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Abstract:  The purpose of this Master’s thesis is to examine how the 

gender system is described in chick lit. The analysis is based 
upon seven chick lit novels. 

         The primary theoretical point of departure is Yvonne 
Hirdman’s theory about the gender system, the hierarchical 
order and the separation of the sexes. Also Carin Holmberg’s 
theory about how gender is constructed and the asymmetrical 
role taking among young couples and Anna G. Jónasdóttir’s 
theory about the distribution of love power in relationships 
are part of the theoretical framework. 

         The method used is a textual analysis. A model of 
analysis has been constructed based on the theoretical points 
of departure mentioned above. The themes of the model are 
the separation of the sexes, the creation and maintenance of 
the gender system and the asymmetrical role taking.  

         The result shows that the gender system is very distinct 
in chick lit, which is shown in particular in the separation of 
the sexes and how the women’s self-esteem is depending on 
men’s approval, thus making women subordinate to men. 

        The conclusion is that chick lit describes a traditional 
gender system where the hierarchical order of the sexes is 
evident. 
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1 Inledning 
 
Kärleksromaner och romantikläsning är något som ända sedan 1800-talet har kopplats 
till kvinnor. Vid den tiden började romanläsning för nöjes skull växa fram, dels på 
grund av en ökad läskunnighet och dels på grund av den växande borgarklassen och 
dess sysslolösa hemmafruar. Romanen som litterär form kom fram under 1700-talet och 
blev den dominerande genren i Västeuropa i mitten av 1800-talet.1 Redan då delades 
den upp i hög och låg; en hög del vilken var realistisk och icke-kommersiell och en låg 
som var kommersiell och eskapistisk. Den högre delen förknippades med naturalismens 
och den tidiga modernismens estetik, där läsare och författare förhöll sig med distans till 
texten medan den lägre delen kopplades till ett mer känslosamt uttryck och en 
identifikatorisk läsart. Romaner om kärlek hörde till den senare typen. Detta var också 
en könsrelaterad uppdelning där män knöts till den högre och kvinnor till den lägre 
kategorin2 både som författare och som läsare.  
            Kvinnors läsning ansågs vara skadlig och fördärvlig, ett ämne som Flaubert 
behandlar i romanen Madame Bovary.3 Att läsning var mer skadlig för kvinnor sprang 
ur uppfattningen att kvinnor var känsligare och mer lättpåverkade än män och att de 
därför inte var kapabla att skilja på ”fiktion och verklighet, text och jag”.4 Synen på 
kvinnors läsning bottnar naturligtvis i denna syn på kvinnor. Något som kan vara värt 
att uppmärksamma i sammanhanget är att både den höviska romanen och roman breton; 
episk litteratur från medeltiden, där kärleken spelade stor och inte sällan avgörande roll, 
uppskattades av och skapades för både män och kvinnor.5 Det är alltså i en betydligt 
modernare kontext kärlekstemat börjar associeras med kvinnor och därmed får lägre 
status. 
         Kärleksromanen och romantiklitteraturen6 har genomgått ett antal metamorfoser 
och har anpassat sig till varje tidsepok och varje ny generation läsare. I början av 1900-
talet växte den i anglosaxiska länder kallade romance-genren fram, en renodlat kärleks- 
och relationsorienterad romangenre. Senare varianter är till exempel FLN-romanen7 
som var mycket populär under 1980-talet och den genre som kallas chick lit och som nu 
toppar försäljningslistorna i ett flertal länder, däribland Sverige.8 Det genomgående 
temat i populärromaner för kvinnor är sökandet efter en man,9 så också i chick lit. Chick 
lit är en ironisk benämning på en litteraturgenre som riktar sig till, skrivs av kvinnor och 
handlar om unga kvinnor, i karriären på jakt efter kärlek. 
       Chick lit har aktualiserat diskussionen både om kvinnors läsning och kvinnors 
skrivande.10 Kritiker menar att det är en alltför lättviktig genre med en alltför 
                                                 
1 Björk, Nina (1999). Sireners sång, sid. 111 och 124. 
2 Björk, sid.127. 
3 Emma Bovary ägnar större delen av sin tid åt läsning av kärleksromaner och är 
besviken för att verkligheten underträffar dikten och tar slutligen sitt liv. 
4 Björk, sid. 82 och 118. 
5 Olsson. B & Algulin, I (1990). Litteraturens historia i världen, sid.111f och 114. 
6 I denna studie används termen romantik som genrerelaterad och inte om epoken 
romantiken. 
7 FLN står för flärd, lidelse och njutning. 
8 Se försäljningslistor månad för månad på Svensk Bokhandels hemsida www.svb.se. 
9 Fahlgren, Margaretha (1995). ”Det maskinsydda broderiet-Lace och 1980-talets 
kvinnliga populärroman” ur Brott, kärlek, äventyr, red. Dag Hedman, sid. 274. 
10 Harzewski, Stephanie (2004). “Tradition and Displacement in the New Novel of 
Manners”, sid.31 och Wells, Juliette (2004).”Mothers of Chick Lit? Women Writers. 
Readers, and Literary History”, sid. 47. Båda ur Chick lit. The new Woman’s Fiction, 
red. S. Ferriss& M. Young,  
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förutsägbar intrig och liknar den vid Harlequinromaner.11 Dess försvarare påstår att 
chick lit tar upp viktiga ämnen för unga kvinnor av idag, som till exempel femininitet, 
feminism, klass och självbild och en del kallar den till och med för ”feminism light”.12 
De som är kritiska är av den åsikten att litteratur av och för kvinnor borde tala för 
kvinnors kamp mot patriarkatet och visa upp starka förebilder medan anhängarna anser 
att litteratur av och för kvinnor borde spegla kvinnors verklighet och deras försök att 
hantera livet.13 Vilket av dessa två läger man än tillhör, torde det vara av intresse att ta 
reda på mer om vilken bild av kvinnor och män som förmedlas till läsarna, särskilt med 
tanke på att genren så uttryckligen vänder sig till kvinnor. Eftersom chick lit är dels en 
ny och modern genre och dels läses av så många unga kvinnor, tycker jag det är 
angeläget och intressant att undersöka hur romanerna ser ut ur genusperspektiv. Ger 
chick lit ett alternativ till den traditionella bilden av manligt och kvinnligt eller är det 
bara en uppdaterad version av en genre där kärleken innebär lösningen på hjältinnans 
problem? Handlar chick lit bara om ”en kärlekshistoria vi alla drömmer om”14 eller 
erbjuder den ett forum där frågor av betydelse för unga kvinnor  behandlas? 
 

1.1 Bakgrund och problemområde 
 
Chick lit är beteckningen på en litteraturgenre för kvinnor som slog igenom i mitten av 
1990-talet i och med Helen Fieldings Bridget Jones’s Diary. ”Chick” är ett slanguttryck 
för ung kvinna och ”lit” är förkortning av ”literature”. Chick lit myntades av den 
amerikanska författaren Chris Mazza och Jeffrey DeShell och användes i titeln på en 
antologi med postfeministiska texter de var redaktörer för.15 Avsikten med denna 
neologism var att ironisera över den låga status litteratur av och för kvinnor haft genom 
litteraturhistorien. Senare användes termen i marknadsföringen av en annan typ av 
texter; den genre som nu kallas chick lit. 
        Chick lit handlar i regel om ensamstående storstadskvinnor i tjugo- till trettio- 
årsåldern och deras dagliga tillvaro med arbete, vänner och sökandet efter en man.16 
Hjältinnan är vardaglig, ser bra ut men inte för bra, och de allra flesta kämpar med 
osäkerhet när det gäller utseende och attraktionskraft. Hon arbetar oftast inom media- 
eller pr-branschen. Ofta är romanerna skrivna i jag-form, vilket ger ett förtroligt tilltal 
som underlättar för läsaren att identifiera sig med huvudpersonen. På websidan 

                                                 
11 Harzewski, sid. 30f , 36f och Ferriss, S & M. Young (2004). ”Introduction”, ur Chick 
Lit. The New Woman’s Fiction, sid 3.  
     Enligt Harzewski är Harlequinromaner ett slags massproducerade romaner som 
skrivs efter en strikt romantikformel och varje roman resulterar i en förening av man 
och kvinna. Harlequin Enterprises Ltd är ett bokförlag med bas  i  Kanada grundat 1949 
som ger ut ett stort antal titlar populärromaner varje månad. I Norden startades en 
Harlequinfilial 1979 vilken ger ut cirka 800 titlar per år. Kategorin “Romantik” beskrivs 
som “berättelser med äkta romantik från första till sista sidan.” För vidare information 
se www.harlequin.se/index.php?id=368 
12 Ferriss & Young sid. 2 och Larsson, Lisbeth (2007). “Romantikerna bryter upp”, 
Dagens Nyheter, nätupplagan 20070120. 
www.dn.se/DNet/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=607811    
13 Ferriss & Young, sid. 9. 
14 Jewell, Lisa (2006). Vince&Joy, baksidestext. 
15 Mazza, Chris (2006). ”Who’s Laughing Now? A Short History of Chick Lit and the 
Perversion of a Genre” ur Chick Lit. The New Woman’s Fiction, sid. 17-21. 
16 http://chicklitbooks.com/what-is-chick lit/  
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chicklitbooks.com beskriver redaktören läsning av chick lit som ”it’s like having a best 
friend tell you about her life”17.   
        Brittisk och amerikansk chick lit skiljer sig något åt. Den brittiska är något mer 
lättsam och sexuellt explicit, medan den amerikanska är mer inriktad på hjältinnans 
yrkesliv och konsumtion.18 Den amerikanska chick liten har utvecklat en flora av 
varianter. Det finns mommy lit om mammor, sistah lit om afroamerikanska kvinnor, 
chica lit om spansktalande amerikanskor, church lit om kristna kvinnor, bride lit om 
kvinnor som ska gifta sig, och hen lit, eller den snällare benämningen matron lit, om lite 
mognare kvinnor.19  
        I Storbritannien finns dessutom en variant för män, av män, som kallas lad lit, med 
författare som John O’Farrell, Tony Parsons och Nick Hornby. Lad-lit handlar om män i 
trettioårsåldern som på motsvarande sätt som chick lithjältinnan försöker navigera rätt i 
sin tillvaro med arbete och kärlek, men med skillnaden att han kämpar ur manligt 
perspektiv. Lad lit är ett slags ironisering av den manliga hjältemyten, där hjälten istället 
kämpar med sin egen osäkerhet och prestationsångest.20  
        Chick lit följer den traditionella formeln för romantisk litteratur och låter den 
kvinnliga huvudpersonen förenas med en man. Dock bryts den romantiska 
konventionen genom att denna förening oftast inte sker förrän hon mött både två och tre 
män och efter diverse misstag och besvikelser hittar rätt.21 Chick lit skiljer sig från 
annan romantiklitteratur också genom sin personliga, lättsamma och humoristiska ton.  
        Att man på ett eller annat sätt tar intryck och präglas av det man läser och att en 
ung kvinna som läser många romaner av den här typen får en bild av hur kvinnor, det 
vill säga hon, och män är eller borde vara är väl inte ett helt orimligt antagande. Peter de 
Bolla menar att läsning redan under 1700-talet till stor del handlade om hur man borde 
vara och vad man borde göra som tillhörande ett visst kön; en hjälp vid skapandet och 
bekräftandet av könsidentiteten.22  
        Om det nu är så att chick lit trots sin moderna framtoning av självständiga och 
starka kvinnor, i själv verket lyfter fram en traditionell föreställning av manligt och 
kvinnligt, där Hon inte blir hel förrän hon fångat Honom och att hela Hennes lycka 
beror på detta, kan man fundera inte bara på varför unga moderna kvinnor skriver och 
förmedlar detta utan också på varför unga moderna kvinnor läser och uppskattar det. 
Kanske är det så att vi fortfarande behöver en manual som visar vägen för vårt 
genusskapande och att vi ständigt söker bekräftelse på det vi redan tror oss veta.23 Och 
kanske är det också så att kvinnor redan från tidig ålder blir präglade av drömmen om 
den rätte; drömmen om kärlek som det allena saliggörande. Nina Björk skriver att hon, 
mot sin vilja, känner sig illa berörd av det ”lustmord på romantiska drömmar som 
Gustave Flaubert utför i Madame Bovary”,24 kanske för att det är sådana drömmar om 
den stora kärleken som alla kvinnor bär på. 

                                                 
17 http://chicklitbooks.com/what-is-chick lit/  
18 http://chicklitbooks.com/what-is-chick lit/  
19 Ferriss, Suzanne&Young, Mallory (2006). ”Intoduction” ur Chick Lit. The new 
Woman’s Fiction, sid 5ff. 
20 Shoewalter, Elaine (2002). ”They think it’s all over” ur New Statesman, 8/12/2002, 
vol. 131, issue 4600, sid. 24ff och Ferriss&Young, sid. 6f. 
21 Mabry, A Rochelle (2006). ”About A Girl: female Subjectivity and Sexuality in 
Contemporary Chick Lit Culture” ur Chick Lit. The New Woman’s Fiction, sid. 200. 
22 Enligt Björk, sid. 114. De Bolla är fil dr verksam vid Cambridge. Björks referens är 
de Bolla, Peter (1989). The Discourse of the Sublime. History, Aesthetics and the 
Subject. Oxford/ New York.  
23 Elvin-Nowak, Ylva & Thomsson, Heléne (2003). Att göra kön, sid. 32f. 
24 Björk, sid. 156. 
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        Som nämnts ovan, menar många att romanerna fokuserar på många viktiga frågor 
som dagens kvinnor ställs inför, från identitet och klass till utseende och konsumtion. 
Frågan är hur dessa frågor behandlas. Att ta upp viktiga frågor är knappast ett kvitto på 
genrens betydelse och legitimering om frågorna inte problematiseras. Som jag ser det 
ligger det en fara i att benämna genren som emancipatorisk om den i själva verket är 
bakåtsträvande när det gäller genus och kvinnors självbild. Jag menar att läsarna 
riskerar att gräva sin egen grav om de i sin iver att läsa om samtida kvinnor och 
kvinnors villkor bara egentligen tar del av och lär in ett föråldrat hjältinneideal. Därför 
är det angeläget att undersöka och analysera hur genusordningen ser ut i genren, då 
roten till andra problem relaterade till kvinnors oberoende och samhällsposition ligger 
just där, i denna strukturs underförstådda regler.     
        Genusordning, eller könsmaktsordning, är ett begrepp som används inom 
genusforskningen, och myntades av historikern och genusforskaren Yvonne Hirdman på 
1980-talet. Det innebär i grunden det system där människor ordnas efter vilket kön de 
tillhör. Hirdman ser detta system som byggt på två bärande principer: isärhållandet och 
den manliga normens primat. Genusordningen, eller genussystemet, karakteriseras av 
mannens dominans; mannen som norm och kvinnan som ”den andra” och den 
upprätthålls genom att genuskategorierna hålls isär och olikgörs.25 
        I föreliggande studie lägger jag fokus just på genusordningen i romanerna. Jag 
undersöker dels hur pass traditionella roller män och kvinnor intar gentemot varandra 
och om det finns en isärhållning och över- och underordning mellan könen. Dels 
studerar jag hur de båda könen, alltså även kvinnorna själva, upprätthåller denna 
genusordning. Jag är själv av den uppfattningen att kvinnor lika mycket som män är 
medaktörer i att bevara traditionella könsroller och den genusordning som följer därav. 
Det är alltså genusstrukturen i romanerna jag undersöker och inte den i verkligheten, 
även om man får anta att dessa är en spegling av verkliga förhållanden eller åtminstone 
verkliga attityder. 
        Denna studie ryms inom ramen för biblioteks- och informationsvetenskap, då den 
sorterar under B&I-ämnet litteratursociologi. Både genusvetenskap och litteratur-
sociologi är tvärvetenskapliga ämnen. Genusperspektiv kan man inta inom de flesta 
discipliner, även denna, och då jag avser att undersöka hur en del av samhället speglas 
inom en litteraturgenre hamnar undersökningen inom det litteratursociologiska ämnet. 
Inom litteratursociologin talar man bland annat om hur samhället och dess strukturer 
synliggörs inom litteraturen,26 vilket jag här avser att undersöka och belysa, då 
genusordningen får ses som en samhällsstruktur.  
           En fråga man kan ställa sig gällande studien är hur representativ en analys av ett 
begränsat antal romaner är för en hel genre, men eftersom chick lit, liksom de flesta 
andra populärlitterära genrer, utpekas och beskrivs som mycket likriktad med tydliga 
regler och formler, kan en studie av några av dem förmodligen säga en hel del om hela 
genren. Kan flera gemensamma drag urskiljas ökar förutsättningen för att kunna dra 
slutsatser och uttala sig om genren som helhet och inte bara de enskilda romanerna. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att ur genusteoretiskt perspektiv undersöka hur genusordningen i 
genren chick lit framställs. Min avsikt är att se vilka föreställningar om kvinnligt och 

                                                 
25 Thurén, Britt-Marie (2003) Genusforskning. Frågor, villkor, utmaningar, sid. 52f. 
26 Svedjedal, Johan (1997). ”Det litteratursociologiska perspektivet. Om en 
forskningstradition och dess grundantaganden” ur Litteratursociologi. Texter om 
litteratur och samhälle, red. Furuland, L & Svedjedal, J. sid. 72f. 
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manligt som bekräftas i romanerna. Då detta är ett relativt obeforskat område inom 
litteratursociologi, är det både angeläget och relevant att studera. Meningen med detta är 
att öka medvetenheten om vilken genusordning som genereras i romanerna. 
       Huvudfrågeställningen är av en mer generell och övergripande art och baseras på 
Yvonne Hirdmans genusteori om isärhållandets och hierarkins princip. Denna och de 
andra teorier som ligger till grund för frågeställningarna, beskrivs och redogörs för 
under kapitel 3.1 Genusteori i denna studie. Den första underfrågan följer även den 
Hirdmans teori om isärhållandet av könen genom uppdelning av platser, sysslor och 
egenskaper. Frågan om hur könstypiska och traditionella bilder av män och kvinnor som 
ges i texterna spelar en avgörande roll i hur man tolkar den genusordning som finns i 
romanerna. Den föreställning om hur de olika könen bör agera och vara säger mycket 
om de idéer som finns i samhället om detta och vilka författaren bekräftar och förmedlar 
vidare.  
          Dessa föreställningar är nära förknippade med vad den andra underfrågan 
behandlar. Den utgår ifrån Carin Holmbergs teori om hur båda parter i en relation står 
bakom reproduktionen av genusordningen. Det innebär att män och kvinnor själva gör 
denna uppdelning och bejakar den genom att göra det man bör som kvinna respektive 
man i en relation. Underfråga nummer tre är baserad på Anna G. Jónasdóttirs teori om 
hur kvinnor bekräftas dels genom att ge mer kärlek än de tar emot av sin partner, dels 
genom att ingå i en parrelation samt Carin Holmbergs om asymmetriskt rollöver- 
tagande. Jónasdóttir använder begreppet kärlekskraft för att illustrera hur kvinnor 
investerar mer kärlek i sin relation än mannen gör vilket i förlängningen gör henne 
underordnad. Det asymmetriska rollövertagandet innebär att kvinnor tar sin partners 
perspektiv i större utsträckning än vice versa och denna snedfördelning gör att hon 
anpassar sig efter honom och han på så sätt får större makt att påverka relationen. 
Genom att undersöka hur isärhållandet ser ut, hur genusordningen reproduceras och hur 
kärlekskraften och rollövertagandet är fördelad i de fiktiva relationerna hoppas jag 
komma fram till hur genusordningen ser ut i dessa. 
       Frågeställningarna ser ut som följer. 
 
Huvudfrågeställning: 

- Hur ser genussystemet ut i chick lit?  
 
Underfrågor: 
      -     Hur ser isärhållandet och hierarkin ut i relationerna mellan män och kvinnor?  

 
- Hur upprätthåller kvinnor respektive män i romanerna genusordningen?  

 
- Hur ser fördelningen av kärlekskraft och rollövertagande ut mellan kvinnor och 

män? 
 
För att besvara dessa frågeställningar kommer jag att använda mig av de teorier som 
redovisas nedan i kapitel 3.1 Genusteori, och har dessa som utgångspunkter till den 
analysmodell som används i analysen. 
 

1.3 Avgränsning 
 
Studien fokuserar enbart på chick lit och omfattar inte någon annan genre som kan 
kategoriseras under den övergripande genrebeteckningen kärleksroman. Anledningen 
till denna avgränsning är att just chick lit ger en relativt realistisk samtidsskildring av 
unga moderna kvinnor, vilket så kallad nutidsromantik inte gör utan snarare knyter an 
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till en äldre typ av eskapistisk icke verklighetstrogen litteratur. Chick lit är också en 
mycket populär genre som därmed har kapacitet att påverka många läsare.  
        Genrens kärna är relationer och sökandet efter en partner och därigenom blir 
frågan om konstituerandet av manligt och kvinnligt tydlig och därmed också en 
eventuell genusordning. Anna G Jònasdòttir, professor i kvinnovetenskap, menar att 
skönlitteratur är ett bra föremål för en studie av den samtida genusordningen.27 
        Jag avgränsar studien till chick lit och utesluter andra subgenrer till 
kärleksromanen också för att den av vissa uppfattas som icke relationsfokuserad och att 
de romantiska idealen är borttagna i romanerna medan andra menar att chick lit är 
besläktad med Harlequinromaner. Denna diskussion gör att genren är intressant att 
undersöka ur genusperspektiv. 
        Undersökningen omfattar endast romaner av anglosaxiska författare och utesluter 
andra, till exempel amerikanska, då genren från början har sitt ursprung i Storbritannien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Enligt Holmberg, Carin (2007). Det kallas kärlek, sid. 68. 
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2 Tidigare forskning  
 
Jag kommer här att redogöra för tidigare forskning som har relevans för denna studie. 
Då det varit svårt att hitta forskning som berör just chick lit har jag använt mig även av 
sådan som rör sig om annan romantiklitteratur och genusfrågor.  
 

