka 
adjektiv används? Beskrivs personerna utifrån utseende eller karaktärsdrag? Vilka 
egenskaper framställs som positiva respektive negativa och varierar detta beroende på 
om personen är en kvinna eller man?  

• Sysslor; Vad gör personerna? Vad har de för yrken, fritidsintressen, hobbys? Vad 
ägnar de sin tid åt och ses detta som positivt eller negativt? Vad anses 
normalt/onormalt? 

• Platser; Var befinner sig personerna och varför är de där? Ses det som 
positivt/negativt, normalt/onormalt?  

 
I handlingsplanet och det tematiska planet utgår jag från några av de analysredskap som Dahlerup 
beskriver (1976, s.170f). När det gäller den narrativa analysen, som utspelar sig på 
handlingsplanet, kan man urskilja tre olika relationer; projektrelationen, konfliktrelationen och 
kommunikationsrelationen.   
 
Beträffande projektrelationen utgår man från att det finns en person som är handlingens subjekt. 
Denna person har en önskan om att få eller bli något och detta är handlingens objekt, vilket kan 
vara både konkret och abstrakt. Att nå detta objekt, detta mål, kallas för subjektets projekt. I 
konfliktrelationen undersöker man om subjektets strävan, dess projekt, motarbetas eller främjas 
av någon eller något. I kommunikationsrelationen slutligen så undersöker man om subjektets 
projekt lyckas eller misslyckas. Om det lyckas så finns det ofta en hjälpare/givare som ger det 
önskade objektet till mottagaren. Sammanfattningsvis kan man säga att det man betraktar är: vem 
är huvudperson i boken, vilka mål har den personen och vad/vem främjar respektive hindrar 
personen från att nå dessa mål, samt lyckas eller misslyckas personen att nå sina mål och om den 
lyckas, vem hjälper till att ordna det? 
 
I det tematiska planet kommer jag att försöka finna det eller de grundläggande motsättningspar 
som utmärker betydelsens grundstruktur. Det som avses är då att det bakom de yttre handlingarna 
i texten finns en struktur, teman, som bär texten.    
  
Slutligen kommer jag att göra en sammanfattning i vilken de olika planen förs samman, samt 
göra jämförelser mellan de två böckerna. 
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Teoretiskt ramverk 
 
Den teoretiska bakgrunden till den här uppsatsen är litteratursociologisk med genusperspektiv. 
 
Grundläggande för min syn på läsning och läsare är det teoretiska perspektiv som reader-
responsekritikern M.L. Rosenblatt ger uttryck för i boken Litteraturläsning som utforskning och 
upptäcksresa ([1938] 2002). Rosenblatt använder sig av begreppet transaktion för att beskriva det 
som sker i mötet mellan en läsare och en text. Den mening som finns i en text är latent och blir 
till vid läsningen av texten i relation till läsaren:  
 

Det finns inget som heter en allmän läsare eller ett allmänt litterärt verk; det finns bara de potentiella 
miljonerna enskilda läsare av de potentiella miljonerna enskilda verk...Det litterära verket existerar i det 
levande kretslopp som upprättas mellan läsare och text: läsaren ingjuter intellektuell och emotionell mening 
i mönstret av verbala symboler, och dessa symboler kanaliserar hans tankar och känslor. Fram ur denna 
komplexa process träder en mer eller mindre organiserad upplevelse i fantasin. När läsaren hänvisar till en 
dikt...syftar han på en sådan upplevelse i relation till en text. (2002, s. 35) 

 
Vidare menar hon att all läsning är situerad och beroende av personliga och kontextuella 
förhållanden, som till exempel en särskild stämning för stunden och ett särskilt fysiskt tillstånd 
(Rosenblatt 2002, s. 39). Jag kommer att använda mig av Rosenblatts transaktionsbegrepp, samt 
hennes tankar om den situerade läsningen, i analysen av informanternas läsart. 
 
Rosenblatt är kritisk till populärlitteratur. Hon menar att om läsaren använder litteratur som 
verklighetsflykt ska det inte vara svårare för personen att handskas med verkligheten efteråt och 
"...eskapistisk ´droglitteratur´" menar hon bara leder till ökade krav på flykt (Rosenblatt 2002, s.  
166).  
 
Den amerikanske litteraturforskaren Janice Radway har i sin doktorsavhandling Reading the 
romance (1994) undersökt vilka (positiva) funktioner läsningen av romantikböcker kan ha. 
Hennes informanter består av hemmafruar och deltidsarbetande kvinnor i en amerikansk stad 
kallad "Smithton". De har alla en relation till en lokal bokhandel som säljer romantikböcker och 
det är innehavaren av denna bokhandel som förmedlar kontakten mellan Radway och hennes 
informanter. Radway finner att läsningen av romantikböcker fyller en viktig funktion för 
kvinnorna som avkoppling från hushållsarbete och service gentemot de andra 
familjemedlemmarna. När kvinnorna läser skapar de ett eget rum och det är någonting som de 
gör enbart för sig själva, för sitt eget nöjes skull och för sina egna behov. Läsningen gör att 
kvinnorna får lättare att handskas med sin tillvaro (Radway 1994, s. 61). Någon av informanterna 
har även börjat skriva egna romantikböcker och någon har börjat lönearbeta för att finansiera 
inköpen av romantikböcker.  
 
Radway visar på att hennes informanter har vissa krav på romantikböckerna, till exempel 
beträffande hjältinnans och hjältens karaktärsdrag, och att de läsande kvinnorna ser stora 
kvalitetsskillnader inom genren. De är mycket måna om att romantikböckerna ska ha det rätta 
innehållet, ibland läser de slutet på boken innan de köper den för att veta säkert att den slutar som 
de vill. Det är viktigt för läsarna att de efter att ha läst böckerna känner sig bekräftade i sin roll 
som maka; att de genom läsningen blivit övertygade om att män och äktenskap är bra val för 
kvinnor (Radway 1994, s. 184). Radway påpekar även att resultatet inte är generaliserbart att 
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gälla alla kvinnors läsning av romantikböcker, utan endast representerar den läsart som hennes 
informanter har. Hon uppmanar till att se skillnader mellan kvinnor, till exempel beträffande 
utbildning, klass, bakgrund och olika sociala faktorer (Radway 1994, s. 50). 
 
Radways resultat av undersökningen står delvis i kontrast till den negativa verklighetsflykt som 
Rosenblatt menar att populärlitteratur ger upphov till. Det finns dock vissa slutsatser i Radways 
undersökning som också kan sägas bekräfta Rosenblatts kritik av populärlitteratur. Nämligen det 
att om hemmafruarna enbart läser litteratur som bekräftar att deras roll som hemmafru och mor är 
den enda rätta, så ger det inte inspiration till utbildning och yrkesarbete, vilket i slutändan innebär 
att de även i fortsättningen kommer att vara ekonomiskt beroende av sina män. Det finns dock 
undantag i Radways undersökning där romantiklitteraturen har fungerat som språngbräda för 
lönearbete. Teoretiska likheter i Rosenblatt och Radways böcker är intres set för läsaren och 
läsupplevelsen, vilket även den här uppsatsen fokuserar på. Jag vill också se vilka funktioner 
läsningen av romantiklitteratur har för informanterna i den här uppsatsen. Finns det tecken på den 
negativa läsart som Rosenblatt menar att populärlitteratur ger upphov till eller fyller läsningen 
positiva funktioner liknande de Radways undersökning visar på. 
 
Det genusteoretiska perspektivet i den här uppsatsen är konstruktivistiskt och en genusteoretiker 
som har inspirerat mig är historikern och genusvetaren Yvonne Hirdman. I en artikel i 
Kvinnovetenskaplig tidskrift (1988 nr. 3, s. 49-62) lanserar hon begrepp som genussystem och 
genuskontrakt. När jag använder mig av begreppet genussystem syftar det på de 
genusförhållanden som råder inom det nutida västerländska samhället. Enligt Hirdman 
kännetecknas det nutida västerländska genussystemet av dikotomi och hierarki, det vill säga att 
de två kategorierna man och kvinna fungerar just som två olika kategorier samt att det mellan 
dem råder en hierarki där kategorin man av tradition befinner sig högre upp än kategorin kvinna.  
Dessa två "logiker" är både fysiska och psykiska och strukturerar platser, sysslor och egenskaper 
(1988, s. 51f). I textanalysen kommer jag att använda mig av dessa olika uppdelningar för att 
tydliggöra skillnader i hur männen och kvinnorna gestaltas. Med genuskontrakt avses de 
överenskommelser/normer/föreställningar som finns om hur kvinnor och män ska vara mot 
varandra i privatlivet, i kärleken, på arbetsplatser, i gestalten (hur de ska se ut) etc (Hirdman 
1988, s. 54). Ett exempel inom ramen för ett hushåll kan vara att kvinnor förväntas vara bättre än 
män på matlagning och därför ska ansvara för det, medan männen anses vara bättre på tekniska 
saker och därför förväntas ansvara för det. Dessa olika föreställningar om hur kvinnor och män är 
skapar då en konkret arbetsdelning. 
 
Ett begrepp som genuskontrakt kan vara relevant när det gäller den sociala kontext inom vilken 
läsningen tar plats, samt de funktioner läsning kan ha. Tidigare forskning, bland annat Gunnar 
Hanssons läsarundersökning Inte en dag utan en bok (1988) och Radways undersökning Reading 
the Romance (1995), har visat att många kvinnors läsning är beroende av familjeförhållandena. 
Mödrar med små barn har till exempel svårt att få tid över för läsning och det är först när barnen 
blir större som läsintresset får ta plats. Jag vill gärna se om begreppet genuskontrakt har betydelse 
även för mina informanter och om det finns några skillnader mellan männen och kvinnorna. Det 
är dock en alldeles för liten grupp informanter för att kunna dra några generella slutsatser, vilket 
inte heller är syftet med uppsatsen.  
 
I boken Genus: om det stabilas föränderliga former (2001) fortsätter Hirdman att diskutera och 
uppdatera begreppet genus och betonar den betydelse de kulturella konstruktionerna har för det vi 
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kallar kvinnligt och manligt. Hirdman menar att det finns någonting meningsskapande i själva 
motsatsparen, att de fungerar som varandras orsaker och förklaringar; Vad vore en man om det 
inte fanns en kvinna?  
 

Att dela upp kan vi se som en metod för att få skapa orsak, för att göra förklaringar. Och uppdelningarna, 
kategorierna, förstärks genom att de tilldelas rekvisita, det gör dem mer kontrastfyllda. Det är denna 
rekvisita som ger oss en förståelse av genus som abstraktion; att allt, ifrån egenskaper, platser och sysslor 
och saker, blir bärare av ´genus-essens´…(Hirdman 2001, s. 73)  

 
I den här uppsatsen kommer jag att använda mig av dessa teorier i analysen av 
romantiklitteraturen och de genusgestaltningar som de två litteraturexemplen ger uttryck för.  
 
Etnologen och medieforskaren Marianne Lilliequist har i boken Våp, bitchor och moderliga män 
(2000) undersökt såpoperor och några tittares reception av dem med utgångspunkt i genusteori. 
Hennes inställning till såpoperor ändrades under tiden som hon undersökte dem: "I början 
handlade min inställning till såpan om ett trotsigt försvar av denna så föraktade genre och, inte 
minst, av dess nedvärderade publik. Det som började med ett totalt bejakande, en strävan efter att 
upprätta såpoperan och dess tittarskara, övergick så småningom i avsmak, till och med i en känsla 
av att det egentligen borde vara förbjudet att tuta i unga flickor sån här skadlig smörja." 
(Lilliequist 2000, s. 28) I slutändan intar hon en mer nyanserad hållning, där hon kombinerar 
genusteori, ett ideologikritiskt perspektiv och en förståelse för de människor som tycker om 
såporna. Med utgångspunkt i Judith Butlers 2 kritik av den feministiska värdighetsforskningen, en 
forskning som Butler menar leder till att genuskonstruktionen upprätthålls och reproduceras, 
omvärderar Lilliequist sin syn på och sitt sätt att beskriva genus. Istället för att beskriva kvinnor 
som relationsexperter, definiera såpoperans värden som specifikt kvinnliga och tolka 
såpoperaberättandet som kvinnligt återupprepande, cykliskt, oändligt etc, så uppmärksammar hon 
de tvetydigheter som finns i informanternas berättelser om sitt såpoperatittande. Hon tar även 
med män i undersökningen och intervjuar dem om sitt TV-serietittande. Jag känner igen mig i 
Lilliequists kluvna inställning till sitt studieobjekt, då jag å ena sidan vill upprätta en "föraktad", 
"kvinnlig" genre, å andra sidan är kritisk till de värderingar och genusbilder som förmedlas inom 
genren. Jag vill även försöka undvika att för-tolka vissa företeelser, egenskaper etc. som 
kvinnliga/manliga och istället se skillnader inom de båda kategorierna kvinnor/kvinnligt och 
män/manligt. Det finns också likheter mellan såpoperornas och romantiklitteraturens 
genusgestaltningar och jag har därför använt mig av Lilliequists analyser när jag har granskat de 
två litteraturexemplen i den här uppsatsen. 
 
Thomas Ziehe är professor i pedagogik vid Universitetet i Hannover. Han forskar bland annat om 
ungdom och modernitet. Hans teorier om det moderna är intressanta för den här uppsatsen 
eftersom framförallt FLN - litteraturen har en stark tidsprägel med framträdande drag som 
karriärism, materialism och individualism. Därför kommer jag att ta upp dem i diskussionen av 
Sidney Sheldons roman En kvinnas plan. Jag har tagit del av flera texter av Ziehe, men refererar i 
uppsatsen till boken Kulturanalyser: ungdom, utbildning, modernitet (1989). Några 
begrepp/företeelser som Ziehe diskuterar är visualitet, görbarhet och idealet om ungdomlighet. 
Han menar att i dagens samhälle har det visuella fått ökad betydelse i förhållande till andra 
sinnen och relaterat till detta är den görbarhet som präglar vår attityd till den fysiska kroppen. 
Denna görbarhet handlar om att vi kan skapa oss själva och vårt utseende genom smink, träning, 
                                                                 
2 Butler, Judith, Gender Trouble, 1990 
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plastikoperationer, klädstilar etc. Därmed kontrollerar vi bilden av oss själva i förhållande till de 
andra, de som ser oss. I detta bildfält menar Ziehe att idealet om ungdomlighet är det 
dominerande (Ziehe (1989, s. 24).  

Tidigare forskning och annan litteratur 
 
Den tidigare forskning som refereras till i den här uppsatsen består bland annat av 
läsarundersökningar och text-/medieanalyser. Källorna har sökts tvärvetenskapligt och en del av 
litteraturen har hittats genom andra källors innehållsförteckningar. Sökningar har även gjorts i 
databaser, bibliotekskataloger och på webben. Sökord har varit läsarundersökningar, 
romantiklitteratur (romances), genus, reception (reader response), litteratursociologi. 
 
Två svenska läsarundersökningar jag tagit del av är litteratursociologerna Gunnar Hanssons Inte 
en dag utan en bok  (1988) och Sten Furhammars Varför läser du? (1995). Furhammars 
undersökning ingår i det samnordiska forskningsprojektet SKRIN (Projektet Skriftkultur och 
mediebruk i nordiska familjer). Syftet med projektet är att belysa sociala och psykologiska 
aspekter på skriftliga mediers villkor i de nordiska länderna under senare delen av 1900 - talet.  
Hanssons (1988) undersökning är en kvantitativ studie av läsning av populärlitteratur och 
målsättningen är att "…beskriva populärfiktionsläsningen sådan som den ser ut i en grupp läsares 
erfarenheter och tankar" (Hansson 1988, s. 10). Därmed skiljer sig undersökningen från många 
andra studier av populärlitteratur, vilka oftast utgår från forskarens egen läsning och tolkning av 
texterna. Utifrån det har sedan teorier om texterna och vilka effekter de har på läsare skapats 
(Hansson 1988, s.12, s. 24). Hansson finner att ett tidigt och starkt läsbehov, samt stor och nära 
tillgång till populärfiktion har lett in läsarna till just populärfiktionen (Hansson 1988, s. 72). Han 
finner även att läsningen av populärfiktion både stimulerar och är starkt engagerande, samt att 
den fungerar som ett avkopplande tidsfördriv (Hansson 1988, s. 153, s. 159). Furhammar (1995) 
använder sig av en kvalitativ metod med djupintervjuer. Perspektivet är främst 
personlighetspsykologiskt; det handlar om upplevelser av läsning och vilken roll läsningen spelar 
i det egna livet. Efter att ha analyserat intervjuerna utvecklar Furhammar fyra olika kategorier av 
läsning, eller "…typer av relationer mellan läsare och text" (Furhammar 1995, s. 136). Dessa är 
1. personlig upplevelseläsning, 2. opersonlig upplevelseläsning, 3. personlig instrumentell läsning 
och 4. opersonlig instrumentell läsning. Personlig - opersonlig karakteriserar huruvida läsaren 
drar in sig själv i läsningen: "...till exempel genom att identifiera sig själv med en eller flera av 
personerna i handlingen eller ständigt refererar till sin egen verklighet, eller om man håller sin 
egen personliga verklighet utanför läsningen så att den till exempel blir ren avkoppling eller ren 
information." (Furhammar 1995, s. 135) Upplevelseläsning kontra instrumentell läsning handlar 
om huruvida det finns ett syfte med läsningen som sträcker sig utanför själva lässituationen, till 
exempel att skaffa sig kunskaper eller ökad självinsikt, eller om läsningen endast ska skänka 
upplevelse och förströelse under själva läsakten (Furhammar 1995, s. 135). En av de stora 
förtjänsterna med Furhammars undersökning anser jag vara att den inte kategoriserar "...utbytet 
av läsningen efter valet av texttyp utan efter den funktion som läsningen - oavsett textens art - 
fyller för våra informanter" (Furhammar 1995, s. 136). Det gör att det är informanternas  
upplevelser och den funktion som de menar att läsningen har för dem, som är utgångspunkten för 
undersökningen och resultatet. Därmed inte sagt att det inte finns en koppling mellan läsningens 
funktion och den typ av text som läses, vilket Furhammar också visar (1995, s. 136). Även om 
Varför läser du? är en kvalitativ undersökning så presenteras materialet på ett nä stan kvantitativt 
sätt. Att skapa kategorier och dikotomisera på det sätt som Furhammar gör är effektivt för att få 
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fram ett "vetenskapligt", strukturerat resultat. Man kan säga att själva dikotomin är ett medel, en 
metod, som ordnar verkligheten; en verklighet som ofta visar sig vara betydligt mer komplex och 
föränderlig. Jag upplever det som att Furhammar begränsar sitt material genom att inordna det i 
de fyra olika läskategorierna. Jag kommer att använda mig av hans begrepp för att till en del 
karakterisera mina informanters läsning. Jag vill även visa på den komplexitet och tvetydighet 
som kan finnas i läsningen och kommer därför inte att stanna vid att beteckna läsarten som till 
exempel "personlig upplevelseläsning". Genom citat och olika perspektiv på läsningen hoppas 
jag kunna ge en mer nyanserad bild. 
 
I En annan historia (1989) undersöker litteraturprofessor Lisbeth Larsson svensk veckopress; en 
litteraturtradition som nästan uteslutande har en kvinnlig publik. Liksom många andra kvinnliga 
berättargenrer har den mötts av förakt och ignorans. Larsson gör en genomgång av de olika 
veckotidskrifterna, beskriver och analyserar deras innehåll. En tydlig ambition är att ge en 
alternativ, nyanserad bild av veckopressens innehåll: "...det går en rysning av äckel och 
indignation genom litteraturhistorien. Med uppenbar och stolt avsmak, som vore den svår att över 
huvud taget beröra, håller debattörer och litteraturkritiker med jämna mellanrum fram den 
litteratur som kvinnor helst läser till allmänt fördömande." (Larsson 1989, s. 44) Liksom Radway, 
som hon också refererar till, vill hon visa på de positiva aspekterna av läsningen:  "Mot debattens 
och den vetenskapliga diskussionens unisona litania öven den kvinnliga triviallitteraturens 
negativa effekter avtecknar sig läsarnas positiva biverkningar." (Larsson 1989, s. 254) En nackdel 
som jag ser med Larssons undersökning är att hon saknar empiriska läsare och att hon (bland 
annat på grund av det) förutsätter och beskriver kvinnor som en enhet. Eftersom hennes 
hänvisningar till kvinnor och kvinnliga läsarter inte är kopplade till några konkreta läsare blir det 
generaliserande och genusteoretiskt sett särskiljande. Jag menar att hon därmed bidrar till att 
upprätthålla en dikotomiserande syn på kvinnor/kvinnligt och män/manligt, och vilka 
föreställningar som är kopplade till dessa dikotomier. I den här uppsatsen kommer jag att jämföra 
den så kallade kvinnliga läsart som hon beskriver med de läsarter som mina informanter ger 
uttryck för och se vilka skillnader och likheter som finns.  
 
Litteraturvetaren Margaretha Fahlgren medverkar med en artikel i antologin Brott, kärlek, 
äventyr: texter om populärlitteratur (1995, s. 274 - 283). Med utgångspunkt i 1980-talsromanen 
Lace har hon analyserat FLN litteratur och ger även en tillbakablick på tidigare så kallade 
kvinnliga, populärlitterära genrer. Hon visar på hur de har påverkats och förändrats av den tid och 
det samhälle som de är skrivna i. Fahlgren menar att den skillnad som finns mellan de 
romantikböcker som Radway skriver om och FLN litteraturen, bland annat vad gäller de 
kvinnliga huvudpersonernas karaktär och handlande, gör att läsningen av dessa olika böcker har 
olika funktioner:  
 

"De teorier som Janice A. Radway och Tania Modleski formulerar rörande kvinnliga läsares behov av att 
överskrida en omsorgsroll eller en själviakttagande position, är inte i första hand relevant för romaner av 
typen Lace. Här rör det sig inte primärt om identifikation med figurer, utan om ett temporärt överflyttande 
av det egna jaget till den värld av vällyckade kvinnor som romanen skildrar. /.../ Det är också en ny aspekt i 
1980-talets kvinnliga populärroman att drömmen om framgång står så centralt. Den pekar på en förändring i 
könsrollsmönstren i samhället som visar sig i populärlitteraturen." (Fahlgren 1995, s. 280)  

 
Denna skillnad, som Fahlgren menar finns mellan olika typer av romantikböcker och de 
funktioner läsningen av dem fyller, är relevant när det gäller informanternas läsval och läsart i 
den här uppsatsen eftersom flera av dem läser främst FLN - litteratur, men även andra typer av 
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romantiklitteratur. Det är också viktigt att vara medveten om denna skillnad inom genren 
eftersom jag även kommer att referera till Radways undersökning. 
 
I antologin Brott, kärlek, äventyr (1995 S. 17 - 34) medverkar även litteraturvetaren Ulf Boëthius 
med en artikeln Populärlitteraturen - finns den? Där diskuterar och analyserar han de speciella 
funktioner som läsningen av kategoriböcker har i jämförelse med andra genrer. Han menar att 
förutsägbarheten och stereotyperna i böckerna fyller en viktig funktion som trygghet och 
identitetsskydd för läsarna. Jag finner det intressant att se om dessa slutsatser stämmer även på 
läsarna i den här undersökningen, det vill säga om läsningen av genretrogen litteratur fyller en 
liknande funktion för dem.  
 
