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1 Inledning och bakgrund 
 
I mitten av 1990-talet uppstod en ny typ av kvinnolitteratur1, som sedan dess blivit föremål för 
stor uppmärksamhet. Den går under benämningen ’Chick lit’, och innefattar böcker som på ett 
humoristiskt sätt skildrar livet för (företrädesvis) storstadskvinnor mellan 20 och 40 år. 
 
Utifrån exemplet Mossvikenfruar: Chansen2 av Emma Hamberg undersöker jag i denna 
uppsats hur genrens centrala tema –  kärlek – beskrivs och gestaltas. Detta gör jag med 
utgångspunkt i det litteratursociologiska perspektivet samt i sociologen Anthony Giddens 
teorier om identitetsskapande och kärlek i senmoderniteten. 
 
I detta inledningskapitel gör jag först en kortfattad introduktion av chick lit- genren, där också 
den historiska bakgrunden är inkluderad. Därefter beskrivs mitt ämnesval samt dess relevans 
för biblioteks- och informationsvetenskapen. En problemformulering kommer sedan, varpå 
uppsatsens avgränsningar och syfte presenteras. Sist i avsnittet redogörs för uppsatsens fortsatta 
disposition. 

1.1 Vad är Chick lit? 
 
Chick lit kan beskrivas som ett slags populärlitteratur skriven av kvinnor och riktad till 
kvinnliga läsare. Benämningen är en sammanslagning av orden ’chick’ (tjej) och ’lit’ 
(litteratur).3 Karaktärer och litterär stil uppvisar ofta gemensamma drag. Lite förenklat kan man 
säga att chick lit porträtterar kvinnor i 20- eller 30-årsåldern, i försök att balansera krävande 
karriärer med personliga relationer.4 
 
Genren har sitt ursprung i England och USA, och tog fart med Helen Fieldings Bridget Jones 
dagbok samt Candace Bushnells Sex and the City, som båda gavs ut 1996. Dessa romaner 
uppstod dock inte ur ett vakuum; att chick lit har influerats av flera andra litterära genrer är ett 
faktum. Genom sitt användande av dagboksformen, brev och e- post knyts den till 
bekännelsetraditionen och självbiografin.5 En annan påtaglig influens är populärromantiken, 
eller Harlekin. Båda genrerna uppstod i USA och Storbritannien och har kärlek som ett centralt 
tema. Men medan relationen mellan hjälten och hjältinnan fokuseras i Harlekin är det 
berättarjaget och hennes självförtroende eller brist på sådant som står i centrum i chick lit. I 
jämförelser mellan genrerna brukar chick lit beskrivas som mer verklighetstrogen. Somliga 
menar att chick lit återspeglar vanliga kvinnors och mäns vardagsliv, och tilltalar läsare som 
vill se sina erfarenheter reflekterade i samtidslitteraturen.6 Just den höga igenkänningsfaktorn 
är något som brukar framhållas i olika beskrivningar av genren.7 En annan skillnad är att chick 
lit i större utsträckning karaktäriseras av humor. Hjältinnorna förses ofta med en självironisk 
humor samt en förmåga att kunna skratta åt sig själva.8 Chick lit uppvisar också likheter med 
såväl den romantiska prosan som 1800-talets rådgivningslitteratur. Förutom vissa tematiska 
likheter, såsom hjältinnans eskapader på äktenskapsmarknaden, kan intertextuella referenser 

                                                 
1 Det vill säga: böcker av, om och för kvinnor. 
2 Hamberg, Emma 2005. 
3 Henriksson, Karin 2006, s. 65. 
4 Ferriss, Suzanne & Young, Mallory 2006a, s. 3. 
5 Arping, Åsa 2006, s. 58. 
6 Ibid. 
7 Se t.ex. Svedjedal, Johan 2006, s. 48, Vnuk, Rebecca 2005, s. 42, och Arping, Åsa 2006, s. 58. 
8 Ferriss, Suzanne & Young, Mallory 2006a, s. 3ff. 



 5 

ofta skönjas. Den mest omtalade är tvivelsutan Helen Fieldings allusion på Jane Austens 
Stolthet och fördom i Bridget Jones dagbok.9 
 
I  USA och England har genren snabbt muterats i många olika varianter. Till exempel finns 
’chica lit’ för spansktalande, ’mommy lit’ för mammor, ’chick lit jr’ för ungdomar och ’hen lit’ 
för de lite äldre. Det finns även en manlig motsvarighet till chick lit, kallad ’lad lit’ eller ’dick 
lit.’10 
 
Kommersiellt sett har chick lit blivit en enorm succé. Böckerna säljer i mångupplagor och nya 
titlar produceras ständigt. De marknadsförs genom färgglada omslag, ofta med stiliserade 
bilder av traditionellt feminina attribut, såsom läppstift, handväskor och cocktailglas.11 I 
dagsläget finns även en mängd webbsidor tillägnade genren, varav många drivs av hängivna 
fans.12 Mottagandet av genren har dock inte varit uteslutande positivt. Litteraturforskare, 
recensenter och andra i det litterära fältet, tenderar att använda begreppet ’chick lit’ på ett 
nedvärderande sätt. Författare som Doris Lessing och Beryl Bainbridge har frankt avfärdat 
genren genom att beskriva den som ”skräplitteratur”.13 Från feministiskt håll har chick lit 
kritiserats främst för sitt sätt att framställa kvinnor. I sådana diskussioner är det framförallt 
genrens intresse för yta och konsumtion som har fokuserats, och beskrivits som 
stereotypiserande och bakåtsträvande. En annan kritik, som är av större betydelse för denna 
uppsats, riktar sig mot chick lits beskaffenhet som just romantiklitteratur. Trots att de oftast är 
självständiga och yrkesarbetande, är böckernas hjältinnor förvisso relationsinriktade och 
kärlekstörstande.  De för den traditionella romantiklitteraturen ”obligatoriska lyckliga sluten”, 
som innebär att hjältinnan finner en pojkvän, återfinns också i flertalet chick lit-böcker.  Detta 
kan anses återskapa den i vår kultur spridda föreställningen om att det kvinnor innerst inne vill 
är att hitta en man att dela resten av livet med –  att kvinnans centrala livsmål är mannen.14 
Sammanfattningsvis kan chick lit anses konservera traditionella könsroller, främst kvinnoroller. 
Men paradoxalt nog förknippas genren även med feminism. Det handlar då om en nyare slags 
feminism, den s.k. postfeminismen, vars innebörd visserligen är omdiskuterad men ofta anses 
utmärkas av en ljusare syn på män än dess föregångare i andra vågens feminism på 1960- och 
70-talen.15 De amerikanska litteraturforskarna Suzanne Ferriss och Mallory Young konstaterar i 
sin antologi om genren att reaktionerna från feministiskt håll kan delas in i två grupper: mellan 
de som anser att litteratur för kvinnor ska erbjuda feministiska förebilder, och de som istället 
anser att den ska skildra vanliga kvinnors vardagsverklighet.16  

 
Svensk chick lit fick, i internationell jämförelse, sitt genomslag relativt sent.  Först ut var 
Kajsa Ingemarsson som 2002 debuterade med På det fjärde ska det ske. Hennes böcker har 
emellertid blivit väldigt populära och Små citroner gula från 2004 låg överst på 
bästsäljarlistorna i mer än ett år. Emma Hamberg – som jag läser i denna uppsats – och Denise 
Rudberg är andra svenska chick lit författare. Också Martina Haag och Linda Skugge kan 

                                                 
9 Ferriss, Suzanne & Young, Mallory 2006a, s. 3. 
10 Ibid. 
11 Marby, A. Rochelle 2006, s. 194. 
12 Se exempelvis http://www.candycoveredbooks.com, http://chicklit.co.uk samt http://chicklitbooks.com   
13 Ferriss, Suzanne & Young Mallory 2006a, s. 1. 
 
14 Marby, A. Rochelle 2006, s. 204. 
15 För ett vidare resonemang om postfeminism, se t.ex. Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Postfeminism 
16 Ferriss, Suzanne & Young, Mallory 2006a, s. 9. 
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nämnas i sammanhanget, även om de snarare kan inplaceras i den chick lit- variant som i USA 
tituleras mommy lit.17 

1.2  Ämnesval och relevans för biblioteks- och informationsvetenskapen 
 
Bibliotek som institutioner har kommit att förknippas med en uppsättning ”goda värden”, 
såsom folkbildning, demokrati och jämställdhet. Som bibliotekarie förväntas man verka för 
dessa värden18, och personligen är det något som jag – såväl i och utanför mitt framtida arbete 
som bibliotekarie – strävar efter att göra.  I rollen som litteraturförmedlare – av mig betraktad 
som en av bibliotekariens viktigaste roller– blir det därför naturligt att jag intresserar mig för 
innehållet i den förmedlade litteraturen. Även om detta innehåll inte är identiskt med dess 
funktion, det vill säga det sätt på vilket en faktisk läsare använder det, föreligger det och utgör 
obestridligen grunden för läsarens meningsskapande processer. Kulturella bilder används av 
individer för att reflektera över tillvaron och påverkar i förlängningen hur de väljer att leva sina 
liv. Således finns det ett samband mellan de bilder av samhället som framträder i kulturen – 
skönlitteraturen inräknad – å ena sidan, och hur verklighetens samhälle ser ut och formas å den 
andra. 
 
Relationerna mellan litteratur och samhälle, och däribland bilden av samhället i litteraturen, är 
med andra ord av stor relevans för biblioteks- och informationsvetenskapen. Att 
litteratursociologin – den litteraturvetenskapliga forskningsinriktning som studerar sådana 
relationer – också ingår som en del i bibliotekarieprogrammet vid bibliotekshögskolan i Borås 
har kommit till min kännedom under arbetet med denna uppsats och understryker relevansen. 
På utbildningen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Växjö universitet, där jag 
studerar, ingår inte litteratursociologi som ämne, men utbildningen innefattar ändå moment 
som tangerar dess områden.19 
 
Det som i denna uppsats undersöks är, som nämnts ovan, innehållet i den skönlitterära genre 
som går under benämningen ’chick lit’. En anledning till att jag valt att fokusera på just chick 
lit- genren är att den är relativt ny, och att den osäkerhet och den skilda respons20 som 
omgärdat den också kan komma att bli kännbar på biblioteken. Med bakgrund mot det stora 
gensvar chick lit fått bland unga kvinnor21, blir den kritik som riktats mot genren något man 
som informations- och litteraturförmedlare måste förhålla sig till och som säkerligen kan föda 
känslor av ambivalens. 
 
Romantiklitteratur, dit chick lit kan räknas, har sedan länge blivit kritiserad, just för att 
konservera traditionella könsroller och verka mot jämställdhet.22 Det faktum att sådan kritik 
också riktats mot chick lit, gör att inköp och förmedling av genren på bibliotek framstår som 
problematiskt. Samtidigt, emellertid, har det har kunnat konstateras att chick lit skiljer sig från 
andra typer av romantiklitteratur, inte minst beträffande synen på kärleksrelationer, äktenskap 
och sexualitet. Somliga har gått så långt att de kallat chick lit för feministisk litteratur. En 
uppfattning om att dessa konstateranden kräver mer uppmärksamhet ligger bland annat bakom 
beslutet att studera kärlekstemat i chick lit.  
 

                                                 
17 Larsson, Lisbeth 2007, s. 44. 
18 Se exempelvis Enmark, Romulo 1999, s. 152. 
19 Litteratursociologin kan sägas vara en del av litteraturvetenskapen. 
20 Se s. 5. 
21 Se s. 10. 
22 För en genomgång av denna kritik, se exempelvis Larsson 1989, s. 223-236. 
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Till grund för ämnesvalet ligger – utöver ovan nämnda anledningar – ett personligt intresse för 
dels skönlitteratur, dels genusfrågor, något som utvidgats genom mina tidigare studier i 
litteratur- och genusvetenskap. 

1.3 Problembeskrivning 
 
Romantiklitteratur beskrivs ofta som innehållandes värderingar som är oförenliga med de som 
biblioteken ska arbeta för och förknippas med. Det faktum att chick lit kan räknas som 
romantiklitteratur och utsatts för samma kritik, gör att inköp och förmedling av genren på 
bibliotek framstår som problematiskt. Samtidigt har det kunnat konstateras att chick lit skiljer 
sig från den traditionella romantiklitteraturen, inte minst beträffande synen på kärleksrelationer, 
äktenskap och sexualitet. För att en rimlig bedömning av chick lits berättigande på bibliotek 
ska kunna ske, har jag ansett att genren behöver underkastas en mer systematisk granskning 
beträffande dessa aspekter. 
 
Att Chick lit skiljer sig från den traditionella romantiklitteraturen, skulle kunna betraktas som 
en följd av samhälleliga och sexuella omstruktureringar.  Dessa har beskrivits av sociologen 
Anthony Giddens i boken Intimitetens omvandling.23  Giddens menar att kvinnors ökade 
jämlikhet med män i senmoderniteten har skapat en ny typ av relation, ’den rena relationen’. 
Denna slags relation utmärks av att bara vara inriktad på sig själv, den vidmakthålls inte genom 
äktenskap, reproduktion eller ekonomi. Andra forskare (t.ex. Holmberg) understryker den 
fortgående mansdominansen, ojämlikheten mellan könen och det fortsatt starka kärnfamilj- och 
hetrosexualitetsnormen. Några av dem (t.ex. Holmqvist) skönjer en idealiserande tendens i 
Giddens syn på kärlek, och menar att han är överoptimistisk i sin syn på jämställdheten mellan 
könen. 
 
Denna dialog skulle förvisso lyftas och nyanseras genom införandet ett större empiriskt 
underlag. Denna uppsats skrivs med utgångspunkt i det litteratursociologiska perspektivet, där 
tanken om att litteraturen på olika sätt reflekterar samhället utgör en grundläggande 
föreställning.24 Chick lit uppfattas ofta som inrymmandes en hög igenkänningsfaktor och 
beskriver, liksom Giddens, en senmodern kontext. Därmed kan genren betraktas som en möjlig 
källa till kunskap om levnadsvillkoren i vår samtid, framförallt i fråga om kärlek och 
kärleksrelationer. Genom att i min uppsats lyfta fram och beskriva det sätt på vilket dessa 
teman diskuteras i chick lit, hoppas jag kunna bidra till diskussionens fortsatta utveckling. 
 

1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka kärlekstemat i svensk chick lit, här representerad av 
Emma Hambergs Mossvikenfruar: Chansen, samt att visa hur detta förhåller sig till Anthony 
Giddens teori om kärlek i senmoderniteten. Frågeställningarna är: 
 

– Hur beskrivs kärlek och kärleksrelationer i Mossvikenfruar: Chansen? 
 

– Hur förhåller sig Anthony Giddens teori om kärlek i senmoderniteten till romanens 
kärleksskildringar? 