2.1 Forskning om chick lit och genus 
        
I antologin Chick Lit. The New Woman’s Fiction har redaktörerna Suzanne Ferriss och 
Mallory Young samlat texter som undersöker och analyserar chick lit. Ferriss är 
professor i engelska och Young är professor i engelska och franska. Texterna är 
uppdelade i tre delar vilka behandlar ursprung och influenser till chick lit, de olika 
variationerna och subgenrerna av chick lit och slutligen feminism, postfeminism och 
sexualitet i chick lit. Ur denna antologi är närmast följande sju texter hämtade. 
        Författaren Chris Mazza skriver i ”Who’s Laughing Now? A Short History of 
Chick Lit and the Perversion of A Genre” om hur hon och hennes kollega myntade och 
använde begreppet ”chick lit” när de 1995 var redaktörer för en antologi med 
postfeministiska prosatexter, Chick Lit: Postfeminist Fiction. De texter som hon 
definierade som postfeministiska i antologin var långt ifrån det som begreppet chick lit 
enligt Mazza står för idag: ”career girls looking for love”28. Istället var dessa texter dels 
befriade från den ilska som var feminismens utgångspunkt och dels förmedlade dem 
synen på kvinnan som del av problemet och inte som offer.29  
        Mazza menar att den brittiska bokindustrin sedan stal begreppet ”chick lit” och gav 
det en helt annan innebörd. När Mazza använde ”chick lit” var det inte för att reducera 
författaren till shoppande dumhuvuden på bantningsdiet utan för att ironisera över det 
faktum att kvinnolitteratur kallas just kvinnolitteratur och inte litteratur och att den är 
skriven av kvinnliga författare och inte författare.30 
        Mazzas text är intressant så till vida att hon tar upp problematiken med synen på 
kvinnors läsning och skrivande, men som jag uppfattar det verkar hon framför allt 
hävda att hon var först med begreppet chick lit. Trots det har den relevans för min studie 
då den till viss del tar upp kvinnors läsning. 
        I ”Tradition and Displacement in the New Novel of Manners” analyserar Stephanie 
Harzewski, doktorand vid University of Pennsylvania, de skillnader och likheter som 
finns mellan chick lit och tidigare litterära traditioner. Hon menar att även om genren är 
ett nutidsfenomen och en trend just nu, kan man koppla den till både den ursprungliga 
prosaromanen från 1700-tal, populärromantik som Harlequin och till den traditionella 
bildningsromanen som en författare som Jane Austen hör till. Redan på Austens tid 
delades romanskrivande och romanläsning upp i manligt och kvinnligt, realistisk kontra 
romantisk/eskapistisk litteratur, där den kvinnliga värderades lägre och Harzewski 
menar att chick lit skrivit in sig i denna lågt värderade tradition av litteratur som kopplas 
till den kvinnliga världen.31  
        Både chicklit och Harlequinromaner fokuserar på relationen mellan man och 
kvinna, men där Harlequin följer konventionen och har ett lyckligt slut kan Mr Right i 

                                                 
28 Mazza, Chris (2006). ”Who’s Laughing Now? A Short History of Chick Lit and the 
Perversion of A Genre”, ur Chick Lit. The New Woman’s Fiction, sid. 21. 
29 Mazza, sid. 18. 
30 Mazza, sid. 27f. 
31 Harzewski, sid. 32. 
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chick lit visa sig vara både Mr Wrong eller Mr Maybe menar Harzewski. Chick lit 
handlar om hur hjältinnan provar sig fram medan hon i populärromantiken lägger all 
kraft på en man.32Chick litromaner slutar inte nödvändigtvis i äktenskap och ”happy 
ending” och återspeglar därför en mer verklighetstrogen bild av singellivet än Harlequin 
och visar också upp populärromantikens ideal och förväntningar som orealistiska.33 
         Det Harzewski kommit fram till i sin analys kan bli relevant för mig att jämföra 
mitt eget resultat med, då det rör sig om relationen mellan populärromantikens ideal och 
chick lit. 
        Juliette Wells är professor i engelska på Manhattanville College och har forskat 
och skrivit om bland andra Jane Austen. I ”Mothers of Chick Lit? Women Writers, 
Readers and Literary History” behandlar hon frågan om kvinnors skrivande och läsande 
och huruvida man kan eller ens bör koppla ihop tidiga kvinnliga författare som Austen 
och systrarna Brontë med modern chick lit. Hon tar upp de gemensamma element som 
chick lit och dess föregångare har, så som hjältinnans sökande efter en idealman, hennes 
mognad och hennes förhållande till rådande skönhetsideal. Wells menar att chick lit har 
en uppdaterad version av dessa element som betonar de sexuella äventyren i jakten på 
den rätte, hjältinnans yrkesliv, hennes konsumtion och självironi som snarare 
positionerar genren som underhållning än litteratur.34 
        Wells analyserar de bärande elementen i chick lit för att kunna jämföra med 
tidigare romaner. I chick lit finner hjältinnan ofta den rätte i den man som från början 
verkat mest otänkbar, ett motiv som är direkt taget ut Stolthet och fördom av Jane 
Austen och som Helen Fielding var först ut att använda i Bridget Jones dagbok.  
        Enligt Wells är hjältinnan i chick lit vardaglig och lätt att tycka om och identifiera 
sig med eftersom hon visar upp tydliga brister. Ofta gör hon på något sätt bort sig inför 
mannen hon är kär i, precis som Jane Austens Emma, vilket får henne att mogna. Hon 
lär sig att tycka om sig själv som hon är, med hjälp av mannens godkännande och sina 
väninnor.35 Chick lithjältinnans yrkesidentitet har ofta en bärande roll i roman -
strukturen, men när en kvinna har god ekonomi är det i nio fall av tio på grund av att 
hennes man har pengar och inte för att hon själv är framgångsrik. De flesta chick 
lithjältar har gott om pengar, vilket är en backlash när det gäller jämställdhetssträvan.36 
Då jag kommer att undersöka hur genusordningen ser ut i chick lit och hur 
genusordningen genereras, blir Wells iakttagelser intressanta att relatera mina egna 
slutsatser till. 
         Wells kommer fram till att chick lit visar ett avståndstagande till den feministiska 
dekonstruktionen av skönhetsmyten genom frånvaron av en hjältinna som är nöjd med 
sitt yttre. Hon ser alltid bra ut, men inte för bra, är alltid missnöjd men känner sig 
snyggare av en komplimang – från en man – eller dyra smycken. Genom att lägga så 
stor vikt vid utseende sällar sig chick lit snarare till damtidningsvärlden än till 
romangenren, menar Wells. Konsumtionsvaror är viktiga när det gäller identitets -
skapande och får stort utrymme i chicklit.37 
        Wells avslutar med konklusionen att man kan beundra genrens popularitet utan att 
nödvändigtvis jämföra den med Austen och Wharton, utan se den för vad den är – 
underhållning.38 

                                                 
32 Harzewski, sid. 37f. 
33 Harzewski, sid. 39. 
34 Wells, Juliette (2006). ”Mothers of Chick Lit? Women Writers, Readers and Literary 
history” ur Chick Lit. The New Woman’s Fiction, sid. 49. 
35 Wells, sid. 55. 
36 Wells, sid. 56f. 
37 Wells, sid. 59-62. 
38 Wells, sid. 68. 
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        I ”Narrative and Cinematic Doubleness: Pride and Prejudice and Bridget Jones’s 
Diary” jämför Suzanne Ferriss berättarstrukturen i Bridget Jones dagbok med 
dramaturgin i filmatiseringen av samma roman och kommer fram till att filmmanuset 
lånat mer från Stolthet och fördom än romanen gjort. Ferriss menar att Elizabeth Bennet 
i Stolthet och fördom är mer jämlik med sin Darcy än vad Bridget Jones är med sin. 
Exempel på detta är att Bridget i slutet av både romanen och filmen ursäktar både sig 
själv och sin dagbok för Darcy med att säga att ”it’s only a diary” för att få hans 
godkännande, medan det i Stolthet och fördom framförs tydlig kritik av manliga 
auktoriteter och krav på ett jämlikt äktenskap. Ferriss drar slutsatsen att Bridgets 
undfallenhet mot Darcy visar på den samtida kvinnans nya önskan att bli räddad av en 
man från det komplicerade livet som oberoende kvinna.39 Ferriss analys är intressant för 
min studie eftersom hon så tydligt ser en återgång till en traditionell genusordning, där 
mannen räddar kvinnan och är den starkare och den överordnade.  
        A Rochelle Mabry är filosofie doktor vid University of Florida och undersöker i 
”About A Girl: Female Subjectivity and Sexuality in Contemporary Chick Culture” hur 
bilden av det kvinnliga jaget och kvinnlig sexualitet inom populärkulturen har 
förändrats efter kvinnorörelsen och sextiotalets sexuella revolution. Hon menar att ett 
viktigt skifte ägt rum när det gäller skildringen av kvinnors sexuella erfarenhet och 
begär, bland annat genom att det finns utrymme för begär som inte har med Mr Right-
myten att göra.40  
        Mabry menar att det i chick lit för att tilltala läsaren används överlag en speciell 
berättarteknik som tillåter läsaren att identifiera sig med romanens hjältinna utan 
problem. Chick lit skrivs ofta i jag-form som för att betona hjältinnan som subjekt i 
berättelsen. Mabry ser jag-formen som ett slags vila för läsaren från att ständigt ses som 
objekt i manssamhället.41  
       Mabry resonerar vidare att själva kärleksförhållandet inte är centralt i romanen utan 
fokus ligger på hjältinnans upplevelse av den och på hennes övriga relationer till vänner 
och familj. Den största skillnaden mellan chick lit och den traditionell romantikformeln 
är att hjältinnan här har mer än en sexuell relation innan hon hittar rätt partner. På så sätt 
blir sexualiteten och den sexuella erfarenheten ett medel för henne att utforska sin 
identitet och ett uttryck för begär, snarare än som en del i en enda romantisk relation 
med traditionella genusmönster.42 Genom att tilldela hjältinnan flera sexuella partners 
står berättelsen om hennes mognad och erfarenheter av sig självt och inte bara som en 
del av en kärleksintrig. Mabrys slutsats är dock att chick lit generellt har som fokus att 
vad en kvinna verkligen vill är att träffa en man och tillbringa resten av livet med 
honom och att många av genrens romaner slutar med att tysta den framträdande 
kvinnliga röst som skiljer den från annan romantiklitteratur. Till exempel lämnar 
Bridget Jones över sin livsberättelse till Darcy genom att ursäkta sin dagbok och säga 
att den bara är ”full of crap”.43 
        Mabry avslutar med att chick lit ofta är precis lika konservativ som tidigare 
skildringar av kvinnors tillvaro men att genren trots allt erbjuder ett forum där kvinnors 
begär och erfarenhet kan uttryckas utanför rollen som flickvän, hustru eller mor. Chick 
lit ger en möjlighet att formulera kvinnlig identitet, sexualitet och gemenskap. De frågor 
som Mabry tar upp i sin undersökning relaterar till de min studie behandlar. Bland annat 

                                                 
39 Ferriss, Suzanne (2006). ”Narrative and Cinematic Doubleness: Pride and Prejudice 
and Bridget Jones’s Diary” ur Chick Lit. The New Woman’s Fiction, sid. 82f. 
40 Mabry, A Rochelle (2006). ”About A Girl: Female Subjectivity and Sexuality in 
Contemporary Chick Culture” ur Chick Lit. The New Woman’s Fiction, sid. 192. 
41 Mabry, sid. 195f. 
42 Mabry, sid 200. 
43 Mabry, sid. 204f. 
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är det intressant att även hon, liksom Ferriss i föregående nämnda studie, 
uppmärksammar att det som till en början verkar vara emancipatoriskt slutar i kvinnlig 
underordning. 
         I ”No Satisfaction: Sex and the City, Run Catch Kiss, and the Conflict of Desires 
in Chick Lit’s New Heroines” diskuterar Anna Kiernan, lektor i journalistik, om chick 
lit överhuvudtaget erbjuder någon ny eller alternativ bild av kvinnlig sexualitet. Hon 
kommer fram till att chick lit tematiskt domineras av kärlek och romantik och även om 
hjältinnor som Bridget Jones är självständiga är deras tillvaro fokuserad på att finna en 
man. Att träffa en man är samma sak som att lyckas, en man betyder framgång och 
status. I chick lit är dock hjältinnan mer aktiv än i annan romantiklitteratur och hon går 
själv ut och söker upp och får sexuella erfarenheter, snarare än som i tidigare genrer låta 
henne passivt vänta, menar Kiernan. Men genom att återge sexualitet och kärlek som en 
utbytbar handelsvara mellan könen vänder man bara om maktpositionerna så kvinnan 
har makten, men synen på kvinnan som objekt kvarstår. 
        Det stora dilemmat som Kiernan ser det är att hjältinnan i chick lit söker sexuella 
upplevelser och sexuellt oberoende samtidigt som hon bär på drömmen om den sanna 
kärleken; sin riddare i skinande rustning.44  
        Styrkan med Kiernans studie är att hon inte enbart ser det romantiska 
kärleksidealet i chick lit utan även ett slags strävan efter frigörelse från det, och den 
ambivalens det skapar hos hjältinnan. Kiernas analyser är relevanta för min studie i och 
med att skildringen av sexualitet tydliggör den över- och underordning som jag letar 
efter tecken på.  
         Alison Umminger är professor i engelska på University of West Georgia och 
skriver själv chick lit och problematiserar den mat- och viktfixeringen som finns i chick 
litromaner. I ”Supersizing Bridget Jones: What’s really Eating the Women in Chick 
Lit?” refererar hon till Naomi Wolfs Skönhetsmyten och skriver att hur långt kvinnlig 
emancipation och kampen för jämlikhet än kommit låter kvinnor sig ändå förslavas men 
nu under skönhetskrav, idén om evig ungdom och smala kroppar.   
         Umminger menar att även om chick lit till stor del handlar om sökandet efter en 
man är det sekundärt till den kamp som försiggår inom hjältinnan själv: kampen om 
hennes kropp och hennes vikt.45 Utseendet är ett slags valuta för chick lithjältinnan och 
hon har alltid allt att vinna på att bli smalare. Umminger kritiserar chick lit för att vara 
vikt- och utseendefixerad och menar att genren bara är ett slags eskapistisk askungesaga 
som rymmer drömmen om förändring.46  
        Jag upplever det som en brist i Ummingers undersökning att hon inte kopplar ihop 
utseende- och viktfixeringen med kvinnans underordning och ser den som ett led i en 
generering av denna, utan gör den uppdelning hon gör. Knyter man an det fokus på 
utseende som Umminger talar om med genusordning, kan hennes studie dock bli 
väsentlig för min egen undersökning. 
         I ”Re-writing the romance. Chick Lit After Bridget Jones” analyserar Rosalind 
Gill och Elena Herdieckerhoff tjugo chick litromaner för att undersöka hur bilden av 
sex, utseende, självständighet, arbete samt livet som ensamstående ser ut. Vad de vill ta 
reda på är om chick lit erbjuder en ny version av heterosexuella relationer och om 
konstruktionen av kvinnligt och manligt skiljer sig från den i traditionell 
populärromantik, så som Harlequin.  

                                                 
44 Kiernan, Anna (2006). ”No Satisfaction, Sex and the City, Run Catch Kiss and the 
Conflict of Desires in Chick Lit’s New Heroines” ur Chick Lit. The New Woman’s 
Fiction, sid. 208f. 
45 Umminger, Alison (2006). ”Supersizing Bridget Jones: What’s Really Eating the 
Women in Chick Lit?” ur Chick Lit. The New Woman’s Fiction, sid. 240. 
46 Umminger, sid. 251. 
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      De kommer fram till att chick lit i stort sett har samma bild av hjälten, hjältinnan 
och deras relation som den traditionella populärromantiken; chick lit är en uppdaterad 
version av denna, men med en del förändringar. Bilden av femininitet och 
kärleksrelationer har inte förändrats, menar Gill och Herdieckerhoff, utan män i chick lit 
presenteras fortfarande som den som vet bättre än hjältinnan vad hon behöver. 
Kvinnorna å sin sida definierar sig själva framför allt som en del i en relation med en 
man, kanske till och med ännu mer i chick lit än traditionell romantik eftersom 
singellivet utmålas som en fasa.47 
        Det nya element i chick lit som Gill och Herdieckerhoff funnit, är utseende- och 
kroppsfixeringen. Det primära för hjältinnans kvinnlighet är inte längre att hon är huslig 
eller moderlig utan att hon är sexuellt attraktiv.48 De ser också en märkbar kluvenhet i 
chick lit, å ena sidan eftersträvas sexuell frihet och oberoende men å andra sidan 
framförs äktenskapet som varje kvinnas dröm. Å ena sidan är hjältinnan utseendefixerad 
för sin egen skull å andra sidan är det en nödvändighet för att attrahera en man.49 
        Gills och Herdieckerhoffs studie är intressant eftersom de för ihop delarna i 
analysen till en helhet och ser chick lit ur ett större perspektiv. Den är relevant för min 
studie då det bland annat är konstruktionen av manligt och kvinnligt och relationen 
mellan dessa två som analyseras, vilket även jag avser att göra.  
        I sin masteruppsats Chick lit: the New Face of Postfeminist Fiction?  gör Michele 
M Glasburgh en innehållsanalys av tio chick litromaner för att undersöka vilka 
postfeministiska drag de uppvisar. De karakteristiska dragen, lånade från Susan Faludis 
Backlash, är en negativ inställning till andra vågens feminism,50 fokus på individen 
snarare än kollektivet, en längtan efter traditionell kvinnlighet så som romantik och 
moderskap, ångest över brist på partner samtidigt som den biologiska klockan tickar och 
oro över att göra felaktiga val inför framtiden. 
        Glasburgh kommer fram till att en majoritet av romanerna visar upp flertalet 
karakteristika. Alla hjältinnor tar avstånd från andravågs-feminismen och är 
skräckslagna över att vara utan en man. Män är av central vikt för kvinnorna och de är 
alla beroende av en mans stöd för självkänslan. Försöken att hitta en man, behålla 
honom och vara attraktiv är ångestfyllda.51 Åtta av de tio undersökta romanerna slutar 
lyckligt med en förening mellan den kvinnliga hjältinnan och en man och den rätte 
mannen beskrivs som ärlig, förstående, respektfull och gillar att ha roligt. Romanen 
berättar bara om vägen fram till hennes förening med den rätte och aldrig själva 
relationen med honom, därför framgår aldrig om han är rätt. Hjältinnan vinner 
självkännedom men ingen balans mellan femininitet och feminism trots all 
självständighet som skildras menar Glasburgh.52 
         Glasburghs uppsats kopplar till min bland annat genom de resultat hon får fram 
gällande den betydelse mannen har för kvinnans självkänsla, vilka kan fungera som 
jämförelsematerial till mina egna resultat. 
 