Maria Ulfgard, som är lärare och forskare vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds 
universitet, har i sin doktorsavhandling För att bli kvinna och av lust: en studie i tonårsflickors 
läsning (2002), gjort en kvalitativ undersökning av tonårsflickors läsning. Hon har under lång tid 
följt tre olika flickgrupper för vilka den geografiska och sociala kontexten skiljer sig åt. Flickorna 
i den ena gruppen är bosatta i ett villasamhälle i södra Sverige, flickorna i den andra gruppen bor 
i en mångkulturell storstadsförort, flickorna i den tredje gruppen bor i en liten ort i Norrland. 
Varje grupp har fått välja en bok som sin bästa bok, vilken de andra grupperna därefter får läsa 
och diskutera tillsammans med intervjuaren. De böckerna som valdes är Lilla Marie av  Mats 
Wahl, Mannen som kunde tala med hästar av Nicholas Evans och Wild Hearts - ny i stan av 
Cherie Bennett. Ulfgard har dels en receptionsteoretisk utgångspunkt och dels en genusteoretisk. 
Hon vill veta "...hur genus konstrueras i den litteratur som flickorna valt att läsa på sin fritid och 
hur flickorna konstruerar genus vid sin läsning" (Ulfgard 2002, s. 13). Ulfgard ifrågasätter 
kvalitetsbegreppet och ställer frågorna: "Vad är kvalitet och för vem gäller kriteriet? Och vem 
[är; min anm.] det som avgör detta?" (Ulfgard 2002, s. 52) Att en författare är väletablerad och 
prisbelönad behöver inte betyda att allt den skriver är högkvalitativt, liksom det inte går att 
förutsätta att alla böcker från ett visst bokförlag (läs Wahlströms) håller en konstant och låg 
kvalitet (Ulfgard 2002, s. 51). Ulfgards undersökning är relevant för syftet med den här uppsatsen 
eftersom hon ifrågasätter kvalitetsbegreppet och undersöker läsarnas reception och värdering av 
litteratur. En skillnad är åldern på informanterna eftersom läsarna i hennes undersökning är 
tonårsflickor och läsningen kan tänkas fylla delvis andra funktioner än för vuxna läsare, men det 
kan naturligtvis ändå finnas likheter i läsarterna. 
 
De tre följande böckerna har jag använt för att få översikt och kunskap om populärlitteratur och 
romantikboksgenren, samt några av de föreställningar som är kopplade till den typen av litteratur. 
 
I boken Populärlitteratur - de populära genrernas estetik och historia (2002) redogör 
litteraturforskaren Anders Öhman för olika populära genrer och visar på deras historia och 
karakteristik. Han för även en diskussion om fenomenet genre och populärlitteraturens väsen. 
Han menar att en litterär genre är "...den ram som bestämmer vilket ämnesområde en viss bok är 
upptagen med att gestalta. Genren bestämmer också vilka medel och litterära tekniker den har till 
sitt förfogande för att göra detta" (Öhman 2002, s. 20). Han menar att kritiker ofta avfärdar hela 
genren kärleksromaner som dålig kvalitet, på grund av att de är genretrogna och skrivna utifrån 
traditionella former och mönster. Detta i motsats till "...litterära verk som betraktats som ett 
författarsubjekts unika avtryck och individuella särprägel" (Öhman 2002, s. 188). Öhman pekar 
även på att när populärlitteratur debatteras kopplas ofta de så kallade negativa verkningarna av 
läsningen samman med vad som anses vara typiskt kvinnliga egenskaper, som till exempel 
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passivitet och lättja (2002, s. 12). 
 
Litteraturvetaren Ulla Lundqvist har i boken Sagor om sex och skräck - populärromanen än en 
gång (1991) analyserat ett antal populärlitterära romaner, bland annat några FLN- romaner av 
Sidney Sheldon, Shirley Conran, Judith Krantz och Jackie Collins. I slutet av boken ger hon en 
bild av hur debatten kring "tantsnusk"-böckerna har varit, samt för en diskussion kring huruvida 
de bör recenseras, finnas på bibliotek etc. Lundqvist har gjort sitt urval av romaner hon analyserar 
utifrån en tio-i-topp lista tillkommen genom en enkätundersökning om tonåringars favoritböcker. 
I övrigt finns inga läsare med i hennes undersökning, utan analyserna utgår från hennes egen 
läsning.  
 
Jag kommer även att referera till Maria Ehrenbergs bok Romantik för vuxna flickor (1999). 
Ehrenberg, som är bibliotekarie och litteraturvetare, analyserar genren, beskriver dess historiska 
rötter samt försöker göra en avgränsning gentemot FLN-litteratur och andra närliggande genrer. 
Hon porträtterar även några av de mest kända nutidsromantiska författarna. Jag uppfattar det som 
att Ehrenberg har en favör för nutidsromantiken i opposition till FLN- litteraturen och använder 
boken endast för att ge en mer allmän inblick i den nutidsromantiska genren. 
 

Resultatredovisning 

Analys av de två litteraturexemplen 
   
Beskrivningsplan 

 
I det här kapitlet undersöks hur personerna beskrivs. För att göra framställningen 
överblickbar har de personer valts ut som har stor betydelse för handlingen och/eller 
förekommer i stor omfattning. Ibland kommer även jämförelser att göras med 
bikaraktärer i böckerna.  

 
Det som undersöks är vilka egenskaper som tillskrivs de olika karaktärerna, uppdelat 
på utseende och karaktärsdrag; vilka sysslor personerna ägnar sig åt; samt vilka platser 
de befinner sig på och varför.  

 
När ljungen blommar 
 
Analys av de kvinnliga karaktärerna i När ljungen blommar: 

 
De kvinnor som uppmärksammas i När ljungen blommar (och i stort sett de enda som 
förekommer) är huvudpersonen Jane, hennes mormor, samt ”styvmodern” Linda. 
Åldersmässigt skiljer sig de tre kvinnorna åt och de kan sägas representera olika 
generationer. De är även uttryck för olika livsstilar; Linda är amerikanska med ett 
förflutet i Hollywoods glittrande värld; mormodern befinner sig på den skotska 
landsbygden och Jane är en globetrotter som rör sig mellan olika världar. Samtliga 
kvinnorna beskrivs både utifrån utseende och karaktärsdrag. Deras olika utseenden och 
sätt att klä sig gestaltar deras olika karaktärer. 
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• Egenskaper 

 
Janes beskrivning av sig själv är att hon ser "...alldaglig ut. Ögonen är blekblå, 
ögonfransarna vita och ansiktet fräknigt. Solbränd blir jag aldrig. Jag är lång som en 
humlestör och ansiktet är magert och kantigt" (NLB, 12). De kläder som hon bär är 
liksom utseendet vardagliga; hon går klädd i lappade jeans, fläckiga gymnastikskor och 
sin pappas gamla utnötta skjortor och tröjor. En viss förändring sker efter att hon 
återvänt till Skottland. Första kvällen på Elvie sminkar hon sig och klär sig i en svart 
sidenkaftan med guldbroderier som hon fått av sin pappa. Denna förändring är dock 
tillfällig. På uppdrag av mormodern, som tycker att hon ser ut som en luffare i sina 
vanliga kläder, ger hon sig ut i byn för att köpa nya. Det utbud av damkläder som finns 
tillgängligt faller henne dock inte i smaken; kläderna beskrivs som trista, hemska och i 
förskräckliga kulörer. Hon bestämmer sig dock för att pröva en tweedkjol som inte är 
fullt så förskräcklig: "Tweeden kliade och fastnade i strumporna som om tyget vore 
vävt av tistlar. Jag knäppte hyskan i midjan, drog upp blixtlåset och betraktade mig 
själv i spegeln som gick från golv till tak. Det var en anskrämlig syn. Det flimrade för 
ögonen när jag studerade det fiskbensmönstrade tyget som böljade omkring mig. 
Höfterna såg jättelika ut och midjelinningen skar in i mitt magra hull som om den vore 
en avbitartång." (NLB, 113) Det slutar med att hon inhandlar en stor marinblå herrtröja 
i den lokala vapenhandeln och använder kusinen Sinclairs gamla kiltar istället för k jol.       

 
I motsats till Jane är Linda mån om sitt utseende och framhäver sin kvinnlighet. Hon 
beskrivs endast kort och utifrån sitt påklädda/konstruerade Jag: "Linda hade sminkat 
sig hårt och satt på sig lösögonfransar och var klädd i ljusblå mysoverall och 
guldfärgade balettskor." (NLB, 36) Hennes personlighet uttrycks även genom hennes 
hund: "Pudeln hade ett skärt halsband besatt med strass." (NLB, 36) 

 
Mormodern beskrivs utifrån Janes ögon enligt följande:  

 
Hon var i sjuttioårsåldern men såg likadan ut som när jag var liten - rank och vacker och 
vördnadsbjudande. Det vita håret var prydligt uppsatt, hon hade ögonbryn som svalvingar och 
de djupt liggande ögonen var lysande blå. Just nu hade hon en munter glimt i ögonen, men jag 
visste av erfarenhet att hon bara behövde höja ögonbrynen och stirra kallt för att få andra att 
förstå att hon var missnöjd med något. Mormor klädde sig vackert och tidlöst i tweedkjol och 
kashmirjumper. På dagen bar hon pärlhalsband och ett par droppformade korallörhängen. På 
kvällen gnistrade ett diamantsmycke på den svarta sammetsklänningen. Mormor var nämligen 
så gammaldags att hon klädde om till middagen om den så bara bestod av äggröra i familjens 
hägn. (NLB, 63) 

 
Mormodern beskrivs som klassisk, tidlös och med pondus. Samtidigt är hon 
gammaldags som klär om till middagen.  

 
Jane beskrivs i negationer, utifrån vad hon inte är och inte kan: "Jag är inte särskilt bra 
på att laga mat..." (NLB, 15); "Jag kan inte få något arbete eftersom jag inte har någon 
yrkeserfarenhet /.../ Jag kan inte ens skriva maskin ordentligt." (NLB, 97); "Jag har 
inga talanger. Jag kan inte ens arrangera blommor i en vas." (NLB, 98); "Jag är 
förresten inte särskilt förtjust i trädgårdsarbete." (NLB, 131) Hon fattar ytterst sällan 



 21 

egna beslut eller tar egna initiativ och karaktärsmässigt kan hon beskrivas som passiv 
och intetsägande. Hon är likt ett barn som handlar efter impulser: "- Ena stunden är du 
troskyldig som ett barn och den nästa är du klok och livserfaren." (Sinclar i NLB, 135)  
 
Som jag skrev ovan speglar de tre kvinnornas olika klädstilar och utseenden deras olika 
karaktärer, även om Linda till  en del visar sig vara en anomali. 
 
Trots att Linda till det yttre verkar vara en typisk "bimbo" bedrar skenet. Hon har en 
"…djup och klangfull stämma, grovkornig humor och en stor portion självironi" (NLB, 
37). En driftig kvinna med betydligt mer skinn på näsan än Jane. På det sättet har hon 
vissa likheter med mormodern, även om mormodern beskrivs som mer "…praktisk och 
jordnära" (NLB, 21). "Trots ensamheten (död man och två döda barn) är hon lika rak i 
ryggen och livlig till sättet som vanligt." (NLB, 64) 

 
• Sysslor 

 
Det som Jane ägnar sig åt i USA är att ta hand om pappan, där i mellan ägnar hon sig åt 
diverse tidsfördriv; bada, plocka snäckor, kasta pinnar och betrakta surfarna (NLB, 8). 
Sina sysslor motiverar hon med att "…pappa måste ha någon som ser efter honom. Han 
är så opraktisk. Han varken köper mat eller tankar bilen…" (NLB, 33). Hon ägnar sig 
även åt enklare hushållsarbete: "Jag handlar mat, tömmer soporna och sopar ut sanden 
ur huset." (NLB, 11) Hon skurar köksgolvet, hänger ut tvätt och släpar hem drivved till 
vinteruppvärmningen (NLB, 16, 33). Den tillvaro hon för är helt privat, hon har inga 
yrkesmässiga eller formella åtaganden. Det enda sociala umgänget verkar vara pappan 
och hans vänner.  

 
Linda är till yrket filmskådespelerska, men börjar istället ägna sig åt måleri. Det visar 
sig att hon är en talangfull konstnärinna. 

 
Mormodern är yrkesverksam på det sättet att hon drive r godset. Hon har dock en 
förvaltare. Praktiska sysslor är trädgårdsarbete och vissa hushållsuppgifter, fast hon har 
en hushållerska.  

 
• Platser 

 
Jane flyttade från Skottland till USA när hon var fjorton år, sju år innan boken tar sin 
början. Hon och pappan har därefter flyttat runt i USA och bott i New York, Chicago 
och San Francisco. Sedan ett halvår tillbaka bor de i Reef  Point på USAs västkust. 
Hennes resor och de platser hon befunnit sig på har varit på grund av pappan, det är 
han som har valt platserna och hon har följt honom. Även när hon reser tillbaka till 
Skottland är det på initiativ av en annan; i första hand mormodern, men även David 
som agerar budbärare / följeslagare.  

 
När Linda arbetade som skådespelerska befann hon sig i Hollywood för att göra 
karriär. Hon väljer sedan att följa med pappan ut till Reef Point.  

 
Mormodern är bosatt i Skottland på godset Elvie, vilket hon köpte efter makens död för 
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att hon ville ha en bra uppväxtplats till barnen.  
 
Analys av de manliga karaktärerna i När ljungen blommar: 
 
Liksom kvinnorna är de män jag uppmärksammat tre till antalet. Dessa är; Janes pappa 
vid namn Rufus Marsh; mormoderns advokat och Janes blivande make David; samt 
Janes kusin och ungdomskärlek Sinclair.  

 
• Egenskaper 

 
Rufus Marsh utseende förblir en hemlighet för oss. Han beskrivs enbart utifrån 
karaktärsdrag: 

 
Rastlös, ständigt på väg. Han hade lätt att få vänner men stötte dem sedan ifrån sig. Han var 
grälsjuk, diskussionslysten och lysande begåvad som författare men helt handfallen när det 
gällde vardagslivets krav. Han var charmerande och samtidigt kunde han reta gallfeber på mig. 
En motsägelsefull natur. Sådan var pappa." (NLB, 13) 

 
Han beskrivs vidare som "…en riktig kvinnokarl" som alltid skött sina kvinnoaffärer 
med största diskretion (NLB, 37). Sammanfattningsvis kan man säga att pappan är en 
riktig bohem med total omognad vad gäller praktiska bestyr; han stökar till i hemmet, 
han håller inte ordning på pengar och räkningar, han tänker inte på att mat måste 
handlas och bilen tankas; han lever i nuet i sin kreativitet och genom att Jane sköter 
markarbetet åt honom behöver han aldrig ändra sig och ta ansvar. 

 
Beskrivningen av Davids utseende ändrar sig alltefter att Jane "får upp ögonen" för 
honom. I början upplevs han som stram och korrekt; han har hornbågade glasögon och 
ser "…en smula förläst ut" (NLB, 28). David beskrivs vidare som smal, lång och 
gänglig. Han är blek i hyn, är mellan trettio och fyrtio år och ser enligt Jane ut som en 
lärare eller professor i något naturvetenskapligt ämne. I slutet av boken har bilden av 
honom förändrats: "Han såg häpnadsväckande tjusig och romantisk ut i sin 
midnattssblå smoking." (NLB, 78) Även Janes inställning till honom har förändrats: 
"Jag tyckte om hans smidiga händer, mörka hår och breda axlar som spände under det 
blå tyget." (NLB, 83)  

 
På många sätt är David pappans motsats; han är praktisk, ekonomiskt insiktsfull och 
huslig. Men det finns också likheter mellan dem, vilket Jane uppmärksammar: "Han lät 
precis som pappa, tänkte jag belåtet." (NLB, 121) 

 
Om Davids trista yttre visar sig dölja en prins, så är Sinclair hans motsats. Sinclair 
"…ser mycket bra ut. Ögonbryn och fransar var svarta och täta och ögonen lysande blå 
och sneda, vilket gav honom en förförisk blick. Näsan var rak och munnen välformad 
och fyllig / …/ Håret var tjockt och nådde till kragen" (NLB, 61). Han är enligt Jane 
"…enormt tilldragande" (NLB, 95). Det visar sig dock att hans inre egenskaper inte är 
lika tilldragande. Han framställs som en grym och skoningslös materialist, som endast 
tänker på sig själv: "När du har utnyttjat dina medmänniskor slänger du dem på 
sophögen." (NLB, 144) Förklaringen till hans dåliga beteende anses vara arvsanlag: 
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"hans far var likadan." (NLB, 141f) 
 

• Sysslor 
 

De tre männen är alla yrkesverksamma. Rufus Marsh är författare, bland annat till 
succéromanen Den oändliga morgonen och till filmmanus (NLB, 12). Han är en kändis 
som går på partyn och har möten med sin agent. David är advokat och har jobbat som 
landsortsadvokat i fem år (NLB, 29). Sinclair är VD-assistent på Strutt & Seward, en 
känd reklambyrå där han har eget representationskonto (NLB, 61).  

 
• Platser 

 
Janes pappa är en rastlös natur som reser runt mycket. Att han och Jane bosatt sig i 
Reef Point beror på att ”…pappa avskydde staden och inte kunde skriva ett ord när vi 
bodde där” (NLB, 15). Flytten till USA från Skottland berodde på arbete, samt vilket 
framkommer i slutet av boken, att han ville förhindra Jane från att träffa Sinclair.  

 
David befinner sig i den lilla skotska byn på grund av sitt arbete. Det är även därför han 
gör resan till USA.  

 
Sinclair är bosatt i London där han även arbetar. Han besöker Elvie ibland på helgerna 
för att vila ut, samt för att infiltrera så att han ska kunna komma åt godset.  

 
Handlingsplan 

 
I handlingsplanet används de tre begreppen projekt-, konflikt- och 
kommunikationsrelationen, vilka beskrivits i metodavsnittet. Förenklat kan man säga 
att man i projektrelationen undersöker vem som är handlingens subjekt och vem / vad 
som är objekt för subjektets önskningar; vad som är dess projekt / mål. I 
konfliktrelationen undersöks sedan vem / vad som främjar respektive motarbetar 
subjektets projekt. Slutligen tittar man i kommunikationsrelationen på om subjektets 
projekt lyckas / misslyckas och vem som i så fall förmedlar kommunikationerna till 
subjektet. 

 
• Projektrelationen 

 
I När Ljungen blommar är handlingens subjekt Jane; det är hon som är Jag i boken och 
det är utifrån henne som man betraktar världen och skeendet. Vem /vad är då objekt för 
hennes önskningar, vad är hennes projekt /mål? I början av boken verkar hon inte ha 
några direkta önskningar; hon befinner sig i Reef Point för att ta hand om sin pappa och 
det är hans behov som styr hennes tillvaro. Så småningom framkommer dock att 
hennes verkliga önskan är att återvända till Elvie:  

 
Jag tänkte på Elvie. Å, jag önskade att jag vore där! Jag tänkte på vildgässen som flög över 
vinterhimlen och andades i fantasin in lukten av brinnande torv från brasan i den öppna spisen i 
hallen. Jag såg Elvie för min inre syn. Ibland var sjön lysande blå och låg blank som en spegel, men 
när nordan friskade i blev den grå och de vitskummiga vågorna gick höga. Plötsligt längtade jag så 
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intensivt till Elvie att det värkte i bröstet. (NLB, 34) 
 

• Konfliktrelationen 
 

Jane avstår dock från att återvända till Elvie på grund av pappan:  
 

Jag avstod från resan eftersom jag älskade pappa och därför att han behövde mig och ville att 
jag skulle bo hos honom. Det fanns inget annat att göra. Jag tänkte inte tala med honom om 
breven eftersom det kunde kännas pinsamt och förnedrande för honom. För husfridens skull 
måste pappa få leva kvar i tron att han alltid var större och starkare och klokare än jag. (NLB, 
35) 

 
För Jane är det en total självförnekelse. Hon är beredd att ge upp sin dröm för att 
fortsätta ta hand om sin (friska och fullvuxna) far. Han är alltså ett hinder för att hon 
ska kunna förverkliga sitt projekt. Det egentliga hindret är dock hon själv, eftersom hon 
inte ens diskuterar saken med honom. Vet han om att hon vill återvända till Elvie? Vad 
gör hon egentligen för att kunna nå sitt mål? Ingenting, hon är passiv och överlämnar 
skeendet i händerna på andra. Som tur är finns det personer som främjar hennes 
projekt, som också vill att hon ska resa tillbaka till Skottland. En av dem är 
mormodern, som först i brev försöker övertala henne, och sedan skickar sin advokat 
David för att försöka få henne tillbaka hem. På det sättet blir även David en främjare, 
han sköter även det praktiska vid resan. Det som till slut får henne att bestämma sig för 
att resa tillbaka är dock det faktum att pappans nya kvinna Linda ska flytta in i deras 
hus. Passande nog ska hon flytta in dagen efter att David varit och hälsat på Jane. I all 
hast bestämmer sig Jane för att resa, eftersom hon nu inte behöver ta hand om pappan 
längre.  

 
• Kommunikationsrelationen 

 
Den som ger Jane objektet för sina önskningar är mormodern och  David. Mormodern 
ser till att Jane återvänder till Elvie och hon har även bestämt sig för att testamentera 
godset till henne. I början är Jane tveksam. Hon vill inte ta ansvar för ett så stort hus 
och hon vill inte känna sig bunden. Det löser sig genom relationen med David. Genom 
att gifta sig med honom överlåter hon det praktiska och administrativa ansvaret för 
godset på honom och kan själv ta del av de saker hon tycker om. Hans arbete som 
advokat medför också en del resor och det är lösningen på hennes tvekan inför 
bundenheten:  

 
-Har du inget emot att bosätta dig i Skottland? 
- Nej, bara du ser till att skaffa dig massor av klienter i New York och Kalifornien och på andra 
fjärran platser och dyrt och heligt lovar att ta mig med när du ska träffa dem. (NLB, 164) 

 
Janes projekt slutar i framgång, men det krävs att en del illusioner kläs av. Hon måste 
inse sanningen om Sinclair och komma över sin ungdomsförälskelse i honom. Fast 
någon egentlig förändring av hennes tillvaro är det ändå inte, eftersom David träder in 
som en efterföljare till pappan, en förmyndare som styr hennes liv. Dock klarar sig 
David själv, till skillnad från pappan. Jane behöver inte ta hand om honom utan han 
kan ta hand om henne.    
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Tematiskt plan 

 
När ljungen blommar är en ganska enkel kärlekssaga, med lite dramatik och utan några 
sexuella skildringar. Istället spelar miljön och känslan för miljön en stor betydelse. Den 
kan läsas som en berättelse om att komma hem, både till en plats och till en människa. 
Ett motsatspar i texten är den traditionella, skotska landsbygden kontra det mer 
moderna livet i USA. Jag upplever det som att det moderna livet i USA även skildrar 
en klasslöshet, vilken inte finns i Skottland. Mormodern bor på ett gods och har 
tjänstefolk. David arbetar som advokat och Sinclair som VD-assistent. Personerna kan 
sägas tillhöra överklass eller övre medelklass. Personerna i USA, pappan och Linda, är 
bohemiska konstnärer. Dock är pappan intellektuell. Genom att mormodern 
testamenterar sitt gods till Jane och genom Janes giftermål med David återbördas hon 
till den samhällsklass hon en gång tillhört. Hon förs även in i en mer ordnad tillvaro, i 
konstrast till beach-tillvaron i USA.  Det finns även en motsättning mellan 
generationer, även om de äldre generationerna inte alltid står för de mer traditionella 
åsikterna. Ett exempel är mormoderns försök att övertala Jane att studera eller skaffa 
sig ett arbete, vilket Jane inte är så pigg på. Hon väljer istället att gifta sig och bli 
hemmafru. Värderingar som boken ger uttryck för är att man inte ska vara girig eller 
egoistisk, egenskaper som Sinclair utrustats med. Det går också illa för honom. Även 
om karaktärerna beskrivs som vanliga människor med normala utseenden, så 
förvandlas både Jane och David när tycke uppstår och de beskrivs som vackra och 
attraktiva, bland annat med hjälp av lite smink och en midnattsblå smoking. Utseende 
har alltså en viss betydelse i boken och är förknippat med kärlek. Egenskaper som 
framställs som positiva är måttfullhet, att vara praktisk och jordnära, samt omtanke om 
andra.  