 

                                                 
23 Giddens, Anthony 2001. 
24 Se s. 14f. 
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1.5 Urval och avgränsningar 
 
Som nämnts är Mossvikenfruar: Chansen av Emma Hamberg den roman som studien bygger 
på. Romanen analyseras som ett exempel på chick lit- genren och med tanke på att romanen 
innehåller flertalet av de drag som anses konstituera denna genre, kan studiens resultat rimligen 
antas omfatta mer än denna enda bok. Detta till trots ska resultaten inte betraktas som 
generaliserbara och möjliga att applicera på hela den diversifierade genre som chick lit är. Inte 
heller ska föreliggande analys av kärlekstemat i romanen ses som den enda möjliga, utan som 
ett resultat av mina tolkningar.  
 
Att det är just Mossvikenfruar: Chansen som analyseras i undersökningen, är något av en 
slump. Från början var föresatsen att analysera ett flertal romaner inom genren, för att sedan 
göra en jämförelse mellan dem. För att koncentrera undersökningen och berättiga jämförelsen 
sattes urvalskriteriet att böckerna skulle vara skriva på svenska upp. Tanken var att analysera 
en roman vardera av de författare som ofta framhålls som svensk chick lits främsta 
representanter: Emma Hamberg, Kajsa Ingemarsson, Linda Skugge och Denise Rudberg. Med 
tiden kom dock en analys av fyra romaner att framstå som ett för mig övermäktigt företag. Jag 
frångick då denna tanke och koncentrerade mig på den roman som jag kommit längst med i 
analysarbetet, som alltså var Mossvikenfruar: Chansen. Den stora fördelen med att ha fokuserat 
på en enda roman är, som jag ser det, att jag därigenom har kunnat behandla mitt problem på 
ett mer djuplodande sätt.  
 
Utforskandet av kärlekstemat i Mossvikenfruar: Chansen i förhållande till Anthony Giddens 
teori om kärlek i senmoderniteten är med avseende på begreppen/beståndsdelarna ‘autonomi’ 
’sammanflödande kärlek’ samt ’plastisk sexualitet’. Dessa beskrivs och sammanfattas i det 
teoretiska avsnittet i kapitel 3 samt i mitt analysverktyg – kärleksträdet – i uppsatsens 4: e 
kapitel. 
 

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 
 
I följande kapitel beskrivs hur litteratur till uppsatsen har sökts och funnits samt redovisas 
tidigare forskning i ämnet och till undersökningen angränsade områden. Kapitel tre består av en 
redovisning av uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Avsnittet inleds med en genomgång av 
det litteratursociologiska perspektivet, som fokuserar relationerna mellan litteratur och 
samhälle. Efter denna generella redogörelse behandlas den teori som ligger till grund för 
analysen av kärlekstemat i Mossvikenfruar: Chansen, d.v.s. Anthony Giddens sociologiska 
teori om  kärlek och sexualitet  i senmoderniteten. I kapitel fyra beskrivs de metodologiska 
utgångspunkter, den valda analysmetoden och den analysmodell som används i 
litteraturanalysen. Kapitel fem består av en presentation av det valda skönlitterära verket: 
Mossvikenfruar: Chansen, samt dess författare Emma Hamberg. Kapitel sex består av en 
analys av romanen sammanvävd med resultat av analysen. I det sjunde kapitlet diskuteras 
undersökningens slutsatser i relation till den valda teorin samt där det är tillämpligt även till 
tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 
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2 Litteratursökning, litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 
Nedan redogör jag för hur jag sökt och funnit litteratur till min uppsats. En forskningsöversikt 
gällande forskning om chick lit följer. För undersökningen relevant sociologisk forskning om 
kärlek och parrelationer refereras avslutningsvis i detta avsnitt. 

2.1 Litteratursökning 
 
Uppsatsens teorigrundade litteratur har jag funnit främst genom sökning i olika databaser. 
LIBRIS,  bibliotek.se, EBSCO, Artikelsök, ELIN@Vaxjo, Presstext, Mediearkivet samt Vaxjö 
Universitetsbiblioteks lokala katalog är de jag använt mig av. Som komplement till dessa 
sökningar har Internet och webben använts som referensverktyg. Sökstrategierna har varierat 
med uppsatsarbetets olika faser, men såväl ämneskataloger (exempelvis Yahoo) som olika 
sökmotorer (exempelvis Google) har i sammanhanget visat sig användbara. De sökord- och 
fraser som använts i olika kombinationer är företrädesvis ’chick’, ’chic’, ’lit’, ’chick lit’, ’chic 
lit’, ’kärlek’, ’parrelationer’ och ’familjesociologi’. 
 
Databas och Internetsökningarna har givetvis kombinerats med diverse andra metoder. Ett 
exempel på en sådan är ”snöbollsmetoden”, det vill säga att man utgår från 
litteraturhänvisningar i redan kända dokument.25 

2.2 Forskning om Chick lit 
 
Den stora kommersiella succén till trots, har chick lit sällan underkastats seriösa diskussioner 
och granskningar. Antalet akademiska studier i genren är till dags dato förvånansvärt få. I 
artikeln ”A Generational Divide Over Chick lit”26 hävdar de amerikanska kulturforskarna 
Suzanne Ferriss och Mallory Young att de, när de satte samman antologin Chick lit: The new 
woman’s fiction27 fyllde en akademisk lucka. De vill mena att chick lit inte har ansetts vara ett 
legitimt forskningsämne, och understryker det faktum att kvinnolitteratur i alla tider har varit 
omdiskuterad och förbisedd i den akademiska världen.28 
 
Antologin Chick lit: The new woman’s fiction belyser chick lit ur en mängd olika synvinklar. 
Den är emellertid karaktäristisk för chick lit- forskningen i sin helhet, då den presenterar två 
återkommande tolkningslinjer: en som bedrivs utifrån litteraturvetenskapliga utgångspunkter 
och en som är mer genusorienterad. I antologins första del beskrivs chick lit som litterärt 
fenomen. Här diskuteras aspekter som språk, stil och litterära influenser. En skönlitterär 
tradition bakåt urskiljs, och författare som Frances Burney, Jane Austen, Charlotte Brontë och 
Edith Wharton utses till litterära föregångare. I de avslutande uppsatserna har ett 
genusperspektiv anlagts och diskuteras gör teman som kvinnlig identitet, sexualitet, 
konsumtion och ätstörningar. ”Gagnar chick lit den feministiska saken genom att presentera 
självständiga, yrkesarbetande kvinnor eller repeterar den samma gamla patriarkala 
romantikberättelser och kvinnoideal som feminismen redan avvisat?”29 är en i denna del 
                                                 
25 Edström, Göte 2004, s. 19. 
26 Ferriss, Suzanne & Young, Mallory 2006b, s. 13. 
27 Ferriss, Suzanne & Young, Mallory 2006a. 
28 Ferriss, Suzanne & Young, Mallory 2006b, s. 13-14. 
29 Citerat ur Arping, Åsa 2006, s. 58. 
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återkommande fråga. Genom sin mångsidighet har Chick lit: the new woman’s fiction varit 
mycket användbar för mig i mitt arbete i denna uppsats. I kapitel 1.1, som består av en kort 
introduktion av genren, utgör den huvudsakliga källan. Chick lit: The new woman’s fiction rör 
sig emellertid i en i huvudsak anglosaxisk kontext. Jag vill mena att man inte på ett enkelt sätt 
kan applicera dess resultat på svensk chick lit, som har delvis andra rötter och förgreningar. 
 
Om den befintliga forskningen i genren är begränsad, har dagspress och media ägnat den desto 
mer uppmärksamhet. Det handlar då dels om recensioner av enskilda romaner, dels riktas 
intresset mot chick lit som fenomen. Fokuseras görs ofta genrens popularitet och kommersiella 
framgångar. Generellt karaktäriseras medietexterna också av försök att definiera genren genom 
att avgränsa den från andra typer av litteratur, främst kvinnolitteratur.  
 
Ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv betraktat är den amerikanska 
överbibliotekarien Rebecka Vnuks artikel ”HIP LIT FOR HIP CHICKS”30 i tidskriften Library 
Journal intressant. Vnuk uppmärksammar genrens kommersiella medgångar och ser den som 
en av de i dagsläget mest växande litterära genrerna. Genrens popularitet har enligt Vnuk sin 
förklaring dels i dess beskaffenhet som underhållningslitteratur, dels i den höga 
igenkänningsfaktorn. Enligt Vnuk inplanterar chick lit ett läsintresse hos unga kvinnor som 
tidigare inte läst så mycket böcker: ”[…] mängder av unga kvinnor som inte nödvändigtvis 
betraktat sig själva som bokslukare skyndar sig till biblioteken för att förse sig med den senaste 
trenden”.31Avslutningsvis i artikeln ger Vnuk råd för inköp och urval. På varje läsvärd chick 
lit-bok, varnar Vnuk, går det fem dåliga. Bibliotekarier bör av den anledningen företrädesvis 
välja recenserade titlar samt ta del av läsarrecensioner på de webbsidor som tillägnats genren.32 
För min egen studie är Vnuks artikel intressant främst för att den belyser de konsekvenser 
chick-lit genren kan få för bibliotek och biblioteksarbete. För att relatera mitt ämnesval till 
biblioteks- och informationsvetenskapens domäner33, har den av den anledningen varit 
användbar. 
 
En av de få som diskuterat kärlekstemat i svensk chick lit är litteraturprofessor Lisbeth 
Larsson. I artikeln ”Romantikerna bryter upp”34 gör hon ett försök att karaktärisera chick lit, 
genom att avgränsa den från tidigare perioders romantiklitteratur. Enligt Larsson har chick lit 
samma grundhandling som konstituerar all slags romantiklitteratur. Denna etablerades vid 
1700-talets slut och har, enligt Larsson 

 
alltid handlat om en ung kvinna i kris, som möter en, eller ofta två män, och 
utsätts för en rad prövningar, som dels visar hennes karaktär, dels hennes förmåga 
att känna igen den gode mannen. […] I den del som handlar om prövningarna 
vandrar kvinnan på slak lina mellan lycka och olycka. Det gäller att inte ta fel. 
Hon får olika tecken och det gäller att förstå dem rätt. Hon utsätts också för olika 
faror och hon frestas. Har hon inte en känsla för det sanna, goda och rätta är både 
hennes liv och lycka i fara.35 

 
En aldrig ifrågasatt sanning i den etablerade romantikberättelsen är också att kärleken är en och 
att det finns en som är den rätte. Men häri skiljer sig chick lit från tidigare perioders 
romantiklitteratur. I chick lit har den enda kärleken blivit flera, och till skillnad från 

                                                 
30 Vnuk, Rebecca 2005, s. 42-46. 
31 Ibid., s. 42, min övers. 
32 Ibid., s. 43. 
33 Se s. 6. 
34 Larsson, Lisbeth 2007, s. 44. 
35 Ibid. 
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romantikhjältinnan är kvinnorna i chick lit varken oerfarna eller oskuldsfulla. Detta innebär 
dock, enligt Larsson, inte att man har ett lättsinnigt förhållande till kärleken. Hon 
sammanfattar:  

 
Romantikberättelsen har flyttat fram i tiden. Det handlar inte längre om den första 
kärleken som är den enda och den stora, utan om den andra eller den tredje. Den 
nya romantikberättelsen utspelar sig i mellanrummet mellan två Kärlekar och det 
finns i dessa berättelser också en grundläggande dubbelhet i förståelsen av 
kärleken.  
 
Den utspelar sig i en ny tid, där man byter partner om omständigheterna kräver 
det, men samtidigt stavas Kärleken fortfarande med stort K och är en enda. Två 
till synes oförenliga synsätt, som arbetar bredvid varandra i chick-lit, och där 
omöjligheten ständigt ger nytt bränsle åt nya berättelser. 36 
  

De likheter och skillnader gentemot den etablerade romantiklitteraturen som Larsson här 
redogör för kan ses som en konsekvens av samhälleliga och sexuella omstruktureringar, och 
som kan vara viktiga att ta hänsyn till vid bedömningar av genrens berättigande på bibliotek. 
Till Larsson, och de likheter och skillnader mellan chick lit och den etablerade 
romantiklitteraturen som hon beskriver i artikeln, återknyter jag därför i min slutdiskussion. 
Genom att undersöka hur kärleksrelationerna i Mossvikenfruar: Chansen förhåller sig till 
Anthony Giddens teorier om kärlek i senmoderniteten, vill jag emellertid pröva möjligheten att 
placera in chick lit i en delvis annan kontext. Det är således inte likheten eller skillnaden mot 
tidigare perioders romantiklitteratur som främst fokuseras här, utan likheter och skillnader mot 
”verkligheten”, här representerad av den ovan nämnda teorin. Därför är min analys mer 
litteratursociologisk än litteraturhistorisk till sin karaktär. 
 
Dessa och en handfull andra journalistiska texter har, på grund av att den befintliga forskningen 
i ämnet är begränsad, även kommit mig till nytta beträffande ämnesorientering i bred 
bemärkelse. Mer specifikt används några av texterna i avsnitt 1.1, som består av en kortfattad 
introduktion till chick lit- genren. Några av dessa texter kommer också att användas i min 
slutdiskussion. 

2.3 Forskning om kärlek och parrelationer 
 
Undersökningen angränsar även, genom sitt speciella fokus, till sociologisk forskning om 
kärlek och parrelationer. All sådan forskning är visserligen inte relevant att diskutera i 
sammanhanget, varför genomgången inte ska betraktas som heltäckande. Nedan refereras de 
studier som har relevans för min egen undersökning. 
 
Sociologen Anthony Giddens beskriver i sin bok Intimitetens omvandling37 hur förändringar i 
relationer mellan kvinnor och män under senmoderniteten påverkat kärlekens och sexualitetens 
områden. Det han hävdar är, lite förenklat, att kvinnors ökade jämlikhet med män har skapat en 
ny typ av relation, ’den rena relationen’. Denna slags relation utmärks av att bara vara inriktad 
på sig själv, den vidmakthålls inte genom äktenskap, reproduktion eller ekonomi. Uppkomsten 
av den ’rena relationen’ parallelliseras av framväxten av en ’plastisk sexualitet’, det vill säga en 
sexualitet avskiljd från reproduktiva krav. Giddens teori är till dags dato den enda av sitt slag, 
d.v.s han är den enda samhällsvetare som frambringat en teori om hur kärleken förändrats 
under senmodern tid.38 Från Giddens teori utvinner jag av den anledningen de teoretiska 
                                                 
36 Larsson, Lisbeth 2007, s. 44. 
37 Giddens, Anthony 2001. 
38 Holmqvist, Ingrid 2005, s. 419. 
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uppslagen till kapitel 3, vilka sedan får utgöra grunden för mitt analysverktyg ”kärleksträdet” 
som beskrivs och förklaras i uppsatsens 4: e kapitel.  
 