                                                 
47 Gill, Rosalind&Herideckerhoff, Elena (2006) ”Re-writing the Romance. Chick Lit 
After Bridget Jones”, sid. 24. 
48 Gill& Herdieckerhoff, sid. 24. 
49 Gill&Herdieckerhoff, sid. 27. 
50 Den andra vågens feminism syftar på kvinnorörelsen och dess arbete för jämställdhet 
under nittonhundrasextio- och sjuttiotalen. 
51 Glasburgh, Michele M (2006). Chick Lit: The New Face of Postfeminist Fiction? sid. 
78ff. 
52 Glasburgh, sid. 82. 
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 2.2 Forskning om romantiklitteratur och genus 
       
 I Romantik för vuxna flickor analyserar bibliotekarien och litteraturvetaren Maria 
Ehrenberg den moderna romantikberättelsen, företrädesvis  en anglosaxisk genre med 
författare som Maeve Binchy och Rosamund Pilcher. Hon avgränsar den mot historiska 
underhållningsromaner och FLN och tar fram utmärkande drag för genren. Ehrenberg 
menar att relationer och att finna den rätte mannen är det bärande temat och att 
utgångspunkten i romanerna oftast är kvinnlig och att detta binder samman äldre 
kärleksromaner från 17-1800-talen med nutidens genre.53 Dessa romaner utspelar sig på 
den brittiska landsbygden och storstadslivet är långt borta. Hjältinnan är aldrig 
uppseendeväckande vacker, utan snarare vardaglig för att läsaren ska kunna identifiera 
sig med henne, men måste ha något litet extra som ändå skiljer henne från andra 
kvinnor. Hon bär ofta på några kilos övervikt, vilket männen uppskattar och deras 
uppskattning får henne att själv tycka om det.54 Romantik för vuxna flickor innehåller 
mycket sällan explicita sexskildringar, men däremot alstras mycket erotisk laddning 
mellan sidorna.55 Hjältinnan och hennes intressen rör sig inom sfären hem, trädgård och 
matlagning medan kläder och mode är ointressant för henne. Ehrenberg menar att 
personskildringarna är ytliga och klichéartade.56 
        Ehrenberg menar att romantik för vuxna flickor bär spår av sina föregångare inom 
kärleksromangenren, bland annat i det att har man ingen man har man heller ingen 
status.57 Man kan ana konservativa ideal i bakgrunden, som till exempel att en kvinna 
aldrig blir sambo med en man utan att först gifta sig med honom.58 
        Ehrenberg ger mer en inblick i hur nutidsromantiken ser ut, strukturellt och 
innehållsmässigt, än en faktisk analys av genren. Dessutom är hon tydligt negativt 
inställd till FLN mot vilken hon avgränsar nutidsromantik vilket gör att hennes 
undersökning får en något märklig framtoning. Trots det är studien intressant i relation 
till min då hon tar upp hur relationen mellan män och kvinnor ser ut. 
       Ulla Lundqvist, fil. dr i litteraturvetenskap, undersöker i Sagor om sex och skräck. 
Populärromanen än en gång olika populärlitterära genrer med utgångspunkt i 
ungdomars läsning. I kapitlet ”Flärd – lidelse – njutning” analyserar hon romaner av 
Shirley Conran, Jackie Collins, Sidney Sheldon och Judith Krantz, fyra av de mest 
framgångsrika FLN-författarna och finner en hel del gemensamma mönster med den 
klassiska sagan.59 Den tydliga uppdelningen mellan onda och goda personer och det 
vanligt förekommande askungetemat, där den kvinnliga huvudpersonen finner den rätte 
mannen är sådana temata som förekommer både i sagor och FLN-genren. 
Huvudpersonerna i FLN-romaner har inget av den vardaglighet som Erhenberg nämner 
som utmärkande för den brittiska romantiska litteraturen. Här är hjältinnan vacker och 
stilsäkert modemedveten. En autentisk ram skapas runt romanen genom ingående och 
detaljerade beskrivningar av miljöer och kläder. Designerprodukter och varumärken 
förekommer likt ”homeriska epitet” som uttryck för den livsstil och de värderingar 

                                                 
53 Ehrenberg, Maria (1999). Romantik för vuxna flickor, sid. 13 och 86. 
54 Ehrenberg, sid. 124ff. 
55 Ehrenberg, sid. 132-135. 
56 Ehrenberg, sid. 17f. 
57 Ehrenberg, sid. 12. 
58 Ehrenberg, sid. 90ff. 
59 Lundqvist, Ulla (1991). Sagor om sex och skräck. Populärromanen än en gång, sid. 
76f. 
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författarna vill förmedla, menar Lundqvist.60 Ofta nämns också verkliga, kända 
människor för att ytterligare autenticera romanens personer och händelser.61 Lundqvist 
drar slutsatsen att denna genre inte beskriver emancipatoriska kvinnor, då 
huvudpersonerna är alldeles för mycket slavar under utseende- och modefixering.62 
         Lundqvist ger en översiktlig analys av hur FLN är strukturerad men går inte in på 
någon djupare problematik. Dock kan den vara intressant att ha som jämförelsematerial 
i min undersökning när det gäller konstruktionen av manligt och kvinnligt. 
        I ”’Det maskinsydda broderiet’ - Lace och 1980-talets kvinnliga populärroman” 
analyserar litteraturvetaren Margaretha Fahlgren FLN-genren med utgångspunkt i 
romanen Lace av Shirley Conran. Hon ger även en översikt av hur kärleksromanen som 
genre sett ut och utvecklats från 1700-tal och framåt och visar hur genren förändrats 
genom tiderna och anpassats efter sin tillkomsttid. Hon menar att olika romantikgenrer 
fyller olika funktion.  
        Fahlgren kommer fram till att kärnan i den romantiska litteraturen är synen på den 
romantiska kärleken som livets helande verkan och kärlekens transcenderande kraft.63 
Hon säger vidare att trots den kvinnliga huvudpersonens oberoende, frihet och rätt att 
välja egen väg i livet upprätthålls myten om den rätte i genren FLN och att konflikten 
mellan de passiva och aktiva elementen i Lace inte problematiseras, vilket gör att den 
kvinnliga valfriheten tappar i kraft.64 Oaktat det romantiska kärleksidealet kopplas 
sexualitet ihop med kvinnlig aktivitet och Fahlgren menar att det i FLN-romanen är 
kvinnan som väljer och att hon inte längre låter sig väljas. 
        Fahlgrens analys är relevant att ta upp i min studie då den dels tar upp 
romantiklitteraturens utveckling och anpassning till sin egen tid och dels konflikten 
mellan den aktiva oberoende hjältinnan och det romantiska kärleksidealet.  
        Janice Radways avhandling Reading the Romance. Women, Patriarchy and 
Popular Literature var banbrytande när den kom 1984 bland annat för att den 
undersökte inte bara genusstrukturen i Harlequinromaner utan även den betydelse 
läsningen av dessa romaner hade för läsarna. När det gällde läsarna och deras syn på sin 
egen läsning menade de själva att romantiklitteratur bara var ren fantasi och att 
läsningen var eskapistisk, men att de genom sin läsning skapade sig ett eget rum, en 
frizon i sin tillvaro från vilken vardagen som hemmafru hölls utanför. 65  
        Gällande analysen av Harlequinromanerna fann Radway att hjältinnan ägnar en 
stor del av sin tid till att tolka hjältens beteende och gissa hans sanna känslor för henne 
medan hjälten, idealmannen, framställs som stark och maskulin samtidigt som han är 
vårdande och omsorgsfull mot hjältinnan.66  
        Radway är uttalat ambivalent när det handlar om resultatet av hennes studie. Hon 
är mycket kritisk mot romanerna som text och deras konservativa bild av kärleken som 
vägen till lycka för kvinnor i ett mansdominerat samhälle, men samtidigt ser hon i sin 
läsarundersökning hur läsningen av dessa romaner fungerar som ett slags motvikt och 
uppror mot samma samhälle genom den frizon den skapar.67 Hon skriver att läsarnas 

                                                 
60 Lundqvist, sid. 72f. 
61 Lundqvist, sid. 67f. 
62 Lundqvist, sid. 73. 
63 Fahlgren, Margareta (1995). ”’Det maskinsydda broderiet’ – Lace och 1980-talets 
kvinnliga populärroman”, sid. 274ff. 
64 Fahlgren, sid. 278. 
65 Radway, Janice (1991). Reading the Romance. Women, Patriarchy and Popular 
Literature, sid. 186 och 211. 
66 Radway, Janice (1995). ”Kvinnor läser romantik: om samspelet mellan text och 
kontext”, sid. 295f. 
67 Radway (1991), Sid. 210-213. 
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behov av kärleksromaner ”är en funktion av deras underordnade status som kvinnor och 
av deras accepterande av kärlek och giftermål som den enda vägen till kvinnligt 
självförverkligande”68 
         Även om min studie inte rör sig kring en läsarundersökning är Radways 
textanalysresultat intressant som jämförelsematerial i diskussionen om hur manligt 
respektive kvinnligt konstrueras och framställs.  
        Maria Karlssons magisteruppsats Romantiklitteratur och genus är en studie av 
läsvanorna hos romantiklitteraturläsare samt en textanalys av två av dessa romaner, allt 
ur genusperspektiv. Hon har genomfört sju djupintervjuer med läsare som visar att dessa 
läser också annat än romantik och när de väljer att läsa romantik gör de det endast i 
underhållningssyfte. Informanterna i intervjuerna uppfattar huvudpersonerna i en av 
romanerna, av FLN-typ, som drivna karriärkvinnor och därför också som mer 
jämställda med männen. Däremot opponerar sig informanterna mot den tydliga 
utseendefixering som finns i romanen. I den andra romanen, en nutidsromantisk roman, 
upplever de skönhetsidealet som mer avslappnat och att den handlar om mer vardagliga 
personer med både skavanker och övervikt. Huvudpersonerna är däremot helt 
oambitiösa och  sysselsätter sig mest i hemmet. 
        Karlsson tolkar i sin textanalys tonvikten på utseende i FLN-romanen och 
beskrivningar av hår, smink och kläder som att slags rekvisita som tydliggör vad som är 
kvinnligt och vad som är manligt. Det dolda budskapet i romanen är att skönhet, relativ 
ungdom och förmågan att älska en man är ett måste för de kvinnliga huvudpersonerna.69  
        Karlsson menar att den nutidsromantiska romanen hon analyserat skildrar ett slags 
illusoriskt harmoniskt genussystem, eftersom de kvinnliga huvudpersonerna inte 
yrkesarbetar utan sköter hemmet samt befinner sig var de är på grund av en man.70  
         Undersökningen brister, som jag ser det, lite i det att den bara tar upp två romaner 
som analyseras. Kanske borde Karlsson valt några fler för att kunna uttala sig om en 
genre. Dessutom är ett av de två analysobjekten en FLN-roman, vilket är lite underligt 
med tanke på att det är en tjugo år gammal genre. Detta till trots är det relevant att ta 
upp den i min studie då Karlsson undersöker hur genusstrukturen ser ut i en romantisk 
litteraturgenre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
68 Radway (1995), sid. 301. 
69 Karlsson, Maria (2005). Romantiklitteratur och genus, sid. 54ff. 
70 Karlsson, sid. 56. 
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3 Teoretiska perspektiv 
 
Denna studie är placerad inom litteratursociologi vilket läses inom kollegium ett inom 
det biblioteks- och informationsvetenskapliga ämnet på Bibliotekshögskolan i Borås. 
Lars Furuland, professor i litteraturvetenskap och grundare av avdelningen för 
litteratursociologi i Uppsala, menar att litteratursociologi som term är relativt nytt och 
inte har använts längre än de senaste 25 åren.71 Behovet av en ny disciplin som 
litteratursociologi växte fram när litteraturvetenskapens område började bli allt mer 
snävt och en teoribildning tog form där man mer metodiskt gick in för att bearbeta 
frågor gällande relationen mellan skönlitteratur och verklighet.72 Skönlitteratur är ett 
socialhistoriskt oumbärligt material, skriver Furuland vidare, och beskriver litteratur- 
sociologi som ”ett systematiskt studium av litteraturen som socialt fenomen”73. 
        Litteratursociologi är inte en särskild forskningsmetod, utan snarare en beteckning 
under vilken olika teorier och metoder verkar, men vilka har samma forskningsområde. 
Den gemensamma grunden för de olika perspektiv som präglat litteratursociologin är 
den ”systematiska ,inklusiva och interdisciplinära strävan”74 de har.  
        Föreliggande uppsats befinner sig på det litteratursociologiska fältet, då den är ett 
exempel på en studie av hur en samhällsstruktur - könsmaktsordningen - avbildas och 
återspeglas inom litteraturen. Svedjedal nämner den genusrelaterade forskningen som 
ett nytt och betydande tillskott inom litteratursociologin och att den vitaliserat studiet av 
samhället i litteraturen.75 Jag kommer att läsa och analysera litteraturen utifrån de 
genusteoretiska utgångspunkter jag presenterar nedan. 
 

3.1 Genusteori  
 
Genusforskningen har sin bakgrund i feministisk kritik av ojämlika maktförhållanden 
mellan könen, men genusforskning handlar inte bara om kvinnofrågor utan om 
föreställningen av både manligt och kvinnligt. De flesta forskare inom genusfrågor 
utgår från ett konstruktivistiskt synsätt vilket innebär att genus ses som en konstruerad 
”princip för social organisation och kulturell kategorisering”.76 Genusforskning handlar 
om att synliggöra de underliggande strukturer som ligger till grund för dessa 
konstruktioner. Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som går att applicera på 
de flesta forskningsområden och det finns många teorier och teoretiker med olika 
inriktning. De teorier jag använder i min studie har jag valt på grund av att de alla 
forskat om genus och parrelationer och hur genusordningen framträder i heterosexuella 
kärleksförhållanden. 
        Som övergripande teori använder jag Yvonne Hirdmans teoretiska modell om 
genussystemet. Detta system består av ett nätverk av processer, fenomen, föreställningar 
och förväntningar som ger en ordningsstruktur av kön. Denna struktur, eller detta 
system, har två bärande logiker. Den första är den Hirdman kallar dikotomin; 
isärhållandets princip, vilket innebär att kvinnligt och manligt inte bör blandas utan 

                                                 
71 Furuland, Lars (1997). ”Litteratur och samhälle. Om litteratursociologin och dess 
forskningsfält”, ur Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, sid. 17f. 
72 Svedjedal, sid.75. 
73 Furuland, sid. 24 och 18. 
74 Svedjedal, sid.77. 
75 Svedjedal, sid. 73. 
76 Thurén, Britt-Marie (2003). Genusforskning. Frågor, villkor  och utmaningar, sid. 11. 
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hållas isär. Den andra logiken är hierarkin eller det manligas norm, som betyder att det 
är mannen som utgör normen för det mänskliga och kvinnan som är det avvikande.77 
         Dessa två logiker skapar både psykisk och fysisk ordning och strukturerar 
egenskaper, platser och sysslor och skapar och reproducerar genusordningen. Hirdman 
menar att denna uppdelning av manligt och kvinnligt, är meningsskapande och hjälper 
oss att förstå och orientera oss i världen, men också att den är maktskapande, eftersom 
den bygger på ett motsatstänkande där det manliga står för det positiva och det kvinn-
liga för det negativa.78 
        Vidare menar Hirdman att kvinnor själva är medskapare till denna ordning framför 
allt genom det hon kallar genuskontraktet. Genuskontrakt är den outtalade 
överenskommelse som finns mellan män och kvinnor i alla samhällen och innebär 
mycket konkreta föreställningar om hur män och kvinnor ska vara mot varandra, vem 
som ska göra vad och när och till och med vem som ska bära vilka kläder. 
Överenskommelsen går långt när det gäller detaljer och de två kategorierna förstärks 
genom att de tilldelats viss rekvisita eftersom det gör att de kontrasterar tydligare mot 
varandra och blir lättare att förstå.79 Genussystemets två logiker blir operationaliserade i 
genuskontraktets ömsesidiga föreställningar och idealtyper, till exempel att män ses som 
aktiva och kvinnor som passiva.80 
          Brott mot genuskontraktet och gränsöverskridande upplevs som mycket 
provocerande och kan i extrema fall ge upphov till starkt motstånd och även till direkt 
våld.81  
        Carin Holmberg undersöker i sin avhandling Det kallas kärlek vilka sociala 
mekanismer som är i bruk vid reproduktion av genusordningen i heterosexuella 
parrelationer. Hennes utgångspunkt är att den struktur som finns i parrelationer är en 
avspegling av ett könsmaktsförhållande.82 Hon menar att båda könen är delaktiga i 
konstruktionen av över- och underordning och av genuskontraktet och att båda parter 
ger uttryck för att det kvinnliga är underordnat och att mannen är normen för det 
mänskliga.83 De föreställningar som finns om kön är ofta generella uppfattningar som 
finns i samhället och när dessa föreställningar och könsbundna strukturer, 
handlingsmönster och tolkningar internaliseras framstår de som av naturen givna och 
blir då svåra att ifrågasätta eller motsätta sig.84 
         Holmberg har funnit tre faktorer som är avgörande vid konstruktion och 
reproduktion av genusordning. Den första är hur det nya självförtroende mannen får i en 
relation, genom att bli bekräftad av kvinnan, spelar in i hur han sätter gränser mot 
henne. Den bekräftelse och kärlek hon ger honom slår alltså tillbaka på henne genom att 
den gör att han får kraft att hävda sig mot henne och det hon står för. Den andra 
mekanismen är den strategi mannen tar till för att tvinga henne till underordning, 
nämligen bristen på gensvar i samtalssituationer. Genom att ignorera det kvinnan säger, 
tenderar han att göra henne till en icke-person. Den tredje är på det sätt kvinnan 
överlämnar sin rätt att själv definiera sin verklighetsupplevelse. Om hon i någon 

                                                 
77 Hirdman, Yvonne (1997). ”Genussystemet – reflektioner över kvinnans sociala 
underordning”, ur Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, red. Furuland, 
L &Svedjedal, J, sid. 404. 
78 Hirdman, sid. 406. 
79 Hirdman, Yvonne (2001). Genus – om det stabilas föränderliga former, sid. 73 
80 Hirdman (1997). sid. 408f. 
81 Hirdman (1997). Sid. 414. 
82 Holmberg, Carin (1993). Det kallas kärlek, sid. 16. 
83 Holmberg, sid. 17 och 191. 
84 Holmberg, sid. 199. 
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situation är osäker låter hon ofta honom avgöra hur det är, vilket leder till att hon 
övertar hans normer och värderingar. 
          Ytterligare en faktor vid reproduktion av genusordningen är det asymmetriska 
rollövertagandet, vilket innebär att en person i förhållandet, i Holmbergs undersökning 
kvinnan, tar den andres perspektiv i större utsträckning än den andre. Detta får till följd 
att mannen får större makt, eftersom det är kvinnan som anpassar sig till honom och han 
kan styra relationen till sin fördel.85 Det asymmetriska rollövertagandet återskapar 
föreställningen att kvinnor har rätt och har behov att ge kärlek medan män har rätt att ta 
emot denna utan att behöva ge så mycket tillbaka.86 
        Holmberg finner i sin studie att det verkar vara kvinnan som är mer drivande i att 
upprätthålla den manliga normens princip än vad han är medan han å sin sida ser till att 
generera isärhållandet och skillnaderna mellan de båda.87 Parets konstruktion av könets 
olikheter i förhållandet sker dels i relation till de internaliserade idéer de har om hur 
könen ska vara, det vill säga genuskontraktets överenskommelse, och dels i relation till 
samhällets könsmaktsstrukturer.88  
        Även Anna G Jónasdóttir, professor i kvinnovetenskap vid Örebro universitet, 
betonar vikten av att förstå kvinnors frivilliga underordning i jämställda par. Hon menar 
att denna underordning bör förstås på dess egna villkor och studeras där män och 
kvinnor möts som könsvarelser: i en kärleksrelation.89 Kärlek är en potentiell drivkraft 
och bör betraktas som en faktor som satt historien i rörelse. Jónasdóttir menar att många 
genusforskare förbisett kärlek som subversiv faktor och att det är av stor vikt att kärlek 
ses som samhällsteoretiskt signifikant och relevant.90 Kärlekens sociala struktur utgör 
den grund det västerländska patriarkatet står på, och den normala relationen - som 
bygger på jämlikhet - till syvende och sist trots detta resulterar i ojämlikhet där det är 
kvinnan som ger mer än mannen. Jónasdóttir menar att denna ojämlikhet möjliggörs via 
de olika villkor som gäller för män och kvinnor i en relation, det forum där de möts och 
interagerar som könsvarelser.91 Kvinnan och mannen går in i en relation på olika 
villkor. Kvinnan har ett slags kärlekskapital och blir bekräftad som socioexistensiell 
varelse genom att älska och ingå i en relation. Mannen däremot är redan en berättigad 
och bekräftad person och är alltså mindre beroende av kvinnan än hon av honom.92 
          Könsmaktsordningen upprätthålls och reproduceras genom föreställningen att 
kvinnor har rätt att ge mannen kärlek och omsorg medan män har rätt att ta emot och 
bara i begränsad utsträckning ge tillbaka. Det är denna kärlekskraft som genererar 
patriarkatets fortlevnad, enligt Jónasdóttir. Detta kan vara svårt att undersöka empiriskt 
och kanske kan teorin främst finna belägg inom skönlitteratur.93 
         Dessa tre teoretiker ligger till grund för hur jag utformar mina analysverktyg och 
för hur jag analyserar det empiriska materialet. När det gäller Hirdman utgår jag från 
hennes teori om dikotomi och hierarki, framför allt när det handlar om hur personerna i 
romanerna beskrivs. Av Holmberg lånar jag teorin om det asymmetriska roll- 
övertagandet som en faktor bakom reproduktion av genusordningen i relationer. Det jag 

                                                 
85 Holmberg, sid. 187ff. 
86 Holmberg, sid. 198. 
87 Holmberg, sid. 193. 
88 Holmberg, sid. 201. 
89 Holmberg, sid. 68. 
90 Jónasdóttir, Anna G (2003). Kärlekskraft, makt och politiska intressen. En teori om 
patriarkatet i nutida västerländska samhällen, sid.235f. 
91 Jónasdóttir, sid. 235ff. 
92 Jónasdóttir, sid. 238. 
93 Holmberg, sid. 68.  
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tar fasta på av Jónasdóttirs teori är tankarna om hur kvinnor bekräftas genom att ge 
kärlek och ingå i en relation. 
        I nästa kapitel redogörs för studiens metod och den analysmodell som används. 
Denna analysmodell är baserad på de tre teorierna jag gått igenom ovan, och är 
uppdelad i de tre delarna isärhållandet, reproduktionen av genusordning och det 
asymmetriska rollövertagandet. 
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4 Metod  
 
Här kommer jag att redogöra för den metod jag använt, den analysmodell och de 
analysverktyg som konstruerats för undersökningen samt urval av material. 
 

4.1 Textanalys 
 
Den övergripande metod som används i studien är textanalys. Textanalytisk metod är en 
metod som hjälper till att lyfta fram och belysa ”ett bestämt samhällsvetenskapligt 
problem”,94 i det här fallet genusordning som samhällsstruktur och fenomen. Genom att 
använda textanalys avser jag att ta fram och begripliggöra innehållet som ligger latent i 
texten.95 Jag kommer alltså att fokusera på texten som behållare och bärare av en 
föreställning om en social struktur: genusordning.  
          Textanalys är vanligt förekommande inom samhällsvetenskap och fyller en viktig 
funktion eftersom det produceras stora mängder text i alla sammanhang och text och 
textuella budskap spelar en viktig roll i vårt samhälle. Att läsa en text får konsekvenser 
för hur läsaren sedan tänker och agerar. En del samhällvetenskapliga forskare menar att 
man måste studera språket för att kunna säga något om människans sätt att tänka och 
handla, eftersom språket sätter den yttersta gränsen ”för tanke och handling”.96 En text 
kan i detta sammanhang sägas var en manifestation av språket. 
       Då studien handlar om att analysera och utvärdera text är det svårt att tänka sig en 
alternativ metod. Möjligheten att ta hänsyn till omkringliggande faktorer så som 
tillkomstkontext eller författarnas biografiska bakgrund i analysen finns naturligtvis, 
men eftersom studiens syfte är att undersöka själva texten, är dessa faktorer inte 
relevanta i sammanhanget. Då fokus ligger på närläsning av texten väljer jag att bortse 
från sådana omständigheter.  
       En intressant faktor i sammanhanget är att textproducenten, i det här fallet 
författarna, inte alltid är medvetna om det ämne forskaren undersöker,97 möjligen har 
dessa inte ens reflekterat över frågan om genusordning, ett spörsmål som onekligen 
skulle vara intressant att undersöka, dock kommer jag inte att göra det i denna studie. 
       Textanalys börjar med en problemställning och meningen med analysen är att finna 
svar på detta problem. För att kunna nå in i textens djupare strukturer behöver man 
konkretisera problemställningen i ett antal frågor som sedan ställs till texten. Svaren på 
dessa frågor ger, om det är rätt frågor, också svar på den övergripande 
problemställningen. De preciserade frågorna fungerar på så vis som analysredskap i 
undersökningen98, ett slags verktyg som hjälper till att nå dolda skikt i texten sådana 
som kanske inte är uppenbara vid en första läsning. 
         Textanalys är en metod för vilken ingen självklar strategi eller mall finns, därför 
får jag konstruera en egen analysmodell som passar just den här studien och dess 
problemställning, vilken redovisas nedan.  
 