 
En kvinnas plan 

 
Beskrivningsplan 

 
I En kvinnas plan är det tre personer som kommer att analyseras; två kvinnor (Leslie, 
Dana) och en man (Oliver). I boken förekommer många fler bipersoner än i När 
ljungen blommar, men det är dessa tre som är de viktigaste i berättelsen. 

 
På grund av att det är så få personer har ingen uppdelning mellan kvinnorna och 
mannen gjorts. 
 
• Egenskaper 

 
Huvudpersonerna i En kvinnas plan beskrivs med superlativ. De är inga medelmåttor, 
utan är de vackraste, de mest intelligenta och de mest omtalade. Leslie "…närmade sig 
de trettio, med slank, utmanande figur och ett dramatiskt, exotiskt ansikte: mörka ögon, 
höga kindknotor och mjukt honungsgult hår som hon hade i en lång och elegant enkel 
frisyr" (EKP, 8). Hon blir vald till skönhetsdrottning på universitetet och "…tackade 
nej till mängder av erbjudanden från modellagenturer" (EKP, 14).   
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Hon är inte bara vacker utan också väldigt intelligent. Hon "…hade en intelligenskvot 
på 170" (EKP, 8). På den reklambyrå där hon jobbar i början av boken är hon den enda 
kvinnan förutom två sekreterare: "Det fanns femton manliga anställda. Det tog Leslie 
mindre än en vecka att konstatera att hon var intelligentare än någon av dem." (EKP, 8) 
Några andra av hennes positiva sidor som Oliver upplever dem är: "Hon var inte bara 
vacker, hon var intelligent och förstående, och hon trodde på honom. /… / Hon var 
varm och känslig, och det hade känts helt naturligt att bli förälskad i henne." (EKP, 38) 
Detta är dock innan hon blir sviken av Oliver. Därefter förvandlas hon och blir 
känslokall och hänsyns lös. Matt Baker, som är chefredaktör på en av de tidningar som 
ingår i hennes imperium, uttrycker sig som följer: "Han såg en lång stund på henne. 
Ung och vacker och intelligent. Och ändå…Hon kom honom att känna sig obehaglig 
till mods." (EKP, 141) 

 
Liksom Leslie är Oliver mycket attraktiv: "Han var påfallande stilig med svart, rufsigt 
hår, mörka ögon, vältränad kropp och ett varmt leende." (EKP, 10) Han är en 
eftertraktad ungkarl; en bra advokat, som bland annat gör juridiskt arbete för 
välgörenhet; en idealist, som ger sig in i politiken för att han vill förändra systemet och 
hjälpa folket. Till hans negativa sidor hör hans kvinnotycke: "…det ryktades att han 
legat med de flesta damerna i Lexington." (EKP, 10) Han är otrogen med fästmön Jans 
bästa väninna och även sedan de gift sig har han "…mängder av kärlekshistorier" 
(EKP, 111), vilka dock alltid sköts med största diskretion. För dessa sammankomster 
har han införskaffat en lägenhet.  

 
Olivers sexuella "power" kommer även Leslie till del: "De var tillsammans hela natten, 
och det var magiskt. Oliver var omättlig, han gav och tog samtidigt, och han fortsatte i 
evighet. Han var ett djur. Och Leslie tänkte: Herregud, det är jag också." (EKP, 19) 

 
Även den tredje huvudpersonen Dana, har ett fördelaktigt yttre: "Det fanns något i 
hennes ivriga, hjärtformade ansikte, stora frågande ögon och hesa skratt som var både 
bedårande och utmanande." (EKP, 90) När hon så småningom börjar jobba som 
utrikeskorrespondent försöker Oliver att inte missa hennes inslag i TV: "Hon är en 
ljuvlig kvinna, tänkte Oliver, inte för första gången. Hur tusan kan någon som är så ung 
och attraktiv vilja vara mitt i ett krig?" (EKP, 87) Hon är intelligent och lidelsefull och 
gör succé i TV-rutan. 

 
• Sysslor 

 
Alla tre personerna är yrkesarbetande och gör karriär. De båda kvinnorna får, trots 
akademisk examen, börja längst ner i hierarkin och jobba sig upp. Deras första 
anställningsintervjuer liknar varandra: 

 
Chefen, Jim Bailey, granskade Leslies meritförteckning och nickade. ´Mycket imponerande. Ni 
har tur. Vi behöver en sekreterare.´  
´Sekreterare? Jag hade hoppats…  ́
´Ja?  ́
´Det var ingenting." (EKP, 14) 
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Leslie börjar sin anställning på firman som sekreterare. Efter ett år har hon avancerat 
till biträdande copywriter och två år senare är hon reklamchef med ansvar för både 
reklam och PR.   

 
När Dana har tagit sin examen i journalistik tar hon kontakt med lokaltidningen för att 
förhöra sig om arbete: 

 
"En man på personalavdelningen tittade på hennes betyg.  
´Var du redaktör för Forum? Hmm.´ 
Dana log blygsamt. ´Det stämmer.` 
´Nå. Du har tur. Vi är lite underbemannade just nu. Du får försöka.  ́
Dana var förtjust. Hon hade redan gjort upp en lista över de länder hon ville bevaka: 
Ryssland…Kina…Afrika… 
´Jag förstår att jag inte kan börja som utrikeskorrespondent´, sade Dana, ´men så fort…´ 
´Bra. Du blir springflicka. Du ska se till att journalisterna får kaffe på morgnarna. De vill 
förresten ha starkt kaffe. Och du ska ta ner manus till sätteriet.´ 
Dana stirrade bestört på honom. ´Jag kan inte…´ 
Han /böjde (förf. anm.) / sig framåt med rynkad panna. ´Vad är det du inte kan?  ́
´ Jag kan inte säga hur glad jag är för det här arbetet.´"(EKP, 91) 

 
Naturligtvis arbetar hon sig sedan upp, från att ha varit skrivande journalist övergår hon 
till TV och får bland annat en egen pratshow. Så småningom blir hon 
utrikeskorrespondent, vilket är det hon helst vill. 

 
Någon liknande historia om Oliver finns inte. När vi lär känna honom är han en 
omtalad lokal advokat och guvernörskandidat med en lysande bakgrund som jurist.  

 
• Platser 

 
Leslie, Oliver och Dana befinner sig på olika platser främst i USA, men även ute i 
världen. Det är i första hand deras arbete och möjligheten till att avancera 
karriärmässigt som föranleder deras flytt. Dana befinner sig bland annat i Sarajevo på 
grund av sitt arbete som utrikeskorrespondent.  

 
Handlingsplan 

 
• Projektrelationen 

 
Det är svårt att utnämna en person som handlingens subjekt i En kvinnas plan. Ett 
myller av människor förekommer och i olika episoder är olika personer 
huvudrollsinnehavare. Det förekommer även sekvenser som är nästan helt självständiga 
från resten av boken och det är svårt att se varför de egentligen är med (se t.e.x. sid. 
194 ff). 

 
Jag vill ändå påstå att det är Leslie som är den drivande karaktären i berättelsen, det är 
hon som är "kvinnan med planen". Vad är då hennes mål, vilket är hennes projekt? När 
boken börjar har hon redan lyckats med ett av målen i sitt liv, nämligen att göra karriär. 
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Det som står näst på tur är giftermål. Genom ett horoskop i morgontidningen får hon ett 
varsel om att hon samma dag kommer att träffa den man som hon ska gifta sig med. 
Senare under dagen möter hon Oliver och vet att han är den rätte. Hennes projekt blir 
då inte bara att få honom till make, utan äve n att hjälpa honom till guvernörsposten. 
Senare när hon har blivit sviken av Oliver är hennes projekt hämnd.  

 
• Konfliktrelationen 

 
Ett hinder för att Leslie ska lyckas med sina projekt, är att hon är kvinna. Hon måste 
hela tiden bevisa sig själv, främst inom yrkeslivet. För att kunna hämnas på Oliver 
skapar hon ett tidningsimperium; ett hinder för att lyckas med det är de attityder som 
finns inom branschen: "Männen i rummet såg på varandra, och alla tänkte samma sak: 
Kvinnor och amatörer ska hålla sig ifrån tidningsbranschen." (EKP 74) Leslie är både 
kvinna och amatör var gäller journalistik, men hon lyckas ändå med sin ambition 
mycket på grund av sin intelligens.  

 
Ett annat hinder är vad man kan kalla Olivers trolöshet. Han överger henne strax före 
bröllopet för att gifta sig med sin tidigare fästmö Jan, som är dotter till Olivers mentor 
senator Todd Davis. För Olivers del är det till en början ett resonemangsäktenskap som 
inleds för att främja hans karriär. Han vill bli guvernör till att börja med och så 
småningom president. 

 
Vad främjar då Leslies projekt? I början är det hon själv, hennes skönhet, ungdom och 
intelligens är förutsättningar för att hon ska lyckas i karriären och kärleken. Dessa tre 
epitet återkommer regelbundet i omdömena om kvinnorna; är de unga, vackra och 
intelligenta har de också förutsättning för att lyckas. Det är ett kapital som de bär med 
sig. 

 
• Kommunikationsrelationen 

 
Leslies projekt misslyckas. I sin iver att hämnas på Oliver förhastar hon sig och låter på 
alltför lösa grunder publicera rubriker om att han anklagats för mord. När 
tidningsupplagan kommer ut i handeln har det redan uppdagats att den verklige 
mördaren är Olivers rådgivare Peter Tager. Leslies fiasko är totalt.   

 
Tematiskt plan 

 
En kvinnas plan kan beskrivas som en kamp mellan de goda och de onda. Till skillnad 
från mer traditionella sagor kan dock de goda förvandlas till onda (Leslie) och de goda 
kan även begå onda handlingar ibland, men ändå förbli goda  i grunden (Oliver). Det 
finns vissa värderingar som genomsyrar boken; egenskaper som hyllas är ungdom (i 
30-års åldern), skönhet, intelligens. Karriär är en självklarhet, att lyckas yrkesmässigt, 
men man ska inte göra det för egen vinning eller för att hämnas på någon annan, då kan 
det gå en illa, utan man ska göra det för en gods saks skull; av idealism, för att hjälpa 
andra människor. Pengar är också en viktig faktor, ett medel för att få makt, men även 
ett mål.  
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Det som jag finner uppenbart i En kvinnas plan är att det pågår ett krig mellan "könen", 
dvs att genus är viktigt, det uppmärksammas och kvinnornas underordning när det 
gäller arbete dras till sin spets. Kvinnorna definieras i första hand som kvinnor inom 
det yrke de agerar och i andra hand som professionella. De får sexuella inviter från sina 
arbetsgivare och blir även utsatta för sexuella trakasserier. Sin professionalism måste 
de bevisa och de lyckas med det genom sin verbala förmåga och sin enorma intelligens.  

 
Personerna i boken är rotlösa, släktlösa. Föräldragenerationerna finns endast med i 
berättelsen när författaren ska ge en beskrivning av Leslies och Danas barndom. Ingen 
verkar ha någon kontakt med föräldrarna under den tidsperiod då berättelsen utspelar 
sig. Undantag är Olivers svärfar Todd Davis, som har en viktig roll i intrigen.  

 
Det viktiga i boken är spänningsintrigen. Kärleken mellan Leslie och Oliver, som 
skulle kunna ha varit det stora temat om det varit en mer traditionell kärleksroman, har 
reducerats till att bli en del av en deckarintrig.  

 
Sammanfattning och jämförelse 

 
Även om det finns stora skillnader mellan böckerna, till exempel vad gäller person- och 
miljöbeskrivning, så finns det också likheter. Båda böckerna ger uttryck för en 
värdegrund där kärleken mellan man och kvinna befästs genom äktenskap. Äktenskapet 
är också ett mål för personerna i böckerna, kanske tydligast för kvinnorna. Synen på 
karriär skiljer sig. I När ljungen blommar är det inte en självklarhet för kvinnorna, för 
Jane är hemmafrurollen ett alternativ. I En kvinnas plan är karriär en självklarhet för 
alla huvudpersonerna och det är karriärambitionerna som till stor del driver handlingen. 
Ett undantag är Olivers fru Jan, som dock kan sägas göra karriär som presidentfru. 
Utseendena är mer nyanserat beskrivna i När ljungen blommar än i En kvinnas plan, 
och speglar även karaktärsdragen på ett annat sätt. Kärleken i NLB omfattar i högre 
grad än i EKP även andra medmänniskor än de potentiella äktenskapspartnerna, främst 
andra generationer i släkten. Även kärleken till en plats beskrivs (Janes nostalgiska 
hemlängtan). I EKP är kärleken starkt förknippad med sexualitet, undantag är Dana och 
hennes relation med Jeff Connors, samt hennes moderskänslor för de jugoslaviska 
barnen. 
 

Beskrivning av läsart 
  
I det här kapitlet presenteras informanterna i bokstavsordning, utifrån sitt fingerade namn.  
 
Agneta är en yrkesarbetande kvinna i sextioårsåldern. Hon är gift och har vuxna barn.  
 
Det var i tonåren som Agneta började läsa romantiska berättelser, utgivna i veckotidningar och 
Mitt livs novell. Hon läste även vad hon kallar för skräplitteratur. Läsningen initierades bland 
annat av äldre syskon som köpte hem böcker och tidningar. Hon anser att den typen av läsning är 
något som hör till tonåren och när hon blev äldre började hon läsa andra slags böcker. Den bok 
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som först väckte hennes intresse efter att hon tröttnat på tonårstidens läsval var Driver dagg faller 
regn av Margit Söderholm.  
 
Agnetas läsval idag präglas av mångfald. Hon väljer inte böcker utifrån genre, även om hon gärna 
väljer böcker som handlar om äldre tider och hur människor levde förr. En författare vars böcker 
hon tycker om är James A. Michener. Agneta nämner även Elsie Johanssons bok Glasfåglarna 
vilken hon upplevde som väldigt bra: 
 
 

Den stämde precis med min barndom även om hon är äldre än jag. Det var så mycket som hon pekar på som 
man aldrig pratade om, det var så hemligt allting med det sexuella och allt det där. Det var så tydligt liksom 
hur hon berättar detta. Vissa saker som hon upptäckte att man inte fick prata om, hon visste inte varför men 
det fanns tabun. Det är så typiskt liksom för 40-talet... Det är nog mycket sig själv hon skriver om i 
böckerna tror jag. Hon kände själv också då detta att hon inte hade tillräckligt självförtroende och som 
kvinnorna skulle vara på den tiden att de var till för mannen och familjen helt och hållet.  

 
 
En faktor som har betydelse när hon värderar litteratur är hur hon upplever bokens karaktärer. En 
bra bok tycker hon kännetecknas av att det är en huvudperson som hon kan identifiera sig med 
och hitta inspiration hos: "…det ska vara någon stark person som vågar stå för sig själv, för vad 
den gör. Våga vara stark helt enkelt. Såna där personer som man själv skulle vilja vara…" 
 
Agneta berättar om en bok som hon har läst och tyckte var väldigt bra, men inte minns titeln på 
eller författaren till. Även den boken har kvinnliga karaktärer i centrum och handlar om identitet i 
olika generationer: 
 

Jag läste någon bra bok, jag tror det var en man han skrev om någon kvinna som åkte till Afrika. Det blev 
liksom en afrikansk historia, bakåt i tiden. Den här kvinna som åkte tillbaka till Afrika hon skulle ta hand 
om sin farmor eller mormor och sen berättade hon liksom om andar och demoner då när hon hade växt upp 
hos sin mormor eller farmor i Afrika då, men sen återvänder hon till England tror jag det var och sen fick 
hon ett hemskt meddelande att hennes mormor eller farmor då vid en brand hade blivit hemskt skadad men 
hon överlevde ju då nästan som en mumie fast hon kunde prata, det sista hon levde då. Hon tog hem 
kvinnan, det var bakåt i tiden då när hon kom ihåg den gamla kvinnan, den var väldigt bra den boken måste 
jag säga. Det var också en utveckling då för den unga kvinnan hon bröt med sin fästman då han var mer 
ytlig då och egoistisk tyckte hon. Hon övergav han och stack iväg. Hon kände att det fanns en annan väg då, 
när hennes mormor fick berätta för henne om sitt liv då bakåt i tiden. Den var väldigt bra måste jag säga. 
Det är synd att jag inte kommer ihåg vad författaren heter, för det var en manlig och jag tyckte den var så 
bra skriven av en man. I ett så kvinnligt perspektiv var den. 

 
Några författare som hon har läst många böcker av är Moa Martinsson, Per Anders Fogelström 
och Gerda Antti. I Gerda Anttis böcker är det också det kvinnliga perspektivet som tilltalar 
Agneta: "Hon är så vardaglig och trygg. Hon skriver direkt till kvinnan tycker jag. Den 
generationen som jag tillhör i alla fall." 
 
Författarens personlighet och tankar har betydelse för Agnetas läsval. En intervju på TV med 
Margareta Strömstedt gav inspiration till att låna och läsa några av hennes böcker: "Man 
upptäcker att folk som man lyssnar på och läser om tänker som jag gör och vad intressant det 
skulle vara att läsa någonting om dom som man känner igen tankebanorna hos." 
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Det finns inga direkta hinder för hennes läsning utan på fritiden kan hon till stor del välja själv 
när hon vill läsa, men hon berättar att det inte alltid har varit så: 
 

När barnen växte upp då fanns det ju ständigt behov av någonting och jag hade nog mera...jag var nog min 
egen slav också. Jag tror man hade med sig från barndomen att det skulle vara städat och det skulle vara på 
ett visst sätt. Jag har släppt mycket sånt...så att det har jag nog kämpat med hela livet. Mamma var ju alltid 
hemma fru och det var ordentlig mat och städat på vissa dar. Man formas mycket mer av sånt än man 
tror...kvinnorollen. 

  
En kvinnas plan är den första boken av Sidney Sheldon som Agneta läser. Däremot har hon läst 
flera böcker av Rosamunde Pilcher förut, bland annat Snäcksamlarna vilken fångade hennes 
intresse eftersom den handlar om en äldre kvinna. När det gäller nutidsromantiska böcker nämner 
hon Marika Cobbold Hjörne och Susanna Tamaro som två favoritförfattare. När hon väljer att 
läsa den typen av böcker har beskrivningarna av de vackra miljöerna stor betydelse, samt de ofta 
kvinnliga huvudpersonerna. 
 
Trots att huvudpersonen i När ljungen blommar är en kvinna så är det inte en bok som Agneta 
finner intressant. Till stor del på grund av att hon uppfattar Jane  som osjälvständig och beroende 
av andra: "Jag tycker om att läsa om kvinnor som lever lite för sig själva och inte bara är till för 
andra. Hon tyckte ju inte att hon behövde jobba för hon hade sin pappa. Hon har följt med honom 
över till Amerika". Agneta uppfattar även andra böcker som hon har läst av Rosamunde Pilcher 
som snälla, ljumma och nästan för romantiska. 
 
Agneta brukar inte läsa böcker inom FLN - genren och hade inte valt att läsa En kvinnas plan om 
hon inte hade varit med i den här undersökninge n. Upplevelsen av boken blev ändå relativt 
positiv och det som hon tyckte om var att de kvinnliga karaktärerna framställdes som lika starka 
och hårda som männen. Agneta upplevde även boken som spännande och lätt att läsa. Hennes 
läsupplevelse var dock inte odelat positiv och hennes negativa omdömen om boken är att hon 
upplevde den som typiskt amerikansk och ytlig. Spontant kan hon inte identifiera sig med någon 
person i boken, men efter att ha blivit tillfrågad och funderat en stund nämner hon journalisten 
Dana. I första hand är det yrkesrollen hon kan relatera till. 
 
Daniel är en yrkesarbetande man i trettioårsåldern. Han är sambo och har ett litet barn.  
 
Daniel började läsa böcker själv på fritiden när han var i sextonårsåldern. Innan hade han bara 
läst serietidningar och böcker i skolan. De första böckerna som han läste var skräckböcker som 
han lånade av en kompis. Därefter fortsatte han att läsa böcker inom samma genre; skräckböcker, 
spionthrillers och deckare. De senaste åren har han börjat läsa böcker inom olika genrer: "Jag har 
läst…Ja, det är ju skräck, spion, thriller, deckare, vanlig skönlitteratur, sådana här…Ja, 
romantiska dramaböcker, dokumentärer. Det mesta har jag nog läst." 
 
För några år sen bildade han familj och sen dess läser Daniel alltid en stund på kvällen innan han 
somnar. Han upplever det som ett bra sätt att koppla av på. Familjesituationen har alltså gjort att 
hans läsning ökat: "Jag har nog läst mer sista åren har jag gjort. Sen man skaffade familj tror jag. 
Man är hemma mycket mer på ett annat sätt. Man kan inte göra lika mycket så då är man ju 
hemma."  
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För tillfället är det Dean Koontz som han läser mycket av. Det är också en författare som han kan 
rekommendera om man gillar skräckböcker. När det gäller äventyrsböcker nämner han To lkien 
som en favoritförfattare och inom deckargenren Sjöwall-Wahlöö.  
 
När Daniel värderar litteratur så handlar det mycket om den spontana läsupplevelsen av boken. 
Om boken fångar och håller kvar hans intresse och om han upplever det som att han kommer in i 
berättelsen, då är det en bra bok. Spänning och berättartempo är viktiga faktorer: 
 

Ja, först och främst så ska det ju hända någonting, hela tiden helst. Det ska var någon sorts, det behöver inte 
vara action, men det ska liksom vara spänning hela tiden. Man ska vara insugen i berättelsen hela tiden, man 
vill inte släppa boken. När man lägger sig ska man "nej, jag vill läsa mer" så där. Det är en bra bok för mig. 
Och det kan vara som sagt vad som helst. Det behöver inte vara action eller skräck, utan det kan vara precis 
vad som helst. Och en dålig bok är helt tvärt om att då blir man trött fort istället och fimpar sidan fort. 
Boken tar ett halvår att läsa ut istället va. Det är skillnaden tycker jag. 

 
Som exempel på vad han upplever som dåliga böcker nämner han författaren Vibeke Olssons 
böcker: 
 

Det är hennes sätt att berätta. Det passar inte mig. Varken med tempot eller när hon berättar om miljöer, 
relationer, allt. Ingenting stämmer för mig överhuvudtaget där. Så att det är ett bra exempel. Det är just att 
när de berättar om miljön till exempel eller om relationer så går det in för mycket på djupet eller för ytligt så 
att jag känner att det blir...för mig...jag kommer inte in i berättelsen. Jag finns inte med där någonstans. För 
att jag ska vara med där också som en part känner jag och det är jag inte i de dåliga böckerna. 