Giddens bok har emellertid väckt en del såväl positiva som negativa reaktioner bland andra 
forskare.  I artikeln ”Intimacy transformed?: A critical look at the ’pure relationship’”39, 
exempelvis, hävdar den brittiska sociologen Lynn Jamieson att Giddens, när han beskriver 
samtida intima relationer, utgår från kulturella ideal snarare än kvinnors och mäns levda 
realiteter. Hon kritiserar det faktum att han bygger mycket av sina iakttagelser på 
populärpsykologiska självhjälpsböcker, samtidigt som han bortser från hela det fält av 
feministisk forskning som problematiserat relationerna mellan ’privat’ och ’offentligt’ samt 
mellan ’personligt’ och ’politiskt’. Enligt Jamieson placerar sig Giddens därmed i en 
terapeutisk diskurs som individualiserar personliga problem och bortser från sociologiska 
bevekelsegrunder. Trots att hon är enig med Giddens om att den privatsfären genomgått en 
demokratisering under senmoderniteten, menar Jamieson att flertalet parrelationer fortfarande 
präglas av ojämlikhet.40 Jamieson ifrågasätter således egentligen inte att dagens äktenskap och 
intima relationer – i en historisk jämförelse – är mer frikopplade från olika externa 
omständigheter och strukturer. Det hon säger är att Giddens modell för de moderna intima 
relationerna innehåller alltför stora förenklingar. Eftersom mitt användande av Giddens teori 
inte syftar till att förklara kärleksrelationerna i Mossvikenfruar: Chansen, utan snarare till att 
undersöka huruvida teorin går att applicera på romanen, förhåller jag mig till denna kritik i min 
uppsats. Till Jamieson och hennes kritik av Giddens återknyter jag också i min slutdiskussion. 
 
En annan intressant kritik, som också utgjort en stor inspirationskälla i mitt arbete med denna 
uppsats, kommer från genusvetaren Ingrid Holmqvist. I uppsatsen ”Den ’rena’ relationen och 
kvinnofrigörelsen: Om Inger Edelfeldt, Anthony Giddens och senmoderniteten”41, ställer hon 
Giddens teorier i relation till författaren Inger Edelfelds gestaltningar av kärlek och sexualitet i 
romanerna Kamalas bok och Det hemliga namnet. En anledning till att Holmqvist väljer ut just 
Edelfeldt att diskutera i relation till Giddens är att hon ingår i generationen efter 1970-talets 
kvinnliga författare som i viss utsträckning för vidare det feministiska perspektivet från dessa, 
samtidigt som hennes texter ger uttryck för en mindre hoppfull syn på frågor om 
samhällsförändring och kvinnors frigörelse.  I sin analys av romanerna kan Holmqvist 
konstatera både skillnader och likheter gentemot Giddens. Kamalas bok uppvisar, menar 
Holmqvist, en mer pessimistisk och kritisk syn på möjligheterna till självförverkligande i det 
senmoderna samhället. Unga kvinnors sexuella utsatthet tematiseras i romanen och kärlekens 
uttryck påverkas av faktorer som klass, kön och det kapitalistiska samhällets kommersialisering 
av sociala relationer. Det hemliga namnet, å andra sidan, är en bildningsroman som har mycket 
gemensamt med Giddens teorier om individens utveckling i senmoderniteten, och där 
huvudkaraktären trots sina känslomässiga svårigheter framstår som en aktiv och reflexiv 
människa. Giddens påstående om att kvinnor har större chanser än män att skapa rena och 
jämlika relationer, styrks emellertid varken av Det hemliga namnet eller Kamalas bok, eftersom 
huvudkaraktärerna i båda dessa böcker uppvisar destruktiva bindningar till män. ”Som jag ser 
det fångar Giddens teorier något väsentligt när han beskriver den ökade demokratiseringen av 
kärleksrelationerna i Västvärldens moderna samhällen”42, skriver Holmqvist i en avslutande 
kommentar. Samtidigt tycker hon sig se en idealiserande tendens i synen på romantisk kärlek 

                                                 
39 Jamieson, Lynn 1999, s.477-494. 
40 Ibid., s. 483. 
41 Holmqvist, Ingrid 2005, s. 419-434. 
42 Ibid., s. 434. 
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och den rena relationen, ”där han verkar överoptimistisk om jämställdheten och synen på 
kvinnors styrka i kärleksförhållanden”.43  
 
Holmqvist visar på ett intresseväckande sätt hur skönlitteraturen kan användas som källa till 
kunskap om förhållandet mellan män och kvinnor på individnivå. Hennes uppsats har inspirerat 
mig att göra en liknande studie, d.v.s ställa Giddens teorier om kärlek och sexualitet mot en 
kvinnlig författares gestaltningar av samma teman. Att jag, till skillnad mot Holmqvist, väljer 
att diskutera chick lit-genren i relation till Giddens teorier ska också ses som ett försök att 
införa ett tänkbart ”tredje perspektiv”. Chick lit har visserligen ibland setts som antifeministisk, 
men lika ofta anses den företräda en ny typ av feminism, den så kallade postfeminismen44, 
vilket gör den intressant att diskutera inte bara i förhållande till Giddens utan också till tidigare 
feministiska teoretiker och/eller skönlitterära författare. Till Holmqvist återknyter jag därför i 
min slutdiskussion. 
 
Ett ganska stort antal empiriska studier av heterosexuella parrelationer existerar i dagsläget. 
Men dessa inriktar sig ofta, åtminstone beträffande svenska förhållanden, mot paret som 
föräldrar. Så gör till exempel sociologerna Rita Liljeström och Anna-Karin Kollind i boken 
Kärleksliv och föräldraskap.45 Generellt sett visar sådana studier att par som fått barn 
organiserar sina liv mer eller mindre traditionellt och könsuppdelat46, även om det också finns 
tecken på att dessa mönster är på väg att förändras.47 Forskning utanför nationsgränserna 
uppvisar liknande resultat.48 Denna bild står i skarp kontrast mot Giddens karaktärisering av 
moderna parrelationer som varandes jämlika. Följaktligen utgör de en slags indirekt kritik mot 
Giddens, vilket några av hans kritiker också har påpekat.49 På grund av att det företrädesvis 
varit etablerade par med barn som studerats, emellertid, är det som läsare lätt att få 
uppfattningen att paren varit jämställda innan de fick barn. Detta tillbakavisas av Carin 
Holmberg, sociolog och genusforskare, i avhandlingen Det kallas kärlek: En socialpsykologisk 
studie om kvinnors underordning och mäns överordning bland unga, jämställda par.50 
Holmbergs syfte med studien är att: ”[…] lokalisera hur, och med vilka sociala mekanismer, 
kvinnors underordning och mäns överordning konstitueras bland unga barnlösa heterosexuella 
par i dag och hur de därmed bidrar till upprätthållandet av det svenska manssamhället”.51 
Utgångspunkten är att parrelationer liksom samhället i övrigt struktureras kring mäns 
överordning och kvinnors underordning. Denna hierarki, den s.k. könsmaktsordningen, 
förutsätts således av Holmberg. Det hon intresserar sig för är i stället hur denna 
könsmaktsordning reproduceras i parförhållanden. Holmberg strävar efter att förbinda individ- 
och strukturnivå och menar att: 
 

Det är enskilda individers handlande som upprätthåller strukturer precis som det 
är enskilda individers handlande som åstadkommer förändring. Det torde därmed 
vara möjligt att synliggöra uttryck för manssamhället i enskilda parförhållanden 
genom att söka de mönster av interaktion som återskapar maktassymetrin mellan 
kvinnor och män.52 

                                                 
43 Holmqvist, Ingrid 2005, s. 434. 
44 Se s. 5. 
45 Liljeström, Rita & Kollind, Anna-Karin 1990. 
46 Det vill säga att kvinnan ansvarar för huvuddelen av hem- och omsorgsarbetet, medan mannen har 
huvudansvaret för försörjningen. 
47 Se exempelvis Bäck-Wiklund, Margareta & Bergsten, Birgitta 1997, s. 23ff. 
48 En översikt finns i Jamieson, Lynn 1999, s. 483ff. 
49 Se exempelvis Jamieson, Lynn 1999, s. 483ff. 
50 Holmberg, Carin 1993. 
51 Ibid., s. 18. 
52 Ibid., s. 19. 
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Holmbergs empiriska underlag består av kvalitativa intervjuer med tio par utan barn som, av 
sig själva och andra, betraktas som jämställda. Detta till trots finner Holmberg ett flertal uttryck 
för maktobalans i samtliga relationer. Till exempel visar hon att parets interaktion präglas av 
’asymmetriskt rollövertagande’, det vill säga att den ena parten (kvinnan) ser och tar den 
andras perspektiv på situationen när de interagerar, medan den andra parten (mannen) inte gör 
något motsvarande rollövertagande. Denna mekanism i parets interaktion korresponderar enligt 
Holmberg med en samhällelig föreställning om att kvinnor har rätt att ge kärlek och omsorg 
och till män, medan män har rätt att ta emot och endast i liten omfattning ge tillbaka – en 
föreställning som reproducerar könsmaktsordningen även i formellt jämställda samhällen.53 
 
Holmbergs sätt att beskriva parrelationer som präglade av maktassymetri, talar således emot 
Giddens föreställning om ’den rena relationen’ som en prototyp för senmoderna 
kärleksrelationer. Hennes studie kan ses som ett exempel på forskning där sociala strukturer 
baserade på kön sammanbinds med och påverkar privata relationer mellan enskilda kvinnor och 
män. Förekomsten av sådana studier har betydelse för hur jag använder mig Giddens teorier i 
min uppsats, d.v.s. på ett mer kritiskt sätt. Även om jag inte utvinner några begrepp från de 
ovan refererade empiriska studierna, kommer jag ha resultaten i åtanke under genomförandet 
av min analys. Jag anser också att dessa studier kan hjälpa mig att få syn på eventuella 
divergenser mellan Giddens teori och kärlek som den tar sig uttryck i mitt material. Genom att 
diskutera Giddens teorier i relation till chick lit – som är en kvinnlig genre – hoppas jag kunna 
bidra till diskussionens fortsatta utveckling. Till Holmberg återknyter jag även i min 
slutdiskussion. 

3 Teori 
 
Nedan presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Avsnittet inleds med en redogörelse 
för det litteratursociologiska perspektivet, som motiverar ett samhällsperspektiv på 
skönlitteratur. Efter denna generella diskussion presenteras den teori som ligger till grund för 
analysen av kärlekstemat i Mossvikenfruar: Chansen, d.v.s. Sociologen Anthony Giddens teori 
om kärlek i senmoderniteten, främst med avseende på begreppen ’autonomi’, ‘sammanflödande 
kärlek’ och ’plastisk sexualitet’ då dessa är de begrepp som används i litteraturanalysen. 
Avsnittet avslutas med ett förtydligande tillägg om hur Giddens teori används i uppsatsen. 
 

3.1 Litteratursociologi 
 
Det litteratursociolgogiska forskningsperspektivets utgångspunkt kan uttryckas som en strävan 
att analysera relationerna mellan skönlitteratur och samhälle.54 Litteraturprofessor Lars 
Furuland har avgränsat forskningsfältet som ett ”systematiskt studium av litteraturen som 
socialt fenomen och som system och institution i samhället”.55 Det handlar, enkelt uttryckt, om 
att studera hur samhället skildras i litteraturen samt vilken roll litteraturen spelar i samhället. 
Detta sker utifrån tre huvudinriktningar: 1) Samhället i litteraturen, där man studerar hur 
samhället skildras i litteraturen 2) Litteraturen i samhället, där tonvikten ligger på hur 
litteraturen fungerar i samhället samt dess funktion som opinionsbildare och 3) 

                                                 
53 Holmberg, Carin 1993., s. 197. 
54 Furuland, Lars 1997, s. 17. 
55 Ibid. 
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Litteratursamhället, där man undersöker de villkor som gäller för konsumtion, produktion och 
distribution av litteratur.56 
 
Det som i denna uppsats undersöks är hur de samhälleliga fenomenen ’kärlek’ och ’sexualitet’ 
tar sig uttryck i skönlitteraturen, varför studien kan inordnas i den förstnämnda inriktningen – 
”samhället i litteraturen”. Här studeras alltså skönlitteraturen utifrån ”hur den avbildar en 
igenkännlig verklighet, omtolkar eller omskapar en yttre verklighet, hur den skapar bilden av 
ett samhälle”.57 Inriktningen rymmer visserligen disparata förhållningssätt och utgångs-
punkter, men sin gemensamma nämnare har dessa i intresset för bilden av samhället i 
skönlitteraturen, vilken ofta analyseras efter kategorierna klass, genus eller etnicitet.58  
 
Till skillnad från annan litteraturvetenskaplig forskning, som oftast fokuserar en enskild 
författare eller ett enskilt verk, är det s.k. grupperspektivet ett grundläggande antagande inom 
samtliga litteratursociologiska inriktningar. Detta innebär att undersökningarna är breda och 
vanligen direkt inriktade på stora kategorier, men ibland också på att se enskilda exempel mot 
bakgrund av sådana grupper.59 Det är det sistnämnda som i detta fall är aktuellt, då jag läser 
Mossvikenfruar: Chansen som ett exempel på chick lit, och ser romanen mot bakgrund av 
denna genre. 
 
Litteratursociologiska undersökningar utgår ofta från någon form av speglingsteori, tanken att 
skönlitteraturen på skilda sätt reflekterar det omgivande samhället.60 Detta betyder inte att man 
uppfattar litteraturen som en spegel av en objektiv, yttre verklighet. Lika ofta ser man den som 
reflekterandes värderingar och ideologier från författarens samtid. Litteraturprofessor Johan 
Svedjedal menar att skönlitteratur ofta kan användas som socialhistorisk källa och i syfte att få 
kunskap om mänskligt liv.61  
 
Litteratursociologin är mångvetenskaplig och de teorier och metoder som används är avhängiga 
sammanhanget.62 För att utforska bilden av samhället i litteraturen i denna studie, används 
sociologen Anthony Giddens teori om hur kärleken förändrats under senmoderniteten. Tanken 
med detta är dock, som tidigare nämnts, varken att se beskrivningarna av kärlek i 
Mossvikenfruar: Chansen, som en spegel av denna teori, eller som en avbild av verkligheten. 
Fokus ligger i stället på vilket sätt kärlek och kärleksrelationer beskrivs i romanen samt hur 
dessa skildringar förhåller sig till den valda teorin.63 
 
Då jag tror att det kan bringa större klarhet i vad som studeras och varför detta görs, väljer jag 
att förankra min studie i litteratursociologin. Poängen med ovanstående redogörelse för det 
litteratursociologiska perspektivet är just att få till en teoretisk förankring för min uppsats -  inte 
att utvinna litteratursociologiska begrepp för användning i studiens senare delar. Då jag, som 
tidigare nämnts, undersöker hur de samhälleliga fenomenen ’kärlek’ och ’sexualitet’ kommer 
till uttryck i en skönlitterär text finns litteratursociologin snarare med som en underliggande 
aspekt genom hela uppsatsen. 
 

                                                 
56 Svedjedal, Johan 1998, s. 93. 
57 Svedjedal, Johan 1997, s. 72f. 
58 Ibid. 
59 Ibid., s. 72. 
60 Svedjedal, Johan 1998, s. 80. 
61 Ibid. 
62 Ibid., s. 78. 
63 jfr s. 4. 
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3.2 Giddens teori om kärlek och senmodernitet 
 
För att analysera kärlekstemat i Mossvikenfruar: Chansen används alltså sociologen Anthony 
Giddens teori om kärlek i senmoderniteten. Denna teori har sin grund i hans överordnade 
teoribygge om individen och identitetsutvecklingen i moderniteten, och därför bör något om 
detta inledningsvis nämnas. 
 