                                                 
94 Bergström, G & Boréus, K (2005). Textens mening och makt. Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, sid. 33. 
95 Esaiasson, P & Gilljam, 0 & Oscarsson, H & Wängerud, L (2004). Metodpraktikan. 
Konsten att studera samhälle, individ och marknad, sid. 232. 
96 Bergström & Boréus, sid. 12f. 
97 Esaiasson et altri, sid. 245. 
98 Esaiasson et altri, sid. 238. 
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4.2 Analysmodell 
 
         För att analysera materialet kommer jag att använda en analysmodell baserad på 
de områden vilka frågeställningarna för studien spänner över. Dessa områden, eller 
temata, benämner jag isärhållandet, genusordningens reproduktion och det 
asymmetriska rollövertagandet. Analysmodellen är således konstruerad utifrån de 
teoretiska perspektiv som studien har sitt fokus på. Med utgångspunkt i nämnda 
områden har jag formulerat ett antal frågor att ställa direkt till texten, för att få fram en 
eventuell latent innebörd. 
       Gällande isärhållandet är frågorna utformade så att de ska ta reda på hur 
isärhållandets princip beskrivs i texten angående egenskaper, platser och sysslor. I fråga 
om genusordningens reproduktion, är frågorna formulerade för att kunna ge svar på hur 
romanernas rollfigurer gör när de reproducerar genusordningen och när det gäller det 
asymmetriska rollövertagandet ska frågorna besvara huruvida texten ger uttryck för 
asymmetri i rollövertagande och ”kärlekskraft”. Även om det asymmetriska 
rollövertagandet är Holmbergs begrepp, överför jag det här till det tema som rymmer 
Jónasdóttirs tankar om fördelningen av kärlekskraft och socioexistensiell bekräftelse. 
          I analysen kommer jag att ta med vissa citat ur texterna, för att tydliggöra och 
belägga min tolkning och låta läsaren själv ta del av dessa exempel.99 
          Tolkning är ett centralt begrepp inom textanalys. Genom tolkning avvinns texten 
sin innebörd och att undersöka en texts latenta innehåll kan kräva ett omfattande 
tolkningsarbete. Tolkning av en text är naturligtvis alltid en komplicerad procedur, då 
risken finns för alltför påfallande subjektivitet. Hermeneutikern Hans-Georg Gadamer 
myntade begreppet förförståelse, vilket betyder att alla människor bär med sig 
erfarenheter och åsikter vilka påverkar förståelsen av en text. Denna förförståelse har 
både för- och nackdelar och Gadamer gick så långt som att säga att de föreställningar 
och fördomar vi har är själva utgångspunkten vid tolkningsarbete.100 I den här studien 
motverkar emellertid det faktum att analysmodellen utgår från de teoretiska begreppen 
en alltför subjektiv tolkning. 
         I utformandet av analysmodellen används de teorier vilka gåtts igenom i kapitlet 
3.1 Genusteori. Modellen och dess verktyg; frågorna, är baserade på teorierna.  
 
 
Isärhållandet: 

- vilka egenskaper tillskrivs kvinnor respektive män? Hur beskrivs rollfigurerna? 
Utifrån karaktärsdrag eller yttre egenskaper? Är olika egenskaper olika värda 
beroende på om det handlar om en kvinna eller en man? 

- Vilka platser befinner sig kvinnor respektive män på – är det olika?  
- Vad gör kvinnor respektive män? Vad har de för arbete, fritid och intressen? Är 

det olika, och hur värderas sysslorna beroende på om det är kvinnor eller män? 
 
 
Reproduktionen av genusordningen: 

- Hur reagerar man på brott mot genuskontraktet? 
- Hur uppmuntras/belönas kvinnor respektive män att vara på ett visst sätt, på en 

viss plats, ha vissa intressen? 
 

                                                 
99 Esaiasson et altri, sid. 249. 
100 Bergström & Boréus, sid. 25f. 
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- Hur bekräftar kvinnor respektive män varandra när den andre/andra agerar 

utifrån en könstypisk föreställning?  
 
 
 
Det asymmetriska rollövertagandet: 

- Hur får kvinnor bekräftelse? Genom sina egenskaper, sitt arbete eller sin 
- relation? Hur får män bekräftelse? Genom sina egenskaper, sitt arbete eller sin 

relation? 
- På vilket sätt är ”kärlekskraften” fördelad mellan kvinnor och män i de 

relationer som skildras? Är det kvinnor som är de givande och män som tar emot 
eller är det ingen skillnad? 

- Finns det tecken på asymmetriskt rollövertagande i de beskrivna relationerna? 
 

4.3 Urval och material 
 
För att välja ut vilka romaner som skulle vara med i studien har jag först undersökt vilka 
författare som nämns som de mest populära och typiska chick litförfattarna. Detta har 
jag gjort genom att studera tidigare forskning samt websidor som specialiserat sig på 
chick litromaner. Namn på författare har jag fått genom att undersöka websidorna 
chicklitbooks.com, som är ett slags chick litforum, och chicklit.co.uk som säger sig vara 
”the online magazine that celebrate 21st century woman’s contemporary fiction and life 
style”.101 Jag har också fått författarnamn genom antologin Chick Lit. The New 
Woman’s Fiction med Suzanne Ferriss och Mallory Young som redaktörer. Av dessa 
författare har jag undersökt vilka som finns i svensk översättning vilket snävade in 
antalet betydligt.  
        För att sedan välja ut vilka titlar som skulle undersökas gick jag in på 
Bibliotekstjänsts websida BURK, på vilken mer än tvåhundra bibliotek i Sverige har sitt 
bestånd registrerat.102 Där tog jag fram de titlar, översatta till svenska, av valda 
författare, som finns på flest bibliotek i landet. På så sätt valde jag ut de sju titlar som 
ingår i föreliggande studie. 
        Det utvalda materialet är, får man förmoda, ett typiskt urval, det vill säga att det 
inte finns någon orsak att tro annat än att resultatet jag når fram till skulle se likadant ut 
med annat urval.103 Det viktigaste med materialet är kanske inte att det är representativt 
för genren utan snarare relevant för undersökningen, det vill säga att det kan ge svar på 
studiens frågeställningar. Urvalet är spridda exempel på genren. 
         När det gäller materialet för analysen har ambitionen varit att dels ha romaner av 
de mest populära författarna inom genren som finns översatta till svenska och dels de 
titlar som är mest förekommande på svenska bibliotek. För att välja titel vände jag mig 
till BURK-databasen vilket jag redovisat ovan.  
         
 
       
 

                                                 
101 www.chicklit.co.uk/articles 
102 http://www.btj.se.lib.costello.pub.hb.se/sb/FrontServlet?jump=bsok 
 
103 Esaiasson et altri, sid. 244. 
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       Följande romaner ingår i studien: 
 
 
Bridget Jones dagbok av Helen Fielding 
Vince&Joy av Lisa Jewell  
Babyfeber av Jane Green 
Å andra sidan av Marian Keyes:  
Byt liv med mig av Adele Parks  
Fyra i leken av Jane Moore 
Gå vidare av Anna Maxted  
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5 Analys 
 
I detta kapitel kommer det empiriska materialet analyseras utifrån den analysmodell 
som presenterades i metodkapitlet. Resultaten redovisas kopplade till de olika temata 
som analysmodellen är baserad på, det vill säga isärhållandet, reproduktion av 
genusordning och det asymmetriska rollövertagandet. Varje analys inleds med ett 
referat av respektive roman. Avslutningsvis kommer en kortare sammanfattning av 
analysresultaten. 
 

5.1 Bridget Jones dagbok 
 
I Bridget Jones dagbok får man följa Bridgets dagboksanteckningar under ungefär ett 
år. Varje dagboksanteckning inleds med dagens vikt, intag av kalorier och alkohol samt 
antal rökta cigaretter. Bridget jobbar på ett bokförlag i London, som vad framkommer 
inte helt, men antingen är hon lektör eller redaktör av något slag. Hon och hennes 
vänner tillbringar många kvällar på krogen med att diskutera hur man ska hitta en man, 
hålla sig smal och attraktiv trots att man är över trettio. Något av det första som skildras 
är när hon är på julfest och hennes mor försöker para ihop henne med advokaten Mark 
Darcy, ett projekt som inte lyckas. Bridget inleder en flirt med sin chef, Daniel Cleaver, 
och de umgås under vår och sommar. Till slut avslöjar Bridget att han har en annan 
kvinna och han avslöjar i sin tur att han ska gifta sig med just denna kvinna. Bridget 
försöker starta ett nytt liv och får jobb på en TV-kanal, samma som hennes mor jobbar 
på. Denna har lämnat Bridgets far och hävdar att det är dags för henne att ha ett yrke 
och att hon aldrig fått något för att hon skött hem och barn. Modern blir lurad av en ny 
man hon träffat, misstänkt lik en sol- och vårare, att inteckna huset och fly med honom 
till Portugal. Polisen kopplas in men Mark, i kraft av sitt ämbete, lyckas rädda både 
Bridgets mor och Bridgets mors heder och återbördar henne till England. Bridget och 
Mark som träffat på varandra ett antal gånger under året i olika sammanhang blir 
tillsammans när Mark bekänner sin kärlek till henne och bär in henne till 
himmelssängen.   
 
Isärhållandet 
Bridget är oerhört upptagen med att tänka på sin vikt, hur hon ser ut och att hon börjar 
bli gammal och därmed oattraktiv. Samtidigt finns det en medvetenhet hos henne om att 
det är fel och att det inte borde vara så. När hon förbereder sig för en middag med sin 
chef och vaxar benen och plockar ögonbrynen tänker hon att  
 
                         de kloka skulle väl säga att Daniel borde tycka om mig som jag är, 
                         men jag är ett veckotidningskulturens barn, knäckt av supermodeller  
                         och alltför många frågetest och medveten om att varken personligheten  
                         eller kroppen duger i naturligt skick.104 
 
Bridget och hennes vänner ägnar mycken tid åt att prata om hur män är och kommer 
fram till att män vinner på att bli äldre eftersom de bara blir mer attraktiva, medan 
kvinnor över trettio löper stor risk att hamna på glasberget.105 Män är relationsfobiker 
och det bästa sättet att få en man intresserad är att nonchalera dem.106 Kvinnor å andra 
sidan framställs som ständigt på jakt efter en partner.  

                                                 
104 Fielding, Helen (2000). Bridget Jones dagbok, sid. 63. 
105 Fielding, sid. 26, 75 och 204. 
106 Fielding, bland andra sid. 26f, 61, 76 och 181. 
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        Daniel beskrivs som flirtig, lockande, sexig och spännande. Bridget känner inte att 
hon kan lita på honom, vilket hon får bekräftat när hon finner en annan kvinna hemma 
hos honom. Han sitter hellre och tittar på cricket än hittar på något med Bridget.  
        Mark framställs på ett annorlunda sätt och får nästan en hjälteroll i romanen och i 
Bridgets liv. Han är fåordig och ganska butter, men vinner Bridgets gillande genom att 
vara omtänksam och beskyddande mot henne.107 Han är ju också den som räddar 
modern ur sol- och vårarens klor. I slutet av romanen visar han sig också som en 
klassisk hjälte, stark och bestämd bär han in Bridget i sängkammaren.108  
        När det gäller sysslor finns det en del tydliga skillnader mellan könen. Medan 
Daniel är chef för ett bokförlag och Mark framgångsrik – och rik – advokat försöker 
Bridget göra så lite som möjligt på sitt arbete. Hon är inte särskilt ambitiös trots att hon 
oroar sig för sin karriär.109 Det är också Mark som gör att Bridget får vissa framgångar 
på sitt nya jobb på TV-kanalen, genom att ordna en exklusiv intervju med en klient.110 
        Angående intressen, fritid och platser som kopplas till de olika personerna är 
Bridget mest upptagen med sitt utseende, vikt och ålder och att tänka på hur hon ska 
hitta en ”karl”. På fritiden är hon till största delen antingen ute och dricker sprit med 
sina vänner eller är hon hemma och är bakfull, äter och räknar kalorier. För övrigt är 
hemmet inget Bridget lägger ner särkilt mycket tid på och är på så sätt otraditionell som 
kvinna. När hon planerar att bjuda på middag misslyckas matlagningen fatalt. 
 
Reproduktion av genusordning 
Det enda uppenbara brottet mot isärhållande och genuskontrakt är det ovan nämnda att 
Bridget inte ägnar sig åt hem, pyssel och matlagning. Ingen reagerar negativt vid de 
misslyckade middagsbjudningarna, utan man skrattar åt det tillsammans.  
        Bridget och hennes vänner bekräftar upprepade gånger för varandra hur män är och 
hur kvinnor är och befäster därigenom ett isärhållande, kvinnor är si och män så. Det 
finns även en hierarkisk uppdelning mellan könen, genom att män dels tillskrivs ett 
högre attraktionsvärde än kvinnor efter en viss ålder och genom det faktum att de båda 
manliga huvudpersonerna är mer framgångsrika i sina yrkesliv än den kvinnliga. 
 
Det asymmetriska rollövertagandet 
Romanen ironiserar över den bekräftelse kvinnor får genom att ha en relation. Bridget 
möts ömsom av misstänksamhet, medkänsla och hån för det faktum att hon är 
ensamstående. Men även Bridget själv ser sig som värdelös, fet och misslyckad för att 
hon inte förmår att attrahera en man. Hennes självkänsla står och faller med den 
uppmärksamhet hon får av män. När Mark inte visar henne särskilt intresse på julfesten 
upplever hon sig som ”frånstötande” men hon får ett mail från Daniel känner hon sig 
som en ”oemotståndlig sexgudinna”.111 Medan Bridget är tillsammans med Daniel 
tycker hon att det är ”underbart att ha en karl”,112 inte just att det är Daniel utan ”en 
karl”.  
        Ett tydligt asymmetriskt rollövertagande visar Bridget när hon anpassar sig efter 
Daniels intressen och anstränger sig för att ge honom det hon tror han vill ha utan att 
kräva något tillbaka. Tre helger i rad sitter hon med Daniel bakom fördragna gardiner 
mitt i sommaren och tittar på cricket, trots att hon är måttligt intresserad av sporten 
ifråga, eftersom han vill det. Vid ett annat tillfälle försöker hon låta lugn och vän i 

                                                 
107 Fielding, sid. 167. 
108 Fielding, sid. 288ff. 
109 Fielding, sid. 28, 80 och 161. 
110 Fielding, sid 232f. 
111 Fielding, sid. 23 och 32. 
112 Fielding, sid. 139. 
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telefon, för att hon läst att ”det finaste en kvinna kan skänka en man är frid”.113 Det är 
också uppenbart Bridget som ger mest i relationen med Daniel. Efter första natten med 
honom funderar hon på varför läget mellan könen är så ojämnt, för det känns som hon 
väntar på resultat på en tentamen; godkänt eller icke godkänt.114 
 
Kommentar 
Det är intressant att Bridget reflekterar över saker som kaloriräkning, bantning och tron 
att allt i livet löser sig när man möter en man, trots att det är det som verkar vara hennes 
credo. Plötsligt slår det henne att hon hållit på att banta i så många år att hon ”totalt 
glömt bort att man faktiskt kunde behöva kalorier för att leva”.115 Vid ett annat tillfälle 
när hon pratar med en vän som har problem i sitt äktenskap funderar Bridget på ”vad 
lösningen är för vi [sic!] flickor”116 eftersom man inte är nöjd som ensamstående och 
tydligen inte heller som gift. 
         I romanen finns tydliga tecken på både genusordning och asymmetriskt 
rollövertagande. Det mesta Bridget skriver i sin dagbok kretsar kring män på ett eller 
annat sätt. Både Mark och Daniel är framgångsrika i sina yrken och vid diskussioner 
vännerna emellan framgår klart uppfattningen att de värderar män högre än kvinnor då 
de blir mer attraktiva med åldern medan kvinnor blir fulare, tjockare och osäkrare och 
förlorar i attraktionskraft. Under den tid Bridget är tillsammans med Daniel anpassar 
hon sig efter hans önskemål och försöker gissa vad han vill och rätta sig därefter.  
          

5.2 Vince&Joy 
 
Vince&Joy handlar om just Vince och Joy, vilka möts när de är nitton och förlorar 
oskulden till varandra. På grund av omständigheter de inte råder över skiljs de mot sin 
vilja åt och återser inte varandra förrän flera år senare. I olika kapitel får man följa 
omväxlande Vinces och Joys liv och framför allt deras kärleksliv. Vince har en längre 
relation med snygga Magda som han inte är kär i, trots att han tycker att hon är 
fantastisk. Senare möter han Jess, vilken han blir huvudlöst förälskad i, gifter sig med 
och får ett barn med. Jess är inte lika kär i Vince utan vill hellre vara ute och festa med 
före detta pojkvänner. De skiljer sig till slut och får delad vårdnad om dottern. Joy gifter 
sig ung med George, som till att börja med verkar vilja göra allt för henne. Hon är dock 
aldrig kär i honom, men faller till föga eftersom alla andra säger att han är den perfekta 
pojkvännen. Det visar sig dock att George inte alls är den drömman Joy trott utan vill 
kontrollera henne och avskärma henne från hennes vänner. Efter ett slumpartat möte 
med Vince på stan, bestämmer Joy sig för att lämna George.  
        Vince har ett gott och nära förhållande till sin familj och sin styvfar. Joy däremot 
har en komplicerad och konfliktfylld relation till sin far, om vilken det framkommer att 
han inte är hennes riktiga far. Efter att ha letat upp sin biologiska far samt försonats med 
sin styvfar, träffas Joy och Vince igen och där slutar romanen. 
 
Isärhållandet 
Varken Vince eller Joy beskrivs som könstypiska, vare sig när det gäller egenskaper, 
intressen, sysslor eller de platser de kopplas till, det är snarare tvärtom. Vince önskar 
vid flera tillfällen att han var mer manlig och hade manligare intressen. ”Jag är inte 
mycket för alla såna där machogrejer, motorcyklar, fotboll och så” säger den nittonårige 

                                                 
113 Fielding, sid. 152 och 120. 
114 Fielding, sid. 64. 
115 Fielding, sid. 245. 
116 Fielding, sid. 131. 
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Vince till Joy när de just träffats. Längre fram i romanen tänker han fram en drömbild 
av sig själv, där han kanske kan lära sig åka motorcykel eller börja spela fotboll.117 
Vince beskrivs som mjuk och vårdande och är den drivande när han och Jess bildar 
familj.118 När en före detta pojkvän till Jess dyker upp, med kalifornisk solbränna och 
vältränade muskler, blir han oroad framför allt över att denna ser snyggare ut än han 
själv gör och hans osäkerhet vem Jess egentligen vill ha baseras till stor del på brister i 
hans eget utseende. ”Han önskade att han hade klippt sig också. Det brukade alltid se 
tjockare ut när han var nyklippt. Han kände sig plufsig, brittisk, flintskallig och gammal. 
Han kände sig komplett otillräcklig.”119 
        Vince uppfattas som trygg och ofarlig av sin inneboende. Hon berättar att hon själv 
var lite intresserad av honom när hon först kom och tittade på lägenheten, men insåg 
snabbt att han var en helt vanlig kille. Hon säger till honom att tjejer kanske känner 
lurade, eftersom han ser farlig ut, men i själva verket är trygg och pålitlig. 
                         
                          ”Du är trygg. Och trygg är bra, trygg är helt okej. Trygg är jätte- 
                          härligt. Men jag förstår att vissa tjejer kan känna sig lite snuvade   
                          om de hade trott att de skulle få en utmaning.”  
                          Vince skakade misstroget på huvudet.  
                          ”Gud. Så det är det enda tjejer vill ha? Utmaningar? Och fara?” 
                          ”Mm. Eller, i alla fall en del. Inte alla. En del gillar töntar.”120 
 
Under en period arbetar Vince med marknadsföring av porslinsdockor för vuxna, ett 
jobb han kallar ”världens fånigaste”.121 
        När Vince och Joy träffas i tonåren, beskrivs Joy först som ”svartklädd i en ärmlös 
topp, säckiga militärshorts och ett fransigt kanvasband i håret” men ett par sidor senare 
uppfattar Vince henne som ”om möjligt ännu vackrare på nära håll” och med hy vit som 
alabaster och ögon ”som på en målad porslinsdocka”.122 Joy utmålas som oberoende 
och självständig som ung, ointresserad av att behaga eller jaga killar. Som vuxen 
tillskrivs hon mer traditionella kvinnliga egenskaper som att hon är konflikträdd och att 
”det låg i hennes natur att trösta, att undanröja roten till andras missnöje”.123 När hon 
möter George börjar hon pyssla i hans lägenhet och inreder den. Joy jobbar på fotolabb 
och verkar inte särskilt intresserad av kläder och shopping, förutom när hon ska gifta sig 
och hon rycks med av andras entusiasm och det blir ett ”frossande i klänningar, ringar 
och blommor”.124 
       Jess framställs som dominant och egocentrisk och som den som styr sitt och Vinces 
förhållande. I en passage beskrivs hon som den som ”kör bussen” och andra människor i 
hennes liv hoppar på och finns med ett tag innan de hoppar av eller blir avslängda vid 
nästa hållplats.125 Med andra ord, styr hon över sitt eget liv utan att ta hänsyn till andra. 
Därmed är hon ingen ”tjejig tjej” och hon är inte heller intresserad av mode och 
kläder,126 däremot vill hon gärna gå ut och festa och ta droger. Hon är också explicit 
intresserad av sex, vilket först hänför Vince men senare gör honom orolig och osäker på 
henne. 