 
Daniel läser olika slags böcker på olika sätt. En del böcker, till exempel de som har 
verklighetsbakgrund,  tycker han kräver mer koncentration och engagemang än deckare och 
skräckböcker: "Läser man en dokumentär, till exempel ja...Budskap eller en sådan bok så tror jag 
att man läser mer noggrant och kanske till och med går tillbaka någon sida ibland då och då. Och 
har man varit trött dagen innan kanske man även då går tillbaka och lä ser om några sidor, men 
läser man en skräck, en liten enkel deckare då gör det inte så mycket om man har missat några 
sidor. Så att det är nog lite skillnad på vad man läser för något tror jag." 3  
 
Det är också de dokumentära böckerna som gör starkast intryck på honom och som kan förändra 
hans syn på olika saker, till skillnad från deckare och skräckböcker vilka han läser utan att 
påverkas nämnvärt. Han berättar att när han läste boken Gömda upplevde han den som tung och 
jobbig att läsa, eftersom den behandlar ett tragiskt ämne och handlar om verkliga personer:  

 
Den är ju tung, jobbig att läsa och även efteråt tänker man på det mycket. Man grubblar, diskuterar. Man 
vill ha en diskussion med andra om den. Är det en vanlig skönlitterär bok...en deckare...efteråt så har man ju 
liksom ganska fort glömt mycket av det tycker jag efteråt. Om man inte har så mycket diskussion efteråt. 
Den var bra sedan är det ju inte så mycket mer liksom, så att det är olika vilka böcker det handlar om. 

 
Daniel har läst både nutidsromantiska böcker och FLN - böcker tidigare. Han tycker att Sidney 
Sheldons böcker är bra, samt Barbara Woods böcker. Däremot är han inte förtjust i Danielle 
Steels böcker eftersom han tycker att det händer för lite i dem. När han läser dessa böcker så 
lånar han dem av sin sambo och han läser dem som tidsfördriv när han inte har tillgång till några 
andra böcker. Det är viktigt för honom att hela tiden ha en bok på gång, som han kan läsa på 
                                                                 
3 De böcker som informanterna kallar för Budskap-böckerna är Budskap från andra sidan och Budskap från 
evigheten  av Marlo Morgan. 
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kvällen: "Det är mer behållningen av att läsa. Det är för läsningens skull på något sätt. Jag vill 
hålla i någonting på kvällarna, att somna till och sedan är det väl skönt att ha något, något 
pågående...miljö omkring sig som inte är samma som man går i hela tiden härhemma. Någonting 
åt det hållet tror jag, som tilltalar mig och därför vill jag alltid ha en bok helst." 
 
Av de två litteraturexemplen som är med i en den här undersökningen tycker han bäst om En 
kvinnas plan, även om han inte tycker att den har samma intensitet och tempo som det brukar 
vara i Sheldons böcker. Han upplevde den ändå som spännande till skillnad från När ljungen 
blommar som han upplevde som ointressant och innehållslös. Han karakteriserar När ljungen 
blommar som en tjejbok, som handlar mer om känslor.  
 
När det gäller gestaltningen av genus i de två böckerna upplever han personerna i EKP som mer 
jämställda än de i NLB:  
 

…på sätt och vis är de mer jämställda I en kvinnas plan för att där kan även ...författaren påvisar även att 
kvinnor kan bli väldigt stora och med makt. Starka och så att här tycker jag att det är mycket jämställdhet 
som han berättar Sheldon, medan i den här, När ljungen blommar, där är det...fast det är ju  den kulturen de 
har där. Det var ju en gammal kultur där i Skottland, om jag inte minns fel, var det någonstans va? Där är 
kvinnan lite lägre stående. Får inte komma in i pubarna hur som helst. De sitter i någon vrå. Det ska ju vara 
killarna som är de starka med ekonomi och allting sådant här. Så att mer jämställdhet i Sidneys bok än med 
den här Rosamunde. 

 
I När ljungen blommar är det mormodern som han uppfattar som den starkaste personen i hela 
boken och huvudpersonen Jane uppfattar han som barnslig och svag: "Hon vill vara vuxen och ta 
hand om sin pappa, men hon är ett barn. Hon lever på gamla minnen hur det var förr och har inte 
vuxit upp. Hon vill utforska sitt förflutna men vågar inte riktigt heller, så att det är inte någon 
stark person heller tycker jag inte." Däremot gör David ett positivt intryck på honom. När han ska 
välja en person som han tycker att han kan identifiera sig med väljer han just David: "En riktig 
karlakarl. Ordningsam. Bryr sig om människor, hjälpsam. Han är inte rädd för att visa sina 
känslor heller. Nej, så att där har du nog min hjälte i boken tror jag." 
 
Oliver i En kvinnas plan upplever han som en motsatt karaktär, en maktlysten person som 
utnyttjar svagare människor och vill ha hjälp av de starkare.  
 
Erika är en yrkesarbetande kvinna i trettioårsåldern. Hon och Daniel är sammanboende och har 
ett gemensamt barn. 
 
Erika berättar att hon tycker om att läsa avkopplande och lättlästa böcker, som inte kräver så 
mycket koncentration. 
 

Jag har nog alltid tyckt om att läsa de här lite avkopplande och som kanske inte är så jätteavancerade. Som 
man känner att man kan koppla av till och liksom inte behöver  vara 100 procent koncentrerad heller. 
Framförallt om man sitter och åker buss eller sådana där grejer så tar man ju hellre sådana. Så kanske man 
har någon lite mer avancerad eller verklighetsskildring hemma på nattduksbordet. Jag har nog alltid tyckt 
om att läsa just för att få avkoppling. Så det har kanske inte ändrat sig så mycket. Men ett tag var det ju 
mycket de här Kitty och de...Wahlströms barnböcker och flickböcker läste jag ju. Och nu läser jag mycket 
Danielle Steel och alla de där som är ganska lättlästa. Och så tar jag ju lite… svåra böcker när jag är på det 
humöret. Och just nu känner jag väl kanske att det mest är sånt man läser för...i alla fall nu sedan man fått 
barn. 
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De lättlästa böckerna som hon pratar om är inte alltid tunna, däremot är det lätt att följa med i 
handlingen i dem och hon behöver inte läsa varje dag för att förstå berättelsen. Hon kan skumma 
och hoppa över en del och behöver inte vara så koncentrerad. De har också ett lättare innehåll i 
motsats till tyngre verklighetsskildringar. Hon väljer att läsa olika slags böcker under olika 
perioder i livet och beroende på hur hon mår och vilken stämning hon är i. När hon har tid och 
orkar läser hon en tyngre bok, men annars tycker hon om att läsa de lättare böckerna som hon blir 
glad av och kan koppla av till:  
 

- När du väljer bok, vad är det som gör att du väljer just den boken? 
- Fast det där har nog lite både med tid och sen...Hur mycket tid man har. Som nu i en sådan period jag är i 
nu då är det mycket sådana som jag kan veta att de kan jag läsa på ett par dar, lätta eller lättlästa om vi ska 
säga så. Och sedan är det ju lite hur man mår själv också tycker jag. Orkar man någon tung bok? Vill man 
ha någon som man blir glad av och som man kan koppla av till liksom bara tycka att det är skönt att ligga 
och läsa och så. Det beror precis på vad man för stämning så. Fast nu var det nog länge sedan jag var i en 
sådan period att jag orkade läsa lite tyngre böcker. De här lite jobbiga. Det är ju samma sak med TV så går 
det i perioder...Är man i någon period så att man själv inte mår så bra eller att man tycker att då orkar man 
inte med att se sådana tunga dokumentärer som är...Det handlar ju mycket om vilken stämning man själv är 
i. I alla fall gör det det för mig.  
 

De tyngre böckerna upplever hon ofta som bra och intressanta, även om hon inte alltid orkar läsa 
dem. Som exempel nämner hon Vibeke Olssons böcker om koncentrationsläger, samt Marianne 
Fredrikssons böcker. Böcker som hon blir glad av innehåller mer glitter och glamour.  

 
Jag tycker att de är jättebra och de är ju intressanta med, men det är ju inte alltid man känner att man har lust 
att...Det kan bli lite för jobbigt att läsa sådana böcker ibland tycker jag. Så att de kan väl vara lite... 
Marianne Fredriksson de är ju inte så ...de är ju inte så jätteglada och uppåt de böckerna heller tycker inte 
jag. Men samtidigt är de ju bra som sagt var. När man blir glad då, då är det ju mycket Danielle Steel och de 
här tycker jag som är lite glamour...och så där glitter. 

 
Några författare som hon brukar läsa böcker av, förutom de ovan nämnda, är Sidney Sheldon, 
Barbara Wood och Barbara Taylor Bradford. Hon nämner Barbara Wood som en favoritförfattare 
eftersom hennes böcker är lättlästa, men ändå innehåller en del fakta och information om andra 
länder: "..så handlar det om olika länder i varje bok så man får ändå lite grann sånt och så att det 
inte bara blir det här glitter och glamour. Men får lite både och om man säger. Lite ...vad ska jag 
säga...lite underhållning men ändå att man får veta lite kanske vad det hette...För det kan ju vara 
roligt att få lite information i böckerna".  
 
Hon tycker också om att läsa om personer som det går bra för, vilket det ofta gör för personerna i 
de romantiska böckerna: "Jag tror att det är liksom det att, man tycker att det är avkopplande på 
något sätt och att det är vad man behöver just då. Att läsa om folk som det går bra för eller sådär 
tror jag." 
 
Vidare berättar Erika att hon tycker om de romantiska böckerna för att de inte är så nära vardagen 
och för att de ger en förskönad bild av verkligheten: "Men sedan tror jag att så bra som det alltid 
är i böckerna...Så har vä l kanske inte någon det i verkligheten eller så...så man behöver nog 
kanske läsa böcker ändå för att komma bort från verkligheten. Jo, det är ju det man gör när man 
läser."  
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Även om hon tycker om att läsa romantikböcker kan hon bli irriterad på dem och upplever många 
av dem som överdrivna: "Jag tycker att många av de där...Nu är jag där igen, men de är lite 
överdrivna tycker jag. Och det här...På något sätt med Sidney Sheldon med...Där de jobbar sig 
upp i karriären, det låter så enkelt på något sätt känner jag i böckerna...Man känner ju att det är 
lite överdrivet. Att det är inte så...Att vägen dit är ju kanske inte så lätt som det ser ut att vara i de 
böckerna." 
 
Andra böcker, till exempel de tidigare nämnda tyngre böckerna, ger henne en annan slags 
läsupplevelse som är djupare och mer varaktig:  
 

Egentligen kanske sådana ger en mer...men det kanske inte är alltid som man är motiverad att läsa sådana 
böcker heller...för läser man sådana så är det ju kanske inte alltid som det slutar lyckligt och att allting är 
bra...som man känner lite att det är i de här...Där de är på stranden och ...eller så där och allting är så 
romantiskt...Jag menar så är det ju kanske inte när man läser om ett människoöde kanske...Så det beror ju 
lite på vad det är för en bok. Man vet ju att vissa författare vet man ju att...av Sidney Sheldon förväntar man 
sig det här och av henne förväntar man sig det. 

 
Böcker som handlar om människoöden berör henne mer än till exempel böcker av Sidney 
Sheldon, vilka hon glömmer ganska snabbt efter att ha läst dem. Däremot så ger de underhållning 
för stunden och just när hon läser dem ger de henne den avkoppling och stämning hon vill ha. De 
verklighetsbaserade böckerna däremot kan ge henne tankeställare och få henne att fundera kring 
livsfrågor: 
 
 

- Kan du berätta om någonting som du har funderat kring? 
- Ja, men när man läser de här Budskap-böckerna. Det är ju att de här aboriginerna lever ju verkligen enkelt 
och mycket av deras inställning till livet är ju sund egentligen. Då får man ju verkligen en tankeställare. Hur 
är vårt samhälle egentligen...där allt är så avancerat och så stressigt och jäktigt. Då kan man ju verkligen få 
sig en tankeställare. Vad gör vi av vårt liv egentligen? Eller om man läser böcker som handlar om olika 
sjukdomar eller...Då tycker jag också att man får sig en tankeställare. Hur  värdesätter jag livet? Eller 
liksom att man...Såna böcker behöver man verkligen läsa emellanåt...Sen att man kanske inte 
alltid...Kanske...Det är ju inte alltid man orkar ändå...men man behöver ibland i alla fall tycker jag...läsa om 
hur andra människor kan ha det. Det finns så många som har det sämre än en själv, eller det här 
aboriginerfolket som verkligen tar tillvara på tillvaron eller så här som man kan få sig en tankeställare att 
man kanske behöver tänka om ibland...Sådana böcker går man ju mer och tänker på. Och den här som jag 
berättade om...Om en som kände att hon var helt övertygad om att hon hade levt ett tidigare liv...Då börjar 
man ju fundera på sådant...Jag menar hur kan hon vara så övertygad? Jag menar då måste det ju...Är det 
liksom så? Så sådana böcker tänker man ju mycket mer kring eller de här Torey Hayden som arbetar med 
barn med särskilda behov av olika slag. Så sådana böcker tänker man ju omkring på ett helt annat sätt tycker 
jag. De t måste man ju säga att de kanske ger en mer efteråt...Att de andra böckerna kanske ger en mer för 
stunden, när man är inne i dem...men de fyller ju sin funktion på ett annat sätt. Att man får komma bort från 
verkligheten på något sätt...att man får drömma sig bort. De fyller ju den funktionen på ett annat sätt. Och 
det är ju viktigt det också. Det är ju samma sak om man följer någon sådan här såpa på TV:n att man får den 
här avkopplingen och får skärma av sig en stund liksom tror jag. 

 
Sen Erika fick barn upplever hon att hon har mindre tid över för att läsa och hon kan inte alltid 
välja lästillfällen själv. Tidigare kunde hon läsa när hon kom hem från jobbet, men nu när hon har 
barn vill hon hellre ägna sin tid åt dottern: 
 

Både att man inte har så mycket tid för att man jobbar heltid. Och så den stunden man har kvar vill man ta 
hand om Tilda eller hitta på saker med henne och så kommer ju kvällen och då blir det ju att man kan läsa 
lite då. På helgerna så känner man ju inte heller att det blir mycket mer än på kvällen man läser. Fast annars 
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är jag nog en sådan som kan läsa mitt på dagen eller när man...Det får man väl ta när barnen är lite större 
sedan och läsa lite på dagtid och helger och så.  

 
När det gäller de två litteraturexemplen tyckte hon att både När ljungen blommar och En kvinnas 
plan var bra, även om hon inte tyckte att det hände så mycket i NLB. Erika har läst böcker av 
både Sidney Sheldon och Rosamunde Pilcher förut och hade vissa förväntningar på böckerna, 
vilka hon också tyckte uppfylldes. Beträffande Pilchers böcker har hon först svårt att beskriva 
vad det är som gör att hon tycker att de är bra, trots att hon upplever dem som händelselösa. Efter 
att ha funderat ett tag kommer hon fram till att det är miljöerna i böckerna och beskrivningarna av 
dem som hon tycker är positiva: "De är trevliga på så sätt att det som jag sade förut att det 
beskrivs mycket miljöer och att det ofta är mycket mysiga miljöer de beskriver. Att det är 
mycket...att de bor på fina herrgårdar och att det är mycket fina blommor eller...De beskriver 
mycket så. Det är rätt så mysigt att få det beskrivet så...detaljerat miljöer tycker jag." Utmärkande 
för och det som gör läsupplevelsen av EKP positiv säger hon är spänningen, att det händer 
mycket i den.  
 
Hon känner igen handlingen både i EKP och NLB från andra böcker av samma författare, som 
hon har läst. I böcker av Rosamunde Pilcher tycker hon att det ofta handlar om en kvinna som 
träffar en ordentlig, seriös man som menar allvar med förhållandet: "..det är väl också lite sådär 
som är så typiskt de här böckerna kanske också att de träffar någon, att det blir bra i slutet. Att de 
träffar någon som är ordentlig eller liksom något seriöst, eller vad man ska säga. Det var ju 
han...En seriös kille som menade allvar med henne."  
 
När det gäller gestaltningen av genus i böckerna uppfattar hon det som att det är mycket 
utseendebeskrivningar i En kvinnas plan och att det gäller både för kvinnorna och männen:  
 

- Nej, men jag tänker som här i Sidney Sheldon...Där beskriver de ju ofta...Eller det som jag tänkt på nu i 
alla fall när jag har läst den här, det är att de beskriver ofta utseende mycket...eller noga. För oftast så är det 
ju många som är fräscha eller som ser verkligen...att man ska få en bild framför sig att de ser väld igt bra ut, 
både killarna och tjejerna. 
- Är det en positiv eller negativ bild? 
- I och för sig, De beskriver ju i och för sig till sättet också. Ofta är det väl positiva, men sen är det ju...Jag 
tycker att det är mycket utseendebeskrivningar /.../ Ofta är det ju att det finns någon elak eller någon 
skurkaktig person i varje bok för att det ska bli lite spänning och sen är det ju några snälla och beskedliga. 
Så är det ju mycket, just för att det ska kunna hända saker. 

 
Beträffande egenskaper upplever hon de kvinnliga karaktärerna Leslie och Dana som starkare 
personer än Oliver. Den kvinnliga huvudpersonen i När Ljungen blommar gjorde ett tvetydigt 
intryck på Erika och hon fick inte någon tydlig bild av hennes karaktär: 
 

Hon lät väldigt ung när hon började prata i boken, men så var hon ju 21 och så verkligen tänkte man lite det 
först att hon...Nej, men så kom det ju fram att hon var ju en väldigt ordentlig och snäll tjej, men ändå så blev 
jag lite sådär...när det började stå att hon tände cigarett och så, så kände jag lite att...på något sätt när man 
läser så ser man ju personen framför mig och då såg jag en sådan där helylletjej framför mig och sedan helt 
plötsligt så stod det ju någonting; - Så tog jag upp och tände en cigarett. Så då blev jag bara så här: Va! Det 
var inte riktigt min bild först. Fast hon var nog en väldigt präktig och snäll tjej om man säger. 

 
När hon får frågan om hon kan identifiera sig med någon person i böckerna väljer hon Jane för 
hennes omvårdande egenskaper: "Den som är närmast är väl i så fall Jane. Att man är lite 
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omvårdande. Inte kanske riktigt så extremt, men...Det är väl den som är närmast mig i så fall. Om 
jag ska ta någon av dem så är det väl hon i sådana fall tror jag." 
 
Helena är en yrkesarbetande kvinna i tjugofemårsåldern.  
 
Helena berättar att hon gärna läser böcker som hon inte behöver tänka så mycket på, böcker som 
ger avkoppling. När hon var yngre hade hon en period när hon läste och prenumererade på 
Harlequinböcker.  
 

Jag vet att jag prenumererade på dem, fyra stycken i må naden eller någonting, och sådana kunde man läsa 
innan man gick och la sig utan att behöva tänka, utan man bara läste och sträckläste nästan för man vet ju 
precis hur de slutar ändå. Man vet ju början och slutet [skratt]. Nej, men en sådan period har man väl också 
haft i livet och ibland på sommaren med. 

 
Den första FLN - romanen som hon läste var Hollywoodfruar av Jackie Collins. Även om hon 
hade hört talas om boken blev hon överraskad och generad av sexskildringarna: 

 
Första boken jag läste av Jackie Collins så fick man ju en chock, eller jag hade bara läst på baksidan...och 
alla pratade om...så jag önskade mig den i julklapp en gång. Mamma visste ju inte vad det var så hon köpte 
Hollywoodfruar till mig och så läste jag den. Jag var ju inte så där jättegammal. Och alla bara sa: Va, har du 
köpt den till Helena! Rena porrboken! [skratt] Och det var verkligen… när jag läste...vad är det här för 
någonting! Så detaljerat brukar det ju oftast inte vara. Ja, men det var den första typ av sådan bok som jag 
läste. Så jag vet att jag kommer ihåg att jag tänkte; vad är det här får någonting! Och så hade jag nog lite 
rodnande kinder kanske. 

 
Några författare som hon tycker om att läsa böcker av idag är Danielle Steel, Rosamunde Pilcher, 
Henning Mankell och Sidney Sheldon. Kännetecknande för en bra bok tycker hon är att den är 
bra skriven och har ett bra språk, samt att den har ett intressant innehåll och en intressant story 
som gör att man vill läsa vidare: "Att författaren lyckas skildra innehållet på ett intressant sätt. 
Som gör att man känner att man vill läsa vidare och se vad som händer. Ja, jag kan liksom inte 
riktigt förklara. Men man behöver den där moroten. Man vill liksom veta vad som händer." 
 
Ofta har hon vissa förväntningar på hur en bok ska vara och vad som ska hända i den redan innan 
hon börjar läsa den. Om boken sen inte visar sig uppfylla de förväntningarna händer det att hon 
avbryter läsningen: "Ibland kan det vara att de gör saker som man inte förväntar sig, för när man 
läser en bok så tycker jag att jag får en bild av hur jag vill att det ska fortsätta och så gör det inte 
det. Och då kan jag bli så här...Nej, usch. Nu vill jag inte läsa mer. Jag vill inte veta vad som 
händer för nu händer inte alls det jag ville skulle hända så därför vill jag inte läsa mer." 
 
Hon kan inte minnas någon titel på en bok som hon blivit besviken på och upplevt som dålig: 
"Jag är sådan att jag kanske inte lägger på minnet vad varje bok handlar om. Eller att just den 
titeln är förknippad till det innehållet." 
 
Även om hon kan bli besviken på en bok om den inte uppfyller hennes förväntningar, så kan hon 
också bli besviken och tycka att en bok är dålig om den är för förutsägbar: "Ja, det var det slutet 
som man kunde gissa i mitten av boken. Då kan jag...även som jag sade förut, man förväntar sig 
en sak så även om det är så uppenbart så kan jag nästan reta mig på det och önska att det inte blir 
så istället. Det är ju mer sådana här billiga böcker...Harlequinböcker som man vet. Kan det inte 



 38 

någon gång hända någonting annat istället? Än det här att först lär de känna varandra och sen gör 
de slut och så blir de tillsammans igen."  
 
Igenkänning och identifikation är inte viktigt för henne när hon läser, däremot så kan det ändå 
uppstå i mötet med bokens karaktärer: "Det handlar ju ändå om något som inte är verkligt 
ofta...fantasier. Så det tycker jag inte. Men ändå så när man läser...så lär man ju känna personerna 
i boken och det är ju klart att man kanske tänker det livet skulle man vilja leva. Eller det livet vill 
man inte leva. Eller typ; ja, det är intressant det. Nej, men man funderar kanske under tiden som 
man läser omedvetet många gånger." 
 
Det är inte heller viktigt för henne att det finns kärlek med i böckerna, även om hon ofta läser 
romantikböcker: 

 
- Är det vikt igt att det finns kärlek med i böckerna? 
- Nej, det tycker jag inte. Men det är ju ett väldigt vanligt förekommande tema i böckerna. Ofta finns det ju 
något antingen att de har en relation och att de bryter upp eller att det bildas nya. I de flesta böckerna så är 
det ju mer eller mindre. Men inte direkt så att det är det som gör att man väljer en bok. 