Enligt Giddens genomsyras dagens samhälle av ’reflexivitet’, det vill säga att: […] ”människor 
granskar kontinuerligt i ljuset av befintlig kunskap och information sina motiv, handlingar och 
mål.”64 Detta tar sig uttryck som en ifrågasättande och prövande hållning som hänger ihop med 
det moderna samhällets uppbrott från givna institutioner, vanor och föreskrifter. 65 
Reflexiviteten finns både på struktur- och individnivå i samhället. Som ett exempel på 
reflexivitet på strukturnivå kan olika typer av expertsystem – det så kallade kunskapssamhället 
– nämnas.  Hit hör till exempel det växande vetenskapliga fältet, medias ökade betydelse och 
den tilltagande strömmen av terapeutiska böcker och anvisningar för hur människor ska leva. 
För de enskilda individerna innebär reflexiviteten att de själva måste välja sina livsplaner och 
utforma sin livsstil. På grund av den långtgående upplösningen av traditioner och normer har 
jaget under moderniteten blivit ett ”reflexivt projekt”. Genom den mängd val människan ställs 
inför tvingas hon/han till ett visst ansvar för sitt eget liv. Därmed skapar individen i viss 
mening sig själv och sin identitet.  Giddens poängterar dock att friheten att välja och 
möjligheten till självrealisering begränsas av sociala strukturer som kön, klass och etnicitet. 
Samtidigt anser han att dessa strukturer inte längre har samma makt som tidigare.66  
 
Giddens är kritisk mot de teoretiker som hävdar att vi lever i ett postmodernt samhälle. Enligt 
honom lever vi fortfarande kvar i ett modernt samhälle, även om detta samhälle genomgår 
diverse institutionella och sociala förändringar. Istället för att tala om postmodernitet använder 
Giddens därför begreppen radikaliserad modernitet och/eller senmodernitet. Giddens menar att 
de som förespråkar ett postmodernt perspektiv tematiserar självets upplösning och människors 
känslor av maktlöshet på ett alltför långtgående sätt. I motsats till detta anser Giddens att 
människor har stor kunskap om den sociala verkligheten, samt goda utsikter att bidra till 
samhälleliga förändringar. 67 

3.2.1 Den rena relationen och den sammanflödande kärleken 
 
Giddens teori om människors ökade möjligheter till självförverkligande i senmoderniteten 
ligger således till grund för hans syn på kärlek och sexualitet. Kvinnors ökade jämlikhet med 
män under moderniteten har, menar han, gett upphov till en ny typ av relation. Han kallar 
denna slags relation för ’den rena relationen’.  Han understryker att benämningen inte har med 
renhet i sexuell bemärkelse att göra, utan syftar på ”en situation där en social relation etableras 
för sin egen skull, dvs. på grundval av vad var och en kan få ut av ett varaktigt förhållande med 
den andra, och som vidmakthålls endast i den mån relationen av båda parter anses ge så mycket 
tillfredställelse att de vill bibehålla den”.68 ’Den rena relationen’ är således enbart inriktad på 

                                                 
64 Johansson, Thomas 1995a, s. 438. 
65 Holmqvist, Ingrid 2005, s. 420. 
66 Ibid., s. 421. 
67 Johansson, Thomas 1995b, s. 80. 
68 Ibid., s 58. 
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sig själv. Den skapas bara för att parterna finner det fruktbart att lära känna varandra och 
upprätthålls bara så länge båda känner sig tillfredställda med arrangemanget. Enkelt uttryckt 
grundas ’den rena relationen’ på ett ömsesidigt, fritt val. 
 
’Den rena relationen’ grundas till stor del på ett tillstånd som Giddens kallar för 
’sammanflödande kärlek’, det vill säga en förmåga att kunna öppna sig själv för den andra, 
både beträffande känslor och behov/intressen. ’Den sammanflödande kärleken’ är till skillnad 
från andra kärleksformer inte förutsättningslös, utan bygger på aktivitet. Den motsäger sig 
därför talet om evig kärlek och koncentrationen på en enda person, som är den romantiska 
kärlekens signum. Ju mer ’den sammanflödande kärleken’ befästs som en verklig möjlighet för 
människor, desto mer förlorar det i betydelse att hitta just en speciell person att dela livet med. 
Fokus hamnar i stället på själva relationen. ’Den sammanflödande kärleken’ kräver enligt 
Giddens ett jämlikt känslomässigt utbyte och en stor grad av maktbalans i relationen. Också i 
detta skiljer den sig från den romantiska kärleken som är ”synnerligen skev ur 
maktsynpunkt”.69  
 
’Den sammanflödande kärleken’ medför också att ’den erotiska konsten’– ars erotica – för 
första gången sätts i centrum av kärleksrelationen. Odlandet av sexuell skicklighet, förmågan 
att ge och ta sexuell tillfredsställelse blir viktigt, och uppnåendet av ömsesidig sexuell njutning 
blir en nyckelfaktor för huruvida relationen upplöses eller vidmakthålls.70 
 
’Den rena relationen’ och ’den sammanflödande kärleken’ har inte heller något specifikt 
samband med heterosexualitet. Genom att i mindre utsträckning struktureras kring skillnad och 
genom att förutsätta en öppenhet i fråga om känslor anser Giddens att den tvärtom innehåller 
drag som tenderar att överskrida könsskillnaden.71 
 
En förutsättning för ’den rena relationen’ är att parterna har utvecklat ett reflexivt 
förhållningssätt till sig själva, det vill säga att de aktivt överväger val mellan olika livsstilar. 
Reflexiviteten förutsätter, som grundläggande startpunkt, att man inser valmöjligheten. 
Giddens sammanfattar: ”Att välja, framgår det, återspeglas direkt på jagets natur. Vad en 
människa vill bidrar till att definiera vem denna människa är, och att finna en trygg jag- 
identitet är grundläggande för att veta vad man vill.”72   
 
Konstruktionen av en reflexiv berättelse om självet motverkas bland annat av människors 
tendenser att utveckla beroenden, det vill säga ”mönsterbildande […] [vanor] som man är så 
tvångsmässigt bunden till, att avlägsnandet av vanan väcker okontrollerbar ångest”.73 
Beroenden måste förstås mot bakgrund av att vi idag lever i ett samhälle där traditionens makt 
till stor del röjts undan och där individen inte bara kan, utan måste, överväga val mellan olika 
livsstilar. Nästan vilken vana som helst kan utvecklats till ett beroende och som exempel på 
sexualitetens område diskuterar Giddens begreppet ’beroende relation’ eller ’fixerad relation’, 
som en relation som i sig är föremål för missbruk. I en ’beroende relation’ har jaget en tendens 
att smälta samman med den andra parten, eftersom missbruket är en av de främsta källorna för 
att uppleva ontologisk trygghet. I motsats till detta ser Giddens definitionen av personliga 
gränser som själva villkoret för en icke-beroende, ren relation.  Han förklarar att: 

 

                                                 
69 Johansson, Thomas 1995b, s. 61. 
70 Ibid., s. 61. 
71 Giddens, Anthony 2001, s. 62. 
72 Ibid., s. 86. 
73 Ibid., s. 70. 
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Klara gränser inom en relation är helt klart viktiga för den sammanflödande 
kärleken och upprätthållandet av intimiteten. Intimitet innebär inte att absorberas 
av den andra, utan att känna till den andras egenskaper eller karaktärsdrag, och 
göra sina egna åtkomliga. För att öppna sig gentemot den andra krävs paradoxalt 
nog personliga gränser eftersom det handlar om ett kommunikativt fenomen.74 

 
Enkelt uttryckt kräver ’den rena relationen’ att parterna vet vilka de själva är och behåller sin 
egen identitet, och inte uteslutande identifierar sig med varandra eller med relationen. 
 
Enligt Giddens har kvinnor, på grund av att de i allmänhet har större erfarenhet av intimitet, en 
stor fördel framför männen när det gäller att utveckla ’rena’ relationer. Många män, menar han, 
har utvecklat en stark koppling mellan sin självbild och sitt arbete, och bortser från 
känslomässiga aspekter som en del av konstruktionen av sin identitet. Men successivt börjar 
män nu komma in i intimiteten, både av egen vilja och som en följd av kvinnors krav på detta.75 

3.2.2 Den rena relationens framväxt 
 
För att tydliggöra sina resonemang, sätter Giddens in ’den rena relationen’ i sitt sammanhang 
och som en utveckling av ’den romantiska kärleken’ Denna kulturspecifika typ av kärlek 
uppstod i slutet av 1700-talet i samband med framväxten av det moderna samhället. Det nya 
med ’den romantiska kärleken’ var att den ville sammanbinda kärlek och fysisk attraktion inom 
ramen för äktenskapet. Tidigare föreställningar om kärlek som ’passionerad kärlek’ eller 
’amour passion’ framstod snarast som varandes i konflikt med både äktenskapet och andra 
samhällsnormer - sådan kärlek överväldigar jaget, får honom/henne att bortse från vardagliga 
skyldigheter och kan jämföras med en sjukdom.  Äktenskap å andra sidan, upprättades oftast av 
ekonomiska skäl och hade mycket lite med erotik att göra. 76 
 
Den romantiska kärleken kom dessutom att bli individualiserade och identitetsskapande. Den 
bygger på frivillighet och handlar om att hitta en särskild och passande person att dela sitt liv 
med. Giddens menar att den romantiska kärleken förde in uppfattningen om individens liv som 
en berättelse och uppmärksammar det faktum att dess uppkomst sammanföll i tid med 
uppkomsten av romanen. Likheten låg i den nyss upptäckta narrativa formen.77 
 
Romantisk kärlek förknippas ofta med den idealisering av den andra som den enda rätta. Detta 
ingår enligt Giddens som en del i det romantiska kärlekskomplexet, men själv vill han betona 
de kommunikativa aspekterna och möjligheterna till gemenskap: ”Den andra parten uppfyller, 
genom att vara den han/hon är, en brist som den andra parten inte ens nödvändigtvis är 
medveten om – tills kärleksrelationen inletts. Och denna brist har direkt med jag- identiteten att 
göra: i viss mening har den trasiga individen blivit hel.”78  
 
Det utbredda antagandet om att romantisk kärlek var en komplott från männens sida för att 
kunna kontrollera och befästa sin makt över kvinnor, värjer sig Giddens mot. Enligt honom 
innehåller det romantiska kärlekskomplexet - också ur ett genusperspektiv betraktat - många 
subversiva drag. Bland annat leder det till att kvinnor reflekterar över hur de bör utforma 
kärleksrelationer för att uppnå största möjliga lycka. Genom att konsumera romantiska romaner 

                                                 
74 Giddens, Anthony 2001, s. 88. 
75 Ibid., s. 103ff. 
76 Ibid., s. 41ff. 
77 Holmqvist, Ingrid 2005, s. 422f. 
78 Giddens, Anthony 2001, s. 47. 
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och berättelser, har kvinnor lärt sig att reflektera över frågor som rör kärlek, relationer och 
sexualitet.79 
 
De subversiva dragen i det romantiska kärlekskomplext - möjligheterna till frihet och 
personlighetsutvecklig - har emellertid motverkats av andra föreställningar som också ingår i 
dess idévärld. Det handlar framförallt om de ideologiska föreställningar som allt sedan 1700-
talets slut har knutits till äktenskapet och kopplingen mellan kärlek, äktenskap och moderskap.  
Med åtskiljandet av arbetsplatsen och hemmet som två skilda sfärer, blev omsorgen om 
kärleken främst en uppgift för kvinnor, och den förlorade därmed sin ömsesidighet.80 Giddens 
visar att : ”Föreställningar om den romantiska kärleken blev tydligt knutna till kvinnors 
underordnade ställning i hemmet och hennes relativa avskildhet från världen utanför.”81 och att 
”Män hanterade spänningen mellan den romantiska kärleken och den passionerade kärleken 
genom att hålla hemmiljöns bekvämlighet skild från älskarinnans eller horans sexualitet.”82 
Som jag förstår det menar han att män i stor utsträckning fortsatte att skilja mellan äktenskaplig 
kärlek och ’amour passion’, även efter ’den romantiska kärlekens’ intåg. 
 
Till att hålla de subversiva dragen i ’den romantiska kärleken’ i schack, medverkade också 
föreställningen om att den sanna kärleken, när man väl funnit den, varar för evigt.83 ’Den 
romantiska kärleken’ bygger enligt Giddens på ’projektiv identifikation’, betingad av ’amour 
passion’, som det medel varmed blivande partners blir attraherade av varandra. Detta innebär 
att den andras egenskaper är ”kända” i någon slags intuitiv mening.84 Som jag förstår det menar 
Giddens att det romantiska kärlekskomplexet döljer det faktum att kärleksrelationer kräver 
öppen kommunikation och att de inte är förutsättningslösa. 
 
I och med att kvinnor har blivit alltmer sexuellt, ekonomiskt och socialt oberoende anser 
Giddens att ’den romantiska kärleken’ håller på att brytas ner. Tillsammans med uppkomsten 
av en ’plastisk sexualitet’85 leder detta till att de subversiva krafterna i ’den romantiska 
kärleken’ lösgörs och skapar en möjlighet för ett jämlikt förhållande mellan könen. Konkret 
manifesteras dessa förändringar i ’den rena relationen.’ 
 

3.2.3 Plastisk sexualitet 
 
’Den rena relationens’ uppkomst parallelliseras med framväxten av en ’plastisk sexualitet’, 
d.v.s. en sexualitet frånskild fortplantningens behov. Ursprunget till denna slags sexualitet kan, 
liksom ’den romantiska kärleken’, härledas till det sena 1700-talet.  Trycket att bilda stora 
familjer kom då att ersättas med försök att minska familjernas storlek. Införandet av 
preventivmedlet - på samma gång en förutsättning och en konsekvens av familjestorlekens 
minskning - blev början till en radikal förändring av individernas privatliv. För kvinnornas del 
kunde sexualiteten för första gången nu separeras från stundligen återkommande graviditeter 
och födslar. Den, d.v.s. sexualiteten, började anta karaktären av någonting ”formbart”. Idag, när 
befruktning både kan utföras och förhindrats artificiellt, har sexualiteten, enligt Giddens, 
slutligen blivit helt fristående. ’Den plastiska sexualiteten’ kan, menar han ”formas som vilket 

                                                 
79 Giddens, Anthony 2001., s. 46. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Ibid.  
83 Ibid., s. 60f. 
84 Ibid., s. 60. 
85 Se avsnitt 3.2.3 nedan. 
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annat personlighetsdrag som helst, och kan följaktligen betraktas som en integrerad del av 
personligheten”.86  
 
Uppkomsten av ’den plastiska sexualiteten’ är således en förutsättning för de senaste 
decenniernas sexuella revolution.87 Kvinnors ökade möjligheter till ett aktivt sexualliv, samt 
samhällets ökade acceptans för homosexuellt beteende är enligt Giddens exempel på uttryck för 
’den plastiska sexualiteten’. När sexualiteten nu har blivit en integrerad del av sociala relationer 
snarare än naturgiven och förutbestämd, är inte heterosexualiteten den standard enligt vilket allt 
annat bedöms. Giddens menar att det bara är en tidsfråga innan vi når det stadium där 
heterosexualiteten bara ses som en smakriktning bland andra.88 Sammanfattningsvis innebär 
’plastisk sexualitet’ att sexualiteten befriats från reproduktionens behov, vilket medför att den 
inte betraktas som på förhand given samt en större acceptans för olika typer av sexualitet. 
 