                                                 
117 Jewell, Lisa (2005). Vince&Joy, sid. 66 och 512. 
118 Jewell, bland andra sid. 447, 483, 486 och 489. 
119 Jewell, sid. 359. 
120 Jewell, sid. 122. 
121 Jewell, sid. 108. 
122 Jewell, sid. 13 och 15. 
123 Jewell, sid. 285f. 
124 Jewell, sid. 237f. 
125 Jewell, sid. 384f. 
126 Jewell, sid. 333 och 405. 
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        George, med vilken Joy först gifter sig, skildras som en man med bestämda åsikter 
om det mesta, vilket först är positivt och betryggande men senare blir negativt. Han 
kommer med komplimanger och uppför sig gentlemannamässigt inför Joy127 men börjar 
snabbt försöka begränsa Joys sociala liv och vill helst sitta hemma med henne. Han 
betraktar Joy som en ägodel, ett ting och benämner henne som ”bräcklig, 
uppseendeväckande söt – som en vacker tekopp i Meissenporslin”.128  
 
Reproduktion av genusordning 
Vince bryter rejält mot genuskontraktet eftersom han framställs som mjuk, 
anpassningsbar och ”en mes”129 samtidigt som han är trygg och pålitlig, vilka är 
klassiskt manliga attribut, dock inte odelat positiva. Trygg och pålitlig ses inte som helt 
attraktiva egenskaper. Som hans inneboende påpekar blir en del tjejer besvikna, men 
både Jess och Joy uppskattar honom just för att han är som han är, även om det är av 
olika orsaker de gör det.  
        Jess ex-pojkvän Jon, vilken Vince känner sig så hotad av, brister vid ett tillfälle ut i 
gråt men det får bara Vince att beundra honom ännu mer.  
        Om Jess står det att hon inte ”håller på med kläder eller skvaller eller förtroenden. 
Hon är rättfram – tanklös”130 och självcentrerad. Kanske är det för att hon inte vill göra 
saker andra tjejer gör, som hon inte heller är omtyckt av dem. Däremot är hon omtyckt 
av Vince, tidigare pojkvänner och andra manliga vänner.  
         
Det asymmetriska rollövertagandet 
De tecken på asymmetriskt rollövertagande som finns, finns i de relationer som 
uppenbarligen inte är bra och är på väg att ta slut. Dels är det Joys mor som, genom att 
tänka sig in i hans situation, försvarar fadern trots att han beter sig illa och menar att han 
väl har sina skäl.  
        Dels är det i Joys och Georges relation, där det är Joy som tar över Georges 
värderingar och åsikter och hon anpassar sig efter honom och hans vilja.131 När han 
försöker kontrollera hennes sociala liv, reagerar hon med att tänka sig in i hans 
bakgrund och besvärliga uppväxt, för att förklara för sig själv varför han är som han är. 
Genom att bli tillsammans med George, känner hon att hon är en vuxen människa och 
inte en förvuxen tonåring längre och på sin arbetsplats hon bekräftas hela tiden som 
uppvaktad flickvän till George trots att hon tidigare, som ensamstående, inte fått minsta 
uppmärksamhet.132  
        Även i Vinces och Jess relation finns ett tydligt asymmetriskt rollövertagande, men 
med den skillnaden att det här är mannen, Vince, som är den som anpassar sig efter Jess 
och tar hennes perspektiv. Hon är ute och festar med andra män, hör inte av sig och tar 
ingen större hänsyn till Vince och förväntar sig att han tar hand om dottern medan hon 
sover ut dagen efter. Vince rättfärdigar hela tiden hennes beteende inför sig själv och 
andra genom att säga att hon är en så bra mamma resten av tiden och förtjänar att vara 
ledig, och att hon är som hon är. Han internaliserar dessutom problemen och tänker att 
det beror på honom, att han blivit intolerant och gnällig.133  
         I fallet med Vince och Jess relation är det tydligt att det är han som står för 
kärlekskraften, det är han som ger mer än hon. Vince känner också, när han gjort slut 

                                                 
127 Jewell, sid. 184ff. 
128 Jewell, sid. 168. 
129 Jewell, sid. 490. 
130 Jewell, sid. 405. 
131 Jewell, sid. 371f. 
132 Jewell, sid. 205ff. 
133 Jewell, sid. 507f. 
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med Jess, att han plötsligt upphört att existera.134 Utan parrelation upplever han att han 
inte längre finns. 
 
Kommentar 
Vince&Joy är intressant så till vida att den manliga huvudpersonen har så otraditionella 
egenskaper och trots det framställs som en Mr Right. Vince är minst lika 
utseendefixerad och osäker på sitt yttre som kvinnliga huvudpersoner tenderar att vara.  
        En annan sak att lägga märke till är att Jess, som är tydligt intresserad av sex, 
misstros av Vince på grund av detta. Hade han varit lika misstänksam mot en kvinna 
som visat mindre intresse för sex? Vince verkar dra slutsatsen att hon inte bara vill ha 
sex med honom, utan med vem som helst.  
        I romanen finns det inga särskilda uttryck för genusordning. Män och kvinnor 
beskrivs på likartade sätt och de framställs inte i någon hierarkisk ordning. De brott mot 
genuskontrakt och isärhållande som är tydligas är kanske Jess otraditionella sätt att 
hantera sin relation. Hon väljer Vince att bilda familj med, medveten om att han 
kommer att ta hand om hem och barn medan hon är ute och gör det hon vill.135 Då hon 
agerar så pass icke könstypiskt blir hon inte bekräftad av andra kvinnor; de tycker inte 
om henne. Vince blir inte bekräftad av Jess som man då han är så pass anpassningsbar, 
utan blir kanske snarare utnyttjad av henne. 
        Som en röd tråd i romanen vindlar sig idén att kärleken mellan Vince och Joy är 
ödesbestämd, det är meningen att de ska träffas igen efter alla år de varit åtskilda. 
Denna idé förstärker intrycket av att allt löser sig och att de problem som de tidigare 
stött på inte längre kommer att finnas, när de tu slutligen förenas.  
         

5.3 Babyfeber 
 
Babyfeber är historien om Julia, Sam och Maeve. Julia är TV-producent och har i flera 
månader försökt bli gravid med sin sambo, Mark som är måttligt intresserad av att 
skaffa barn. Hon blir mer och mer besatt av tanken på att få barn medan hennes relation 
med Mark blir sämre och sämre. Efter ett bråk beslutar hon sig för att åka till New York 
till en vän, Bella, och tänka över hela situationen. Väl i New York glömmer hon bort 
vedermödorna hemma i London och hänger sig åt shopping och dating. Hon inleder ett 
förhållande med en man hon mötte första kvällen hon var ute, med vilken hon efter ett 
tag blir gravid.  
        Under tiden träffar Mark Maeve. Maeve har tagit över Julias arbete medan hon ska 
vara tjänstledig. Hon är en ambitiös karriärkvinna som varken är intresserad av män 
eller familj. Maeve och Mark dras till varandra och första och enda kvällen de är 
tillsammans blir Maeve gravid. Hon har aldrig velat ha barn och planerar abort, men 
låter tiden gå utan att göra något och Mark övertalar henne också att behålla barnet. Hon 
har hyrt i andra hand men hennes hyresvärd kommer tillbaka för tidigt och tvingar på så 
sätt Maeve att flytta in i Marks hus. Efter ett tag inleder de ett förhållande och är båda 
mycket nöjda. Efter att barnet kommit vill Maeve inte längre tillbaka till sitt arbete utan 
trivs bäst hemma med barnet. Maeve har vuxit upp med sin ensamstående mor sedan 
fadern lämnade dem, men under tiden Maeve är gravid återförenas hennes föräldrar. 
        Sam är vän med både Julia och Bella men lämnas ensam i London när också Julia 
lämnar staden. Sam är först höggravid och äter hela tiden och är således ganska rund. 
Hon trivs ypperligt med sin vikt och ser framemot att bli mamma. Hon är gift med 
Chris, som är möbelsnickare. När barnet kommit förlorar hon sitt goda humör, klagar på 
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och bråkar med Chris hela tiden och blir förälskad i en gemensam bekant som flirtar lite 
med henne. Hon blir vän med Maeve, vilken stöttar henne när Sam förstår att det inte 
kommer att bli någon ny romans, och får henne att inse att Chris är en man värd att satsa 
på. Sam och Chris återförenas. Sam har en ganska dålig relation till sin mor, eftersom 
hon upplever henne som icke moderlig. Modern är mer intresserad av att spela bridge 
med sina vänner än att sitta barnvakt åt Sam. 
 
Isärhållandet 
Boken är mycket tydlig med uppdelning mellan manligt och kvinnligt och det verkar 
vara ett ideal att tillhöra endera av kategorierna.  
        Medan Julia är besatt av att skaffa barn och ser det som livets mening, går Mark 
”med på” det.136 Julia har glänsande hår och små fötter medan Mark är ”lång, bredaxlad, 
grönögd”. Julia älskar ”tjejprylar” och kan inte ”gå förbi en sminkaffär utan att slinka 
in” och ägnar sig mer än gärna åt shopping när hon är i New York. Hon och Bella 
skämtar om att Julia handlat mer än hon behövde eftersom det var rea.  
 
                           ”Vart jag än vände mig såg jag ställningar med reakläder, och jag  
                            hade redan hunnit köpa två jackor innan jag fattade att de har ytterligare 
                            trettio procents rabatt idag.”  
                           ”Så då måste du givetvis gå tillbaka och titta en gång till där du redan hade varit?” 
                           ”Givetvis! Vad tar du mig för? En karl?”137 
 
Maeve som från början inte är intresserad av barn och inte står ut med tanken på 
tvåsamhet utan är inriktad på att göra karriär och få toppjobb, blir som förbytt när hon 
blir gravid. Hon känner sig ”till hundra procent kvinnlig” och vet att ”det här är exakt 
vad min kropp är avsedd för”. Hon pysslar hemma, köper och arrangerar blommor och 
”leker husmor”. Hon tycker att det är mycket tillfredsställande att vara mamma och 
”trivs nog bäst hemma med Poppy” och den planerade återgången till arbetet skjuts 
upp.138 Å andra sidan har hon hela tiden egentligen bara velat bli omhändertagen av en 
man, känna sig ”trygg, varm och räddad”.139 
        Till och med böckerna, biografier och fakta, i Marks bokhylla får epitetet ”typiskt 
manliga”.140  
 
Reproduktion av genusordning 
Bella, som Julia flyttar till i New York, är också en ambitiös karriärkvinna som hävdar 
att hon inte är intresserad av att bilda familj. Till skillnad från Julia och Maeve blir hon 
heller inte gravid och däri ligger hennes brott mot genuskontraktet och isärhållandet. 
Hon framställs som självsäker och skrämmande och Sam har lite svårt att tycka om 
henne. Hon hamnar utanför den kvinnliga moderslängtan.  
        Det andra brottet mot isärhållandets princip står Sams mor för. Hon beskrivs som 
omoderlig, självupptagen och egoistisk för att hon inte vill vara barnvakt åt sitt 
barnbarn. Hennes mor är mer intresserad av att leva sitt eget liv och odla egna intressen 
än att passa sitt barnbarn och blir kallad ”Antimodern” av Sam för detta.141 
        Mark ”älskar att det finns blommor i huset och kvinnliga dofter” och menar att 
Maeve var mer hårdhudad tidigare men graviditeten har gjort henne ”mjukare” och 
”ömtåligare”. Även Chris bekräftar Sams könstypiska egenskaper och sysslor. Han 
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tycker att det inte finns något ”härligare än att hitta Sam i köket” för det får honom att 
känna sig älskad.142     
 
Det asymmetriska rollövertagandet 
I boken får kvinnorna bekräftelse främst i sitt moderskap, i förlängningen alltså genom 
sin relation och inte genom vilka de är eller sitt arbete. Att vara gravid och få barn ger 
dem mer bekräftelse än deras karriärer tidigare givit dem.  
       Några tydliga tecken på asymmetriskt rollövertagande finns inte förutom Chris som 
försöker förstå varför Sam är så irriterad hela tiden och anpassar sig efter hennes humör 
och nycker. Det är också i den relationen som kärlekskraften är ojämnt fördelad genom 
att det verkar vara Chris som ger Sam mer kärlek än hon ger honom.  
 
Kommentar 
 Även om Maeve, Julia och Sam alla är eller har varit framgångsrika inom sina yrken 
verkar de mer än gärna släppa ifrån sig sina karriärer och stanna hemma med sina barn. 
Både Mark och Chris är drivande när det gäller att skaffa barn och bilda familj och 
Mark säger till Maeve att han gärna stannar hemma med barnet, i början av hennes 
graviditet då hon fortfarande är inriktad på att gå tillbaka till sitt arbete så fort som 
möjligt. Men eftersom hon tycks glömma sina yrkesmässiga ambitioner blir frågan om 
Mark som hemmapappa inte aktuell. Alltså blir uppdelningen att kvinnorna stannar 
hemma med barnen och männen försörjer sin familj. Det verkar som att budskapet här 
är att moderskapet är viktigare för en kvinna än hennes yrkesliv och så bör det också 
vara. Det är det som kvinnors kroppar är avsedda för. Kvinnorna är kvinnliga och 
männen manliga. 
        Både Bella och Sams mor är omoderliga och blir heller inte bekräftade eller helt 
inkorporerade i den kvinnliga gemenskapen. Bella ses som skrämmande och Sams mor 
som kall och okänslig.  
 

5.4 Å andra sidan 
 
I Å andra sidan följer man tre huvudpersoner parallellt, vilkas berättelser går in i 
varandra. Det är Gemma som arbetar som festfixare i Dublin, hennes före detta bästa 
vän Lily och Lilys litterära agent Jojo. 
        Gemma blir tvingad att ta hand om sin mor när fadern lämnat denna för sin 
betydligt yngre sekreterare. Hon var tidigare tillsammans med Anton och lever i idén 
om att han var hennes stora kärlek som ska komma tillbaka till henne. Anton lämnade 
henne för tre år sedan och flyttade till London, där han träffade Lily och de har en dotter 
tillsammans. Gemma känner sig sviken av både Anton och Lily.  
        Gemma inleder en relation med Owen men behandlar honom hela tiden som ett 
moment i en övergångsfas. Hon lär också känna Johnny som jobbar på det apotek dit 
Gemma åker för att hämta ut moderns antidepressiva mediciner och de två inleder i 
slutet av romanen ett förhållande, när hon och Owen gjort slut. Hon känner då att hon 
kommit över både Antons och Lilys svek och kan försonas med de båda. 
        Lily som tidigare bodde i Dublin, vacklar mellan sitt dåliga samvete för Gemma 
och lyckan med sin nya familj. Hon skriver en roman som ges ut och gör stor succé till 
Gemmas stora förtrytelse. Gemma lyckas också skriva och ge ut en roman men denna 
röner inte samma framgång som Lilys. Anton och Lily köper sitt drömhus men går i 
personlig konkurs när Lilys andra roman floppar och lånen förfaller. Lily lämnar Anton 
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som blir djupt olycklig. Hon skriver ett nytt manus och lämnar det till Jojo som ser en 
ny succé i detta. Lily och Anton återförenas.  
        Jojo är uppvuxen i New York och har jobbat som polis i flera år innan hon flyttar 
till London och inleder sin karriär som framgångsrik litterär agent. Hon har ett 
förhållande med sin gifta chef Mark och de inväntar hela tiden rätt tillfälle för honom att 
lämna sin familj. Men när Jojo blir förbigången vid val av ny delägare i firman och till 
och med Mark röstat mot henne lämnar hon både sitt arbete och honom och startar eget 
företag. Tack vare Lilys nya manus gör hon succé som egen företagare. 
 
Isärhållandet 
I Å andra sidan finns en klar och tydlig uppdelning av vad som är manligt och vad som 
är kvinnligt. De kvinnliga huvudpersonerna är alla intresserade av smink, väskor och 
nagelvård; Gemmas personlighet har förändrats i och med att hon skaffat lösnaglar.143 
Utseende och yttre attribut är viktigt och verkar gå före annat. Till exempel sitter den 
bekymrade Gemma på apoteket och ska hämta ut medicin åt sin deprimerade mor, men 
börjar tänka på sina naglar och deras betydelse när hon får syn på nagellack i 
apotekshyllan.144  
        Lily beskrivs som ”späd och storögd och blond och korkskruvslockig” och 
”jättesnygg, späd och eterisk” och när hon planerar inredningen till sitt hus gör hon det 
som till ett dockskåp med broderade tyger, romantiska järnsängar och böljande 
gardiner.145 När hon skaffar au-pair till sitt barn för att ägna sig åt arbete tycker hon att 
det känns helt fel och får skuldkänslor.  
        Jojo är en storvuxen vacker kvinna med vampigt utseende à la Rita Hayworth, med 
stort rödbrunt hår och rött läppstift. En gång provade hon att ha kort hår men kallades då 
för ”grabben” och sedan dess ”var det slut med kort hår – och den osminkade looken”146 
för hon verkar definitivt inte vilja bli kopplad till något som kan tolkas som okvinnligt. 
Jojo beskrivs som ”trevlig men otäckt duktig på sitt jobb”147 där ordet ”men” antyder att 
det finns en motsättning mellan trevlighet och yrkeskompetens. 
       Hennes sekreterare Louisa är tjänstledig för att föda barn men planerar att komma 
tillbaka till arbetet så snart som möjligt. Louisa förändras dock av graviditeten och 
barnet och säger istället upp sig. När hon träffar Jojo tycker Jojo att Louisa är sötare än 
förut med längre hår och ser dessutom yngre ut.148 
       Gemmas påpekar ständigt att Owen är yngre än henne, trots att han bara är fyra år 
yngre. Som för att poängtera denna åldersskillnad får Owen vid ett tillfälle en leksaksbil 
av Gemma, med vilken han leker ohämmat på restauranggolvet.149 Överhuvudtaget är 
Owens stora intresse i livet bilar.  
        Lilys sambo Anton menar att han ska ägna sitt liv åt att ta hand om Lily och 
dottern Ema och Lily ser honom som en trollkarl eller alkemist när han ordnar lån till 
huset. Senare ger hon honom skulden för att de misslyckas med att betala samma lån, 
som att båda två anser att det helt ligger på hans ansvar att ta hand om ekonomin, trots 
att det är Lily som står för den högre inkomsten.150 
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        Mark beskrivs som framgångsrik, ”tuff”, ”rakt på sak” och med ”nerver av stål”. 
Han har också förmågan att lösa konflikter och litar på sin intuition. Han är beslutsam 
och har känsla för detaljer men är också ”pojkaktigt nyfiken”.151 
 
Reproduktion av genusordning 
Mark skickar blommor och skönhetsprodukter till Jojo när han tvingas att utebli från 
deras möten. Jojo är måttligt förtjust i blommorna men uppskattar de dyra krämer hon 
får. Gemma säger till Owen att hon är glad för att han är så ”grabbig” och gillar bilar.152 
Lily känner sig ”vacker och vanvettigt kär” när Anton köper kläder och smink till henne 
som de egentligen inte har råd med. Hon bekräftar honom som man och partner när han 
tar på sig ansvaret för ekonomin och överöser henne med presenter trots att hon vet att 
han handlar på kredit.153 
         Det finns vissa brott mot isärhållandets princip och genuskontraktet i texten. 
Anton får till exempel hjälpa Lily med att måla naglarna eftersom han är bättre på det 
och hon är överhuvudtaget dålig på att sminka sig. När de är ute och handlar till Lily vet 
Anton bättre än hon vad hon ska ha och vad hon behöver och hon överlämnar allt åt 
honom.154 
        Jojo tycker inte om krukväxter för de är för krävande och hon beskrivs som ganska 
okvinnlig på vissa ställen. Hon slänger upp fötterna på skrivbordet när hon har möte 
med Gemma och har arbetat som polis, uppvuxen bland och omgiven av bröder och 
andra män. Hon struntar också mer än de andra huvudpersonerna i hur hon uppfattas av 
andra. Exempelvis fortsätter hon lugnt att äta trots kritiska kommentarer om hennes 
matintag och vikt hon får vid en middag.155 
 
Det asymmetriska rollövertagandet 
Gemma tycker att hennes liv, när hon står utan förhållande vid trettiotvå års ålder, är 
slut. Men även om hennes tillvaro till en början går ut på att drömma om att få tillbaka 
Anton, träffa Owen eller närma sig Johnny, verkar hon identifiera sig starkt med sin 
yrkesroll. Också Jojo får stor bekräftelse genom sitt arbete och hon väljer att gå ifrån sitt 
gamla arbete och Mark för att starta eget företag. Arbetet bekräftar henne mer än Mark 
gör. Däremot slutar Jojos vänner tjata om att hon måste träffa en man när de får reda på 
hennes relation med Mark, för dem verkar det vara viktigare med att hon får en pojkvän 
än att hon kan bli delägare i firman. 
        När Lily övertar Antons definition inte bara av verkligheten utan också av hennes 
egna behov blir det ett asymmetriskt rollövertagande i deras relation. Han vidgar hennes 
vyer och får henne ”att se på livet och på kläder – och på mig själv – på ett helt nytt 
sätt”156. 
       Även i Marks och Jojos relation finns ett asymmetriskt rollövertagande. Jojo har 
dåligt samvete för att hon träffar en man som är gift och tänker sig hela tiden in inte 
bara i hans situation utan även hans frus och försvarar för sig själv hans prioriteringar 
och svek.  
        I Gemmas förhållande med Owen är kärlekskraften ojämnt fördelad, då Gemma 
hela tiden håller honom på avstånd och menar att deras relation bara är ett slags 
övergångsstadium. Hon förväntar sig att ”maktbalansen ska skifta, att han ska bli onåbar 
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och distanserad och att jag ska känna mig som om jag hade skänkt bort något”157 men 
när det gäller Owen inträffar inte det. I övrigt ser kärlekskraften ut att vara ganska 
balanserad. 
 