 
Hon tycker inte att de böcker hon vanligtvis läser kan påverka henne till förändring och hon 
brukar inte fundera så mycket på böckerna när hon har läst klart dem. Däremot finns det andra 
böcker som berör henne mer och som hon är mer känslig när hon läser:  
 

- Läser man Anne Franks dagbok så påverkar väl det på ett annat sätt än om man läser En kvinnas plan. Det 
är ju en annan typ av bok. 
- Berör den dig på ett annat sätt? 
- Ja, visst. Just sådant överhuvudtaget som har med Andra världskriget att göra tycker jag. Det kan jag säga 
att det berör mig och...även om man har skrivit en skönlitterär bok om det så tycker jag att det är ju något 
som...Men det är väl att man har en kunskap också bakom. Att man vet allt det hemska som hände.  
- Är det något som du funderar på efteråt? 
- Ja, det är det kanske. Jo, det gör man väl kanske lite mer. Men just det att man blir berörd. Man är lite mer 
känslig när man läser det. 

 
Helena berättar att hon läser när hon har tid över och om det inte finns något arbete som behöver 
utföras. Hushållsarbete och annat arbete, samt tidsbrist nämner hon som hinder för att kunna läsa. 
 

- Om boken...att få ro att sätta sig med en bok. Det har jag väldigt svårt om man vet att det är annat som ska 
göras. För att det tycker jag är mer avkopplande så att säga. Det är det här som man kan unna sig när man 
har gjort någonting. Men jag skulle ha väldigt svårt att kunna sätta  mig och läsa om jag har fullt med disk 
eller typ någon sådan sak. Eller om jag har någonting till jobbet som jag måste göra. Då måste jag göra det 
först och sen ta en bok. Men tiden är väl det största hindret i så fall. Att man inte hinner.  

 
Av de två litteraturexemplen tycker hon bättre om En kvinnas plan än När ljungen blommar, 
eftersom hon upplevde den som mer innehållsrik och med djupare karaktärsbeskrivning. När 
ljungen blommar uppfattade hon som förutsägbar och ytlig. Det är dock ingen av böckerna som 
hon tycker utmärker sig speciellt utan hon beskriver det som att hon läste dem och sen glömde 
bort dem ganska snabbt. Liksom Agneta upplevde hon EKP som typiskt amerikansk. Helena 
kände även en viss irritation över den påpassliga slumpen i EKP, att det går så lätt för personerna 
att göra karriär: "Det kanske är det jag känner är lite för långt från verkligheten. Ja, då tar hon ett 
fax och sedan så gömmer hon det och så åker hon och skriver någonting och sedan, kom nu och 
bli journalist!" 
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När det gäller genus i böckerna upplevde Helena det som att kvinnorna var huvudpersoner i båda 
böckerna. Det var kvinnorna som beskrevs mest och som hon lärde känna bäst, framförallt i En 
kvinnas plan. Hon tycker även att kvinnorna beskrivs som starka personer och vissa av männen 
som svagare:  
 

Jag tycker ändå att egentligen de två huvudpersonerna, det är ju kvinnorna, Leslie och Dana, i den här 
boken. Och man lär känna dem på ett annat sätt än Oliver som också var en huvudroll. Men jag tycker inte 
att man...men det kanske är att man är tjej och så där. Jag vet inte, men jag tycker inte att man kan som sagt 
relatera eller identifiera sig så mycket med honom som med de andra. Det kan jag inte säga om det är...på 
vilket sätt som det sker i boken eller om det är en tolkning som har skett i huvudet. Och den här boken 
[NLB. Min anm.] jag tycker inte att man fick så mycket beskrivning av personerna överhuvudtaget. Och 
eftersom det mer var en tjej som hade huvudrollen så lär man ju känna henne på ett annat sätt än männen. 

 
Helena upplever Leslie som en stark person och hon kan även känna sympati och viss 
identifikation med henne: 
 

I början tyckte ju jag att hon var ju; Åh, så kär! Och man kände att hon verkligen blev besviken och 
överkörs. Men istället för att sitta hemma och sörja jättemycket så fick hon ju kraft och styrka att kämpa. 
Hennes bearbetning kanske var hämnd istället.  

 
I När ljungen blommar upplever hon inte att hon kan identifiera sig med någon. Av de manliga 
karaktärerna uppfattar hon Sinclair som en negativ karaktär och David som mer positiv: 
 

Ja, han den där Sinclair, han var ju lite mer den här...vad ska man kalla honom för? Som tror att han är så 
snygg och kan göra allting. Macho, eller vad kallar man dem för. Och minsta lilla vink då att han vill göra 
en sak så ska alla göra det. Och han ska gifta sig med henne bara för att han vill det och tar inte så mycket 
hänsyn till det andra könet. Han var en sådan som kör över personer. Och han David var väl mer den här 
trygga människan som gjorde allting rätt. Tog hand om alla verkade det som.  

 
Malin är en högskolestuderande kvinna i tjugoårsåldern.  
 
Hon började läsa romantikböcker under slutet av högstadiet då hon lånade Harlequinböcker av en 
kompis. Idag läser Malin böcker inom olika genrer. Några författare som hon nämner att hon har 
läst böcker av är Sidney Sheldon, Danielle Steel, Marianne Fredriksson, Majgull Axelsson, Jane 
Austen och Barbara Voors.   
 
En bok som hennes mamma rekommenderade henne att läsa och som gjorde starkt intryck på 
henne var Anna, Hanna och Johanna av Marianne Fredriksson: "Det var väl inte någon som jag 
sträckläste, men när jag väl kommit in i den...Det var verkligen som att krypa in i boken på något 
sätt. Den kom jag in så djupt i och det tycker jag är härligt när man kan gå in i boken så att man 
inte ser bokstäverna längre, utan...Det tycker jag är fascinerande. Att man bygger upp liksom en 
inre bild för sig själv. Förstår du vad jag menar? Istället för att man ser bokstäverna." 
 
En annan bok som gjorde ett starkt intryck på henne var Syster min av Barbara Voors: 
 

Jag läste den här Barbara Voors, Syster min. Den tyckte jag var lite sådär...psykisk var den ju verkligen. Det 
var ju inte glamour i den precis om man jämför med Rosamunde Pilcher. För den berörde mig ju på ett 
annat sätt. På en del ställen blev jag nästan illa berörd. Nu är det något som händer och det är inte riktigt 
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friskt på något sätt kändes det som och då var det mer i psykologiska termer. Den var ju lite obehaglig 
ibland tyckte jag. Jag hade inte riktigt grepp om vad som hände och vad den handlade om. Så att det...Då 
var det ju liksom att man ryste lite eller sådär. Man visste inte riktigt vad som skulle hända. Så mycket 
behöver man ju inte fundera på Rosamunde Pilcher. Det är ju mest att det är något behagligt som händer 
och att man ligger på mjuka kuddar liksom. Som i den här När ljungen blommar så är det ju så fina miljöer 
som man blir påverkad av. Det är ju som att dansa på bomull.  

 
Hon tycker om att läsa om människor som är annorlunda än hon själv och det är inte viktigt för 
henne att hon kan identifiera sig med karaktärerna, däremot vill hon gärna att böckerna ska 
utspela sig i en realistisk miljö: "Jag vill ju att det ska kunna vara på riktigt om man säger, så att 
jag ska kunna föreställa mig det. Eller föreställa mig själv i situationen."  
 
Det gäller även när hon läser romantikböcker. Då tycker hon om att fantisera och tänka in sig 
själv i bokens handling: 
 

Om man läser såna här kärleksromaner och sådär så kan det väl vara  att man...Det kan väcka en tanke hos 
en också...En längtan efter något romantiskt eller sådär. Man känner Åh, vad mysigt eller...Jag vet 
inte...Känslan av att man skulle vilja ha det sådär, eller jag vet inte...Att man är så där romantisk själv, eller 
att man fantiserar om en handling och sen så...upplever man den genom en bok.  

 
Det är inte heller avgörande för henne att boken innehåller mycket kärlek, även om den gärna får 
göra det. Hon tycker inte om att läsa böcker som enbart innehåller intriger eller 
spänningsmoment:  
 

- Är kä rleken ett viktigt tema? 
- Jag tycker om när det är lite både och sådär. Det får gärna vara lite romantik och lite intriger och spänning 
och sådär. Jag tycker inte om när det är bara så här enkelspårigt. Om det bara är intriger hela tiden eller 
hämnd och s ådär. Det tycker jag är väldigt jobbigt. Det får gärna vara lite mer lättsamt och...Det är från fall 
till fall tycker jag. Det beror lite på hur man själv är. Sen påverkas man ju av boken man läser också måste 
jag säga. Ibland kan jag känna mig jättekonstig. Om man har slutat ett kapitel eller sådär och så bara måste 
man läsa vidare eller så måste man lägga ifrån sig den för att man måste kunna smälta det. Det beror så 
mycket på hur man känner sig själv när man läser boken. 

 
Hur hon upplever boken och vad hon vill ha ut att läsningen varierar beroende på hur hon mår 
och vilket känsloläge hon befinner sig i just då. Malin berättar att hon väljer böcker utifrån vilken 
läsupplevelse hon vill ha och förväntar sig. De romantiska böckerna upplever hon som lättare och 
avkopplande på det sättet att de inte gör så starkt intryck: "Om man känner att man är sugen på att 
läsa något lite mer romantiskt lättläst så kanske jag tar en sån Rosamunde Pilcher-bok som är 
lättare på något sätt eller som en sådan där bomullsbok som känns mjuk så.. En sån läser jag nog 
mellan varven för att liksom smälta alla andra starka intryck om man säger." 
 
Även om hon karakteriserar de romantiska böckerna som lätta att läsa och lätta att smälta 
innehållsmässigt, så påverkas hon av dem och den romantiska känslan kan finnas kvar efter att 
hon läst ut dem: 

 
Det måste jag ju säga att ibland när man har läst alldeles för många sådana här romantiska Harlequinböcker 
eller...visst påverkas man av det. Man lever i en rosaröd värld liksom. Och tycker att  allting är: Åh! Men sen 
så vaknar man ju igen. Men det kanske är det som man behöver. Man behöver krypa in i den världen lite 
sådär. Jag vet inte varför man lockas så ibland.  

 
När hon ska beskriva vad hon tycker kännetecknar en bra bok är det flera olika faktorer som har 
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betydelse. Bland annat att boken är spännande, att den innehåller något mystiskt eller att det sker 
något överraskande. Även möten mellan människor som skildras ur olika perspektiv tycker hon 
om:  
 

Ja, det ska vara något spännande i den. Gärna något mystiskt som man grunnar på. Eller en väldigt drastisk 
förändring som kommer som man inte är riktigt beredd på. Eller att två personer möts och den ena har en 
hemlighet för den andra. Och så där kan det också vara. Att man ser bådas, om det är två personer och så ser 
man båda deras situationer och möten. Det kan vara intressant. Och så...Ja, jag vill ju ha en röd tråd i den 
som man följer. Så att man inte bara flyter runt. 

 
Av de två litteraturexemplen tycker Malin bäst om När ljungen blommar, vilken hon upplever 
som mjuk, mysig och lättsam. Fast hon tycker att det finns andra böcker av Rosamunde Pilcher 
som är bättre och med mer handling i. Som exempel nämner Malin I tvillingarnas tecken. 
En kvinnas plan har hon läst en gång förut och blev då väldigt besviken på den. Hon förväntade 
sig en romantisk berättelse med ett lyckligt slut och istället upplevde hon det som att boken 
dominerades av hat och hämndbegär:  
 

När jag skulle läsa den här En kvinnas plan första gången då ville jag ha något riktigt  romantiskt och som 
slutade lyckligt. Och det blev det ju inte. Det var kanske därför som jag blev så besviken. Jag trodde ju 
kanske liksom att Leslie och Oliver skulle bli ett par till slut i alla fall. Att de skulle komma över där här 
hatet. Att Leslie och Oliver skulle bli ett par i alla fall. Det är ju nästan så det brukar vara. 

 
När hon läste om boken tyckte hon att den var bättre än första gången, även om hon fortfarande 
inte tycker att det är en bra bok. Däremot tycker hon att hatet och hämndtemat i boken delvis 
vägs upp av den positiva relation som karaktärerna Dana och Jeff har.  
 
Malin är även kritisk till hur personerna beskrivs i En kvinnas plan och det gäller både kvinnorna 
och männen. Hon irriterar sig på att männen i romantikböckerna ofta beskrivs som sexuellt 
erfarna och med ett attraktivt maskulint utseende, medan kvinnorna är oskuldsfulla, vackra och 
naiva: 
 

Jag satt och retade mig på det här...Jag satt och läste högt för min mamma. Vad jag retade mig på var 
beskrivningen här i början utav Leslie. Att Åh, hon var så vacker och hade ett IQ på 170. Hon hade långt 
blont hår och du vet de här...Hon närmade sig de trettio, hon var slank, utmanande figur och ett dramatiskt 
exotiskt ansikte, höga kindknotor. Ofta är det äldre män som vill ha henne och så där. Sådant kan jag reta 
mig på. Och sen likadant var det ju...kom ju Oliver in i bilden och då skulle de ju ge en presentation av 
honom också. Och det tyckte jag också var sådär...Det var så typiskt att han hade legat med alla i 
hela...Vältränad kropp och ett varmt leende och det ryktades om att han hade legat med de flesta damerna i 
Lexington. Det är så typiskt, så ska det vara. Lite ovanligt var det ju att hon närmade sig de trettio. För att 
annars brukar de ju vara runt tjugotvå och gärna oskuld och sådär. Men gärna 1,70 lång och slank kropp och 
utmanande någonting. Och likadant när hon Dana introducerades. Hon var omedveten om sitt utseende och 
hon visste inte om det någonting. Det också lite annorlunda. Men just de här Leslie och Oliver, 
skildringarna av hur de ser det gillade jag inte riktigt… Det är ju ofta sådär liksom att mannen är väldigt 
maskulin och macho eller på något sätt tilldragande och alla kvinnor tycker om honom och han kan inte 
hålla fingrarna borta från dem och kvinnan är oskuldsfull och lättlurad eller på något sätt sådär dras in i 
något väldigt snabbt så.  

 
Hon upplever karaktärsbeskrivningen i När ljungen blommar som  mer naturlig och behaglig. 
Personerna är inte lika vackra och fotomodellaktiga, utan har ett mer normalt utseende. Däremot  
tycker Malin att handlingen i När ljungen blommar, att en ung kvinna möter en äldre man, är 
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typisk för Pilchers böcker: 
  

Det är väl lite typiskt i Rosamunde Pilchers böcker också att det ofta är en ung kvinna som möter en lite 
äldre erfaren man. Jag menar det är det ju i den här I tvillingarnas tecken . Jag vet inte om du har läst den. 
Den handlar ju om en ung kvinna och så blir hon tillsammans med en tjugo är äldre läkare eller någonting 
sådant där och det var det ju i den här också. Han advokaten och det påpekas ju att han är minsann över 
trettio, närmare fyrtio. 
 

Sofia är en yrkesarbetande kvinna i trettioårsåldern.  
 
Sofia hade en period i tonåren när hon tyckte om att läsa Harlequinböcker, men de 
romantikböcker som hon läser idag är främst FLN - böcker och några författare som hon nämner 
inom den subgenren är Danielle Steel och Sidney Sheldon. Hon tycker även om att läsa böcker av 
Henning Mankell och Anders Fogelström och brukar få boktips genom Pressbyråns pockettopp. 
 
När Sofia pratar om romantikböcker kallar hon dem för sliskböcker och ofta läser hon alla som 
ingår i en serie bara för att ha något att göra: 
 

- Jo, för det blir rätt mycket sådant om man börjar på någon serie så läser man alla som man vet finns. 
Som...Ja, som ibland kan man ju läsa sliskböcker. Då kan jag läsa många av dem. Många i samma serie bara 
därför att. Och sedan, ett tag läste jag de här Fogelström ...då tyckte jag att de var jättebra… 
- När du säger sliskböcker, vad menar du då? 
- Ja, då tänker jag Danielle Steel. Ja, kanske sådana här då Sidney Sheldon. Fast ibland kan jag köpa sådana 
här 9,90 böcker. Ett tag kunde jag köpa sådana här riktiga du vet...Vad heter de? Det är en särskild serie 
som man kan köpa på ICA. 
- Harlequin? 
- Ja, de menar jag och det är ju verkligen. Det är ju som att köpa en tidning ungefär tycker jag och då vet 
man ju att man läser det bara för att man ska ha något att göra. 
- Var det någon särskild period som du läste de här  böckerna? 
- Ja, det kanske det var. Övre tonåren.  
- Gör du inte det nu? 
- Nej, nu köper jag mer på den här pockettoppen på Pressbyrån. 

 
Sofia berättar att hon ofta läser slarvigt och hoppar över vissa stycken, till exempel 
miljöbeskrivningar, för att komma vidare till bokens handling. Det är dock en viss skillnad 
beroende på vilken typ av bok hon läser. Om det är en bok som hon tycker är mer intressant och 
förväntar sig att lära sig något av läser hon mer noggrant, till skillnad mot de böckerna som hon 
kallar för sliskböcker vilka hon brukar skumma igenom. 
 

- Nej, men sådana här böcker som jag läste nu då är jag inte noggrann alltså. Det är jag inte. Och jag tror att 
jag läser rätt så slarvigt. Och jag tror inte att det är olika beroende på vilka böcker. Det tror jag inte. Det tror 
jag faktiskt inte. Utan det kan ju vara om det är något som intresserar mig mer. Att jag vill veta någonting. 
För i en del böcker lär man sig ju, eller lär sig gör man väl av alla böcker, men sådana här böcker, då 
skummar jag nog mer. Man hänger så lätt med ändå. Missar du tio avsnitt så kan du ändå se på såpan. Så är 
det med sådana här böcker också. 
- Hoppar du över ibland? 
- Ja, omedvetet. Ja, medvetet med. 
- Vad är det som gör att du hoppar över? 
- Jag hoppar över miljöer och sådär.  
- För att komma till handlingen? 
- Ja, det gör jag. 
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När hon läser de så kallade sliskböckerna tycker hon att de är bra och fascineras av dem, men 
efteråt kan hon bli kritisk till dem och tycka att de är dåliga. Hon brukar inte heller minnas dem 
efter att hon har läst dem utan de underhåller endast för stunden: 
 

- När jag läser sådana där, ibland sådana där Harlequin eller sådana där riktiga Danielle Steel då vet jag att 
de är dåliga. 
- Hur vet du att de är dåliga? 
- Nej, men liksom jag kan ju tycka att de är dåliga då. Vad är det som händer? Vad är det för slisk eller 
sådär. Det kan jag tycka faktiskt när jag har läst klart den. Men det är inte så att det pågår när jag läser den. 
Då fascineras jag av boken. Då läser jag klart den. 
- Du uppslukas ganska lätt av det du läser?  
- Ja, det gör jag. Då läser jag klart  den, men sedan efteråt då kommer jag inte ens ihåg den. Så är det ju. Så 
att de böckerna de...Jag kommer inte ihåg en enda av dem. 

 
 
Böcker som har djupare handling och framförallt böcker med verklighetsbakgrund gör starkare 
intryck på henne och får henne att fundera mer över det hon har läst: 
 

Det är ju en del böcker som har svårare handling. Svårare handling ska jag väl inte säga, men djupare 
handling om man säger. Och det är klart att man funderar lite. Jag har ju läst böcker om sådana som är 
schizofrena och även såna som är skönlitterära böcker och det är klart att man funderar lite mer då. Då 
funderar man lite mer än om man läser sådana här böcker. Nej, men som sagt om det är självbiografier och 
sådant, tycker jag. 

 
Det som hon tycker är positivt med sliskböckerna är att de är spännande och innehåller mycket 
känslor, samt att sluten är lyckliga. Hon karakteriserar läsningen av dem som att "ha lite mys" 
och hon upplever det som avkopplande. När hon har mer ork läser hon djupare böcker: 

 
- Att du läser de här böckerna som du kallar dem... 
- Slisk. 
- Ja, det är någonting som du väljer då och då. När du väljer dem kan du säga varför du väljer dem? 
- Nej, det är ju mer som jag säger för att ha någonting att göra. Man kanske är på det humöret liksom att 
man känner sig lite kärlekskrank. Nej vars. Och om jag säger...Det händer ju alltid mycket och det är ju 
dramatiskt. Man kan kanske ligga och gråta när man läser boken och sedan så blir det ju alltid lyckliga slut 
på de där. Det är ju så. Det tycker jag. Och särskilt Danielle Steel. De kunde jag ju köpa bara för att jag 
ville...Ja, för att jag ville ha lite mys. Att jag vet att det blir lyckligt i slutet och då kan ja gråta också när jag 
hyr en sådan film kanske. Jag blir ju ledsen när det är sorglig t i boken med... Det kan nog vara mer med 
humöret tror jag. Att man tar en djupare bok, eller liksom en om man har mer ork. Och har man inte så 
mycket ork, då tar man en slisk bara för att man tycker att det är skönt att slappna av och så.  

 
Det är inte i första hand kärleken som lockar henne i romantikböckerna, utan handlingen och 
spänningen, samt de lyckliga sluten. Spänning är en faktor som har betydelse när hon värderar 
litteratur och även igenkänning, samt att det händer mycket i boken: 
 

Det är ju det att man inte vill sluta läsa. Spänning. Det kan ju vara olika spänning. Men spänning är det ju i 
alla fall på något vis. Det behöver ju inte vara att det är rysligt spännande utan att man ser fram emot vad 
som ska hända. Och sedan tycker jag ju då...Nej, men vad kännetecknar en bra bok? Jag tänker inte så 
mycket på det om jag ska vara ärlig. Men det kanske är att man känner igen sig på något vis. Det kan det 
säkert vara. Att det inte är för överdrivet på något vis. Att man lär sig något av att läsa tror jag. Det behöver 
ju inte vara att läsa sig saker, utan det kan ju vara att lära sig om människor eller att lära sig om 
ja...spänning måste jag säga och sedan är jag mycket för att det ska hända mycket, att det ska vara lite 
dramatiskt. 
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Sofias upplevelse av de två litteraturexemplen påverkades mycket av att hon skulle bli intervjuad 
och kände till vilka slags böcker intervjuaren brukar läsa:  
 

- Om vi ska gå till böckerna. Vad tyckte du om dem? 
- Men som jag sa förut så blir man ju väldigt påverkad av att man visste att det här är sådana böcker som du 
tycker inte är bra böcker. 
- Fast det har jag väl inte sagt. 
- Nej, men jag tror så. 
- Ja, fast det tycker jag kanske inte. 
- Nej, men okej. Men jag granskar ju mycket mer kritiskt nu än vad jag brukar göra annars. Annars läser jag 
ju bara igenom och sedan tycker jag att alla böcker är bra. Men nu tyckte jag väl att den här En kvinnas 
plan, den tyckte jag i efterhand nu var...egentligen var inte alls bra. Men när jag läste den hade jag inte 
några problem att läsa vidare. Då tyckte jag att den var spännande, det tyckte jag. Det händer ju saker hela 
tiden som man vill att det ska göra. Men sen blir jag ju lite mer kritisk till den boken bara för att...särskilt 
det här med miljöerna och sådant. Jag tror inte på det. Som när de var i Bosnien. Jag vet inte om jag ska tro 
att det var så. Att det såg ut så. Om de överhuvudtaget har någon aning om det. Jag törs inte lita på det. 
Annars tycker jag att det är roligt att lära mig lite för jag kan inte mycket om Bosnien. Då tror jag mer att 
den här, Där ljungen blommar, mer att det var Skottland och att så ser Skottland ut. 