3.3 Hur jag ser på och använder mig av teorin 

Som framgått tidigare är min intention inte att förklara min empiri med hjälp av teorin, utan 
snarare att undersöka i vilken omfattning teorin går att applicera på empirin. Huruvida de 
viktigaste beståndsdelarna i Giddens teori, vilka sammanfattas och definieras i min 
analysmodell ”kärleksträdet” i avsnitt  4.1.1.1 nedan, också finns representerade i 
kärleksskildringarna i Mossvikenfruar: Chansen, ser jag således som en öppen fråga och är det 
jag undersöker i litteraturanalysen. Det sätt på vilket jag använder mig av Giddens teorier i min 
uppsats tangerar därmed Holmqvists, och det ”möte” hon arrangerar mellan Giddens och 
författaren Inger Edelfeldt i sin analys.89 Holmqvists konstaterande att Edelfelds romaner är 
intressanta att utforska i relation till Giddens teori eftersom båda förhåller sig till en senmodern 
kontext omfattar av samma skäl de romaner som ingår i chick lit-genren. Utforskandet av 
Mossvikenfruar: Chansen gentemot Giddens teori får – liksom i Holmqvists analys– till 
konsekvens att ett kvinnligt perspektiv ställs mot ett manligt, vilket kan generera intressanta 
resultat. Som Holmqvist påpekar är detta inte minst beträffande Giddens positiva syn på 
kvinnors betydelse för det senmoderna kärleksprojektet.90 

4 Metod 
 
Nedan presenteras uppsatsens metodologiska utgångspunkter, den valda analysmetoden och det 
analytiska redskap som används i litteraturanalysen. I syfte att förtydliga vad det är som 
undersöks beskrivs arbetsprocessen för romananalysen avslutningsvis i avsnittet. 
 

4.1 Tematisk analys 
 
Då syftet med föreliggande uppsats är att undersöka kärlekstemat i Mossvikenfruar: Chansen, 
kan den klassas som en tematisk studie. Som Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson visar 
i Epikanalys: En introduktion 91, introducerades begreppet tema som litteraturvetenskaplig term 

                                                 
86 Giddens, Anthony 2001, s. 10 samt passim. 
87 Ibid., s. 32. 
88 Ibid., s. 37. 
89 Se s. 12f. 
90 Holmqvist, Ingrid 2005, s. 419. 
91 Holmberg, Claes- Göran & Ohlsson, Anders 1999. 
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först under 1900-talet.  Det ersatte då äldre beteckningar som moral och idé, vilka kommit att 
betraktas som alltför inriktade på författarens liv och personlighet. De besläktade termerna myt 
och motiv används av vissa forskare som synonymt med tema, vilket har komplicerat 
användandet av begreppet. När de olika begreppen skiljs åt är det utifrån förklaringen att 
motiven är av mindre betydelse för verkets helhet, att dessa snarare är subteman.92 
 
En kritik som riktats mot den tematiska metoden, är att den inte erbjuder några entydiga svar på 
hur man bestämmer ett verks tematik.  Därför riskerar temat att bli någonting som läsaren själv 
tillfogar romanen, något som påtvingats den utifrån. Risken att hemfalla åt subjektiv 
godtycklighet är med andra ord överhängande.93 
 
I syfte att motverka sådana tendenser har ett flertal forskare under de senaste åren lämnat 
bidrag till temastudiets metodiska utveckling. En av dem som tagit sig an uppgiften att höja 
metodens reliabilitet är litteraturforskaren Shlomit Rimmon-Kenan.  I essän ”What is Theme 
and How Do We Get At It”94 diskuterar  Rimmon-Kenan vad ett tema är och hur man avgör ett 
verks centrala tematik. 
 
Rimmon-Kenan definierar temat som en konceptuell konstruktion (a conceptual construct), 
sammansatt av diskontinuerliga element i en text. Även om han eller hon inte nödvändigtvis är 
medveten om det, har textens läsare till uppgift att genom tre interrelaterade aktiviteter: ”föra 
samman”(linking), ”gruppera” (generalizising) och ”benämna” (label) sätta samman de olika 
elementen. Utifrån principen om likhet och skillnad förs elementen till att börja med samman i 
preliminära grupper. Därefter förs de definierade grupperna samman med varandra, vilket 
antingen resulterar i uppkomsten av ett mer generellt tema eller att de olika grupperna kan 
relateras till en större kontext. Temat är det element som återfinns på den högsta nivån, det står 
så att säga på toppen av en trädliknande struktur.95 
 
För att åskådliggöra denna procedur undersöker Rimmon-Kenan tematiken i Gustave Flauberts 
roman Hjärtats fostran (L'éducation sentimentale). Romanen handlar om Frédéric, som är 
förälskad i Madame Arnoux. När Herr Arnoux presenterar Frédéric för sin fru som Rosanettes 
älskare, blir han förvissad om att han har förlorat alla sina chanser hos henne. När han senare 
skymtar Madame Arnoux genom fönstret på en droska övertygas han på nytt om att han på 
grund av en lättviktig och trivial kärleksaffär, har gått miste om något betydelsefullt. När 
Frédéric och Madame Arnoux senare stöter ihop på gatan, kan han bara komma på banala saker 
att säga till henne. Det är nu, enligt Rimmon-Kenan, sannolikt att läsaren för samman dessa och 
liknande händelser och grupperar dem under ”bortkastade tillfällen”(missed opportonities) eller 
liknande benämningar.  I romanen begränsas inte benämningen till denna enskilda 
kärleksrelation, utan utgör ett överordnat tema som för samman såväl Frédérics relation med 
Madame Arnoux som hans relationer med andra kvinnor och människor i allmänhet.96 

4.1.1.1 Kärleksträdet 
 
För att den bättre ska svara mot uppsatsens syfte och frågeställningar har jag använt mig av en 
egenhändigt modifierad version av Rimmon-Kenans metod. I stället för att som Rimmon-
Kenan börja i den litterära texten och dess olika element, byggde jag utifrån min teori upp ett 
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tematiskt träd. ’Kärlek’ utgör här det centrala temat – trädets topp – och de viktigaste 
beståndsdelarna i Giddens teori om hur kärleken förändrats under senmoderniteten utgör 
underordnade teman. Detta ”kärleksträd” kan sammanfattas och beskrivas i figur 1 nedan: 
 

 
 
 
 
Figur 1. Kärleksträdet  
 
 
Tanken med detta förfaringssätt är att jag när jag genomför litteraturanalysen ska kunna 
använda mig av kärleksträdet som analytiskt verktyg, och därmed kunna avgöra om 
gestaltningen av kärlek i romanen överensstämmer med eller skiljer sig från Giddens teori om 
kärlek och senmodernitet. 

4.1.1.2 Definitioner av begrepp och analysfrågor 
 
De underordnade grupperna i kärleksträdet representerar, som tidigare nämnts, de viktigaste 
beståndsdelarna97 i Giddens teori om hur kärleken förändrats under senmoderniteten. Nedan 
förklarar jag vad jag menar med de olika begreppen, hur de hör samman med Giddens teori 
samt vilka kriterier jag använder mig av när jag bedömer huruvida romanens kärleksrelationer 
också karaktäriseras av dessa drag eller inte. 
 
1. Autonomi. ’Den rena relationen’ etableras för sin egen skull, på grundval av vad var och en 
kan få ut av ett varaktigt förhållande med den andra och vidmakthålls bara i den mån relationen 
av båda parter anses ge så mycket tillfredsställelse att de vill bibehålla den. Detta drag hos ’den 
rena relationen’ kallar jag för ’autonomi’. För att ta reda på om ’autonomi’ också är ett 
utmärkande drag i romanen kärleksrelationer ställer jag följande frågor: 

 
–  I vilket syfte inleds kärleksrelationer? 

 
–  I vilket syfte upprätthålls kärleksrelationer? 
 
                                                 
97 D.v.s enligt min uppfattning 
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För att besvara dessa frågor har jag letat efter de orsaker som anges till att relationer upprättas 
och vidmakthålls. 

 
2. Sammanflödande kärlek.  Enligt Giddens bärs ’den rena relationen’ upp av en ny typ av 
kärlek som han kallar ’sammanflödande kärlek’ och som karaktäriseras av en förmåga att 
öppna sig själv, avslöja behov och intressen samt visa sin sårbarhet inför den andra. Till 
skillnad från ’den romantiska kärleken’, kräver ’den sammanflödande kärleken’ ett jämlikt 
känslomässigt utbyte och att omsorgen om kärleken delas lika mellan parterna. De frågor som 
jag ställer för att ta reda på om romanens kärleksrelationer bärs upp av ’sammanflödande 
kärlek’ lyder: 
 
–  Hur är utbytet av känslor fördelat mellan parterna i relationen? 

 
Med känslor menar jag dels de sätt som de visar att de tycker om varandra på, dels något mer 
praktiskt som kan betecknas som ”omsorg” eller ”omhändertagande”. 
 
–  I vilken utsträckning och på vilket sätt visar parterna i relationen sina behov och intressen för 
varandra? 

 
–  Hur beskrivs kommunikationen mellan parterna i relationen? 
 
3. Sexualitet. Giddens menar att ’den rena relationen’ parallelliseras av uppkomsten av en 
’plastisk sexualitet’, det vill säga en sexualitet avskiljd från reproduktionens krav. Detta medför 
en större acceptans för olika sexuella beteenden. Kvinnors större möjligheter till sexuell 
aktivitet, samt samhällets större acceptans för homosexuellt beteende är exempel på uttryck för 
’den plastiska sexualiteten’. 
 
’Den sammanflödande kärleken’ placerar för första gången ’den erotiska konsten” i centrum av 
den äktenskapliga relationen och gör uppnåendet av ömsesidig sexuell njutning till en 
nyckelfaktor för huruvida förhållandet vidmakthålls eller upplöses. För att ta reda på att ta reda 
på om ’Den plastiska sexualiteten’ och ’Den erotiska konsten’ också kännetecknar romanens 
sexualitetsskildringar ställer jag följande fråga: 

 
–  Hur beskrivs och gestaltas sexuell kärlek inom och utanför parrelationer? 
 

4.2 Genomförande 
 
I genomförandet av litteraturanalysen tog jag fasta på några av de principer som beskrivs av 
Claes- Göran Holmberg och Anders Ohlsson i boken Epikanalys. Författarna understryker 
exempelvis vikten av att – oavsett utgångspunkter – ha verkets helhet i åtanke i analysarbetet. 
Trots att jag här fokuserar en viss aspekt av romanen, d.v.s. kärlekstemat, har jag således hela 
tiden strävat efter att se romanens kärleksskildringar som en del av en större enhet. 
Analysarbetet inleddes därför med en ganska förutsättningslös läsning av romanen, där jag 
försökte vara så öppen som möjligt för de associationer och tankar som uppväcktes. I nästa och 
följande läsningar gjordes en insnävning av perspektivet, mot ett fokus på kärlekstemat. Detta 
innebar i praktiken att de ord, meningar eller längre stycken som svarar mot de olika 
kategorierna i kärleksträdet samt mot de av mig utformade analysfrågorna i avsnitt 4.1.1.2 
plockades ut och kategoriserades. I ett sista steg har romanens likhet med eller skillnad mot 
Giddens teori beträffande de olika temana särskilt uppmärksammats och resonerats kring. 
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Under en rubrik vardera i kapitel 6 – resultat- och analysdelen – redovisas resultatet av denna 
process. 
 
Det faktum att det är jag som har genomfört föreliggande analys har givetvis betydelse för dess 
resultat. Som läsare av litterära texter är jag bärare av förförståelse eller fördomar, varför jag 
också är en komponent i tolkningen av texten.98 För att undersökningen, i den mån det går, 
ändå ska bli saklig och tillförlitlig har jag strävat efter att synliggöra min egen förförståelse 
samt att argumentera för de tolkningar som görs. Exempelvis kommer utdrag ur romanen i 
form av citat att vävas in i avsnittet, i syfte att konkretisera och motivera analysen. 

5 Presentation av verk och författare 
 
Nedan presenteras det skönlitterära verk tillika exempel på chick lit genren  
som analyseras i uppsatsen: Mossvikenfruar: Chansen av Emma Hamberg. Avsnittet inleds 
med en författarpresentation och följs av en kortfattad redogörelse av romanens intrig.99 

5.1 Om författaren Emma Hamberg 

Emma Hamberg är född 1971 och uppvuxen i Vänersborg. Hon har varit programledare i P3, 
reporter på Elbyl i SVT, chefredaktör för tidningen Vecko-Revyn, krönikör på Expressen och 
tecknat den populära serien Singel i stan. År 2002 gav hon ut Kärlek och 6, en illustrerad 
faktabok för ungdomar som - liksom titeln anger - handlar om kärlek och sex. Den skönlitterära 
debuten kom 2003 med ungdomsromanen Linas kvällsbok. Uppföljaren Linas kvällsbok 2: Två 
killar och ett hjärta gavs ut 2006. Linas kvällsbok har även filmatiserats, filmen med samma 
titel hade premiär i februari 2007. Hambergs påtagliga engagemang för just ungdomar har gjort 
henne känd som ”fjortisarnas eviga beskyddare”.100 Mossvikenfruar: Chansen, som jag 
analyserar i denna uppsats, från 2005 är hennes första roman för vuxna. Boken har fått mycket 
uppmärksamhet i pressen och blivit en enorm försäljningssuccé. Vuxenroman nummer två, 
Brunstkalendern, kommer att ges ut under 2007.101   

 

5.2 Om Mossvikenfruar: Chansen 
 
Mossvikenfruar: Chansen är skriven av Emma Hamberg och utgiven 2005 på Albert Bonniers 
förlag. Liksom i annan chick lit är ’kärlek’ och ’ den egna utvecklingen’ två centrala teman i 
romanen. Den anknyter emellertid även till andra typer av romantiklitteratur. Titeln 
Mossvikenfruar: Chansen anspelar till exempel på Jackie Collins bästsäljare 
Hollywoodfruar.102 Romanen är uppbyggd i tre huvuddelar vars viktigaste händelser återges 
nedan.  
 

                                                 
98 Palm, Anders 1998, s.160. 
99 Det vill säga: berättelsens mönster. För en utförligare definition se Holmberg, Claes-Göran och Ohlsson, Anders 
1999, s. 30ff. 
100 Albert Bonniers förlag 2007. Författarpresentation: Emma Hamberg 
http://www.albertbonniersforlag.se/200/201.asp?AuthorId=5424 [Hämtad 2007-04-08] 
101 Ibid. 
102 Collins, Jackie 1985. 
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Romanens händelseförlopp tar sin början i Mossviken, en liten ort i Västergötland. Här bor 
Anki, som är huvudperson och jag-berättare. Hon är 29 år och gift med Peter. De har just flyttat 
till ett nytt hus som bara ligger några hundra meter från Ankis barndomshem. Anki och Peter 
har varit ett par sedan högstadiet. Hon arbetar halvtid på Lindex och han är säljare på 
elektronikfirma. De har inga barn, men de försöker skaffa.  
 