Kommentar 
I romanen är det tydliga kopplingar mellan kvinnor och utseendefixering, kläder och 
smink. Alla kvinnorna använder shopping som tröst och tänker mycket på utseende, 
kläder och hår, inte bara när det gäller de själva utan också alla andra. Det framgår på 
flera ställen att kvinnor bör vara smala och att en kvinna inte kan bli för smal, på samma 
sätt som en man inte kan bli för ambitiös.158 Den parallellen är talande när det gäller 
vilka egenskaper som sätts i förbindelse med kvinnor respektive män. Arbete, karriär 
och ambition är mannens domän medan kvinnans är kropp och utseende. Tvärt emot 
denna koppling går dock huvudpersonernas yrkesframgångar i romanen, vilket är 
intressant och lite kontroversiellt. 
         Till detta kan man lägga Jojos genusmedvetna reflektioner. Hon vill vända upp 
och ner på det gamla systemet och ta sig förbi den ”sexistiska hackordningen” när hon 
säger upp sig och startar eget. Detta gör hon när hon inser att hon förbigåtts på sitt 
arbete för att hon är kvinna och inte på grund av bristande kompetens. Tidigare har hon 
retat upp sig på sin konkurrent för att han tagit med kunder till strippklubb och menar 
att ”hur ska män kunna respektera yrkeskvinnor när de kan betala andra kvinnor för att 
de ska ta av sig kläderna”.159                   
        I förlängningen skulle man kunna koppla samman Jojos feministiska resonemang 
med att hon är den enda av huvudpersonerna som inte har någon pojkvän i slutet av 
romanen och dra slutsatsen att en kvinna inte kan vara för medveten om hon vill ha en 
man. 
         

5.5 Byt liv med mig 
 
Byt liv med mig handlar om systrarna Eliza och Martha. Martha blir övergiven av sin 
man Michael samma dag som Eliza lämnar sin sambo Greg. Eliza flyttar in till Martha 
och hennes barn. Martha har ägnat tio år åt att sköta hemmet och barn oklanderligt och 
blir djupt förtvivlad över Michaels svek. Efter ett par månader av gråt träffar Martha 
Jack och de inleder ett förhållande som Jack insisterar ska vara öppet. Martha godtar 
detta eftersom hon inte heller letar efter ett fast förhållande utan mest vill få bort 
tankarna på Michael. Hon förändras och köper nya kläder som skiljer sig helt från 
hennes tidigare strikta stil och får ett nytt mer avslappnat förhållningssätt till sysslorna i 
hemmet. Hon och Jack umgås intensivt och hon lovsjunger honom inför sin syster; han 
tycks vara den perfekte mannen förutom att han inte vill binda sig. 
        Eliza, som är musikvideoproducent, lämnade Greg för att hon är trött på vad hon 
definierar som icke-vuxna livsstil. Han är musiker och har ingen regelbunden inkomst, 
är inte särskilt ordningsam och lider inte av städmani. Hon längtar efter en man som har 
fast jobb och pensionsförsäkring och har ett ordnat boende. Eliza som varit avundsjuk 
på sin systers liv försöker anamma ett mer vuxet sätt och klädstil vilket inte lyckas 
särskilt bra. Hon saknar dessutom Greg vilken i sin tur är förkrossad sedan hon lämnat 
honom.  
        Jack och Martha förklarar sin kärlek för varandra och Jack bekänner att han inte 
sett åt någon annan sedan han mötte henne. Eliza flyttar tillbaka till Greg efter det att 
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han förändrat sig, blivit mer ordningsam och ansvarstagande och mer lik den man hon 
ville ha.  
 
Isärhållandet 
Martha beskrivs som ”näpen, elegant, vårdad” med en nätt midja och i ett senare skede 
när hon bytt stil står att ”[h]ennes läppar glänste, hennes ögonfransar var långa”.160 Hon 
är naiv, hoppfull, romantisk och tror på idén om ”den ende” mannen i en kvinnas liv.161 
När hon är tillsammans med Jack upprepas hela tiden hennes känsla av att vara liten och 
docklik medan han är kraftfull och stor.162 Hon blir förtjust när han kallar henne ”flicka” 
och ”Little Missy E”.163 Jack har ”breda axlar, gyllenbrun hy, tvättbrädemage, inte ett 
enda skönhetsfel” och ”var imponerande, vacker, stor, jättestor” och ”kraftfull”.164 Just i 
Marthas och Jacks relation blir isärhållandeprincipen tydlig, särskilt i de sexuella 
skildringarna. Det är Jack som är aktiv medan Martha tar emot och dyrkar honom. Man 
kan jämföra de två fraserna ”[h]ans stora, ljuvliga kuk hade tagit befälet” och ”hon hade 
blivit konstruerad, bokstavligen skapad, för att ta emot honom” för att se hur de kopplas 
till aktiv respektive passiv verksamhet.165  
        Eliza ser ”alltid bra ut”, har ett näpet ansikte, höga kindben och är ”en riktig babe” 
och det enda Greg har att invända mot henne är att hon bryr ”sig lite väl mycket om sitt 
utseende”.  Hennes utseendefixering inkluderar även Greg, för även om hon ”önskade 
att han inte rökte måste hon medge att det såg bra ut när röken reflekterades i hans 
ögon”.166 Hon söker stabilitet, trygghet och status och en man med pensionsförsäkring 
och allt det som hon tror att systern har, före skilsmässan. Hon vill samla porslin och ha 
tupperwaregrejer och burkar med matchande lock och hon ”ville ha en make”,167 kort 
sagt vill hon ha alla klassiska hemmafruattribut.  
        Michael beskrivs som stabil och hårt arbetande, pålitlig, snäll och klok och som 
den typ man gifter sig med. När barnen föddes propsade han på att Martha skulle sluta 
sitt arbete för att vara hemma med dem, vilket fungerar rent ekonomiskt eftersom han 
har en ”oerhört hög lön”.168 Han har inte tagit något ansvar för barnen mer än ur 
försörjningssynpunkt och har aldrig badat, nattat eller gått upp på natten för att trösta 
något av barnen. Han samlar på leksaksbilar.169 
        Jack är helt annorlunda än Michael. Att prata med Jack är som att prata ”med en 
nära väninna eller med Eliza, inte med en man” och han får ”henne att känna sig så fin, 
så flickaktig” upptäcker Martha första gången de träffas. Han leker dessutom med 
hennes barn och tar gärna hand om dem, till skillnad från vad deras far gjort.170 
 
Reproduktion av genusordning 
Martha älskar att Jack får henne att känna sig docklik och som en liten flicka och 
bekräftar på så sätt hans styrka, kraftfullhet och aktivitet. Han får henne att läsa nya 
böcker och upptäcka nya restauranger och ny musik. Det är han som är aktiv och leder 
vägen, både när det gäller sex och i övriga livet och hon låter sig ledas. Sedan hon 

                                                 
160 Parks, Adele (2006). Byt liv med mig, sid. 12 och 267. 
161 Parks, sid. 225,282 och 299. 
162 Parks, sid. 176 och 189. 
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träffat Jack har hon inte ”blivit en bättre eller annorlunda människa; hon hade blivit sig 
själv” och när de träffas ute reser sig hårstråna på hennes kropp ”av vördnad. Hennes 
leende var lite bredare för honom. Hennes tänder aningen vitare, hennes läppar aningen 
våtare.”171 
        De brott mot genusordning som finns är de som handlar om män och städning. När 
Eliza är hemma hos en ny bekantskap reagerar hon på att det är så rent där och drar 
genast slutsatsen att han har en städerska, eftersom  
 
 Fönsterbräderna var dammfria och ingen karl dammade fönsterbräden. 

Hoppades hon i alla fall, för det gjorde aldrig hon. Att sköta hushållet  
var inte hennes starka sida, men hon ville gärna tro att hon åtminstone  
var bättre på det än den genomsnittlige singelmannen.172         

 
Enligt hennes resonemang bör även en kvinna som inte är bra på städning ändå vara 
bättre på det än en man. När Eliza kommer hem till Greg efter att de levt isär och ser 
hur välstädat han har det blir hon övertygad om att han skaffat en annan flickvän. Att 
det är han som själv städat bemöts med stor skepsis från Eliza.173 Vid ett annat tillfälle 
skämtar Martha och Eliza om att en man som laddar tvättmaskinen är feminin.174  
 
Det asymmetriska rollövertagandet 
Marthas föräldrar bekräftar henne mer i hennes roll som hustru och mor än genom 
hennes egenskaper. Marthas vänner förstår inte varför hon, efter skilsmässan, är ensam 
men de ”kunde inte tänka sig att hon skulle vara det särskilt länge”.175 I och med att 
Martha låter Jack leda vägen och får henne att upptäcka musik, restauranger och böcker 
övertar hon hans värderingar och överlämnar till honom att definiera verkligheten. Även 
i relationen med Michael tog hon över hans värderingar. 
 

 År ut och år in hade hon trott att allt som Michael sa var  
Sanningen. Att han hade rätt när han bestämde var de  
skulle bo, hur hon skulle klä sig, till och med vilka slags 
viner hon skulle dricka.176  
 

Andra exempel på asymmetriskt rollövertagande är hur Martha går hemifrån med 
barnen för att Michael ska få en stund för sig själv hemma på söndagar. Hon försvarar 
honom inför Eliza efter att han lämnat henne, bland annat genom att tänka att ”det här 
måste plåga honom lika mycket som det plågade henne”. Hon försvarar också Jacks 
resonemang om ”nakna vänner” genom att säga att hon kanske själv ska skaffa några.177 
        Kärlekskraften verkar jämnt fördelad både i Gregs och Elizas relation och i 
Marthas och Jacks. Möjligen är det Martha som står för den större delen av kärlekskraft 
då hon så odelat dyrkar allting med honom och säger att hon inte var någon innan hon 
träffade honom. I relationen med Michael var det hon som stod för kärlekskraften, då 
fungerar som Michaels ”egen lilla bärbara PR-apparat” och glömmer bort sig själv ”i sin 
iver att promota sin kärlek”.178 
 

                                                 
171 Parks, sid. 207, 258 och 268. 
172 Parks, sid. 140. 
173 Parks, sid. 312. 
174 Parks, sid. 228. 
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177 Parks, sid. 93f, 101och 228. 
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Kommentar 
I Byt liv med mig är uppdelningen mellan vad som ses som manligt och vad som ses 
som kvinnligt påtaglig med Martha och Jack som tydliga exempel. Han knyts till 
aktivitet, kraft, styrka och genom honom känner Martha att hon blivit sig själv. Martha 
kopplas till litenhet, passivitet och att vara mottagare. Även om hon genom Jack blir 
medveten om sin sexualitet och sitt sexuella begär till honom, är det han som är den 
aktiva, han som ”flyttar henne från en position till en annan” medan hon tyst vädjar om 
att han ska dra ner hennes gylf, istället för att dra ner den själv.179 
       Vid ett tillfälle visar dock Martha ett slags genusmedvetenhet när hon inför Michael 
försening hävdar att hennes verktyg visserligen är pastapaket och kritaskar och inte 
laptops och power pointpresentationer men att det inte automatiskt innebär att hennes 
tid är mindre viktig än hans. En intressant notering kan man göra, om hur Eliza drar av 
sig sina skor och tänker att ”tio centimeter höga klackar var ursnyggt men också 
kvinnofientlig tortyr”.180 
         Angående utseende och vikt kan man uppmärksamma att Martha, som genomgår 
en lyckad förvandling från strikt till bohemisk går ner i vikt, medan Eliza, som 
misslyckas med sin ambition att bli mer ordningsam går upp i vikt. Viktminskning 
knyts här an till framgång och lycka. 

5.6 Fyra i leken 
 
Jo har varit gift med Jeff i ungefär tio år och de har två barn tillsammans. Hon är 
hemmafru och han arbetar som advokat. Jos tillvaro faller samman när Jeff lämnar 
henne för sin tjugotreåriga sekreterare. Som stöd har Jo sin väninna Rosie, sin bror Tim 
och dennes barndomsvän och rumskamrat Conor. Nu när Jo är ensamstående vågar 
Conor bekänna den kärlek han alltid känt för henne, men av rädsla att krångla till 
relationerna med sin bror och förstöra vänskapen med Conor avspisar hon honom, trots 
att hon känner sig intresserad. Istället inleder hon en relation med Sean, vilken kört på 
hennes bil för att få kontakt med henne.  
        Jo återupptar sin karriär som inredningskonsult och får en kund i Martin, 
framgångsrik inom musikbranschen. Martin visar intresse för Jo, men trots att hon inser 
att han har allt hon kan önska avvisar hon honom eftersom den rätta gnistan inte finns 
mellan dem. Efter ett år får Jo reda på att Sean egentligen är gift och har egna barn och 
hon lämnar honom. Han är villig att lämna sin familj för henne men hon vill inte splittra 
en familj för sin egen lyckas skull. 
         Hennes far avlider hastigt i en hjärtinfarkt och Jo försonas med sin mor efter en 
förut mycket kylig relation. Plötsligt inser hon att Conor är och har allt hon vill ha av en 
man och bekänner sin kärlek till honom och romanen slutar i ett frieri. 
 
Isärhållandet 
I Jeffs och Jos relation är det Jo som tar hand om barnen medan Jeff beskrivs som 
självisk och som arbetsnarkoman. På morgnarna rusar han runt ”och tänkte bara på sig 
själv” samtidigt som Jo rusar runt ”och försökte få barnen färdiga för skolan”.181 Jo ser 
honom som ett tredje barn i familjen att ta hand om som aldrig varit till någon hjälp när 
det gäller barnen.182 Eftersom Jeff är familjeförsörjare anser han att det befriar honom 

                                                 
179 Parks, sid. 190. 
180 Parks, sid. 109 och 335. 
181 Moore, Jane (2006). Fyra i leken, sid. 9. 
182 Moore, sid. 9, 36 och 301. 
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från andra familjeplikter och att det ger honom ”rätt att sitta på ändan och titta på sport 
hela helgen medan Jo slet ut sig med att passa upp på honom och barnen”.183 När Jeff 
och Jo separerat och Jeff tar hand om barnen en helg förundras hon över att han ”så lätt 
blev uttröttad av sina egna barn”.184 Bilden av att arbete är Jeffs domän förstärks med 
hans åsikt att Jos arbete som inredningsarkitekt, vilket hon gav upp för att vara 
hemmafru, bara är en hobby.185 
        Både män och kvinnor kopplas till utseende och kropp. Alla de fyra männen 
beskrivs som attraktiva, och deras kläder, hår och skäggväxt skildras i detalj. Conor är 
attraktiv ”på ett konstnärligt sätt”, är ”en frapperande vacker man” och har ”samma 
sorts manliga haka som hjältarna på Harlequin-omslagen”.186 Sean är ”inte snygg i 
konventionell mening” men har ett ”förödande leende” och är ”otroligt attraktiv, trots 
att han körde en sliten, rostig Volvo”.187 Anmärkningsvärt är hur hans utseende och 
attraktionskraft kopplas till vilken bil han kör. När Jo ska äta lunch med Martin beskrivs 
allt från hans Gucciskor till att hans hår fortfarande är fuktigt efter duschen och Jo 
skymtar ”ett hårigt bröst” under en ”fräsch vit bomullsskjorta”.188 
        När det gäller kvinnor och utseende är det framför allt Jos många klädbyten som 
skildras samt hennes vid flera tillfällen nämnda koppling mellan Jeffs nya flickvän 
Candy, Candys ålder och hennes ”yngre lår”. Candy ”ser väldigt billig ut” men är 
”irriterande smal”.189 
        Män framställs som oromantiska, själviska men framför allt som slavar under sin 
sexualitet – på gott och ont. När Conor och Jo slutligen förenas sexuellt säger han att 
han väntat så länge att ”jag inte tror att jag kan kontrollera mig”.190 
         Jo är den passiva, som tar emot och väntar medan männen är de aktiva. Conor tog 
”henne i sina armar” och Jo ”lutade huvudet bakåt i en inbjudande ’ta mig’- gest” och 
vid flera tillfällen väntar hon på att Sean ska ringa.191 
  
Reproduktion av genusordning 
När Martin och Jo äter lunch tillsammans och Martin beställer en caesarsallad utan 
krutonger och dressing eftersom han vill äta lite nyttigare, blir Jo irriterad på hans 
petighet och tänker att ”[r]iktiga män beställer det som står på menyn”.192 Hon verkar 
tycka att dieter är en kvinnlig domän och att män som går på diet är omanliga. Däremot 
framgår att kvinnor uppskattar dominanta män, även om de är ”lite av en skitstövel” och 
Jo ”blir tänd av att umgås med en man som visste vad han ville här i livet och som såg 
till att ta det också”. 193 
        Ett annat brott mot genuskontraktet som Martin står för, är att han är intresserad av 
inredning och bryr sig om hur det ser ut i hans hem. Jo undrar varför det är han och inte 
hans eventuella fru som har hand om inredningen och verkar se hemmet som ett 
kvinnligt intresseområde. 
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       När Jo med sin väninna Rosies hjälp köper nya kläder, byter stil och ”tuffa[r] till sig 
lite” ser hon inte det som något konstigt men när Jeff gör samma sak betraktar hon det 
som ett led i en för tidig fyrtioårskris.194 
 
Det asymmetriska rollövertagandet 
När Jo blivit ensamstående beklagar hon sig över att hon inte blir bjuden hem till sina 
”tvåsamma vänner” längre. Hennes mor tjatar desperat på Jo att lappa ihop det med Jeff 
så hon inte förblir ensam. Själv ser hon på ensamlivet som ”ett trist tillstånd som gick ut 
på att hitta den rätte”.195 
        I Jos och Jeffs förhållande finns ett slags asymmetriskt rollövertagande även efter 
skilsmässan, eftersom hon då försvarar honom och tänker sig in i hans situation.196 
Under tiden som gift lät hon alltid honom ligga kvar i sängen på söndagsmorgnarna och 
tog med barnen till parken för att låta honom vara ifred eftersom han behövde lugn och 
ro.197 
 
Kommentar 
Det finns en distinkt koppling mellan män och arbete å ena sidan och kvinnor och barn 
å andra. Det finns dock en viss ambivalens angående valet att vara hemma med barn 
eller att arbeta och ha tid för sig själv. Samtidigt som Jo uppskattar att vara ensam när 
Jeff har barnen och att återuppta det arbete som trivs så bra med, framställs de som valt 
att satsa på karriär och sig själva, och inte valt familjeliv förrän efter trettio som att de 
får skylla sig själva om de får problem med familjebildning då de väntat för länge.198 
        Ett annat ambivalent område är åldersskillnad. Jo reflekterar inte en sekund över 
att Martin är tolv år äldre än hon, men kommenterar ständigt, och mycket giftigt, att 
Candy är ungefär fjorton år yngre än Jeff.  
        En annan sak man kan reagera på är Jos inställning till överviktiga människor. Vi 
ett par tillfällen skämtar hon om extremt feta personer om hur ”länge klarar sig en sådan 
där på torra land”.199 
 

5.7 Gå vidare 
 
Gå vidare handlar om Helen, som jobbar på ett tonårsmagasin och delar lägenhet med 
Luke och Marcus och man får följa henne under ett års tid. I början är hon tillsammans 
med Jasper, med vilken hon egentligen inte har något gemensamt. Han flyttar emellertid 
ihop med sin före detta flickvän istället och Helen blir ensam. Plötsligt dör hennes far 
av en hjärtinfarkt och hela hennes värld vänds upp och ner. Istället för att få utrymme att 
hantera sin egen sorg blir hon tvungen att ta hand om sin mor som är helt förkrossad. 
Helen som alltid varit svag för Marcus har en kort affär med honom, men känner direkt 
att det inte var rätt.  
        På väg till sin fars begravning träffar hon Tom, som hjälper henne att komma i tid 
till begravningen då hon är försenad efter en mindre krock. Tom och Helen träffas några 
gånger men när han försöker tala med henne om hennes sorgearbete drar hon sig undan, 
trots att hon känner att Tom är ”rätt” för henne. Efter diverse missförstånd och insikter 
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när det gäller sin far och sin saknad, försonas hon med sin tidigare krävande mor och 
slutligen också med Tom. 
Isärhållandet 
Helen är en och femtiofem lång och har alltid femtoncentimetersklackar. Till en början 
stannar hon hos Jasper trots att han är den mest egoistiske man hon träffat, eftersom han 
är så snygg och ”en tiger i sängen”.200 Hon är knubbig och bär aldrig kjol då hennes ben 
är alldeles för korta och tjocka.201 Hon är klumpig, snubblar ofta, har en ohygglig 
oordning hemma och har inte koll på var hon har sina försäkringspapper eller ens om 
hon har en försäkring.202 Helen raljerar hela tiden över sitt utseende, sin klumpighet och 
sin otillräckliga attraktionsförmåga. Beskrivningen av henne är könstypisk så till vida 
att hon bryr sig mycket om sitt utseende och sina kläder. Till exempel oroar hon sig för 
sin frisyr när det regnar på begravningen och tänker att det positiva med sorg är att man 
tappar aptiten och går ner i vikt. I övrigt är hon inte beskriven i traditionellt kvinnliga 
termer. 
        När det gäller beskrivningen av männen framgår det tydligare vad som är positivt 
och negativt med både de yttre och inre egenskaper som knyts till dem. Jasper framställs 
som snobbig och pedantisk, vill ha allt ”slätstruket och sobert”, har marinmålningar i 
hallen men är intressant ändå eftersom han har ”ögon så gudomligt blå att det är otroligt 
att han faktiskt använder dem till att se med”.203 Men trots att han har ett stiligt yttre 
skildras han slutligen som oattraktiv och lite löjlig, då han är fåfäng och alltför 
medveten om sitt utseende. Även Adrian, som är tillsammans med Tina, en väninna och 
kollega till Helen, är omåttligt stilig och välvårdad204 men visar sig vara en riktigt dålig 
man som misshandlar Tina. Ytterligare en fåfäng och snygg man som visar sig vara 
löjlig och icke önskvärd är Marcus, Helens rumskompis. Till en början ser hon bara 
hans snygga utseende men när hon väl fått honom märker hon att han inte bara har små 
händer utan även litet könsorgan. Också Marcus är pedant och perfektionist. Fåfänga 
och pedanteri är negativa egenskaper för en man och kanske är det inte heller riktigt bra 
att vara alltför snygg. 
        Tom beskrivs däremot i positiva ordalag. När Helen träffar honom första gången 
tycker hon att ”Tom är fantastisk”, han har ”ögon som en grönlandshund. Ljusa, 
genomskådande, blekblå ögon” och hon dyrkar hans ”spetsiga hörntänder”.205 Han är 
också vänlig och omtänksam och visar att han bryr sig om Helen, då han försöker få 
henne att bearbeta sin sorg. Han agerar som en klassisk hjälte när han räddar Helens 
väninna Tina från Adrian och sparkar in dörren för att komma in.206 
        Annat att notera är att både blommor och musik delas upp i manligt och kvinnligt. 
Helen vill ha en ”manlig bukett” med ”grenar och liknande” och Jasper avfärdar Helens 
favoritmusik som ”feminint trams”.207 
 