 
Eftersom hon har läst andra böcker av Sidney Sheldon så hade hon vissa förväntningar på hur En 
kvinnas plan skulle vara. Däremot har hon inte läst någon bok av Rosamunde Pilcher tidigare och 
hon trodde att När ljungen blommar skulle vara en svår och djup bok. Efter att ha läst den tycker 
hon dock inte att den var vare sig svår eller djup: 
 

Den här boken skulle jag aldrig ha köpt. Det var därför när jag ringde till dig också, när jag hade den här 
kvar att läsa så trodde jag att den skulle ta så lång tid att läsa. Jag hade uppfattningen att den var mycket mer 
svårläst. Där ljungen blommar, det låter svårt liksom. Så då trodde jag att det skulle ta minst en vecka, två 
veckor att läsa den här, men det tog två timmar. Och det handlar inte om någonting heller. Jo, men man 
märker ju att de var olika. Men förväntningar innan hade jag inga, men jag trodde att den här skulle vara 
svårare. Jag trodde att det här skulle vara en sliskbok och att den här skulle vara svår. Inte svår, men du 
förstår kanske vad jag menar. Djupare så, men det var den ju inte.  

 
Sofias upplever När ljungen blommar som tråkig och händelselös. Hon tycker även att 
baksidestexten på boken ger ett felaktigt intryck av vad det är för slags bok, vilket gjorde att hon 
blev ännu mer besviken när hon läste den: 

 
Jag kan inte komma ifrån att säga det tusen gånger att jag tyckte inte att det hände någonting i den här 
Rosamunde Pilcher. Den kan beskrivas på två ord liksom. Först, för baksidan gäller inte heller detsamma. 
[Läser upp vad som står där]. Ena dagen frotterar de sig i kändisarnas Hollywoodglittrande värld och det 
fick man ju inte höra någonting om. Och då trodde jag kanske att de skulle vara mer lika när jag läste det. 
Liksom det hände inte någonting. De bodde lite i Amerika. Hon kom hem och hon fick ärva släktgodset och 
sedan gifte hon sig. Nej, det gjorde hon inte. Jag tyckte det hände inget. Egentligen tycker jag att den var 
bättre den här Sidney Sheldon.  

 
 
Sofia tycker att En kvinnas plan var spännande och lättläst, men också förutsägbar och typisk för 
sin genre. De typiska företeelserna som hon pekar på är maktspelen, skönhetsidealet, den 
påpassliga slumpen och karriärklättringarna: 
 

Ja, den här Sidney Sheldon-boken är ju väldigt utmärkande när det gäller att det ska vara makt och maktspel 
och intriger och amerikanskt verkligen tycker jag. De ska vara snygga och så. Det är ju verkligen 
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utmärkande för de böckerna tycker jag. Och hur lätt det går för dem att komma dit. Vad var hon från början 
den där Leslie Stewart? Jag vet inte ens vad hon var från början. Jo, hon jobbade på någon reklambyrå va 
eller någonting? Och så helt plötsligt blir hon miljonär och äger varenda TV-station i hela Amerika. Ja, men 
det handlade ju mycket om makt och intriger i den boken. /…/ Ja, man visste ju hela tiden att vad som 
skulle hända eller att hon ville åt honom då, presidenten.  

 
När hon ska beskriva sin upplevelse av de olika karaktärerna i En kvinnas plan handlar det 
mycket om utseende och skönhet, men även intelligens och styrka / svaghet: 
 

- Henne [Leslie, min anm.] uppfattar man ju som...som väldigt...Ja, hon var ju så väldigt snygg. Det är ju det 
första jag tänker på när jag ser hennes namn nästan. Och mycket intelligent och framgångsrik kvinna. Men 
också svag kan man ju tycka om hon känner att hon måste hämnas så himla väl på det där 
kärleksförhållandet med honom. Men hon var ju...henne ser jag väldigt lång och ...om du vill veta 
utseendet? 
- Ja. 
- Så är hon väldigt lång. Det vet jag inte om det stod. Men långa ben och kort kjol. Som är på framsidan. 
Och väldigt elegant så. Jag kan inte se ansiktet, men  hon är väldigt snygg så, det är hon ju. Och alla vill ju 
ha henne. Och han Henry som hon gifte sig med, han är ju töntig, eller inte töntig, men han är ju svag. Han 
sköter inte om sitt företag och han låter det bara gå. Han är lite sjuklig och ja, han tar henne...han var säkert 
kär i henne, men ja...Honom har jag inte så mycket att säga om. Han hade ingen stor del av boken. Och 
sedan hon Dana, hon...henne tycker man ju om mer. Hon var ju väldigt vacker och fin fast naturligare 
vacker än Leslie. Hon var ju sminkad mer och hon var ju mer naturlig, det kanske stod i boken. Och hon är 
ju intelligent den här Dana och framgångsrik och jobbar mer utan att vara ful på något vis. Inte på andras 
bekostnad menar jag. Så uppfattar jag det.  

 
 
Sofia upplever det som att kvinnorna i FLN - böckerna oftare beskrivs utifrån sitt utseende, 
medan männen beskrivs utifrån hur de är, vilka egenskaper de har. Hon tycker även att männen 
oftare får agera skurkar i böckerna och kvinnorna beskrivs mer positivt: 
 

Det kanske har med mig att göra, men lite tycker jag att de är mer  bovar, det tycker jag. Om man ska leta 
bovar. Men i bägge böckerna så var det ju en man som var skurk. I den här Pilcher var det inte någon som 
var skurk direkt, men han betedde sig ju illa i alla fall och det var ju en kille så...Och det var det ju i den 
andra också. Nej, men jag tycker alltid att män är mer beskrivna för hur de är och kvinnor är mer beskrivna 
för hur de ser ut i de här böckerna.  

 
De två böckerna tycker hon skiljer sig väldigt mycket beträffande synen på kvinnor och 
yrkesarbete. När ljungen blommar upplever Sofia som mer gammaldags eftersom huvudpersonen 
Jane ser det som ett bra alternativ att vara hemmafru. I En kvinnas plan har i stort sett alla 
kvinnorna ambition att göra karriär och deras väg upp i de yrkesrelaterade hierarkierna är en del 
av bokens spänningsmoment: 
 

 Jag menar här, hon Jane alltså. Hon ville vara hemma, ville vara hemmafru. Hon behöver inte jobba. De 
frågar ju flera gånger i boken; men ska du inte läsa någonting? Ska du inte skaffa dig något yrke? Nej, jag 
trivs bäst här. Och den här [EKP, Min anm.] är ju bara så här karriär, karriär. Alla kvinnor i den här boken, 
kanske förutom Olivers fru som tycker att det är okej att vara presidentfru och det är ju inte så dåligt det. 
Det är ju också karriär, eller hur! 

 
Även om Sofias läsning av de två böckerna var påverkad av att hon skulle bli intervjuad och att 
hon trodde att intervjuaren tyckte att det var dåliga böcker, så upplevde hon intervjun och 
samtalet om böckerna som positiva. Hennes bild av böckerna har också förändrats. Innan hon 
läste dem tänkte hon att de var då liga böcker eftersom hon inte lär sig någonting av dem, men 
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efter att ha diskuterat dem under intervjun ser hon på karaktärerna och relationerna med mer 
eftertanke: "Om man då hoppar över alla skildringar och bara läser dialoger, vad lär man sig av 
en sådan här bok då? Fast ändå tycker jag nu när vi pratar om dem efteråt att visst när man ser på 
personerna det är klart att man tänker ju. Så här skulle man ju göra efter varje bok egentligen." 

 
Sven är en man i sextioårsåldern, som är pensionär. Han är änkling och har vuxna barn..  
 
De enda böckerna som fanns i hans barndomshem var en bibel och en psalmbok. Han hade lätt att 
läsa i skolan och tyckte om att läsa om historia och geografi. När han slutade skolan började han 
läsa mycket westernböcker: "Det fanns en serie som kom ut var fjortonde dag; Pingvinböcker. Ja, 
det kanske inte du kommer ihåg, men...så det läste jag mycket då...dom var ju billiga...Ja, det var 
väl i början på 50-talet...det blev inte så mycket annat än det...Jag började med dom." Därefter 
blev det ett uppehåll i läsningen fram till han gifte sig när han var i 25-årsåldern:  
 

Då började jag intressera mig igen och köpa mycket böcker. Jag köpte Bernard Nordh och Jack London och 
så köpte jag de här De bästas...Det var ju tre, fyra böcker i dom...och mycket annat...gjorde jag...Jag har 
läste det mesta av Bernard Nordh och Jack London i alla fall och sen på jobbet hade vi en boklåda, då köpte 
jag mycket böcker där. Bland annat den här Borta med vinden och Doktor Zjivago...Den hade jag svårt att 
ko mma igenom förresten. 

 
Efter att han blev änkling för fem år sedan började han läsa ännu mer och de sista två åren har 
han läst "enormt". Han lånar de flesta böckerna som han läser, ibland får han någon i present. 
Personalen på biblioteket brukar rekommendera böcker åt honom och säga till när det kommit in 
något nytt som de tror att han skulle tycka om. När han började gå till biblioteket var det för att 
han ville läsa böcker om den amerikanska södern på 1800-talet: "Jag gillar det...den miljön då 
med...det var ju också hästar och allt med...lantmiljö...och det fanns ju en hel del här så...det har 
jag läst många då...Immigranten och Söderns hetta". 
 
De böcker han läser idag beskriver han som kärleksböcker. Några exempel på författare är Sidney 
Sheldon, Danielle Steel och Catherine Cookson: "Jag tycker det här lite mjukare grejer...Jag gillar 
inte våld och thrillers och sånt...det blir väl knappast nåt...det finns ju lite i dom här också, men 
inte så mycket då." En bok som han nämner som favorit är Alltid Amber av Kathleen Winsor: 
"...den handlar ju om England då 1650-talet, hovet där, kungliga hovet, London...Den var häftig." 
Mannen som kunde tala med hästar fick han i present av sin dotter och den tyckte han också om.  
 
Broarna i Madison County har han tänkt att han vill läsa och efter intervjun lånar han den på 
biblioteket. 
 
Han läser mycket och eftersom han är pensionär finns det inga direkta hinder för hans läsning: 
 

Jag läser till långt in på nätterna och tidigt på morgnarna. Det har varit väldigt bra för mig att läsa, särskilt 
dom sista två åren då för jag har haft det lite jobbigt och det har blivit en slags terapi för mig att skingra 
tankarna och...så det har hjälpt mig...Jag tänker inte så mycket på...eller jag grubblar inte så mycket över 
annat nu, s om jag gjorde innan då...så det har varit bra. Det är samma som en går ut och fiskar eller nåt, så 
man får bort tankarna. Det blir ju att jag koncentrerar mig på boken och läsningen. Så det är bra, det kan 
man rekommendera till folk som har det lite jobbigt att försöka läsa. Sen ger det ju mycket att läsa också, 
hoppas jag. 
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De sista åren har han läst "ett par hundra böcker". Alltid Amber, som är på cirka 800 sidor, läste 
han ut på 3-4 dagar. En kvinnas plan hade han läst redan innan han fick den inför 
undersökningen, men mindes det inte förrän han hade läst ett tag: "Ja, jag har ju läst lite för 
mycket böcker nu...Det har jag ju kommit på för det är inte så jädrans mycket jag kommer ihåg." 
 
På frågan om vad som enligt honom kännetecknar en bra bok svarar han: "Ja, det var som jag sa 
förut då...utomhusmiljö, vardagsmiljö då...gärna tillbaks lite i gamla tider. Jag blev hemskt ledsen 
om jag läste en westernbok och det helt plötsligt dök upp en bil mitt i det hela...då la jag ifrån mig 
den...för det tyckte jag att det stämmer inte riktigt ihop...det fanns lite såna bilar förr i tiden...Nej, 
men lantmiljö...och ja, enkelt, vardagsnära." 
 
Han tycker att kärlek som tema är viktigt när han väljer böcker och han tycker att han känna igen 
sig i personer, hur de tänker etc. "...man kanske önskar då att det skulle kunna vara så...Jag är ju 
rätt så känslomänniska då så jag tycker det är härligt när det är...när det blir nånting vackert då." 
 
Sven tyckte om både EKP och NLB, men han tyckte att de var väldigt olika, framförallt vad 
gäller miljön. Han känner sig mer tilltalad av den lantliga miljön i NLB och tyckte också att det 
var lagom många personer i den boken: "Det får inte vara får många personer samtidigt, då blir 
det rörigt tycker jag… Man blandar ihop en massa." Han upplevde det som att det var ungefär 
samma tidsperiod som böckerna utspelas i; modern tid. Utmärkande för EKP tycker han är:  
 

- Ja, det här handlar ju då om människor som jag upplever som verkliga egoister många av dem. Väldigt ha-
begär. Ja, dom kan göra nästan vad som helst för att lura varandra. Närstående personer då, till och med 
kunna ljuga för sin dotter då vet jag inte vad man ska kalla det men...Nära vänner då dom är ju fruktansvärt 
falska då. Så i den här boken finns det väl bara en riktig person som jag ser det; hon krigskorrespondenten. 
- Dana, henne tyckte du om? 
- Ja, hon jobbar ju för...och hade känslor. Härliga känslor då och den där lille pojken som hon träffade och 
tog hand om sen. Connors då den tyckte jag också om.  

 
På frågan om det är någon speciell situation som han tycker att en person handlar orätt i, så 
nämner han Olivers otrohetsaffärer. Han tycker att boken är spännande och att det är skickligt 
skrivet: "...det är fantastiskt hur han kan få ihop det och att det kan bli som det blir." Då syftar 
han främst på de överraskningsmoment som finns i boken.  
 

Sammanfattning av läsart  

 
För Agneta verkar det som att enskilda personer, i media eller privat, inspirerar till läsning. Hon 
väljer inte böcker efter genre, även om hon ibland kan "fastna" i vissa böcker eftersom de inte 
passar hennes humör eller känslostämning just då. Hon väljer då att läsa någonting annat och 
prövar sen att läsa boken vid ett senare tillfälle. Hennes läsning kan beskrivas som personlig 
instrumentell läsning på det sättet att hon söker identifikation för att stärka det egna Jaget, men 
ibland läser hon för att roas för stunden och det handlar då om personlig upplevelseläsning. Hon 
reflekterar ofta över handlingen och karaktärerna. Det är främst nutidsromantiska böcker som hon 
har läst inom romantikboksgenren. Hon tycker om böckerna på grund av att de handlar om 
(äldre) kvinnor, men också för att det är vackra miljöer i dem. Hon vill gärna läsa om starka 
kvinnor, som lever självständiga liv och det är det, samt spänningen i boken, som gör att hon 
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tycker bättre om En kvinnas plan än När ljungen blommar. Rosamunde Pilchers böcker beskriver 
hon som snälla, ljumma och lite för romantiska. Hon tycker ändå om att läsa en del av dem 
eftersom de skildrar äldre kvinnor, men NLB är inte en av dem som hon tyckt bäst om. När hon 
ska välja en person att identifiera sig med säger hon Dana i EKP. 
 
Daniels läsning av romantikböcker styrs av tillgång. Han väljer att läsa dem när inget annat 
finns att tillgå och eftersom hans sambo är storläsare av romantikböcker finns det många sådana i 
hemmet. Han har ett behov av att läsa varje kväll och om han inte har någon annan bok att läsa 
tar han en av sambons böcker. Han beskriver läsningen av dem mer som tidsfördriv och att det är 
skönt att komma bort från det han har omkring sig; en slags verklighetsflykt. Det är främst 
skillnader i spänningsstrukturen som gör att han tycker bättre om vissa av böckerna än andra. De 
som det händer mycket i tycker han bättre om. Läsningen av romantikböcker kan för Daniels del 
betecknas som opersonlig upplevelseläsning. Det gäller även när han läser de genrer som är hans 
förstahandsval; deckare, thrillers etc. Böcker med verklighetsanknytning gör starkare intryck på 
honom och får honom att reflektera över olika saker. Det handlar då om personlig läsning. Han 
söker inte igenkänning i det han läser, men kan uppleva viss identifikation med en del karaktärer i 
böcker. Daniel tycker bättre om En kvinnas plan än När ljungen blommar, även om han inte 
upplevde EKP som en av Sheldons bättre böcker. Även om han inte kommer att lägga boken på 
minnet eller rekommendera andra att läsa den blev han ändå underhållen under tiden som han 
läste den. Det är främst handlingen som gör att han tycker bättre om EKP, att det händer mer i 
den, är mer spänning.  NLB beskriver han som en "tjejbok", inte "min sorts" bok. Han menar att 
den spelar mer på känslorna och är nostalgisk. Däremot tycker han att EKP skildrar mer 
jämställda personer eftersom kvinnorna också är "stora" och har "makt". När han ska välja någon 
som han kan identifiera sig med i böckerna är det David i NLB han väljer.  
 
För Erika fyller läsningen av romantikböcker en funktion som avkoppling. Hon kallar dem för 
"lättlästa" eller "lätta", och läser dem för att det är roligt och för att de får henne att må bra. Hon 
vet att de slutar lyckligt, att det går bra för personerna som är med i böckerna och hon behöver 
inte koncentrera sig så mycket när hon läser dem. Man skulle kunna kalla hennes läsning av dem 
för opersonlig intrumentell läsning eftersom syftet med läsningen är att få henne att må bra både 
under tiden som hon läser och efteråt. De fyller också en funktion som verklighetsflykt eller 
dagdrömmeri; hon kan avskärma sig från den pågående vardagen. Men de t finns också andra 
dimensioner i läsningen. Hon reflekterar över böckerna även om de är lättlästa och även om det 
är just framgångssagorna i romantikböckerna som hon tycker om, kan hon även irritera sig på 
dem. De är för orealistiska, det går för lätt för huvudpersonerna, de är överdrivna, menar hon. 
Andra böcker, främst med verklighetsförankring, kan få henne att reflektera över tillvaron. Hon 
tycker att både EKP och NLB var bra, även om det inte händer så mycket i NLB. Det som ändå 
gör att hon tycker om att läsa den är att det är mysiga, trevliga miljöer i den. EKP tycker hon är 
spännande. Den personen som hon tycker att hon kan identifiera sig med är Jane, som hon 
upplever som omvårdande. 
 
Liksom Erika nämner Helena avkoppling som en anledning till att hon väljer att läsa 
romantikböcker. Hon behöver inte tänka så mycket när hon läser dem. Hon tycker inte att hon 
kan identifiera sig med personerna eftersom böckerna är så verklighetsfrämmande. Det är viktigt 
för henne att hennes förväntningar på böckerna uppfylls, att det som hon förväntar sig ska hända 
händer. Samtidigt kan hon irritera sig på vissa romantikböcker för att de är för förutsägbara och 
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att det aldrig händer något oväntat. Helena är den av informanterna som har den mest renodlade 
läsarten när det gäller genre. Hon håller sig främst inom romantikboksgenren, men läser även 
deckare och då är Henning Mankell favoritförfattare. Till skillnad från Erika saknar Helena 
miljöbeskrivning i NLB. Hon tycker att boken är förutsägbar och ytlig. Hon tycker bättre om 
EKP eftersom det är mer innehåll i den, den berör fler personer och man lär känna dem mer. 
Ändå tycker hon inte att någon av böckerna var direkt bra. NLB beskriver hon som "skön", 
"gullepluttig" och "allt var så lyckligt". Budskapet med boken tycker hon är "att man ska söka 
sina rötter. Det spontana". EKP beskriver hon som mer seriös och det verkar främst vara Leslies 
öde som engagerar henne. Däremot tycker hon inte att hon kan identifiera sig med någon person, 
vare sig i EKP eller i NLB. 
 
Malin lever sig in i de böcker hon läser och tycker om att föreställa sig själv i de olika 
situationerna i böckerna. Hon läser olika böcker på olika sätt, vissa funderar hon mer på, men 
efter att hon har läst ut en bok vill hon oftast fundera på den ett tag innan hon börjar på en ny. 
Hon tycker om att läsa om sånt som är långt från hennes egen verklighet, samtidigt som det ska 
utspela sig i realistiska miljöer. Hennes läsning är personlig och både instrumentell och 
upplevelseorienterad. De romantiska böckerna få r henne att må bra, hon upplever dem som 
mjuka och en avkoppling från starka intryck. Ett exempel på att hennes läsning är personlig och 
hur mening kan skapas i en text är när hon vid läsningen av När ljungen blommar påminner sig 
och relaterar till egna erfarenheter av ungdomskärlek som vid återseende inte visar sig vara vad 
man förväntat sig. Av de två böckerna är det också den hon tycker mest om, även om hon har läst 
andra böcker av Pilcher som hon har tyckt bättre om. Hon tycker att handlingen i NLB är 
förutsägbar; ung kvinna möter äldre, erfaren man. Trots det tyckte hon om att läsa boken, hon 
uppfattar den som avslappnande och mysig att läsa. Slutet är lyckligt och "det är lugnt och fint." I 
EKP uppfattar hon slutet som ovisst och boken förbryllar henne. Även om hon tycker bättre om 
den andra gången hon läser den så var det en lättnad när den var slut. Hon retar sig även på 
personteckningen i boken och tycker att det är typiskt hur personerna beskrivs, både beträffande 
utseende och karaktär.  
 
Sofia berättar att hon läser romantikböcker för att slappna av och ha det lite mysigt. När hon 
"har ork" läser hon djupare böcker. Hennes läsning av romantikböcker kan karakteriseras som 
upplevelseläsning, hon läser för stunden och tänker inte så mycket på det hon har läst efteråt. 
Under tiden som hon läser kan hon dock bli känslomässigt engagerad i det som händer. Under 
tiden som hon läste EKP tyckte hon att den var spännande och bra, men när hon funderar på den 
efteråt tycker hon egentligen inte alls att den är bra. Eftersom hon var inställd på att det skulle 
vara en "dålig" bok, det vill säga en bok som anses dålig av andra, så vågar hon inte lita på att 
faktainnehållet stämmer, till exempel beträffande miljöerna. NLB uppfattar hon som finare, med 
mer känslor och trovärdigare beträffande skildringen av miljön och personerna. Men hon tycker 
ändå att NLB är en tråkig bok med tråkiga människor i. Den saknar handling och karaktärerna 
känns gammaldags, främst Janes ovilja att studera eller arbeta.  
 
Svens läsning påminner mycket om den läsart som framträder i Hanssons undersökning (1988). 
Han började läsa populärfiktion i ungdomen och då var det främst westernböcker han läste. Sedan 
han blev änkling för några år sen har hans läsning accelererat och han läser vid tiden för intervjun 
väldigt mycket, inte en morgon och inte en kväll utan en bok. Läsningen fyller en terapeutisk 
funktion, den skingrar tankarna och gör att han inte grubblar så mycket. Det är inte bara viktigt 
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för honom att läsa, utan det är även viktigt vad han läser. Han vill att böckerna ska innehålla 
positiva aspekter på relationer, att det ska bli något fint av det och att människor ska mötas och 
må bra. I EKP är det Dana och hennes relation med Connors som han finner positiv, samt Danas 
adoption av den föräldralösa flyktingpojken Kemal. Han tycker att Sidney Sheldon är en skicklig 
berättare som skapar spänning i berättelsen. I NLB är det främst den lantliga miljön som tilltalar 
honom.  