Ankis förhållandevis lugna, lite småtråkiga tillvaro rubbas när hon får veta att Peter varit 
otrogen mot henne. Tillsammans med väninnan och grannfrun Linda, vars make också har varit 
otrogen, lämnar hon Mossviken och ger sig av till Stockholm. 
 
Väl där upptäcker hon att hon är gravid, men i ljuset av makens otrohet framstår tanken på att 
skaffa barn med honom inte längre lika tilltalande.  Det faktum att hon träffar en ny man, John, 
och inleder en relation med honom trots att hon inte är kär, medför ytterligare komplikationer. 
Samtidigt börjar bilder av Steve, en lastbilschaufför som Anki liftat hem med i samband med 
upptäckten av Peters otrohet, dyka upp för hennes inre.  
 
Romanens vändpunkt och klimax inträffar när Anki flyttar in hos John i hans lägenhet på 
Östermalm och upptäcker sin gamla skivsamling och tillföljd av detta ”sig själv”. Hon inser då 
att hon måste följa sitt hjärta och bryta upp från relationen med John.  
 
När hon efter denna händelse möter Steve på nytt, inser de två sina känslor för varandra. Anki 
följer med Steve till Holland och cirkus Zimba, där han arbetar som chaufför och lastare. Hon 
föder sitt barn i lastbilen, vid en tysk landsväg och Steve hjälper till vid förlossningen. I en 
avslutande epilog lever Anki cirkusliv tillsammans med Steve och tre barn. 

6 Resultat och Analys 
 
I detta avsnitt presenteras analysen av kärlekstemat i Mossvikenfruar: Chansen, som i det 
följande förkortas MfC. I stället för att skilja dessa delar åt, kommer resultat, analys och 
tolkningar att vävas samman och presenteras som en sammanhängande textmassa. 
 
Avsnittet är indelat efter de teman som beskrevs i föregående kapitel: ’autonomi’, 
’sammanflödande kärlek’ samt ’sexualitet’. I de två förstnämnda temana utgår jag från de tre 
olika kärleksrelationer som framträder i romanen. Beträffande det tredje temat, ”sexualitet” 
analyseras det mer generellt, och jag har således frångått den struktur som används i avsnittet i 
övrigt. Anledningen till detta är att sexuell kärlek – i Giddens teori såväl som i romanen – inte 
nödvändigtvis utövas inom ramen för en etablerad kärleksrelation. 
 
Varje tema kommer att inledas med ett kortfattat utdrag från Giddens teori. Det är utifrån en 
bedömning av att detta gör analysen mer lättöverskådlig som detta förfaringssätt har valts, 
trots att det kommer att medföra vissa upprepningar från föregående avsnitt. 
 
På grund av att antalet referenser här är så många, används i detta avsnitt Harvardsystemet, det 
vill säga att hänvisningarna ges inom parantes direkt i löptexten. 

6.1 Autonomi 
 
Ett av ’den rena relationens’ utmärkande drag är, enligt Giddens, att den bara är inriktad på sig 
själv. Den etableras för att de individer som ingår i den vill lära känna varandra, och inte på 
grund av t.ex. ekonomiska eller sociala skäl. Den vidmakthålls bara i den mån relationen av 
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båda parter anses ge så mycket tillfredsställelse att de vill bibehålla den och så länge den 
kännetecknas av ömsesidighet. ’Den rena relationen’ är således ett resultat av ett fritt val för 
ömsesidigt självförverkligande. 
 

6.1.1 Relationen mellan Anki och Peter 
 
Att Anki själv såg inrättandet av relationen med Peter som önskvärd framgår med all tydlighet. 
Sin tidiga förälskelse i Peter enligt följande: 
 

Och jag minns fortfarande hur jag fick kämpa för honom. Han var inget lätt kap. 
Eftersom han verkligen var ett kap (är ?). Han kunde fått vem som helst. Eller 
nästan i alla fall. Men det blev jag. Jag hade varit extremt förälskad i honom på 
avstånd först. Sådär förälskad att det faktiskt är jobbigt. Sådär att man lider. Och 
gråter. Och drömmer. Och inte vill vara med om man inte får just honom. Han var 
så snygg. Och skrattade på ett alldeles eget sätt, så brett och högt. Han var populär 
också. En inte helt oviktig del i min förälskelse. I åttan började mitt lidande. I 
nian slutade det. Lidandet blev till fullkomlig lycka. Vi blev ihop. 
(MfC s. 31f.) 

 
Denna beskrivning har, som jag ser det, tydliga likheter med såväl den romantiska kärlekens 
förälskelse som med den ’passionerade kärleken’/’amour passion’. Att Anki beskriver 
inrättandet av relationen med Peter som en ”kamp” och som något hon arbetade hårt för att 
uppnå, tolkar jag som ett uttryck för att det, från hennes sida, var ett fritt val, som syftade till 
självförverkligande. Detta trots att själva förälskelsen knappast framstår som självvald, utan 
snarare som något som, likt en sjukdom, drabbade henne och förorsakade lidande och smärta. 
Det Giddens kallar ’projektiv identifikation’ kan, enligt min mening, också skönjas i 
berättelsen – eftersom Anki säger att hon hade varit förälskad på avstånd kan hon inte ha känt 
till Peters karaktärsegenskaper annat än i intuitiv bemärkelse. 
 
Även om Anki och Peters relation – liksom ’den rena relationen’ - tycks ha inrättats ”för sin 
egen skull”, och till exempel inte av ekonomiska eller sociala skäl, är det tydligt att den inte 
fortsättningsvis underkastats samma reflexiva uppmärksamhet som kännetecknar denna typ av 
relation. Detta framgår exempelvis i följande stycke: 

 
”Vadå! Du skämtar, har du aldrig tänkt tanken ens?” 
 
”På att lämna Peter? Näe. Vi har ju alltid haft det rätt bra och…” 
 
”Jamen, kanske inte lämna sådär på riktigt. Mer… jag menar, jag älskar ju Mats 
och det, men ibland kan jag sitta på Hemnet och kolla på små lägenheter. I typ 
Göteborg eller Stockholm.” 
 
 ”Stockholm? Varför det?” 

 
”Jamen, kom igen! Det är ju väldens storstad! Hur som helst. Jag kollar på 
små lägenheter mitt inne i Stockholm. Det finns en del där som heter Söder. Du 
vet. Där Lillan bor numera? Där är det i alla fall väldigt mysigt och bohemiskt. 
Man får liksom vara som man vill. Och då tänker jag…att om vi skilde oss och 
sålde huset och jag fick min del så skulle det räcka. Jag skulle kunna köpa en etta 
inne i Stockholm och slippa topplån och då bli det ju inte så dyrt. Och så tänker 
jag på hur jag skulle inreda om bara JAG fick bestämma! Fräscht, men ändå lite 
sådär orientaliskt. Herregud, Mats HATAR rökelse. Han tror att det luktar hasch 
varje gång. Fan, måste det stinka hasch när vi käkar, typ. Tänk dig själv, att ha ett 
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eget badrum med doftljus och en liten CD med mjuk musik och liksom bestämma 
över sig själv. Har du aldrig tänkt så? Ha, jag kanske är sjuk i huvudet eller nåt?” 
 
”Nej men…men jag har ju Peter och…det har ju alltid varit vi. Nej, jag kan inte 
se mig utan honom liksom. Jag vet inte vad jag skulle ha i badrummet om han inte 
fanns. Lite renare kanske men ändå…” 
(MfC s. 29f.) 

 
Att Ankis svar på Lindas fråga om hon någon gång funderat på att bryta upp från sin relation 
blir nekande, skulle förvisso kunna tolkas som ett uttryck för att den tillfredsställer henne, och 
att hon således väljer den. Men motiveringen till detta svar, att hon inte kan se sig själv utan 
Peter och att hon inte vet vad hon skulle ha i sitt badrum om inte han fanns, talar emot en 
sådan tolkning. Det Anki uttrycker här är, enligt min tolkning, att den egna identiteten har 
smält samman med Peters, vilket enligt Giddens är ett kännetecken för en ’beroende relation’. 
I följande stycke, där Anki – sedan hon brutit upp från den – reflekterar över sin relation, 
bekräftas denna tolkning: 
 

Ibland, när vi fortfarande var tillsammans, kunde jag fundera på hur det skulle 
kännas om det tog slut mellan oss. Inte för att jag ville det, inte för att jag trodde 
det, mer bara för att prova tanken. Och jag var helt övertygad om att jag inte 
skulle överleva. Att jag skulle dö, om inte fysiskt så i alla fall psykiskt. För Peter 
har ju alltid varit mitt allt. Han har varit solen och jag har varit nån liten Neptunus 
eller Pluto som kretsat kring honom. Och hur skulle Pluto reagera om solen bara 
drog iväg. Pluto skulle vittra bort, eller slungas ut i universum för att aldrig hitta 
hem igen. 
(MfC s. 224f.) 

 
Det faktum att Anki låtit sin egen identitet absorberas av Peters framgår här med tydlighet, 
liksom den betydelse relationen har haft för hennes möjlighet att uppleva trygghet och 
meningsfullhet i livet. 
 
Även om relationen mellan Anki och Peter, liksom ’den rena relationen’, är inriktad på ”sig 
själv” och inte på yttre faktorer som ekonomi eller barnafödande, upprätthålls den alltså 
snarare av tvångsmässighet än för att parterna aktivt väljer den framför andra möjliga sätt att 
leva.’Autonomi’ kan således inte sägas vara en karaktäristiskt drag i denna relation. 
 

6.1.2 Relationen mellan Anki och John 
 
Relationen mellan Anki och John börjar som en ensidigt sexuell förbindelse. Anki har känt 
”sexuell lust” , något som hon själv formulerar som: 
 

att jag liksom går omkring och är…vad ska man säga… småkåt hela tiden. Usch, 
vad vulgärt att säga, men det är så det känns. Som om jag skulle vilja ställa mig 
vid en trästam och bara riva av det där kliet. 
(MfC s. 189) 

 
Den strategi hon väljer för att få sina behov tillfredställda är emellertid en annan än den ovan 
nämnda - hon går på nattklubb och letar upp en man, det vill säga John. Att han förmår att 
tillfredställa Ankis behov framgår med tydlighet när hon sedan berättar sina besök hos honom. 
Hon jämför honom med hjälten i de romantiska veckotidnings-novellerna, och beskriver 
honom som en svensk George Clooney eller Harrisson Ford (MfC s. 209). 
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Fastän Anki uppenbarligen är attraherad av John, är det enbart fråga om fysisk attraktion, om 
’amour passion’. Det faktum att hon bara är sexuellt intresserad, och inte förälskad i John 
uttrycker Anki med förvåning. Sin avsaknad av känslor formulerar hon genom att beskriva sig 
själv som en ”kallhamrad man” (MfC s. 210). Det faktum att en kärleksrelation – till skillnad 
från en ensidigt sexuell relation – mellan Anki och John ändå inrättas och upprätthålls beror, 
enligt min tolkning, dels på att han vill det och dels på att hon inte vet vem hon är och således 
inte vad hon vill. Som ovanstående citat antyder stämmer John överens med hennes bild av 
den ideala mannen. Att hon ändå inte är kär i honom tycks skapa en konflikt i henne, vilket 
framgår i följande stycke: 
 

Andra gången jag var hemma hos John, så tänkte jag på Steve. Den väldoftande 
John låg och sov på mitt bröst. Med sin bruna, seniga rygg. Sitt blonda, men lite 
gråsprängda hår. Den breda sängen av rätt märke sviktade skönt. Lite sval jazz 
från stereon längre bort (har aldrig fattat grejen med jazz, en massa trumpeter som 
ylar och galna sångare). Tända ljus. Knarr i parketten, lite fläkt från det öppna 
fönstret mot den stora, vackra innergården. Och mitt i det där tänker jag på Steve. 
Det där röda skägget. Med flätor i. Och det där skrangliga lilla campingbordet. 
Det fula fjällmotivet på lastbilen. Jeansen som hänger ner, så man anar klyftan 
mellan de vita skinkorna. Väldigt långt bort från stora våningar på Brahegatan. 
Långt bort från Stockholm. Långt bort från Mossviken. Långt bort från allt. Ett 
eget universum. Steves universum. En man som tar upp liftare. Som jobbar på 
cirkus. Som kör frysvaror. Som bor i ett dragit jämtländskt skjul eller ett trångt 
litet truckutrymme. Som har ögon som glittrar mitt bland allt det där röda och lite 
blekfeta. Glittrar som stjärnor. Bländar. Hade mitt liv varit en kärleksnovell i 
Hemmets journal (Vilket det verkligen INTE är) skulle John vara hjälten och 
Steve knäppisen. Den snälle knäppisen som hjälper hjältinnan (moi!) att finna 
kärleken, det vill säga John. 
(MfC s. 220f.) 
 

 
Som citatet antyder är det inte hos John, utan hos lastbilschauffören Steve som Ankis känslor 
egentligen ligger. Men eftersom en relation med honom inte stämmer överens med hennes bild 
av kärlek – tänkt som en romantisk kärleksmyt – förtränger hon sina känslor och vidmakthåller 
istället relationen med John, som bättre stämmer överens med denna bild.  Det som framträder 
här är, enligt min tolkning, svårigheten att skilja på vem man själv är och vad man vill från 
samhällets normer och ideologier.  
 
Den romantiska kärleksmyten är emellertid inte det enda som begränsar Ankis möjligheter till 
självrealisering. Det faktum att hon är kvinna och lågutbildad gör också sitt till. Kön, klass och 
etnicitet är exempel på sociala strukturer som enligt Giddens minskar individens möjligheter 
att fritt välja sitt liv, men för Anki utgör de inga små hinder. Detta framgår exempelvis i 
följande citat, där Anki jämför sin egen situation med Lindas: 

 
250 000 får hon för sin del av huset. Lokalen kostar 195 000, så då har hon 
60 000 kvar till utrustning. Och så ska hon ju sälja sin salong hemma och för den 
får hon väl i alla fall 50 000. Jag har ingenting. Äger ingen del i vårt hus som jag 
kan få 250 000 för. De flesta möbler har Peter köpt, även om vi har bestämt oss 
för dem tillsammans. Han har ju tjänat så mycket mer än jag. Min lilla halvtidslön 
från Lindex har knappt räckt till mat och lite bio. Så om jag flyttar hit gör jag det 
med en helt tom resväska. Behöver knappt åka hem för att hämta hem något, 
skulle väl vara mina lådor med fotoalbum då, och den där tv/tvätt- fåtöljen. 
(MfC s.130) 

 
När Linda avslöjar för Anki att de måste flytta från den gemensamma lägenheten tidigare än 
väntat, blir relationen med John snarast en tillflyktsort. Därför accepterar Anki Johns 
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erbjudande att flytta in hos honom, trots att hon egentligen inte vill bo i Stockholm 
överhuvudtaget, än mindre låta sitt barn växa upp där. Vid ett tillfälle funderar hon till och 
med på om det går att vara barn i Stockholm, på var man leker, kör med lådbilen och vilken 
korvkiosk man hänger vid som ”fjortis” (MfC s. 235). 