Reproduktion av genusordning 
Det finns en del brott mot genusordningen. Att Marcus går på diet och undviker fet mat 
och tränar mycket för att han inte vill bli fet, ses bara som fånigt och omanligt av 
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Helen.208 Hon uppskattar inte heller när Tom visar sig ivrig och ringer henne bara två 
dagar efter deras träff, hon tycker att det gör att ”hans tjuskraft naggas i kanten”.209 
        Helen blir irriterad när Tom är alltför lyhörd för hennes känslor istället för att vara 
mer dominant. Hon menar att ”[o]m en man gillar en tjej tar han för sig” och har svårt 
för att själv vara aktiv och visa intresse om inte han gör det först. Samtidigt är hon ändå 
aktiv och tar kontakt med honom, så en viss kluvenhet inför passivitet och aktivitet kan 
anas. 
        Vid ett tillfälle vill Jasper mata henne med omelett och fast Helen inte är helt 
intresserad av det låter hon honom göra det och bekräftar därmed att han är aktiv genom 
att själv försätta sig i den passivas roll.210 
        En annan gång säger Helen till Tom att hon är övertygad om att han är bra på 
boxning och han undrar varför hon tror det. Då ”spinner” hon medan hon känner på 
hans överarm att ”[d]u ser hård ut, åh, vad hård du är”.211 
 
Det asymmetriska rollövertagandet 
Helen beslutar sig för att trotsa idén och konventionen att man inte går på restaurang 
ensam utan i par och går till The Noodle Bar helt ensam och vägrar ta fram en roman 
för att skydda sig ”mot de upprörda blickarna från människor i par”.212 Hon förväntar 
sig alltså ingen bekräftelse av restaurangklientelet om hon går ensam, utan bara om hon 
gått som del i ett par; hon förväntar sig att andra ser ner på henne om hon går dit utan 
sällskap. Att göra detta kräver stort mod men hon väljer att göra det värsta hon kan 
föreställa sig för att hon senare ska våga ringa Tom. 
         Att döma av det lilla man får veta om Toms och Helens relation verkar 
kärlekskraften vara jämnt fördelad.   
        Tecken på asymmetriskt rollövertagande finns dock, bland annat när Helen 
försöker gissa sig till vad Tom egentligen tänker.213 I övrigt förekommer asymmetri i 
rollövertagandet mest i de relationer som inte är bra, till exempel mellan Tina och 
Adrian, där Tina tycker synd om honom trots att hon misshandlats av honom och hon 
övertar också hans värderingar och definition av verkligheten.214 
 
Kommentar 
När det gäller isärhållandet finns det påtagliga uttryck för hur en man bör vara eller 
kanske snarare för hur en man inte bör vara. Tom är inte bara attraktiv och omtänksam 
utan också handlingskraftig och hjältemodig när det behövs. Icke önskvärda egenskaper 
hos en man är pedanteri och fåfänga. Kvinnorna i romanen beskrivs inte alls i lika stor 
utsträckning som männen utan deras egenskaper uttrycks mest i dialogform och därför 
blir konstruktionen av kvinnlighet inte lika distinkt som av manlighet. Helen tänker en 
hel del på sitt utseende och sina kläder och verkar hantera sin övervikt genom att vara 
ironisk och raljerar till och med över kvinnor som är vikt- och kroppsfixerade.215 
        Man kan urskilja en viss kluvenhet inför kvinnlig sexualitet. Vid ett tillfälle 
skämtar Helen om när hon träffade Jasper första gången och han säger att hon ”ser ut 
som en dålig flicka” och hon reagerar med att tänka att ”[d]et var den bästa komplimang 
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jag någonsin fått. Vad kunde jag göra annat än att knulla honom av ren tacksamhet?”216 
Det kan man jämföra med hennes reaktion en annan gång när Marcus kallar henne 
slampa och hon menar att hon aldrig blivit så förolämpad.217 Ytterligare en annan gång 
blir hon orolig att Marcus fått henne att framstå som ”en lösaktig brud” inför Tom, och 
hon inte vet om hon ska våga förföra Tom av rädsla att han ska tro att hon är ”lös- 
aktig”.218 
        Helen intar inte någon passiv roll i sin relation med Tom utan tar själv initiativ och 
ringer och bjuder ut honom. Hon tänker att hon måste själv se till att något händer trots 
risken att bli nobbad för ”nuförtiden är riddarna latare och damerna mer aktiva”.219 
  

5.8 Sammanfattning av analys 
 
Med hjälp av den analysmodell som konstruerats utifrån de teoretiska 
utgångspunkterna, har sju romaner analyserats. Analysmodellens frågor utgår från de tre 
områdena isärhållandet, reproduktion av genusordning och det asymmetriska 
rollövertagandet. Analysfrågorna har gjort det möjligt att analysera och tolka varje 
enskild roman men också se de gemensamma drag romanerna uppvisar, när det gäller 
analysmodellens tre olika temata. Här följer en sammanfattning av analysresultaten. 
 
Isärhållandet 
I samtliga romaner med undantag för Vince&Joy är isärhållandets princip inte bara 
rådande utan också mycket tydlig. Kvinnorna kopplas till traditionellt kvinnliga 
områden som moderskap, utseende och kropp. Det mest avgörande för deras kvinnliga 
identitet verkar vara att se bra ut och vara sexuellt attraktiva. Även i de romaner där de 
kvinnliga huvudpersonerna väntar eller har barn blir moderskapet sekundärt i 
konstruktionen av femininitet, trots att de känner att moderskapet är det deras kroppar 
blivit skapade för, vilket formuleras bland annat av Maeve i Babyfeber. Trots ett ofta 
uttalat intresse för sex förhåller sig de kvinnliga huvudpersonerna motsägelsefullt nog 
passiva i sexuella situationer, till exempel Martha i Byt liv med mig. Sambandet mellan 
kvinnor och passivitet är påtagligt. 
        Även om arbetet varit viktigast för den kvinnliga huvudpersonen, förändras hennes 
tidigare värderingar när hon blir gravid och planerna på att gå tillbaka till arbetet efter 
graviditeten läggs på hyllan då hon trivs bäst hemma med barnet. De flesta av kvinnorna 
hyser en längtan efter att bli omhändertagna och känna sig trygga och vissa uttrycker till 
och med krav på att mannen bör vara ekonomiskt stabil. De kvinnor som redan har barn 
och genomgår en skilsmässa, tar däremot upp sina tidigare karriärer, till exempel Jo i 
Fyra i leken och Martha i Byt liv med mig, och börjar uppskatta att få tid för sig själv 
utan barn, även om ett dåligt samvete och känslan av att vara en dålig mor hänger över 
dem. Detta sker emellertid inte förrän barnen är några år. I detta kan man urskilja en 
viss kluvenhet när det gäller arbete och moderskap. 
        Kvinnliga egenskaper som ses som dåliga i romanerna är att vara dominant, 
egoistisk och självcentrerad, som Jess I Vince&Joy men framför allt att inte vara 
intresserad av barn och familj. Bella och Sams mamma i Babyfeber, Jos mamma i Fyra 
i leken och även mamman i Gå vidare beskrivs som omoderliga och kyliga och Bella till 
och med som skrämmande. Jess är inte omtyckt av andra kvinnor då hon inte är 
intresserad av kläder och smink. 

                                                 
216 Maxted, sid. 12. 
217 Maxted, sid. 193. 
218 Maxted, sid. 215. 
219 Maxted, sid. 430. 
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        En avvikelse från kopplingen mellan kvinnor och hemmets domän finns hos en del 
av de kvinnliga huvudpersonerna, där de inte kan laga mat, städa eller hålla ordning. 
Däremot finns en ambition att lära sig detta, till exempel hos Eliza i Byt liv med mig och 
Bridget i Bridget Jones dagbok. De vill gärna kunna laga stora middagar och ha ett 
ordnat och välstädat hushåll. 
         Männen kopplas samman med arbete, pengar, styrka och trygghet och till och med 
bilar. Positiva yttre egenskaper för män är att vara attraktiv, stor och stark, ha breda 
axlar och gärna mörkt hår och blå ögon. De attraktiva männen är dessutom 
omhändertagande och omtänksamma men samtidigt bestämda, aktiva, kraftfulla och kan 
ta kontroll över situationen. De allra flesta har välbetalda arbeten och framgångsrika 
karriärer. I flera fall är de i chefsposition gentemot den kvinnliga huvudpersonen, som i 
Bridget Jones dagbok och Å andra sidan. 
        De män som visar sig inte vara bra är egoistiska, kontrollerande och fåfänga och är 
inte intresserade av barn, ofta inte ens sina egna. Exempel på det är Michael i Byt liv 
med mig och Jeff i Fyra i leken, där ingen av dem ägnat sina egna barn särskild 
uppmärksamhet förrän de tvingas till det efter separationen.  
        De bra männen tar ansvar för ekonomin, har hög status och har inga problem med 
att få god kontakt med kvinnans barn eller vänner. Män tillskrivs också ett högre värde, 
då de framställs som allt attraktivare med stigande ålder medan kvinnor bara förlorar på 
att bli äldre.  
        Det finns en hårfin gräns mellan de dåliga respektive goda manliga egenskaperna 
kontrollerande/bestämd, tråkig/pålitlig, eftergiven/lyhörd och opålitlig/lockande. 
 
Reproduktion av genusordning 
Brott mot isärhållandets princip finns som nämnts ovan i Vince&Joy, där varken den 
manliga eller kvinnliga huvudpersonen visar upp traditionellt könstypiska egenskaper. 
Vince är mjuk och vårdande och förhåller sig ganska passiv och Joy har en betydligt 
mer framgångsrik karriär än han. I övrigt ses brott mot genusordning och genuskontrakt 
inte som något gott, i synnerhet inte när det är män som står för brotten. Städning och 
tvätt ses som delar av en kvinnlig sfär och i Byt liv med mig ser Eliza med 
misstänksamhet på hur välstädat en av hennes manliga bekantskaper har det hemma och 
skämtar med sin syster om att en man som tvättar är feminin. Att tänka på diet och sin 
vikt är omanligt och löjligt och inte heller ska mannen vara alltför fåfäng. Han bör inte  
visa sig intresserad eller angelägen utan verkar mer attraktiv om han spelar ointresserad. 
När Tom i Gå vidare ringer Helen för en andra träff tvekar hon, då hon tycker hans 
attraktivitet minskar när han visar sig vara tydligt intresserad av henne.  
       De manliga och kvinnliga huvudpersonerna bekräftar varandras könstypiska 
beteende påtagligt i romanerna. Främst kan man se det genom den tydliga uppdelning 
av vilka egenskaper som är önskvärda och eftersträvansvärda för män respektive 
kvinnor men också genom att en tidigare aktiv kvinna påtar sig rollen som passiv i 
relationen med en man. Ambitioner när det gäller karriär eller oberoende faller undan 
när en man och i synnerhet ett barn kommer in på arenan.  
 
Det asymmetriska rollövertagandet 
I flera av romanerna ironiserar huvudpersonerna över det faktum att de får bekräftelse 
först när de har en pojkvän och nästan är osynliga som ensamstående. Både deras 
vänner och mödrar propagerar för att de måste hitta någon men framför allt är det 
kvinnorna själva som ser sig som oattraktiva och värdelösa så länge de är utan man. 
Självkänslan är påtagligt kopplad till om de har en man eller ej i sitt liv. Den alternativa 
bekräftelsen finns i moderskapet men även där är en man förutsättningen. Bara för Jojo i 
Å andra sidan är arbetet så viktigt att hon lämnar sin relation för den skull. Singellivet 
ses som ett tillstånd som går ut på att hitta den rätte. 
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        När det gäller det asymmetriska rollövertagandet är det skildrat som negativt i 
dåliga relationer och relationer som tar slut medan det framställs som positivt i nya 
förhållanden som är bra. Kvinnorna är de som anpassar sig efter männens intressen och 
preferenser, återigen med undantaget Vince&Joy där Vince anpassar sig efter Jess. Den 
kvinnliga huvudpersonen försöker gissa sig till vad mannen vill ha och behöver för att 
kunna ge honom detta, de tar hänsyn och tillåter mannen att tänka på sig själv och de 
försvarar och förklarar dålig beteende genom att sätta sig in i deras situation.  
         Kvinnan tar över mannens värderingar och hans definition av verkligheten bland 
annat genom att han som i Byt liv med mig visar henne ny musik, nya restauranger och 
nya böcker. I flera av romanerna upplever kvinnan att hon genom mannen lär känna sig 
själv, blir sig själv, och därmed hamnar hon i ett slags underläge där han definierar 
henne och sätter normen. Ofta verkar mannen veta precis vad kvinnan behöver och när 
hon behöver det. Han tycks också veta bättre än hon själv vad hon behöver. 
        Fördelningen av kärlekskraft framställs oftast som jämnt fördelad förutom i de 
dåliga relationerna, vilket inte anmärkningsvärt då det förhållande hjälten och hjältinnan 
inleder ska illustrera ett slags idealrelation. 
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6 Diskussion  
 
I detta kapitel diskuterar jag studiens resultat och hur de relaterar dels till de teoretiska 
utgångspunkterna och dels till den tidigare forskning jag tagit upp. Jag redogör för 
diskussionen i samband med studiens frågeställningar och lägger fram de resultat jag 
kommit fram till, i anknytning till huvudfrågeställningen. 
       Syftet med denna studie var att undersöka hur genusordningen ser ut i chick lit och 
för att uppfylla detta syfte formulerades den övergripande frågeställningen: Hur ser 
genussystemet ut i chick lit? För att besvara och fördjupa problemställningen 
konstruerades med utgångspunkt i denna frågeställning tre underfrågor, baserade på 
studiens teoretiska ramverk, vilka lyder: Hur ser isärhållandet och hierarkin ut i 
relationerna mellan män och kvinnor? Hur upprätthåller kvinnor respektive män i 
romanerna genusordningen? Hur ser fördelningen av kärlekskraft och rollövertagande 
ut mellan kvinnor och män? Dessa frågor fungerar som rubriker till diskussionens olika 
delar, vilka redovisas nedan. 
          

6.1 Hur ser isärhållandet och hierarkin ut i relationerna mellan 
män och kvinnor? 
 
När man ser på och analyserar hur genussystemets två bärande principer beskrivs i 
chick lit är det frapperande hur tydligt de kommer till uttryck. Det finns en markant 
uppdelning, när det gäller framför allt egenskaper, mellan manlig och kvinnligt. Sysslor 
och platser är inte fullt så kategoriserade men det finns ändå ett klart mönster där också 
vilket blir påfallande när man ser på hur reaktioner på brott mot genusordningen ser ut.  
         Den kvinnliga sfären omfattar framför allt moderskap och utseende och de flesta 
av romanerna rymmer åtskilliga beskrivningar av kläder, sminkning och kroppars 
utseende. Alla de kvinnor som blir gravida ger mer än gärna upp sina arbeten för att 
vara hemma med sitt barn och även om det i en av romanerna talas om pappaledighet 
blir detta inaktuellt då kvinnan efter att barnet fötts ändrar sig och trivs bäst hemma. De 
kvinnor som redan har barn har varit hemma med barnen och är hemmafruar. Övriga 
kvinnor, som inte har eller får barn, framställs som regel som dåliga på matlagning, 
städning och att hålla ordning men hyser en längtan efter att ha kontroll över hemmets 
domän. De kvinnor som inte direkt kan kopplas till den hushållsliga sfären strävar alltså 
ändå efter det.  
        Manliga områden är framför allt arbete och pengar. Flera av männen får agera 
klassisk hjälte, då de bland annat räddar den kvinnliga huvudpersonen eller någon 
anhörig till denna. Under analysens gång slogs jag av hur ofta männen beskrivs med 
samma ord som idealmännen i populärlitteratur som Harlequin eller Vita Serien, med 
breda axlar, mörkt hår, kraftfulla och beslutsamma. I ett par av romanerna skämtar till 
och med huvudpersonen om att mannen hon faller för ser ut som en Harlequin-hjälte, så 
man kan ana en ironisk hållning och en medvetenhet om analogin mellan de två 
genrernas manliga idealegenskaper hos författaren. 
         På ett sätt ger chick lit ett slags illusoriskt intryck av att de kvinnliga 
huvudpersonerna är självständiga, oberoende och aktiva då de så gott som alla har bra 
jobb med goda karriärmöjligheter, egen bostad, en lojal vänkrets och ganska höga krav 
på hur den man de vill ha bör vara. Därför blev jag mycket överraskad av de 
traditionella ideal som skildras i flera av de undersökta romanerna, där moderskapet och 
hemmet ses som kvinnans rätta element och arbetet bara verkar ha fungerat som ett 
slags substitut i väntan på den rätta mannen som ska komma och rädda kvinnan och 
befrukta henne. Problemet är inte att kvinnan trivs i sin graviditet och vill umgås med 
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sina barn, snarare är det beskrivningen av metamorfosen från oberoende karriärist till 
försörjd hemmamamma som sysslar med blomsterarrangemang som är det stora 
bekymret. Man kan få intrycket av att mannen har förmåga att se igenom den hårt 
arbetande karriärkvinnans skal och hjälper henne att plocka fram den naturliga 
moderliga kvinnan som döljer sig inuti henne. 
        Både Suzanne Ferriss i ”Narrative and Cinematic Doubleness: Pride and Prejudice 
and Bridget Jones’s Diary” och A Rochelle Mabry i ”About A Girl: Female Subjectivity 
and Sexuality in Contemporary Chick Culture” tar upp just hur den röst som skiljer 
chick lit från annan romantiklitteratur blir tystad i och med föreningen med Mr Right. 
Ferriss menar också att denna kvinnliga undfallenhet symboliserar en längtan efter att 
bli räddad från det komplicerade och svårhanterliga livet som oberoende kvinna.220 Det 
är som att romanernas kvinnliga huvudperson strävar efter de ideal som fanns före den 
andra vågens feminism, det vill säga före sextio- och sjuttiotalets kvinnorörelse. Detta 
är emellertid mest synligt i de romaner som handlar om kvinnor som får eller har barn, i 
de övriga formuleras bara ett slags längtan efter att kunna kontrollera det husliga 
området bättre. Kanske kan det vara en postfeministisk längtan tillbaka efter en 
traditionell kvinnlighet, som Michele M Glasburgh menar i sin magisteruppsats Chick 
Lit: the New Face of Postfeminist Fiction. Hur som helst så verkar chick lit i den här 
frågan inte erbjuda någon ny bild av kvinnlighet, utan tycks gå i samma fotspår som 
tidigare romantikgenrer. Mabry menar att chick lit är lika konservativ i skildringen av 
kvinnor som tidigare romantikgenrer är, men att chick lit ändå erbjuder ett forum där 
kvinnors tillvaro utanför rollen som fru, flickvän eller mor kan uttryckas. Vad min 
analys visar är att denna möjlighet inte verkar utnyttjas, utan det är just bara som 
flickvän, blivande flickvän eller mor kvinnorna skildras.  
        Margaretha Fahlgren tar i sin artikel ”Det maskinsydda broderiet: Lace och 1980-
talets kvinnliga populärroman” upp att en stor brist i Lace är att konflikten mellan de 
aktiva och passiva elementen inte problematiseras och att detta gör att den kvinnliga 
valfriheten tappar i kraft. Jag tycker att man kan applicera Fahlgrens iakttagelse på 
chick lit eftersom det inte heller här finns någon problematisering, utan snarare 
framställs den kvinnliga huvudpersonens förändring från aktiv till passiv som naturlig 
och ifrågasätts därmed inte. Detta kan tyckas vara lite märkligt då det är en ganska 
uppenbar växling, men möjligen är detta beteende så rotat i verklighetens genussystem 
att det blir omärkbart och därför inte ifrågasätts varken av författare eller läsare.  
         Det finns dock undantag från denna könsstereotypiska hjältinna. I ett par av 
romanerna finns en annan typ av kvinna som är betydligt mer aktiv i sin relation med 
mannen och dessutom inte kopplas till hemmets sfär på samma sätt. Trots det finns en 
stark utseendefixering som i ett fall gör att kvinnan stannar hos en man, som inte är bra 
för henne, på grund av att hon tycker att han är attraktiv. En annan kvinna inleder och 
stannar i en relation med en man som hon egentligen inte är intresserad av för att hon är 
tacksam för att han vill ha henne. Oansett detta visar dessa alternativa chick lithjältinnor 
att det finns chick litromaner vilka inte helt och hållet kretsar kring hjältens 
passiviserande inverkan utan visar upp unga kvinnor som, även om de är 
utseendefixerade och letar efter Mr Right, också visar prov på självständighet och 
oberoende. 
         Rosamund Gill och Elena Herdieckerhoff skriver i sitt paper ”Rewriting the 
Romance: Chick Lit After Bridget Jones” att det primära för hjältinnans feminina 
identitet är att hon är sexuellt attraktiv men att hon framställs som fixerad vid kropp och 
utseende för sin egen skull och de menar att det finns en kluvenhet i detta resonemang 
då utseendet ses som en förutsättning för att attrahera en man.221 Även Alison 

                                                 
220 Ferriss, sid. 82f. 
221 Gill&Herdieckerhoff, sid. 24. 
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Umminger skriver i ”Supersizing Bridget Jones: What’s Really Eating the Women in 
Chick Lit” om kroppsfixeringen i chick lit och menar att jakten på den rätte är sekundär 
till det förtryckande av kvinnokroppen som äger rum i romanerna.222 Min uppfattning är 
att den utseendefixering som finns i chick lit bara speglar hur viktigt det är att vara 
attraktiv då detta är en förutsättning för att träffa en man. Utseendet blir ett redskap i 
jakten på den rätte och när hjältinnan trots allt arbete med sitt yttre ändå inte träffar 
någon antar hon att hon inte lagt ner tillräckligt mycket möda, varpå en fixering vid det 
yttre etableras.  
        I ”Romantiklitteratur och genus” tolkar Maria Karlsson alla beskrivningar av hår, 
kläder och smink som rekvisita som tydliggör vad som hör till den kvinnliga kategorin i 
motsats till den manliga.223 Det tycker jag låter som en adekvat tolkning som kan 
överföras till chick lit där även attribut som bilar får funktionen som manlig rekvisita. 
Tingen får en symbolisk funktion och representerar de olika könen.  
        Dessa iakttagelser och resultat stämmer bra med Yvonne Hirdmans teori om 
dikotomin, isärhållandet mellan könen och oviljan att blanda ihop de två kategorierna. 
Romanerna ger ett påtagligt uttryck för detta isärhållande genom den uppdelning mellan 
manligt och kvinnligt som ges. 