Analys och diskussion 
 
Samtliga informanter läser böcker även inom andra genrer än romantiklitteratur och därför har 
intervjuerna kommit att omfatta olika typer av litteratur. Det har gjort att den funktion som 
läsningen av romantikböcker fyller för informanterna utkristalliserar sig. Den läsningen i kontrast 
till läsning av andra genrer visar på vilka olika funktioner läsning kan ha. Informanterna läser 
olika typer av böcker på olika sätt. För de flesta av informanterna påverkas deras bokval av 
vilken stämning de är i, hur de mår psykiskt, vilket humör de är på, samt var läsningen sker. 
Detta bekräftar Rosenblatts tankar om den situerade läsningen, där stunden, stämningen och 
kontexten har betydelse för den upplevelse läsningen genererar och även för vilken upplevelse 
läsarna själva väljer genom att läsa en viss typ av bok. (Rosenblatt 2002, s. 39) 
 
Flera av informanterna gör en uppdelning i "djupare" eller "svårare" böcker, och "lättlästa" eller 
"lätta" böcker. De djupare böckerna väljer de att läsa när de orkar, mår bra etc, medan de lättlästa 
böckerna fyller en funktion som "avkoppling" och "underhållning", när de inte orkar med de 
djupare böckerna. Thomas Ziehe menar att "de flesta individer befinner sig i en ambivalens 
mellan regression - strävan efter igenkänning och trygghet, och progression - strävan efter 
vidgade horisonter och nya upplevelser" (Ziehe, se Ulfgard 1995, s. 189; även Ziehe 1989, s. 
168f). Jag uppfattar det som att informanternas läsning av romantikböcker främst anknyter till ett 
regressivt behov; man vet vad man får och man vet att man inte kommer att påverkas nämnvärt 
av det man läser. Läsningen upplevs som positiv därför att sluten i böckerna ofta är lyckliga, 
trådarna knyts ihop och läsaren behöver inte fundera mer över boken när den är slut, samtidigt 
som den har roat och underhå llit läsaren under läsningens gång. Boëthius visar även på det 
trygghetsbehov som läsningen av populärfiktion, eller kategoriböcker som han kallar det, fyller:  
 

Att den ena boken i så hög grad liknar den andra är en viktig förutsättning för det inslag av ritual som finns i 
läsandet av kategoriböcker. Man vet hela tiden vilken grundstruktur man kommer att möta och hur det hela 
ska sluta. Kategoriboksläsandet tillmötesgår i mycket hög grad ett behov av trygghet. Detta behov är så 
starkt att inte mindre än 60 % av Radways läsare för säkerhets skull kontrollerade slutet innan de började 
läsa-trots att de redan (med försäljarens hjälp) valt en bok av exakt samma typ som de brukade. De läste och 
uppfattade också böckerna i enlighet med sina förväntningar, blundade för sådant som inte passade in i detta 
mönster, skapade kort sagt en alldeles egen text. Kategoriboksläsandet fungerar uppenbarligen som ett slags 
skydd - ytterst kanske för den egna identiteten. (1995, s. 29)  
 

Vidare menar han att även läsning av andra genrer kan fylla den funktionen, även om det är mer 
framträdande när det gäller kategoriböcker.  
 
För informanterna i den här uppsatsen verkar det som att "djupare böcker" [informanternas 
beteckning] istället tillgodoser ett behov av progression; de kan leda till nya perspektiv på saker 
och förändra läsarens tankesätt, samtidigt som de engagerar på ett annat sätt. De "djupare 
böckerna" är inte lika säkra att läsa, eftersom de kan leda till att man ändrar sina tankebanor och 
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kanske börjar ifrågasätta sig själv och sin tillvaro. De fungerar alltså inte som det skydd mot 
identiteten som Boëthius nämner. 
 
Malin ger ett exempel på när förväntningarna på en bok inte uppfylldes. Det gäller första gången 
hon läste EKP. Istället för att vara en trygg läsning där hon visste vad hon skulle få ut av läsakten, 
blev det en läsning med en intrig och ett slut som hon inte förväntade sig och inte ville ha. Hon 
blev väldigt upprörd och berättar att hon "hatade" boken efter att ha läst den första gången. 
Boethius (se ovan) skriver att kategoribokläsandet fungerar som ett skydd, kanske för den egna 
identiteten. I det här fallet tror jag även att det handlar om ett skydd mot en negativ 
världsbild/världsordning (vilket i slutändan kanske är ett skydd mot den egna identiteten). Malin 
förväntade sig en romantisk, positiv bok där de båda huvudpersonerna i slutet får varandra och 
lever lyckliga i alla sina dagar. Istället upplevde hon det som att boken bara innehöll en massa 
"…hat, hat, hat". De båda huvudpersonerna får inte varandra på slutet, deras kärlek är inte evig 
och de lever inte lyckliga i alla sina dagar. När hon slutade läsa boken hade den inte skapat den 
"må bra" känsla som hon var ute efter. 
 
Ett exempel på hur litteratur kan fungera progressivt är när Erika berättar om sin läsning av 
"budskap-böckerna", vilka fick henne att fundera över och ifrågasätta tillvaron. 
  
Larsson (1989) karakteriserar kvinnors läsning som: intensiv, med ett tätt förhållande till texten, 
texten omsluter dem (s. 237), kvinnorna ger sig hän, läsarten är uppslukande (s. 238), 
inlevelsefull (s. 244), distanslös, accepterande, förinnerligande och känslomässig (s. 247). Hon 
menar vidare att den identifikatoriska läsarten är extremt förtydligad i kvinnors 
triviallitteraturläsning (s. 257). Den av mina informanter som starkast söker identifikation i sin 
läsning är Agneta. Agnetas val av litteratur är dock varierad och kan inte kopplas till speciella 
"kvinnliga" genrer, som till exempel romantikböcker. Även manliga författare kan skildra 
kvinnor på ett sådant sätt att hon kan identifiera sig med dem. Malin lever sig ofta in i det hon 
läser och föreställer sig att det skulle kunna hända henne, men hennes läsning är inte 
identifikatorisk, distanslös och accepterande. Istället reflekterar hon mycket över det hon läser 
och ifrågasätter även under tiden som läsningen sker. De övriga informanternas läsart kan inte 
heller entydigt karakteriseras som identifikatorisk eller uppslukande, även om de fångas av 
handlingen och intrigerna. Det gäller även de två manliga läsarna. De böcker som engagerar dem 
mest är de med verklighetsbakgrund. Även i Furhammars undersökning karakteriseras vissa 
informanters läsning av kärleksromaner som inte så engagerande utan "...sådant som bara går rätt 
igenom" (Furhammar 1995, s. 114). 
 
För de flesta av mina informanter är det inte i första hand identifikation de söker i 
romantikböckerna, utan mer en tillfällig avkoppling. De tycker om att läsa om de vällyckade 
karriärkvinnorna vars liv de för en stund kan kliva in i och låtsas att de lever; en glitter- och 
glamourvärld, som även återfinns i televisionens såpoperor. Flera av informanterna hänvisar till 
annan medieanvändning när de pratar om sin läsning.  Att titta på en såpa på TV kan ge samma 
avkoppling som att läsa en romantikbok. Fahlgren menar att:  
 

De teorier som Janice A. Radway och Tania Modleski formulerar rörande kvinnliga läsares behov av att 
överskrida en omsorgsroll eller en själviakttagande position, är inte i första hand relevant för romaner av 
typen Lace. Här rör det sig inte primärt om identifikation med figurer, utan om ett temporärt överflyttande 
av det egna jaget till den värld av vällyckade kvinnor som romanen skildrar…. Det är också en ny aspekt i 
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1980-talets kvinnliga populärroman att drömmen om framgång står så centralt. Den pekar på en förändring i 
könsrollsmönstren i samhället som visar sig i populärlitteraturen." (Fahlgren 1995, s. 280)  

 
Behovet att avskärma sig från omvärlden finns dock både hos mina informanter och hos Radways 
läsare. Även betydelsen av ett lyckligt slut (Radway 1994, s. 92).  
 
Flera av informanterna är kritiska till de böcker de läser, de irriterar sig på förutsägbarheten, på 
personteckningen etc, samtidigt som de vill att det som de förväntar sig ska hända händer. En av 
anledningarna till att de väljer just de böckerna är också att de är lättlästa. Eftersom de oftast vet 
på ett ungefär vad som kommer att hända behöver de inte koncentrera sig så mycket när de läser. 
Även flickorna i Ulfgards undersökning visar på en komplexitet i läsningen, där de å ena sidan 
kan gå upp i läsningen av vissa böcker, använda huvudpersonerna som förebilder och uppleva 
igenkänning, medan de å andra sidan upplever samma böcker som barnsliga, "amerikanska" i 
negativ bemärkelse och uttalar sig kritiskt om böckerna (2002, s. 273). Flera av informanterna i 
min undersökning berättar att de fängslas av böckerna under tiden som de läser dem och tycker 
att de är bra då, men att de efter läsningen om de börjar fundera närmare på böckerna egentligen 
inte tycker att de är så bra. Jag uppfattar det som att deras läsning under tiden som de läser till 
stor del följer handlingen i boken och om det är en bra bok är drivkraften hela tiden att få veta hur 
det går (även om de ofta vet att slutet är lyckligt). De kan fastna i bokens intrig, i 
spänningsmomenten, och tänker då oftast inte på personteckningen, miljön etc. Sofia till exempel 
hoppar medvetet över stycken som beskriver miljön för att komma till handlingen. För läsarna i 
Ulfgards undersökning är det också romanens handlingsplan som dominerar läsningen (2002, s. 
324). 
 
En reflekterande läsning förekommer alltså hos mina informanter. Ett exempel är Malins reaktion 
på hur personerna beskrivs i EKP. Hon retar sig på att de är så vackra, att kvinnorna är 
oskuldsfulla och männen motsatsen. Även Sofias kommentar visar på en reflekterande läsning: 
"...jag tycker alltid att män är mer beskrivna för hur de är och kvinnor är mer beskrivna för hur de 
ser ut i de här böckerna." För flera av informanterna har intervjun, både vetskapen om att de 
skulle bli intervjuade och själva intervjun, lett till en mer reflekterande läsning.  
 
Flera av informanterna har en defensiv hållning beträffande sin läsning av romantikböcker. Även 
Radways informanter ger uttryck för en "explanation - guilt - justification process" (Radway 
1994, s. 89; s. 101). De rättfärdigar sin läsning av romantikböcker med att det inte bara är 
underhållning, utan att de även lär sig saker av böckerna, bland annat om historia och geografi. 
Även mina informanter använder sig av rättfärdigande av sin läsning genom att peka på att de lär 
sig om olika länder, att man inte alltid orkar med att läsa tyngre böcker och att romantikböckerna 
fungerar som avkoppling.  
 
En viktig skillnad mellan mina informanter och läsarna i Radways undersökning är den sociala 
kontexten. Mina informanter är inte ekonomiskt beroende av sina män/respektive och de 
förväntas inte stå för all markservice. Radway skriver att informanternas skuldkänslor över sin 
läsning har tre olika aspekter; det gäller tiden de ägnar åt läsningen, kostnaden för böckerna, samt 
innehållet i böckerna som de vet att många kritiker klassar som mjukporr (Radway 1994, s. 103). 
För mina informanter är det främst den tredje aspekten, beträffande böckernas innehåll och 
kvalitet, som är relevant. De vet att böckerna av andra anses vara dålig litteratur och flera 
använder beteckningar som sliskböcker, bomullsböcker, larviga etc. Men även de andra 
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aspekterna har viss betydelse, till exempel att läsningen är något man kan unna sig först när 
hushållsarbetet är avklarat. I Hanssons undersökning (1988, s. 75) nämner flera av de äldre 
kvinnorna att barnen varit ett hinder för dem att läsa, medan "...ingen av de äldre männen nämner 
barn- och familjeliv som vare sig hinder eller stimulans till bokläsning" (Hansson 1988, s. 62). I 
min undersökning nämner Daniel att han läser mer sedan han blev sambo och fick barn, eftersom 
han är hemma mer nu. Sven nämner också att han började läsa mer när han gifte sig. För de två 
manliga informanterna i min undersökning har bildandet av familj alltså fungerat som stimulans 
för läsningen.  

Genus i de två litteraturexemplen 
 
Som jag har beskrivit tidigare är böckernas handlingsplan det som de flesta av informanterna 
fokuserar på; de vill att det ska hända mycket i böckerna, helst hela tiden och spänningen är ett 
viktigt kvalitetskriterium. Variationer förekommer dock. I vissa böcker kan beskrivningen av en 
vacker, behaglig miljö vara tillräcklig för att underhålla och skapa den "mys"-känsla de vill ha. 
Vilken betydelse har då genus? Är det något som informanterna reflekterar över och vilken är i så 
fall deras inställning? Vilka aspekter är viktiga för informanterna? Som jag skrev i det föregående 
kapitlet är det inte i första hand identifikation informanterna söker i romantikböckerna, vilket gör 
att fokuseringen på de olika huvudpersonernas karaktärer inte blir lika stark som för till exempel 
Radways läsare (Radway 1994, s. 67). Flertalet av informanterna i den här undersökningen läser 
inte romantikböckerna för att hitta karaktärer att identifiera sig med eller ha som förebilder. 
Självklart kan identifikation ändå ske vid läsningen. Under intervjuerna för den här uppsatsen har 
vi ställt direkta frågor om det och informanterna har då ibland tänkt efter och kommit fram till 
någon karaktär som de kanske skulle kunna identifiera sig med. Deras uppfattning av de olika 
karaktärerna är ibland lika; de "goda" personerna Dana, Jeff Connors, David, har av flera 
informanter lyfts fram och beskrivits som positiva. De kvinnliga informanterna väljer i första 
hand kvinnor att identifiera sig med och Daniel väljer David. Sven skiljer sig på det sättet att han 
i första hand poängterar Danas positiva egenskaper, men därefter nämner han även hennes 
relation med Jeff Connors och det verkar som att det är hela den bihandlingen han tycker om. Det 
finns också andra skillnader i hur karaktärerna uppfattas. En motsättning bland informanterna 
gäller intrycket av Leslie och hennes hämnd. Flera informanter tar avstånd från hennes 
hämndbeteende, de tycker att hon kunde ha handlat på ett helt annat sätt; bearbetat händelsen 
introvert, försökt komma över den och gå vidare, eller prata med Oliver om det. Helens 
uppfattning skiljer sig. Hon beskriver Leslies hämndaktion som ett tecken på styrka: "... istället 
för att sitta hemma och sörja jättemycket så fick hon ju kraft och styrka att kämpa." 
Informanternas uppfattning av Jane skiljer sig också. Erika ser likhet med sig själv genom Janes 
omvårdande egenskaper, även om hon anser de vara extrema i boken. Andra informanter 
uppfattar henne som tvetydig, gammalmodig och yngre än sin egentliga ålder. De olika 
egenskaperna som tillskrivs Jane behöver inte stå i motsättning till varand ra, men för några av 
informanterna överväger det positiva omdömet och för några det negativa. 
 
Informanternas tidigare erfarenheter av läsning har betydelse för hur de tolkar de två böckerna. 
De kopplar samman upplevelsen av de två böckerna med tidigare upplevelser av liknande böcker, 
vilket skapar en referensram för tolkningen. Ulfgard skriver om tolkningsgemenskaper och 
litterär kompetens (Ulfgard 2002, s. 31). Eftersom romantikböckerna är genretrogna har de vana 
läsarna en förkunskap eller kompetens, som de kan använda vid tolkningen. Flera informanter 
väljer även böcker efter författare. De läser "allt" av en författare och kan författarens sätt att 
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skriva. Det skapar en tolkningsgemenskap, till exempel i diskussionen med andra läsare. Ett 
exempel på förkunskap/kompetens är när Daniel klassar EKP som en av Sheldons sämre böcker, 
utan det tempo och den intensitet, som brukar finnas i hans böcker. Vidare när han tolkar NLB 
som en tjejbok, med mycket känslor i. Där knyter han även an till en traditionell 
genusuppfattning där känslor och kvinnor hör samman.  
 
Några företeelser i böckerna som flera informanter uppmärksammat och tolkar som typiska för 
genren är följande:  
 
• Hur personerna skildras i FLN-böckerna; utseendefixeringen och typiska egenskaper för 

kvinnor respektive för män,  
• Framgångssagorna i FLN-böckerna; att det går så lätt för dem, 

• Starka karriärkvinnor i FLN-böckerna som gör att det skildrade genussystemet uppfattas 
som mer jämställt,  

• De lyckliga sluten, vägen till den andre och att de älskande får varandra. I Pilchers böcker 
ung kvinnas väg till stark, äldre man. 

 
 
Eftersom kvinnorna beskrivs som driftiga karriärmänniskor i FLN-böckerna så uppfattar flera 
informanter genussystemet som mer jämställt i de böckerna. Även kvinnorna är "stora" och med 
makt. Däremot är flera av informanterna kritiska till den utseendefixering som förekommer. Att 
fokusera på att det är starka kvinnor som skildras kan sägas visa på den icke-normalitet som detta 
är. En stark kvinna är något som uppmärksammas och påpekas, det är inte normen, utan en 
positiv olikhet. 
 
När det gäller beskrivningen av de tre faktorerna egenskaper, platser och sysslor kan FLN-
böckerna tyckas skildra en jämställd tillvaro. Kvinnorna och männen är yrkesarbetande. 
Kvinnornas utseende beskrivs detaljerat, de är oerhört vackra och tilldragande, men åtminstone i 
EKP så är också den manlige huvudpersonen Oliver det. Det förekommer dock andra manliga 
karaktärer som inte är lika attraktiva, men som ändå har betydelse för berättelsen. Och Jeff 
Connors, som är Danas räddare i nöden, beskrivs med egenskaperna känslig, intelligent och rolig; 
inte utifrån sitt utseende. Man kan tolka det som att de detaljerade beskrivningarna av utseende, 
där kvinnorna beskrivs som väldigt kvinnliga och sexuellt attraktiva och männen vanligtvis som 
väldigt manliga och sexuellt attraktiva, är ett sätt att göra skillnad och öka begäret. Det gör 
kärlekssagan mer laddad och dramatisk. Eftersom skillnaden mellan kvinnor och män beträffande 
sysslor och platser inte är så stor inom FLN - litteraturen kompenseras det genom en genusfiering 
av utseendet, där skönheten, kroppen, håret (frisyren), kläderna, rösten och älskandet är rekvisita 
för att tydliggöra vad som är kvinna respektive man (Hirdman 2001, s. 74). 
 
Lilliequist, som refererar till Larssons studie av FLN- litteratur 4 pekar på att kvinnorna både i 
såpoperor och i FLN- litteratur framställs som sårbara även om de är starka karriärmänniskor: 
"Även om de är både rika och mäktiga så är de ändå på ett känslomässigt plan beroende av 
männen. Ju högre upp i karriären de kommer desto mer beroende blir de dessutom av att männen 
ska bekräfta deras kvinnlighet." (Lilliequist 2000, s. 123) Det gäller i hög grad både Leslie och 

                                                                 
4 Larsson, Lisbeth, Lace and the limits of reading, i Cultural Studies 2. 1994 
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Dana i En kvinnas plan. Även om de är framgångsrika karriärkvinnor, som når sina yrkesmässiga 
mål, så är lyckan inte nådd. Den kan bli till först i armarna på en man. För Danas del lyckas 
lyckoprojektet då Jeff Connors sluter henne i sina sportsliga, manliga armar och helar henne från 
de psykiska åkommor hon ådragit sig i sitt jobb som krigskorrespondent. För Leslie misslyckas 
det. Det hjälper inte att hon lyckas bygga upp ett mediaimperium, det är förlusten av hennes 
älskade Oliver som dominerar hennes liv och blir hennes yrkesmässiga undergång. Hennes väg 
till imperiet går dessutom delvis via en man, den sjuke Henry, som hon gifter sig med för att få 
ärva den dagstidning som är embryot till hennes imperium. Den främsta vägen till yrkesmässig 
framgång är ändå hennes intelligens.  
 
Budskapet blir detsamma som för till exempel en såpa som Doktor Quinn: "...det dolda budskapet 
blir: gärna yrkesskickligare och envisare än männen, men skönhet, charm och mjukhet ä r ett 
måste." (Lilliequist 2000, s. 77) För En kvinnas plan kanske man skulle kunna säga, att det dolda 
budskapet är att kvinnorna gärna får vara mer intelligenta och yrkesskickligare än männen, men 
skönhet, relativ ungdom och förmåga att älska männen är ett måste. Om de vänder sig bort från 
männen och blir oförmögna att älska dem, då går det som för Leslie: "Han såg en lång stund på 
henne. Ung och vacker och intelligent. Och ändå...Hon kom honom att känna sig illa till mods." 
(EKP, 141) 
 
Det finns alltså olika sätt att tolka jämställdheten i En kvinnas plan på beroende på vad man 
väljer att fokusera på. Olika läsare uppmärksammar olika saker, även om det också finns stora 
likheter vilket jag beskrivit ovan. Kvinnorna kan uppfattas som starka, men vilken är egentligen 
den värdegrund på vilken deras lycka vilar? Männen kanske oftare får agera bovar, men skapar 
det olycka för dem själva eller för kvinnorna? Och kan man tänka sig en FLN - roman där 
kvinnorna endast beskrivs med karaktärsdrag och männen endast med utseendedrag? 
 
Ziehe (1989, s. 24) pekar på att en tendens inom den moderna kulturen är den stora betydelse som 
visualiteten har. En annan relaterad tendens är den "görbarhet" som präglar vårt förhållande till 
kroppen; vår förmåga att göra om, skapa en stil / en attityd, plastikoperera, sminka, styrketräna, 
banta etc. Ziehe menar att: "Behovet att modellera sig själv framkallar ett objektivt och subjektivt 
behov av bilder. Och inom detta bildfält har idealet om ungdomlighet blivit det dominerande." 
(Ziehe 1989, s. 24) Det är tydligt att idealet om ungdomlighet är framträdande i En kvinnas plan, 
vilket även uppmärksammats av vissa informanter, till exempel Malin som är kritisk till 
beskrivningarna av utseende. Huvudpersonernas egentliga ålder, strax under trettio, gör dem inte 
till ungdomar och man skulle kunna säga att de närmar sig en yngre medelålder. De beskrivs ändå 
som unga och denna ungdom är ett av de kapital de bär med sig för att lyckas. De andra är 
skönhet och intelligens. Deras skönhet är dock medfödd, den är inte konstruerad (även om de 
sminkar sig och klär sig snyggt, så är det måttfullt) och de är påfallande ignoranta beträffande sitt 
utseende. För kvinnorna är utseendet ett hinder på det sättet att de hela tiden blir betraktade som 
sexuella objekt när de ska göra karriär. De får sexuella inviter av sina arbetsgivare och blir även 
utsatta för trakasserier; situationer som de hanterar med hjälp av sin verbala förmåga och sin 
enorma intelligens. Skönheten är ändå en förutsättning för att lyckas, utan sin skönhet är de inte 
de utvalda superlativmänniskor de beskrivs som och skulle förmodligen inte få en huvudroll i 
boken. Ett exempel är när Dana klättrar ett steg upp i karriären och blir nyhetsuppläsare, därför 
att den tidigare kvinnliga, uppläsaren fått sitt ansikte vanställt vid en olycka. Dana får hoppa in i 
sändningen med sju minuters varsel och gör naturligtvis succé: "Hon var ung och attraktiv, och 
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hennes intelligens lyste igenom." (EKP, s. 109) Sättet hon avancerar på är ett exempel på "den 
påpassliga slumpen", som Lundqvist har visat är ett återkommande tema i FLN-böckerna. (1991, 
s. 146f) Denna slump uppfattas av vissa informanter som väl enkel; de retar sig på att det går så 
lätt för huvudpersonerna och de anser att den påpassliga slumpen ibland blir lite för påpasslig och 
gör handlingen mindre trovärdig.  
 