 
Det faktum att Anki har vissa betänkligheter gentemot sin nya bostadsort, framgår således med 
all tydlighet. Snarare än fritt vald framför andra alternativ, således, blir relationen med John 
från och med detta tillfälle den enda möjligheten Anki ser. Den blir således inte ett val 
överhuvudtaget. 
 
Fastän Ankis relation med John, liksom ’den rena relationen’, är frikopplad från institutionella 
tvång anser jag inte att den kännetecknas av ’autonomi’. Detta på grund av att den inrättas och 
upprätthålls mot Ankis egen, autentiska vilja. 
 

6.1.3 Relationen mellan Anki och Steve 
 
Relationen mellan Anki och Steve upprättas sedan hon har frigjort sig från de föreställningar 
och normer som begränsat henne och hittat sin egen, sanna identitet. Det tillfälle när detta 
inträffar är romanens vändpunkt, dess klimax. Händelsen består i att Anki, när hon flyttar in 
sina tillhörigheter i Johns lägenhet, återupptäcker sina gamla skivor. Att hon genom denna 
händelse också hittar tillbaka till sig själv framgår med all tydlighet i följande stycke: 
 

Kan jag leva utan mina gamla Alphaville-skivor? Svar ja. Men vill jag ändå på nåt 
konstigt sätt ställa dem bland Johns jazz och klassiska skivor? Svar ja. Han får ta 
mig som jag är! Den här skivbacken är också jag. Jag, jag, jag! [min kursivering] 
Jag är soundtracket till Dirty Dancing, jag är soundtracket till Top Gun, jag är 
även soundtracket till Betty Blue, men inte så mycket. Det var under en period när 
jag ville vara lite speciell. Betty Blue handlade om en fullkomligt sinnessjuk 
kvinna i svart rufsig page. Och på något sätt var det lite finare att gilla filmer om 
sinnessjuka kvinnor, som dessutom pratade franska, än amerikanska 
flygvapenfilmer. Så jag försökte gilla Betty Blue. Försökte gilla det där konstiga 
sountracket med ödesmättade synthlåtar, men jag gillade det mest när andra var 
med. 
 
En Led Zeppelin-skiva har jag visst också. Den köpte jag eftersom Peter gillade 
dem. Och jag gillade ju honom… När Peter kom på besök till mitt lilla rosa 
fjortisrum ställde jag alltid den längst fram i skivbacken. Men enligt Peter var det 
en av deras sämsta skivor. Nåja, det var en av deras i alla fall. Och den täckte 
Dirty Dancing-skivan perfekt.  
 
De här skivorna är ju jag. Dessa skivor ska ICKE slängas. De ska spisas! 
(MfC s. 275f.) 
 

Sedan Anki väl har hittat sig själv inser hon att hon inte vill ha en relation med John. Hon 
upptäcker då valmöjligheten: 
 
”Tänker på det där lilla sunkiga enplansradhuset i Mossviken. Jag vill inte bo där. Men hellre 
där än här. Så konstigt. Men så sant.” (MfC s. 278) Uppbrottet från John beskriver hon som en 
befrielse och i hennes redogörelse för det tillfälle då hon lämnar hans lägenhet – och därmed 
honom – är lättnaden påtaglig (MfC s. 278ff.). 
 
Eftersom relationen mellan Anki och Steve, som tidigare nämnts, inleds efter denna vändpunkt 
är det underförstått att dess inrättande är förenligt med Ankis autentiska vilja. Ankis känslor 
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för Steve har visserligen uppenbarat sig också innan detta tillfälle. Men eftersom en relation 
med honom inte har varit förenlig med Ankis föreställningar om kärlek eller män, är de först 
nu, sedan hon frigjort sig från sådana föreställningar och börjat lyssna på sitt eget hjärtas röst 
som de kan upprätta en relation. Att Anki, sedan hon funnit sig själv, också omvärderat sin syn 
på relationer framgår med tydlighet i följande stycke: 
 

Hans nacke är bred. Det röda håret lockar sig, och även om han flätat sitt hår hårt, 
så rymmer det en massa krusiga hårstrån överallt. Kan inte låta bli, måste smeka 
den där nacken. Bara lite grann. Smeker honom. Snurrar de där förrymda lockarna 
mot mitt forfarande gravidsvullna finger. Skulle vilja ha honom bredvid mig. Så 
känns det. Som jag alltid skulle vilja ha Steve bredvid mig. Inte för att jag skulle 
dö annars. Inte för att livet är värdelöst annars. 
  
Utan för att jag vill det. 
  
För att allt blir lite härligare då. 
(MfC s. 342.) 

 
Även om Anki här uttrycker en önskan om att relationen med Steve ska vara för evigt, antyder 
hon samtidigt att hon bara kommer att upprätthålla relationen så länge den tillfredställer henne. 
Detta eftersom hon anser att hennes liv är värdefullt också utanför relationen. 
Sammanfattningsvis anser jag att relationen mellan Anki och Steve, liksom ’den rena 
relationen’ kännetecknas av ’autonomi’. 
 

6.2 Sammanflödande kärlek 
 
’Den rena relationen’ bygger till stora delar på ett tillstånd som Giddens kallar för 
’sammanflödande kärlek’, det vill säga en förmåga att kunna öppna sig själv för den andra, 
avslöja behov och intressen och visa känslor. ’Den sammanflödande kärleken’ är till skillnad 
från andra kärleksformer inte förutsättningslös, utan bygger på aktivitet. Den motsäger sig 
därför talet om evig kärlek och koncentrationen på en enda person, som är ’den romantiska 
kärlekens’ signum. Ju mer ’den sammanflödande kärleken’ befästs som en verklig möjlighet 
för människor, desto mer förlorar det i betydelse att hitta just en speciell person att dela livet 
med. Fokus hamnar i stället på själva relationen. 
 
’Den sammanflödande kärleken’ kräver enligt Giddens ett jämlikt känslomässigt utbyte och en 
stor grad av maktbalans i relationen. Också i detta skiljer den sig från ’den romantiska 
kärleken’ som han anser är ”synnerligen skev ur maktsynpunkt”(jfr s.16.). 
 

6.2.1 Relationen mellan Anki och Peter 
 
Till skillnad från ’den rena relationen’, kan Anki och Peters relation inte karaktäriseras som 
känslomässigt jämställd. Som ett första exempel på detta citerar jag följande stycke, där Anki 
gör en jämförelse mellan sitt eget liv och mammans: 

 
Mamma dukar, lagar mat, fixar, tänder doftljus och är glad. Pappa ligger i en 
soffa och läser. Och när han reser sig från soffan så brölar han. BRÖÖÖÖÖL. 
 
Höftont. Men måste man bröla varje gång man reser sig upp från valfri ställning? 
Kan man inte bara bita ihop? Män i den generationen kanske måste bröla. 
Eftersom det är pjåskigt att klaga så får man bröla istället, så vet i alla fall folk att 
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man har ont och borde bli ompysslad. Pappa har blivit ompysslad i hela sitt liv, 
skit samma om han har höftont eller inte. Mamma har skött rubbet. Jag vet ju att 
det var värsta upproret på 60-talet, alla kvinnor som krävde jämställdhet och 
pappor som hade på sig plyschbyxor och sockiplast. Men den vinden blåste aldrig 
över Mossviken. I alla fall inte över Tallvägen 17. Där var det bara samma gamla 
vind som blåste fram och tillbaka. Och ligger kvar än. När jag tänker efter blåser 
nog den där gamla vinden över mig också. 
 
Hur ofta diskar Peter, egentligen? Fast han får ju exem av att diska, hans händer 
blir liksom helt röda. Det blir mina också, men jag använder diskhandskar. Då 
funkar det. Är det inte väldigt konstigt, att jag kan diska med diskhandskar men 
inte han? Just såna här grejer kan jag bli mördarvansinnig på. Sist jag blev 
mördarvansinnig köpte Peter en diskmaskin. 
(MfC s. 49) 

 
Ofta, och på en mängd olika sätt, visar Anki kärlek och omsorg.  Till exempel plockar hon upp 
Peters (tomma) godispapper (MfC s. 22f.), lagar hans favoritmat åt honom, (MfC s. 33)och 
frågar hur han mår (MfC s. 48 samt passim). Vid ett tillfälle, när Peter kommit hem efter 
fiskeresan, tycker Anki att han ”verkar så deppig på nåt vis”(MfC s. 41) och gör ett försök att 
muntra upp honom genom att ge honom pedikyr. (Ibid.) 
 
Ytterligare ett exempel på Ankis omsorgsfullhet är det tillfälle då Linda och Anki, efter att ha 
intagit alkoholhaltiga drycker, ringer till Radiokanalen Lugna favoriter och önskar en låt till 
sina män. Till telefonsvararen säger de då att de längtar efter dem, och kallar dem för 
”världens bästa”, innan de ber att få höra Se på mig med Jan Johansen. (MfC s.36f.) 
 
Medan Anki tycks ha hamnat i en traditionellt kvinnlig omsorgsroll, har Peter tagit på sig den 
för män lika traditionella försörjarrollen. Att han främst identifierar sig med sitt arbete finns 
det ett flertal exempel på. Den prestige han sätter i att tjäna pengar framgår till exempel vid ett 
tillfälle då Peter, efter att ha kommit hem från jobbet, beskriver sin dag för Anki: 
 

”Aaahh, gött att vara hemma. Fy fan vad vi har sålt idag. Greger [hans 
arbetskamrat; min anm.] sålde två 45-tummare Flat Screen Surround Megabooze. 
Fatta procenten han får för det! Shit, det var SÅ nära att jag tog den sista kunden. 
Men Greger är ju bara SÅ snabb. Men jag fick i alla fall i väg ett par 28-tummare 
med inbyggd dvd. Helt okej. […]” 
(MfC s. 22) 

 
 Efter att Anki har brutit upp från relationen, beskriver hon Peter på följande sätt: 
 

Han slutade sporta, låg bara hemma i de där förbannade joggingbyxorna och 
käkade Japp. Levde för sitt jävla skitjobb, sälja sälja sälja. Sälja till alla, skit 
samma vem och när, en dvd till en bebis och ett avancerat dataspel till en seg 
pensionär, skit samma. Procent, procent. Ingen lek, bara sälj. 
(MfC s. 157) 

 
Ytterst sporadiskt visar Peter omsorg för Anki. När han väl gör det blir det något extra, som går 
ut över det vardagliga. När han vid ett tillfälle säger till Anki att han vill ha barn med henne, 
beskriver hon detta som det underbaraste hon någonsin hört och som ” den absoluta 
bekräftelsen på kärlek” (MfC s. 18). Den lycka Anki känner när Peter ger henne bekräftelse på 
kärlek implicerar, som jag ser det, att hon i sin vardagsverklighet lider brist på sådan 
bekräftelse.  
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Den skillnad som finns i Anki och Peters sätt att visa omsorg om varandra, påverkar också hur 
de kommunicerar med varandra, och hur de uttrycker sina behov och intressen. Som ett första 
exempel på detta citerar jag följande stycke: 
 

Hus. Det var Peters idé. Radhuset också för den delen. Radhuset ärvde vi ju av 
hans föräldrar. Lite osexigt kanske. Ja, direkt sunkigt (Fast hej, det har jag förstås 
aldrig sagt till Peter!) När Anita och Hans flyttat ut sin dubbelsäng och vi fem 
minuter senare flyttade in vår. Nej, det kändes långt ifrån den där fria och härliga 
euforin man kanske borde drabbas av när man flyttar in i sitt första egna radhus. 
Hela den där radhusgrejen var väldigt oeuforisk. Vi orkade aldrig ens plocka ihop 
Peters gamla pojkrum. Så där stod hans gamla rum med fotbollströjorna och hans 
90-säng med stålrörsram vägg i vägg med vår nya dubbeldux. 
(MfC s. 11f.) 

 
Anki berättar här om när de, på Peters initiativ, flyttade från lägenhet till radhus. Trots att hon 
inte tyckte att det var någon bra idé, och upplevde det faktum att de ärvde huset av Peters 
föräldrar som ”lite osexigt” och ”direkt sunkigt” gick Anki med på att flytta. Att hon inte 
uttryckte sina egna behov i frågan framgår av sammanhanget, när hon säger att hon ”förstås 
aldrig sagt [det] till Peter.” (Ibid.) 
 
Även köpet av det nya huset var en följd av en önskan från Peters sida, vilket framgår av 
citatet nedan: 
 

En dag kom Peter hem med såna där kataloger. Huskataloger. Med fina bilder på 
hus som man kan köpa färdiga. Det är ju praktiskt med färdiga hus. Ofärdiga låter 
väldigt jobbigt. Någonstans har jag alltid drömt om gamla vingliga hus. Såna där 
vindpinade hus vid havet som man bara ser i amerikanska filmer eller Sköna hem. 
Stora träaltaner, fönster med en massa spröjs, knarrande trägolv, kakelungnar. 
Men det är helt klart ofärdiga hus.  

 
”Alltid sättningar i möglet typ”, förklarade Peter.  
(MfC s.12f.) 
 

Trots att hon egentligen vill någonting annat, rättar Anki sig här efter Peters behov och låter 
nöja sig med med det färdiga hus som han helst vill ha. I de ovanstående exemplen uttrycker 
Peter behov som Anki anpassar sig till, trots att hon egentligen tycker annorlunda. Andra 
gånger anpassar sig Anki till vad Peter vill och tycker utan att han behöver uttrycka detta på ett 
explicit sätt. Detta framgår exempelvis av följande samtal mellan Anki och Linda på hennes 
skönhetssalong: 
 

”Anki…har du funderat på det där med massagestav nåt då?”[---] 
 
”Ööööh. Näe, inte direkt.” 
 
”Men varför inte! Ge mig en enda bra anledning att låta bli. Herregud, du och 
Peter borde ju verkligen pigga upp er lite. Tro mig, alla jag känner som har köpt 
massagestavar älskar dem. De blir liksom som en ny familjemedlem!”[---] 
 
”Ärligt alltså. Jag är så…usch, jag vet inte…pryd? Det låter ju helt medeltid, men 
jag är pryd! Var skulle jag gömma en sån där stav?” 
 
”[…] Varför ska du gömma den?” 
 
”Men herregud! Tänk om Peter skulle hitta den! Det skulle ju bli helt fel. Då 
skulle väl han tro att jag tröttnat på honom eller att jag var otrogen eller jag vet  
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inte…att jag…nej, jag vet inte.” 
(MfC s. 15f.) 

 
 

Det är således utifrån en bedömning av Peters behov och intressen, som Anki motiverar 
beslutet att inte skaffa en massagestav. Fast än Anki och Peters åsikter går isär i de ovan 
beskrivna exemplen anpassar hon sig till hans behov genom att överta hans syn på situationen. 
Detta kan, som jag ser det, också betraktas som ett sätt att visa omsorg. Att Peter inte bemöter 
Ankis behov med samma omsorgsfullhet framgår med tydlighet i följande samtal mellan Peter 
och Anki: 
 

”Visste du att hon [Linda; min anm.] ringt in till Lugna favoriter och önskat en låt 
till Mats?” 
 
”Näe.” 
 