6.2 Hur upprätthåller kvinnor respektive män i romanerna 
genusordningen? 
 
Genom den tydliga uppdelning av vad som ses som kvinnligt och vad som ses som 
manligt upprätthålls både isärhållandets och följaktligen också hierarkins princip. 
Kvinnan bekräftar mannen när han beter sig som han ”ska”, det vill säga håller sig till 
de inom de manliga ramarna underförstådda reglerna. När en man bryter mot dessa, till 
exempel städar alldeles för noggrant, tänker på sin vikt eller är alltför fåfäng, ses han 
som omanlig och löjlig. På motsvarande sätt bekräftar mannen kvinnan när hon till 
exempel blir gravid, arbetar i köket eller förhåller sig passiv och låter honom vara aktiv 
genom att exempelvis visa henne nya saker. Däremot finns inte hos männen samma 
negativa reaktioner på kvinnor som bryter mot genuskontraktet som tvärtom. Kvinnor 
som betraktas som omoderliga eller självupptagna, det vill säga som är på ett sätt 
kvinnor inte bör vara, får sällan så starka reaktioner som män i motsvarande position får 
av kvinnor. 
         Kvinnan hjälper till att reproducera den manliga normen när hon tar på sig den 
passiva rollen gentemot mannen och låter honom vara inte bara den aktiva utan också 
den som definierar verkligheten, till exempel genom att hon övertar hans värderingar. 
Detta sker i alla de analyserade romanerna i så gott som alla relationer, bra som dåliga 
och det sägs explicit på flera ställen att kvinnor vill ha män som är dominanta och 
bestämda. 
        Genusordningen upprätthålls också av det faktum att kvinnans självkänsla är så 
intimt förknippad med den uppmärksamhet hon får av en man. Mannen spelar en 
avgörande roll för kvinnan när det gäller hennes förmåga att acceptera och tycka om sig 
själv. Juliette Wells skriver i ”Mothers of chick Lit: Women Writers, Readers and 
Literary History” om hur chick lithjältinnan lär sig tycka om sig själv med hjälp av 
mannens godkännande och att hon ständigt känner sig missnöjd med sitt utseende men 
mår bättre av en komplimang eller två av en man.224 Även Michele M Glasburgh tar 
upp hur central mannen är för kvinnan och hur beroende kvinnans självkänsla är av att 
få manligt stöd.  
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         En sådan inställning inte bara skapar utan reproducerar också en kvinnlig 
underordning. Bilden av hur kvinnans självkänsla står och faller med en mans 
uppmärksamhet och godkännande låter förbluffande föråldrad och inte annorlunda mot 
Harlequinromaner där kärleken, ergo mannen, fungerar som lösningen på alla 
hjältinnans problem.  
         Därför opponerar jag mig med denna studies resultat i färskt minne mot Stephanie 
Harzewski som i ”Tradition and Displacement in the New Novel of Manners” menar att 
chick lit visar upp den traditionella populärromantikens kärleksideal och förväntningar 
som orealistiska.225 Visserligen slutar kanske inte alla chick litromaner lyckligt, i den 
betydelse att alla kvinnor förenas med en man, men i den här studiens empiriska 
material är det elva av tolv kvinnor som skildras, som finner eller återfinner kärleken 
och en man. Det handlar inte bara om vilken man som helst, utan den hon valt ut bland 
det knippe hon haft att välja mellan, det vill säga ett slags potentiell Mr Right. 
Harzewski menar vidare att Mr Right kan visa sig var Mr Wrong ellr Mr Maybe, men 
eftersom man sällan får följa kärlekshistoriens utveckling i romanerna blir den frågan 
svår att avgöra, vilket också Glasburgh diskuterar i sin uppsats.    
          Om jag jämför denna studies resultat när det gäller reproduktion av genusordning 
med de faktorer Carin Holmberg funnit vara avgörande vid reproduktionsprocessen, 
visar det sig att romanerna i huvudsak visar tecken på två av dem. Dels är det hur 
kvinnan överlämnar sin rätt att definiera sin verklighetsupplevelse och övertar hans 
värderingar och dels att hon tar hans perspektiv i större utsträckning än han tar hennes, 
det vill säga ett asymmetriskt rollövertagande. Detta stämmer också med Holmbergs 
teori att det oftast är kvinnan i relationen som är mest pådrivande när det gäller att 
etablera den manliga normen, vilket det asymmetriska rollövertagandet resulterar i. Att 
analysera texterna utifrån Holmbergs teori har varit till stor nytta då det gäller att 
undersöka hur reproduktionen av genusordning ser ut i romanerna och ett effektivt 
medel att upptäcka de ofta dolda mekanismerna som ligger bakom 
reproduktionsprocessen, av vilka några diskuteras nedan. 
 

6.3 Hur ser fördelningen av kärlekskraft och rollövertagande ut 
mellan kvinnor och män? 
 
Denna frågeställning tangerar den förra, då rollövertagandet är en del av reproduktionen 
av genusordning, men här tar jag även upp frågan om fördelningen av kärlekskraft. 
Kärlekskraftens ojämna fördelning medför en hierarkisk uppdelning i relationen. 
Begreppet kärlekskraft rymmer också den bekräftelse kvinnan får av sin omgivning och 
ger sig själv genom att ingå i en parrelation. 
        Det faktum att romanernas kvinnliga huvudpersoner ofta tar på sig rollen som 
passiv i mötet med en man och inte bara låter utan även uppmuntrar honom att vara 
aktiv är en komponent i återskapandet av den kvinnliga underordningen. I romanerna är 
detta en mekanism som verkar oansett hur aktiv kvinnan själv är utanför sin relation 
med mannen. Därför tycker jag att man kan betrakta det som en anpassning till mannen 
och därmed ett uttryck för ett asymmetriskt rollövertagande.  
         Margaretha Fahlgren menar i ”Det maskinsydda broderiet: Lace och 1980-talets 
kvinnliga populärroman” att de kvinnliga huvudpersonerna i Lace och andra FLN-
romaner trots all sexuell frigjordhet och oberoende i övrigt, söker en man att se upp till 
och underordna sig.226 Hennes iakttagelse passar in också i tolkningen av chick lit då 
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även denna genres huvudpersoner visar prov på självständighet i övrigt men i relationen 
med män blir märkligt tystade och passiva. Fahlgrens mening är att kvinnans nyfunna  
 
valfrihet och oberoende förlorar i styrka då växlingen från aktiv till passiv inte 
problematiseras och det samma kan sägas om chick lit. Då Fahlgren artikel är drygt 
tjugo år gammal skulle man kunna anta att den skulle visa sig vara mindre aktuell, men 
jag kan utan problem applicera hennes resonemang på min egen studies resultat.   
          För övrigt finns gott om tecken på ett asymmetriskt rollövertagande i romanerna. 
I de relationer som framställs som dåliga och på väg att ta slut, skildras rollövertagandet 
som något negativt, där kvinnan till exempel försvarar den man som misshandlar henne, 
sitter bakom mörka gardiner och ser på cricket flera helger i rad eller tar på sig allt 
ansvar för barnen för att mannen ska få tid för sig själv, även på söndagsmorgnarna. I de 
relationer som beskrivs som bra blir rollövertagandet en positiv del av närheten och 
samförståndet mellan mannen och kvinnan. Exempelvis hur kvinnan upplever att 
mannen vidgar hennes vyer, får henne att bli sig själv, hur hon övertar hans värderingar, 
får henne att se sig själv på ett helt nytt sätt och låter honom därmed inte bara definiera 
hennes verklighetsupplevelse utan också definiera henne. Med ett undantag är det 
kvinnan som anpassar sig efter mannen och hans värderingar och önskemål. 
         När det gäller hur kärlekskraften är fördelad är också den kopplad till om 
relationen det handlar om framställs som bra eller dålig. I dåliga förhållanden och i de 
som uppenbart är på väg att ta slut finns ofta en explicit ojämn fördelning av 
kärlekskraften, dock är det inte enbart kvinnan som odelat står för merparten av den. I 
flera fall är det mannen som ger mer än kvinnan men i dessa fall står det mycket klart 
att relationen inte är bra. I de relationer som är bra skildras den ojämna fördelningen av 
kärlekskraft som en del av förälskelsen, till exempel hur kvinnan fullständigt avgudar 
mannen och inte kan se ett enda fel på honom.  
        Det är svårt att säga något mer om fördelningen av kärlekskraft eftersom kvinnans 
förening med den rätte inte inträffar förrän i slutet av de flesta romanerna. Däremot kan 
man se på kärlekskraft i betydelsen av kvinnans ”rätt” och ”behov” att älska och ingå i 
en parrelation och den bekräftelse hon får som del av en tvåsamhet. I de undersökta 
romanerna inte bara uppmuntras utan också uppmanas de ensamstående kvinnorna att 
hitta en man, både av vänner och familj. Flera av de kvinnliga huvudpersonerna 
upplever sig som osynliga i sitt sociala liv så länge som de är ensamstående, de varken 
blir bjudna till eller vill gå på middagar och fester utan att ha en man att ta med. Så 
framför allt är det kvinnorna själva som känner sig misslyckade och värdelösa och 
obekräftade som sociala varelser och kvinnor så länge som de är ensamstående. Den 
laddning det innebär att som ensam kvinna befinna sig i ett socialt sammanhang 
återspeglas i en av romanerna där den kvinnliga huvudpersonen tvingar sig till att göra 
det som kräver mest mod av henne, nämligen gå ut på restaurang och äta middag helt 
utan sällskap. Det här konfirmerar Anna G Jónasdóttirs teori om kärlekskraft och den 
bekräftelse kvinnor i högre utsträckning än män får av att ingå i en relation. 
        Ännu en gång framträder sambandet mellan kvinnans självkänsla och mannens 
betydelse för denna. Chick lit verkar vid en närmare granskning visa upp bilden av en 
ond cirkel vilken innefattar brist på en man, brist på självkänsla och utseendefixering, 
där de tre komponenterna påverkar varandra inbördes. I strävan efter att attrahera en 
man, läggs tid och arbete ner på utseendet men när kvinnan trots det inte träffar någon 
skyller hon på brister i utseendet. Avsaknaden av självkänsla då hon inte verkar vara 
tillräckligt attraktiv för att fånga en man gör att hon lägger all kraft på utseendet, vilket 
jag också diskuterat ovan i kapitel 6.1. 
 



 49 

6.4 Hur ser genussystemet ut i chick lit? 
 
Denna undersökning har visat att genussystemets två bärande principer, isärhållandet 
och hierarkin, kommer till tydliga uttryck i chick lit, i synnerhet isärhållandet. I de 
undersökta romanerna finns en mycket påtaglig uppdelning av vad som ses som manligt 
och vad som ses som kvinnligt. Kvinnorna kopplas till traditionellt kvinnliga sfärer som 
moderskap, kropp och utseende medan män knyts till arbete. Män framställs som 
kraftfulla, dominerande och aktiva och kvinnor som anpassningsbara och passiva, dock 
är kvinnorna ofta aktiva utanför relationen med mannen. Det är alltså först i mötet med 
mannen som kvinnan passiviseras, vilket skapar en kvinnlig underordning.  
         En del av denna passiva roll som kvinnan intar gentemot mannen finns i 
framställningen av arbetande karriärkvinnor som när de blir gravida och får barn 
beslutar sig för att lägga karriären bakom sig och istället agera hemmafru. Detta trots att 
de tidigare varit fast beslutna att återgå till sitt arbete så snart de kan och inte varit det 
minsta intresserade av familjebildning.  
        Komponenter i att upprätthålla genusordningen är dels att kvinnan ser mannen som 
bryter mot genuskontraktet och tar plats på vad som framställs som en kvinnlig domän, 
till exempel städning och utseendefixering, som löjlig och omanlig. Dels är det det 
faktum att kvinnan tar över mannens värderingar och hans definition inte bara av 
verkligheten utan också av henne själv. På så sätt underordnas kvinnan mannen och 
mannen blir norm. 
        Anmärkningsvärt är också hur kvinnans självkänsla är beroende av närvaron av en 
man och hans bekräftelse och intresse. Den kvinnliga huvudpersonen upplever sig själv 
som värdelös och oattraktiv så länge som hon inte ingår i en parrelation. Nedanstående 
citat ur Bridget Jones dagbok är illustrativt vad gäller meningen med ett ökat oberoende 
och självständighet, nämligen som ett medel att finna en man. 

           
          Jag skall icke ... gnälla p. g. a. ingen karl. I stället 

           utveckla inre stil och auktoritet och självkänsla som 
           fullvärdig kvinna utan karl. Nämligen bästa sättet att 
           få en karl.227 
     
         Kvinnan får dock nyfunnen styrka och självkänsla när hon förenas med en man 
och kärleken och parrelationen framställs därmed som lösningen på problemet med 
dålig självkänsla. I det undersökta materialet finner elva av tolv kvinnor kärleken och 
förenas med en man i slutet av romanen. Tron på kärleken som transformerande kraft 
återfinns även i populärromantik som till exempel Harlequin.  
        Avslutningsvis kan jag knyta an till den diskussion som finns om chick lit vilken 
jag tog upp i inledningen till denna studie. De som försvarar chick lit menar att genren 
tar upp angelägna frågor som kvinnor hanterar dagligen, till exempel femininitet och 
självbild medan belackarna hävdar att det bara är en lättviktig uppdaterad version av 
populärromantik. Med utgångspunkt i de resultat som framkommit i denna 
undersökning kan man säga att båda sidor har rätt. Chick lit tar onekligen upp flera 
viktiga frågor som vikt, utseende, kvinnlig- och manlighet och karriär kontra 
föräldraskap men det faktum att dessa områden inte problematiseras gör att de bara 
fungerar som en ram till det som är det huvudsakliga ämnet i chick lit: ”en 
kärlekshistoria vi alla drömmer om”228. 
        Med tanke på att chick lit är en genre skriven av, för och om kvinnor och att denna 
studies resultat visar en så tydlig och konservativ genusordning, skulle det vara 
intressant att forska vidare inom den genre som kallas lad-lit. Då denna skrivs av, för 
                                                 
227 Fielding, sid. 10. 
228 Jewell, baksidestext. 
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och om män kan det vara av vikt för vidare forskning att undersöka hur manligt och 
kvinnligt gestaltas av och för män och vilka uttryck för genussystemet som finns. Ett 
annat intressant forskningsprojekt kan vara att undersöka chick lit ur ett sociologiskt 
perspektiv och utgå från postmodernistiska och postfeministiska teorier i analysen och 
undersöka hur det litterära uttrycket hänger samman med och speglar kulturella och 
samhälleliga förändringar. Ytterligare relevant forskning om chick lit är en 
läsarundersökning där man studerar läsarna, deras syn på genren, sin läsning och om de 
är medvetna om den genusordning som framställs i genren. 
         För att konkludera resultatet av studien kan man säga att genusordningen i chick 
lit, framför allt genom det distinkta isärhållandet mellan manligt och kvinnligt samt den 
manliga överordning och kvinnliga underordning som beskrivs i romanerna, är mycket 
påtaglig och mycket traditionell.  
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7 Sammanfattning 
 
Denna uppsats är gjord inom det ämnet biblioteks- och informationsvetenskap och har 
som problemområde den populärlitterära genren chick lit och genus. Chick lit är en 
omdiskuterad genre då vissa hävdar att den följer en konservativ romantisk formel där 
sökandet efter den rätte jämte traditionella könsroller är huvudingredienser medan andra 
menar att det är en modern genre som handlar om hur moderna kvinnor hanterar sin 
tillvaro. Denna diskussion och att det är en mycket populär genre ökar intresset för att 
undersöka den ur ett genusperspektiv. 
        Syftet är att undersöka hur genusordningen, eller genussystemet, ser ut inom chick 
lit samt undersöka vilka föreställningar av manligt och kvinnligt som beskrivs och 
bekräftas. Huvudfrågeställningen lyder:  
 
      -     Hur ser genussystemet ut i chick lit?  
 
        För att besvara denna fråga har utifrån de genusteoretiska utgångspunkter som 
denna studie omfattas av formulerats tre underfrågor: 
 

- Hur ser isärhållandet och hierarkin ut i relationerna mellan män och kvinnor? 
- Hur upprätthåller kvinnor respektive män i romanerna genusordningen? 
- Hur ser fördelningen av kärlekskraft och rollövertagande ut mellan kvinnor och 

män? 
 
Det teoretiska ramverket baseras på Yvonne Hirdmans teori om genussystemet och dess 
två bärande principer: isärhållandet och hierarkin. Isärhållandet innebär att de två 
kategorierna manligt och kvinnligt hålls isär och inte bör blandas, och hierarkin betyder 
att det är mannen som utgör normen för det mänskliga och kvinnan är avvikande. 
Genussystemets principer skapar genusordningen; mannens överordning och kvinnans 
underordning. Vidare används Carin Holmbergs teori om hur båda parter i en relation 
står bakom reproduktionen av genusordningen, bland annat genom ett asymmetriskt 
rollövertagande från kvinnans sida, samt Anna G Jónasdóttirs teori om kärlekskraft och 
hur kvinnan bekräftas genom att vara en del av en parrelation. 
        I kapitlet för tidigare forskning redogörs för de studier och undersökningar som 
finns om chick lit och genus. Då det är ett tämligen hittills obeforskat område har även 
forskning om annan romantiklitteratur och genus använts. Ett av de mer betydelsefulla 
verken som nämns är Chick Lit: The new Woman’s Fiction av Suzanne Ferriss och 
Mallory Young, vilken innehåller flera relevanta artiklar och papers om chick lit.  
        Den metod som används i undersökningen är textanalys och en analysmodell som 
konstruerats utifrån de teoretiska utgångspunkterna fungerar som analysverktyg. 
Analysmodellen bygger på tre temata vilka är: isärhållandet, reproduktion av 
genusordning och det asymmetriska rollövertagandet.  
        Sammanlagt har sju chick litromaner analyserats, vilka valts ut genom att 
undersöka vilka författare som är mest populära, vilka romaner av dessa som finns 
översatta till svenska samt vilka av dessa som finns på flest bibliotek. Urvalet är spridda 
exempel på genren. 
        Analyserna visar att då det gäller isärhållandet finns en mycket distinkt uppdelning 
av vad som ses som kvinnligt och vad som ses som manligt. Kvinnorna kopplas till 
traditionellt kvinnliga domäner som till exempel moderskap och utseende medan 
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männen kopplas till arbete. Det mest avgörande i det kvinnliga identitetsskapandet är att 
vara sexuellt attraktiv. Männen beskrivs som kraftfulla, aktiva och beslutsamma och 
merparten av dem är framgångsrika i sitt arbete. 
        Kvinnan och mannen reproducerar genusordningen bland annat genom hur de 
bekräftar varandra. Den ena bekräftar den andre då denna agerar som sig bör inom den 
personens genusrelaterade ramar, däremot reagerar kvinnan starkt om mannen tangerar 
de domäner som räknas som kvinnliga såsom städning och fåfänga. Män har inte lika 
starka reaktioner på kvinnor som bryter det könstypiska beteendet. 
        Då det handlar om det asymmetriska rollövertagandet framträder även här 
mannens överordning och kvinnans underordning genom att kvinnan anpassar sig till 
mannen och tar över hans värderingar och definition av verkligheten. 
        I diskussionskapitlet ventileras resultaten av analysen dels i relation till 
frågeställningarna och dels till tidigare forskning. Jag kommer fram till att chick lit trots 
skildringen av oberoende kvinnor som har arbete med goda karriärmöjligheter, egen 
bostad, en trogen vänkrets och bestämda uppfattningar om hur en man bör vara 
framställer en konservativ genusordning. I flera av romanerna finns en överraskande 
traditionell idealbild av kvinnan som ger upp sin karriär för att bli hemmafru. 
         Oavsett hur oberoende och aktiv kvinnan tidigare varit blir hon ofta passiv när hon 
möter en man och anpassar sig efter honom och hans önskemål. Det finns dock en 
alternativ bild av kvinnan i ett par av romanerna där hon bryter mot den kvinnliga 
konventionen och agerar mer självständigt och aktivt även gentemot mannen. Detta är 
emellertid undantag. I de flesta fall låter kvinnan mannen definiera inte bara hennes 
uppfattning av verkligheten utan även av henne själv, vilket i romanerna framställs som 
en positiv del av det band som finns mellan kvinnan och mannen. Då kvinnan ofta tar 
över mannens värderingar blir han normen som hon rättar sig efter. Den manliga 
överordningen blir även tydlig i och med den påfallande betydelse han har för kvinnans 
självkänsla. 
        Slutsatsen är att genusordningen i chick lit både är påtaglig och traditionell, genom 
det tydliga isärhållande mellan manligt och kvinnligt som beskrivs och genom de 
uttryck för manlig överordning och kvinnlig underordning som finns i romanerna. 
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