Den framträdande roll som beskrivningen av utseenden har i EKP kan kopplas till den ökade 
betydelse som visualiteten har över andra sinnen. Litteraturen är ett icke-visuellt medium på det 
sättet att läsaren själv skapar bilderna i sitt huvud vid läsningen, men genom utförliga 
beskrivningar av personernas utseenden skapar författaren ändå en visualitet. Och de bilder av 
kvinnorna och männen som förmedlas är bilder som den medievana läsaren känner igen. De 
ungdomliga, sköna ansiktena möter oss på TV i bland annat såpoperor, inom reklamen, på bio 
etc. De stereotypa karaktärerna möter oss i form av allegoriska gestalter; bimbon, bitchen etc 
(Ziehe 1989, s. 162). Flera informanter är påverkade av denna gestaltning när de läser böckerna. 
Daniel och även jag själv tolkar till exempel Linda i NLB som "bimbo". Den detaljerade 
beskrivning av karaktärernas utseende i EKP som Sofia förmedlar kan också ses som ett tecken 
på den betydelse visualiteten har. Det är också intressant att hon tänker in vissa detaljer som inte 
finns beskrivna i boken. 
 
När informanterna uppmärksammar, kritiserar och irriterar sig på den utseendefixering som 
förekommer i till exempel EKP, kan det ses som exempel på en icke-accepterande läsning, och 
läsare som gör motstånd 5 (Witt-Brattström 1995, s. 87). Motståndet mot 
utseendebeskrivningarna i böckerna är dock inte så starkt att de väljer att inte läsa dem. Jag 
uppfattar det som att koncentrationen på böckernas handling och de positiva aspekterna i 
karaktärsbeskrivningarna; att personerna är lyckade karriärmänniskor, lyckliga i kärleken etc, 
väger upp den ofta tysta irritation informanterna känner över idealet om skönhet. Personernas 
skönhet är också en del av fascinationen med böckerna, en del av den glitter- och glamourvärld 
som skildras, samt en del i framgångskonceptet. Även i Hanssons undersökning finns exempel på 
en motståndets läsning, där informanterna invänder mot bland annat synen på jämlikhet i 
böckerna (Hansson 1988, s. 88). 
 
NLB kan tyckas skildra en mer jämställd, harmonisk tillvaro än EKP på det sättet att genus inte 
problematiseras. Kvinnorna är inte alltid vackra, de tillåts ha brister och skavanker både 
beträffande utseende och egenskaper. Vid min närläsning av boken har jag tolkat det som en 
illusorisk jämställdhet, främst beträffande platser och sysslor, eftersom kvinnorna inte är 
yrkesarbetande och ofta befinner sig där de gör på grund av män. Vissa av informanterna har 
också uppmärksammat de ojämställda förhållanden som finns i EKP, till exempel att Jane inte har 
några yrkesmässiga ambitioner (eller ambitioner över huvudtaget), och upplever EKP som mer 
jämställd. Andra informanter tycker bättre om NLB eftersom personerna beskrivs mer normala, 
vanliga etc. De behöver inte vara så fotomodellaktiga eller macho, vilket upplevs som en 
uttunning av genus med större tyngd på individuell personlighet.  

                                                                 
5 Jag vill inte kalla dem för "a resistent reader" eftersom begreppet enligt min tolkning står för en annan slags 
läsning, där texten är mer uttalat genusomedveten. I FLN-böckerna förekommer en medvetenhet om och 
problematisering av genus. Samtidigt så blir de vackra kvinnorna i FLN -böckerna till i den manliga blicken, en blick 
som är en del i ett större genussystem. 
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Slutsatser 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka dels genus i romantiklitteratur, dels hur läsare av 
romantiklitteratur ser på denna genrelitteratur och sin läsning av den, samt hur dessa läsare 
värderar denna litteratur i förhållande till annan litteratur. 
 
Jag har kommit fram till att läsarnas inställning till romantiklitteratur inte är entydig utan 
innehåller komplexa aspekter. De är positiva till romantiklitteraturen och väljer att läsa den för att 
må bra. Oftast får de även den läsupplevelse de sökte eftersom det är genretrogen litteratur som 
följer vissa mönster. Samtidigt är de kritiska till genren och ifrågasätter vissa karaktäristiska drag, 
ibland kan de till och med irritera sig på förutsägbarheten i böckerna vilket är paradoxalt eftersom 
de även kan bli irriterade och besvikna när böckerna inte följer det mönster som de förväntade 
sig. Deras läsning av romantiklitteratur fyller en funktion som avkoppling och trygghet. Det är en 
lätt läsning som inte kräver så mycket och mest ger tillbaka för stunden. Det är inte en läsning 
som  förändrar eller förvirrar dem. När de vill ha nya intryck och ny kunskap läser de litteratur 
inom andra genrer. 
 
Den första och andra frågeställningen handlar om hur romantiklitteratur kan analyseras och 
beskrivas utifrån ett genusperspektiv, samt hur läsare av romantiklitteratur tolkar och analyserar 
gestaltningen av genus inom denna genre och hur de förhåller sig till den gestaltningen. För att 
besvara den första frågeställningen har jag valt att analysera två litteraturexempel inom 
romantikboksgenren. 
 
I analysen av de två litteraturexemplen En kvinnas plan och När ljungen blommar  har jag tolkat 
det som att genus uppmärksammas och problematiseras i EKP, medan NLB skildrar ett illusoriskt 
harmoniskt genussystem.  EKP är ändå en bok fylld av stereotypa genusskildringar, till exempel 
beträffande utseende, medan NLB skildrar personernas utseenden mer nyanserat och kopplat till 
karaktärsdrag. Informanterna är som jag skrev ovan inte odelat positiva till romantiklitteraturen. 
Eftersom kvinnorna beskrivs som driftiga karriärmänniskor i FLN-böckerna uppfattar flera 
informanter genussystemet som mer jämställt i de böckerna, däremot är de kritiska till 
utseendebeskrivningarna. Inom nutidsromantiken upplever de skönhetsidealet som mer 
avslappnat och hjältinnorna och hjältarna behöver inte vara fotomodeller. Däremot är kvinnorna 
inte lika ambitiösa beträffande yrke som i FLN- litteraturen, vilket är framträdande i NLB. Den 
kvinnliga huvudpersonen Jane tycker att det är ett bra alternativ att bli hemmafru vid tjugoett års 
ålder vilket irriterar några av informanterna som anser att boken ger uttryck för gammaldags 
värderingar. Det finns alltså likheter i min egen analys av genus och jämställdhet i de två 
litteraturexemplen och informanternas tolkningar, men det finns också skillnader beroende på 
vilka gestaltningsarenor för genus man väljer att fokusera på.  
 
Den tredje och fjärde frågeställningen är vilka funktioner läsare av romantiklitteratur anser att 
läsningen av denna genre fyller för dem och om dessa funktioner skiljer sig från läsningen av 
andra genrer, samt hur de värderar romantikboksgenren i förhållande till andra genrer och vilka 
kriterier som har relevans när de värderar litteratur. 
 
Samtliga informanter läser böcker inom olika genrer och de väljer böcker beroende på 
känsloläge, stämning, läsesituationen (var och när läsningen äger rum). Flera av informanterna 
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gör en uppdelning i "djupare" eller "svårare" böcker, och "lättlästa" eller "lätta" böcker. De 
djupare böckerna väljer de att läsa när de orkar och mår bra, medan de lättlästa böckerna fyller en 
funktion som avkoppling, underhållning och positiv verklighetsflykt, när de inte orkar med de 
djupare böckerna och vill smälta starka intryck från omvärlden. Jag har kopplat det dels till 
Ziehes (se Ulfgard 1995, s. 189; även Ziehe 1989, s. 168f) teorier om regression och progression, 
där jag menar att de lättare, genretrogna böckerna fyller ett regressivt behov, och de djupare 
böckerna fyller ett progressivt behov; dels har jag kopplat det till Boëthius (1995, s. 29) teori om 
att läsningen av vad han kallar för kategoriböcker, fyller ett behov av trygghet och skapar ett 
skydd bland annat för den egna identiteten. Jag kan inte se några belägg för den negativa 
verklighetsflykt som Rosenblatt menar att populärlitteratur ger upphov till. Snarare verkar det 
som att den förutsägbarhet som finns i romantiklitteraturen skapar en distans och mättnad hos 
informanterna. 
 
För de manliga informanterna har bildandet av familj stimulerat till läsning, medan det för de 
kvinnliga informanterna har inneburit mindre tid för läsning eftersom de i första hand prioriterar 
barn och hushållsarbete. Det är möjligt att de manliga informanterna i den här undersökningen 
också i första hand prioriterar barn och hushållsarbete före läsning, men de har inte uttryck det 
lika tydligt som de kvinnliga informanterna. Det är också viktigt att ha i åtanke att även om de 
manliga informanterna läser mer sen de bildade familj, kanske de ändå inte läser mer än de 
kvinnliga informanterna eftersom det är beroende av hur mycket de läste innan. För åtminstone 
en av informanterna har läsningen av romantikböcker i förhållande till andra genrer ökat sen hon 
fick barn eftersom deras funktion som lättsam avkoppling passar hennes livssituation.  
 
Flera av informanterna karakteriserar en bra bok som en bok de fångas av, en bok där det händer 
mycket och där intresset hos läsaren hela tiden upprätthålls. En dålig bok är då motsatsen, det vill 
säga en bok som inte fångar deras intresse, där innehållet upplevs som meningslöst, eller där 
språket är dåligt. En bok kan även upplevas som dålig när läsaren inte upplever sig som delaktig i 
boken, vilket Daniel ger uttryck för. Man kan tolka det som att det vid läsningen av de dåliga 
böckerna inte uppstår transaktion.Texten/berättelsen talar inte till läsaren och läsaren kan inte 
skapa mening i den. Några av informanterna använder även beteckningen dålig bok på de böcker 
som de själva tycker om att läsa och de använder sig då delvis av andras kvalitetskriterium. De 
vet att böckerna anses vara dåliga av det litterära etablissemanget och de köps till exempel inte in 
till biblioteken. Flera av informanterna har dock en komplex inställning till romantikböckerna. 
De är både positiva och negativa till dem och ifrågasätter vissa typiska företeelser inom genren, 
till exempel den påpassliga slumpen och det överdrivna skönhetsidealet. Det finns ändå positiva 
faktorer inom genren som överväger och får dem att välja att läsa dessa böcker. Det handlar om 
lättlästheten, att det är ett positivt händelseförlopp med ett lyckligt slut, miljöerna är vackra 
/mysiga/ glittriga och glamorösa, karaktärerna är duktiga och lyckas inom sina jobb, det går bra 
för karaktärerna och böckerna är spännande. Att böckerna handlar om kärlek är inte avgörande 
för flertalet av informanterna när de väljer att läsa romantiklitteratur, utan det är andra faktorer 
som har större betydelse. De värderar olika genrer beroende på vad de vill ha ut av läsningen. När 
de söker ny kunskap, perspektiv på tillvaron och ett djupare innehåll är det främst 
verklighetsbaserade böcker som de väljer att läsa. När de däremot söker avkoppling, positiv 
verklighetsflykt och lyckliga slut som skapar en harmonisk känsla hos dem så väljer de 
romantikböcker. 
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Sammanfattning 
 
I den här uppsatsen undersöker jag dels genus i romantiklitteratur, dels hur läsare av 
romantiklitteratur ser på denna genrelitteratur och sin läsning av den, samt hur dessa läsare 
värderar denna litteratur i förhållande till annan litteratur. 
 
Frågeställningar är: 
 
Hur kan romantiklitteratur analyseras och beskrivas utifrån ett genusperspektiv? 
 
Hur tolkar och analyserar läsare av romantiklitteratur gestaltningen av genus inom denna genre 
och hur förhåller de sig till den gestaltningen? 
 
Vilka funktioner anser läsare av romantiklitteratur att läsningen av denna genre fyller för dem 
och skiljer sig dessa funktioner från läsningen av andra genrer? 
 
Hur värderar läsare av romantiklitteratur denna genre i förhållande till andra genrer och vilka 
kriterier har relevans när de värderar litteratur? 
 
Innan intervjuerna fick informanterna läsa två romantikböcker; Sidney Sheldons - En kvinnas 
plan (1999), och Rosamunde Pilchers - När ljungen blommar (1999), som vi därefter diskuterade 
vid intervjun. Det är även de två böckerna som har analyserats för att undersöka hur 
romantiklitteratur kan analyseras och beskrivas i ett genusperspektiv.  
 
Jag har använt mig av receptionsteori och genusteori, samt kopplar resultatet till andra 
läsarundersökningar och text-/medianalyser. Den grundläggande synen på läsning och läsare  har 
varit Rosenblatts teori om läsning som en transaktion mellan läsare och text, där textens mening 
är latent och blir till vid läsningen av den.  
 
Mitt resultat visar att informanterna läser böcker inom olika genrer och de väljer böcker främst 
beroende på stämning, humör, känsloläge etc, men även beroende på böckernas tillgänglighet, 
samt läsesituationen. Vid resor och under sommaren väljer de gärna lättare litteratur. Läsningen 
av romantikböcker karakteriserar de som avkoppling och underhållning. Det är en läsning som de 
upplever som positiv, den får dem att må bra och de väljer ofta att läsa romantikböcker när de 
behöver piggas upp, slappna av eller få distans till andra starka intryck. Läsningen av 
romantikböcker kan tolkas som en trygg läsning där läsaren vet vad den får. Jag har bland annat 
kopplat det till Ziehes (1989) teorier om regression och progression, där läsningen av  
romantikböcker knyter an till ett behov av regression, medan läsning av andra böcker, till 
exempel med verklighetsanknytning, motsvarar ett behov av progression.  
 
Informanterna söker inte i första hand identifikation i läsningen av romantikböcker. Deras läsning 
är inte enbart accepterande, de reflekterar över och är kritiska till personbeskrivningen i FLN-
böckerna. De är även kritiska till vissa typiska företeelser i FLN-litteraturen, som den påpassliga 
slumpen.  
 
Flera av informanterna karakteriserar en bra bok som en bok de fångas av, en bok där det händer 
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mycket och där intresset hos läsaren hela tiden upprätthålls. En dålig bok är då motsatsen, det vill 
säga en bok som inte fångar deras intresse, där innehållet upplevs som meningslöst, eller där 
språket är dåligt. Några av informanterna använder även beteckningen dålig bok på de böcker 
som de själva tycker om att läsa och de använder sig då delvis av andras kvalitetskriterium.  
 
De två böckerna av Rosamunde Pilcher och Sidney Sheldon som informanterna fick läsa innan 
intervjuerna upplevdes på olika sätt, även om det också finns likheter i informanternas tolkningar.  
 
Det som informanterna anser är positivt i När ljungen blommar är miljöerna, att personerna 
beskrivs som relativt normala beträffande utseende och karaktär, och att det är ett lyckligt slut. 
Det negativa är bristen på handling, samt att den skildrar traditionella könsroller beträffande 
yrkesarbete. Några uppfattar boken som jämställd eftersom personteckningen inte är så 
utseendefixerad, andra uppfattar den som ojämställd på grund av kvinnornas brist på 
yrkesengagemang.   
 
En kvinnas plan upplevs av flera informanter som spännande och skickligt skriven. Flera är dock 
negativa till det ideal om skönhet som förmedlas i boken och de irriterar sig även på att vägen till 
framgång är så lätt för karaktärerna. Boken uppfattas av några som jämställd eftersom kvinnorna 
gör karriär och har makt. Andra uppfattar den som ojämlik på grund skönhetsidealet (något som 
de karaktäriserar som en typisk företeelse för den typen av böcker). Någon anser också att 
kvinnorna i En kvinnas plan beskrivs mer positivt än männen och att männen i FLN - litteraturen 
generellt sett oftare får agera skurkar.  
 
I min analys av de två litteraturexemplen kommer jag fram till att genus uppmärksammas och 
problematiseras i EKP, medan NLB skildrar ett illusoriskt harmoniskt genussystem.  EKP är ändå 
en bok fylld av stereotypa genusskildringar, till exempel beträffande utseende, medan NLB 
skildrar personernas utseenden mer nyanserat och kopplat till karaktärsdrag. 
 
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att läsningen av romantikböcker fyller en positiv 
funktion för informanterna. Det är en trygg läsning som roar och underhåller för stunden, även 
om den inte är livsomvälvande. Romantikböckerna får dem oftast att må bra, de fungerar som 
avslappning, terapi och underhållning. Samtidigt anser några av informanterna att det finns 
brister inom genren som får dem att ifrågasätta sina läsval. De är inte odelat positiva till 
romantikböckerna och kan uppleva irritation och frustration över vissa typiska teman. 
Informanterna värderar litteratur i hög grad utifrån den behållning de personligen får av 
läsupplevelsen. En bra bok är en bok som fångar deras intresse, uppfattas som spännande och 
som levererar den läsupplevelse de förväntar sig. En dålig bok är motsatsen. Men de kan också 
söka nya perspektiv och upplevelser i läsningen och då väljer de en annan typ av böcker än 
romantikböcker. 
 

Käll- och litteraturförteckning 

Otryckt material 

 
ALEX. www. forflex.se/alex/ [2004-09-07]  
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Sju intervjuer med läsare av romantikböcker, genomförda 1999 - 2000. 
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Bilaga nr. 1 Frågeformulär 
 
Allmän del 
 
Kan du berätta om när du började läsa böcker? 
- Hur kom du i kontakt med böckerna? 
- Vad var det som gjorde att du började läsa böcker? 
- Vad för slags böcker var det som du läste då? 
- Brukade någon läsa för dig när du var barn? 
- Fanns det böcker i ditt barndomshem? 
 
Hur har dina läsvanor förändrats genom åren? 
- Vilka olika typer av böcker har du läst?  
- Är det några perioder när du läst mer eller mindre? 
- Hur har du fått tag på de böcker du läst? 
 
Vad för slags böcker läser du idag? 
- Vilka olika genrer brukar du läsa böcker inom, t.ex. deckare, poesi, thrillers, dramatik, fantasy?  
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- När du väljer bok, vad är det som gör att du väljer just den?  
- Blir du rekommenderad böcker eller/och händer det att du rådfrågar någon? 
- Har du någon/några favoritförfattare? 
- Kan du ge exempel på en eller flera böcker som du tycker är bra? 
 
Vid vilka tillfällen brukar du läsa idag? 
- När läser du helst? 
- Kan det finnas hinder för din läsning? 
- Var någonstans brukar du läsa? Var läser du helst? 
 
Hur får du tag på de böcker som du läser idag? 
- Brukar du låna böcker på bibliotek? Vad för slags böcker lånar du där?  
- Brukar du finna det du söker?  
- Vad anser du om bibliotekets utbud? 
- Upplever du att bibliotekarierna är tillmötesgående när du frågar om råd? Borde de informera 
mer om den skönlitteratur som finns på biblioteket? 
-  Brukar du ge inköpsförslag? Har dessa böcker köpts in? 
-  Bör biblioteket köpa in alla böcker som de får förslag på? 
 
På vilket sätt brukar du läsa böcker? 
- Hur länge brukar du läsa vid varje tillfälle - sträckläser du?  
- Läser du olika typer av böcker på olika sätt? (Noggrant, skummar, kritiskt…) 
- Om du någon gång hoppar över eller läser om stycken i böcker, hur kommer det sig? 
- Kan du berätta om anledningarna till att du eventuellt läser om böcker?  
- Kan du berätta om anledningarna till att du eventuellt inte läser ut en bok?  
 
Vad kännetecknar en bra bok enligt dig?  
- Vilken betydelse har miljön för din upplevelse av boken? 
- Berätta om vilken betydelse det har att du kan identifiera dig med  personerna i en bok! Vad är 
det som gör att du kan identifiera dig med dessa personer?  
- Känns det viktigt att du kan känna igen dig i relationerna mellan personerna i boken? 
- Hur viktig är kärleken som tema i de böcker du väljer att läsa? 
- Vilken betydelse har intrig och berättartempo? 
- Är det viktigt att boken är trovärdig vad gäller t.ex. miljö, personer och handling? 
 
Har du någon gång läst en bok som du tyckte var dålig? 
- Vad var det som gjorde att du tyckte boken var dålig? (Särskilda scener, språk, intrig, slutet etc.) 
- Vad  är det som gör att du kan uppleva vissa partier i böcker som dåliga och andra partier som 
bra? Vilken betydelse har det för helhetsintrycket av boken? 
 
Kan du beskriva hur du känner dig efter att du har läst ut en bok? 
- Finns det vissa böcker som du funderar mer kring än andra? 
- På vilka sätt kan du relatera det du läser till ditt eget liv? 
- Kan det du läser påverka dig till förändringar? 
- När du diskuterar böcker med andra, vad brukar ni då prata om? Vilka brukar du diskutera med? 
 
Frågor om böckerna 
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- Vad tyckte du om böckerna? 
- Tyckte du bättre om någon av dem? Vad är det som gör att du tycker så? 
- Vad tycker du är utmärkande för dessa två böcker? 
 
Karaktärerna 
 
- Hur skulle du beskriva Leslie, osv…? 
- Om du skulle jämföra personerna i böckerna, vilka likheter och skillnader finns? 
  (Egenskaper, vad de gör och var de befinner sig.) 
- Finns det skillnader i hur männen och kvinnorna beskrivs i böckerna? Berätta om dessa! 
- Om du tänker på hur männen och kvinnorna beskrivs, är det en positiv eller negativ bild som 
framställs? 
- Berätta om det finns någon/några personer som du kan identifiera dig med!   
- Finns det någon person som du tycker är mer/mindre sympatisk? Berätta! 
- Är det någon person som du tycker handlar orätt i någon situation?  
-  Finns det något som du tar avstånd från i boken? 
- Berätta om vad du upplever som särskilt positivt i böckerna! 
 
Medel och mål 
 
- Vad är det som driver personerna, vilka mål har de? Är målen eftersträvansvärda? 
- Hur går de tillväga för att uppfylla dessa? Vad tycker du om deras handlande? Hade de kunnat 
välja andra sätt för att nå målen? 
- Finns det skillnader mellan männen och kvinnornas mål och medel? 
 
Miljöerna 
 
- Känns miljöerna bekanta för dig? 
- Tycker du att miljöerna är trovärdigt skildrade? 
 
Känslor och upplevelse 
 
- Vad för slags budskap eller moral tycker du att dessa böcker ger uttryck för? 
- Berätta om vilka förväntningar du hade innan du började läsa boken? Uppfylldes dessa? 
- Ändrades din inställning till boken under läsningens gång? 
- Beskriv dina känslor efter det att du läst ut boken! 
- Vilken ny kunskap har du fått under läsningen av dessa böcker? 
- Skulle du rekommendera dessa böcker? Om in te, berätta varför! 
- Låt säga att du skulle rekommendera de här böckerna till någon, hur skulle du beskriva dem?  
 
Läsesituationen 
 
- Var böckerna lätta eller svåra att läsa? Fanns det partier som bröt mot detta? 
- Var det några stycken som du hoppade över eller läste om? Berätta? 
- Påverkades din läsning av att du skulle bli intervjuad om boken? 
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Genren 
 
- Har du läst andra böcker av Sidney Sheldon och Rosamunde Pilcher? 
- Hur tycker du att dessa böcker var i jämförelse med de andra som du läst? 
- På vilka sätt påminner dessa böcker om andra böcker som du brukar läsa? 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      