”Gulligt tycker jag…” 
 
”Patetiskt. Herregud! Ha, ha, ringa in till de där smöriga töntarna och kleta med 
en massa ååå jag älskar dig Micke, bla bla bla spela  Forever Young med Howard 
Jones.” 
 
”Alphaville…” 
 
”Ja ja, vadå, vill du att jag ska ringa eller?” 
 
”Näe, men…” 

 
”Anki… allvarligt. Vill du att jag ska ringa?” 
 
”Nja… nej, men…” 
 
”Du vill! Ha, ha! Shit, tänk om Greger hörde det, han skulle terra mig i år! Sorry, 
men det går inte. Du kan väl ringa själv, då får du ju höra den låt du vill.” 
 
”Men det handlar ju inte bara om låten. Äsch, det är inget viktigt, ha, ha, jag vet 
inte varför jag snackar om det här.” 
(MfC s. 23) 

 
Anki gör här, som jag ser det, ett försök att uttrycka sitt behov av känslomässig bekräftelse, 
något som hon uppenbarligen lider brist på i sin verklighet. I stället för att sätta sig in i hennes 
situation, utgår Peter i detta samtal enbart från sig själv. Han bemöter hennes behov genom att 
raljera över det, och genom att ifrågasätta rimligheten i hennes begäran. För honom är 
uppenbarligen hans anseende bland andra män, i detta fall arbetskamraten Greger, långt 
viktigare än Ankis välbefinnande. 
 
Det faktum att de inte kommunicerar på ett öppet sätt, får som följd att de inte känner till 
varandras verkliga jag. Trots att Peter varit otrogen mot Anki ett flertal gånger, något som 
halva Mossviken tycks veta om, lever hon till synes lyckligt ovetandes om denna 
omständighet. Det främlingskap som de känner inför varandra uttrycks även på ett mer 
symboliskt plan. Som ett exempel citerar jag följande stycke: 
 

Jag älskar ju Peter förstås, men det är lite lustigt att han alltid har kostym. Nu har 
han sin fiskekostym. Då ser han ut som en fiskare […] På jobbet har han sin 
säljarkostym, då syns det med all tydlighet att han är just en säljare, 
hemmakostymen består av joggingbyxor och t-shirt, festkostymen är komplett med 
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finskjorta, lagom snygga jeans, skärp och några snygga skor från Vagabond. När 
han har sin husägarkostym klipper han gräset i valfri reklamtröja och såna där 
blanka träningsbyxor i svart med vita revärer, alltid solglasögon också. Det är nog 
därför jag gillar honom som bäst när han är naken och nyälskad. Då är alla 
kostymerna borta. Då är han bara Peter.  
(MfC s. 26) 

 
Ankis framställning av Peters klädval i ovanstående stycke, läser jag således som ett uttryck 
för den brist på närhet och intimitet som karaktäriserar deras relation. 
 
Anki och Peters relation karaktäriseras sammanfattningsvis inte, som jag ser det, av den 
ömsesidighet som finns i ’den rena relationen’. Inte bara är det antal behov som uttrycks från 
respektive part ojämnt till sitt antal, de bemöts också på olika sätt av den andra personen. 
Medan Anki vid ett flertal tillfällen undertrycker sina egna behov genom att anpassa dem till 
Peters, hanterar Peter Ankis behov och önskemål antingen genom att avvisa och raljera över 
dem eller också genom att omformulera dem så att de bättre överensstämmer med de egna 
behoven. Jag tolkar detta som att det är Peter som dikterar villkoren för relationen. Att de inte 
engagerar sig i relationen på samma sätt framgår med all tydlighet. Den generösa omsorg Anki 
visar Peter visar att han, liksom relationen, är viktig för henne.  Peter, å andra sidan, verkar 
sätta kärleksrelationen med Anki ganska långt ner på prioriteringslistan. För honom kommer 
arbete och pengar i första rummet, och Ankis kärlek tar han mer eller mindre för given. 

6.2.2 Relationen mellan Anki och John  
 
Inte heller relationen mellan John och Anki karaktäriseras av känslomässig jämlikhet. Till 
skillnad från Peter visar John visserligen ofta sina känslor för och sin uppskattning av Anki. 
Han ger henne mycket uppmärksamhet och är bra på att visa omsorg. Dessa egenskaper hos 
John framgår redan i ett mycket tidigt skede i deras relation. När de, efter sitt första möte på 
nattklubben Riche, vaknar upp i hans lägenhet insisterar han till exempel på att få bjuda henne 
på frukost: ”Steka lite ägg och sånt, Pressa juice. Pyssla om dig lite…”(MfC s. 146). Lite 
senare, när de talas vid i telefon ber han att få träffa henne igen och frågar henne vad hon 
föredrar: Att han kommer hem till henne och städar, eller att han bjuder henne på middag 
hemma hos sig. (MfC s. 207) Han ger henne ofta komplimanger, vid ett tillfälle skickar han 
henne till exempel ett sms där det står:”God jul och gott nytt år, du fantastiska kvinna. 
Julkyssar från John.”(MfC s. 265) Vid ett annat tillfälle säger han: ” Du är helt…helt  otrolig. 
Vet du om det?” till henne(MfC s. 215). John visar även sin kärlek för Anki genom att ta hand 
om henne och ge henne stöd när hon behöver det. Sådan omsorgsfullhet vittnar följande stycke 
om: 
 

John smeker mitt hår igen. Svalt och fast. Känner mig generad. Naken. Drar upp 
det frasiga, vita täcket. Försöker le. Det ser fånigt och stelt ut. Eld, det bränner 
under ögonlocken. Jag vet att det inte går att hålla tillbaka. Vill inte gråta här. Inte 
nu. Inte med John. Ler stelt igen. John ler inte tillbaka. Bara smeker, smeker mitt 
hår. Klappar min kind. Åh, måste han se så förstående ut.  Måste han vara snäll. 
Klarar inte av snällhet. Inte snäll. 
 
”Stackars Anki…det var inte menat så va? Att bli ensam?” 
 
Nu kommer tårarna. Och de tar med sig alla sina kompisar, de bara forsar ut. 
Tittar i taket, försöker hitta en fläck att stirra på, men det finns inga fläckar. Allt 
är vitt och rent och prydligt. Inga fläckar. Drar upp knäna över magen, kryper 
ihop så som mitt barn måste ligga just nu. I fosterställning. Gråter. Hejdlöst. Johns 
hand på min rygg. Smeker. Klappar. Tröstar. Kan inte sluta. Kommer att gråta i 
evighet. 



 35 

 
Gråter när vi äter Marengo. Marengon blir salt och vattnig. Tårarna tar inte slut. 
Både Johns och min servett är söndersnuten. 
 
Gråter i duschen. John torkar mig med vita handdukar där det verkligen inte 
snålats in på kvalitén. 
  
Gråter i taxin på väg hem. John fick säga min adress till chauffören, eftersom jag 
inte fick fram ett endaste ord. 
(MfC s. 218) 

 
Johns omhändertagande sätt, liksom Ankis stora fascination inför detta, beskrivs också av 
henne själv. Vid ett tillfälle frågar hon sig hur hon lyckas undvika att vara kär i en man som, 
eftersom han anser att hon behöver järn, steker oxfilé åt henne. ” Med lite skogschampinjoner, 
lök, en skvätt sherry och lite grädde” (MfC s. 256), tillägger hon entusiastisk. Men det faktum 
att Anki – fastän hon inget hellre vill – inte är kär i John, får till följd att hon inte återgäldar 
den kärlek och den omsorg hon får. Efter en tid övergår också fascinationen över hans 
beteende i irritation: ”När vi älskar numera håller han mig så ömt om magen. Så ömt att jag 
nästan blir förbannad.”(MfC s. 256) När John vid ett tillfälle säger att han älskar henne är ”Du 
är också fin.”(MfC s. 253) det enda hon kan svara.  Förundrad över sitt eget beteende frågar 
hon sig emellertid  ”Vad […]  [det är]  för svar till en rik snygg läkare med vacker våning som 
älskar en fet gravid dumpad brud från Mossviken?” (Ibid.). 
 
Det är inte bara utbytet av känslor, utan också av behov och intressen, som sker på ett ensidigt 
sätt. Kommunikationen i relationen karaktäriseras av att John öppnar sig, medan Anki snarare 
döljer sig själv och undanhåller sina intentioner. Eftersom relationen är i sin inledande fas, 
inbegriper de beslut som ska fattas relationens fortsatta existens, snarare än vardagliga 
företeelser. Av den orsaken att Anki inte vet vad hon vill vare sig med relationen eller sitt liv i 
övrigt, kan hon heller inte påverka den i önskad riktning. John, å andra sidan, har uppfattning 
klar för sig: han vill satsa på en långsiktig relation. Detta framgår bland annat i följande 
stycke: 
 

Med sval hand smeker han mig i cirklar över magen. Om jag kopplar bort hjärnan 
så kan jag bara njuta i en sekund. Låtsas att det är vår bebis. Och att jag älskar 
honom. Och att vi ska äta Marengo snart i vårt vackra kök med finska 
hemsnickrade luckor. Svala händer. Riktiga doktorshänder. Aldrig svettiga eller 
darriga . Svala och stadiga. Han tittar på mig. Känner mig osäker. 
 
”Jaha?” 
 
”Jaha vadå?” 
 
”Nu då? Jag kommer ju bara bli större och större. Jag har ju liksom ett barn här 
inne. Stör inte det dig alls?” 
 
”Jag träffar gärna dig ändå. Kanske är jag inte redo att ta hand om ett litet barn, 
den saken har jag redan gått igenom. Men dig träffar jag gärna.” 
(MfC s. 217f.) 

 
Det är således John som driver på relationens utveckling, medan Anki förhåller sig passiv och 
låter det som händer hända. När John ber henne att flytta in hos henne i sin våning på 
Brahegatan accepterar hon, som tidigare nämnts, hans erbjudande. Men snarare än hon låter 
John styra över hennes liv och beslut, är det en mängd influenser och viljor som Anki anpassar 
sig till. Hon låter även sina föräldrar - som anser att hon ska flytta hem till Mossviken - ordna 
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ett radhus åt henne där. Detta faktum, liksom de problem det leder till beskrivs av Anki själv i 
följande stycke: 
 

En vecka, sa jag till John. Jag flyttar in om en vecka. Vet inte om jag ska tacka nej 
till radhuset i Mossviken. Kanske inte…Man vet ju aldrig. Hur saker och ting 
utvecklar sig. Jag har inte berättat för John om radhuset. Det har liksom inte blivit 
av. Ibland är det nästan precis som att jag ska säga det, men näe. Det blir inget. 
Sitter där som en fågelholk och börjar pipa om att skicka aprikosmarmelad i 
stället. Vet inte varför jag har så svårt att få det ur mig. Och nu har det gått så 
långt, så nu kan jag verkligen inte säga något. John är så ärlig och rak hela tiden. 
Och jag är alldeles krokig, målar in mig i nya fina hörn hela tiden. Så medan John 
inte ens vet om att ett radhus med mitt namn på dörren existerar, går mamma 
omkring och är jättelycklig för att jag snart ska flytta hem. Hem till ett radhus i 
just Mossviken. [---]. Mamma tror att jag ska bo på Brahegatan till juni och sedan 
flytta hem. John tror att det är jag, han och bebisen forever. Jag vet inte vad jag 
tror. Jag tror att jag väntar och ser. Is i magen kallas det visst. Ont i magen skulle 
jag vilja säga. 
(MfC s. 268f.) 

 
Ankis benägenhet att låta andra bestämma över hur hon ska leva sitt liv, försätter henne således 
i en besvärlig situation. Beträffande de mer vardagliga besluten, tror Anki inte att hon kommer 
att kunna uttrycka sina egna intressen i en relation med John. I följande stycke beskriver hon 
sin föreställning om deras gemensamma liv: 
 

Jag får 240 kvadratmeter lyxvåning. Men det är på nåder. Även om John aldrig 
skulle gå med på det. Men så är det. Jag kan inte komma insläpande med min 
skivsamling där. Det skulle inte passa med Samantha Fox samlingsalbum bland 
de där doftande liljorna och djupa burspråken. Och Lugna favoriter skulle jag inte 
heller ratta in. John lyssnar på P2, eller eventuellt P1. Han har nog aldrig varit och 
lyssnat efter 99,1 megahertz. Och så är det bara. Det får jag acceptera. Det ingår i 
vårt outtalade avtal. Tror jag. 
(MfC s. 269f.) 

 
Anki inbillar sig således att det är Johns som dikterar villkoren för deras relation. Men när hon 
väl testar sin hypotes i verkligheten, genom att ställa in sina egna skivor bland hans jazz och 
klassiska musik, tycker John bara att det är roligt, och menar att det är bra att hon gör sig 
hemmastadd (MfC s. 276). Ankis slutna uppförande är således inte en följd av att John inte 
respekterar hennes åsikter, snarare beror det på att hon inte lyssnar på sin egen, inre röst. 
 
Sammanfattningsvis kan inte heller relationen mellan Anki och John karaktäriseras av den 
ömsesidighet som finns i ’den rena relationen’. Anki uttrycker inte sina behov och intressen, 
utan anpassar sig till vad John tycker, trots att han uppenbarligen respekterar henne för den 
hon är.  
 
Fastän John ger Anki den omsorg och uppmärksamhet hon saknat i sin tidigare relation, kan 
relationen inte heller i detta avseende betraktas som ömsesidig. Även om hon själv anser att 
det borde vara annorlunda, är Anki inte kär i John, vilket resulterar i att hon inte kan återgälda 
den uppskattning och omsorg som han visar henne. 
 
Dessutom antyds på ett par ställen i romanen att Johns omsorgsfullhet har vissa begränsningar. 
Vid ett tillfälle nämner Anki att han skiljde sig från sin före detta fru för att han jobbade för 
mycket. Och det faktum att han bara får träffa sina barn varannan helg är ingenting han verkar 
sörja över. Kanske är Johns engagemang i Anki och deras relation en chimär, kanske 
prioriterar även han – på längre sikt – arbete och pengar framför kärleks- och 
familjerelationer? 
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6.2.3 Relationen mellan Anki och Steve 
 
Trots att relationen mellan Anki och Steve bara skildras i sitt inledande skede finns det, enligt 
min mening, en rad indikatorer på att den ska förstås som känslomässigt jämställd. Som ett 
exempel kan det faktum att de två har försetts med liknande prioriteringar nämnas. Detta 
framgår med tydlighet i följande samtal: 

 
”Är det kul? Att jobba på cirkus?” 
 
”Kul… vet inte om det är rätt ord. Att jobba där är…det är liksom…jo, det är 
skitkul. Det är hysteriskt roligt. Det är hysteriskt överhuvudtaget. Det är bara 
hysteriska människor som jobbar med cirkus. Eller såna som gillar hysteri. Jag 
älskar det. Skulle inte kunna leva utan det.” 
 
”Jag förstår det. Jag har alltid gillat cirkus. Älskat. Alltid. När jag ser cirkus så 
glömmer jag liksom allt.” 
 
”Ja! Man gör ju det! Och det finns nog många där som vill glömma saker. Och så 
glömmer man och så blir det bättre. Det är väldigt…barnsligt! Men man tjänar 
noll kronor.” 
 
”Men vem bryr sig om pengar.” 
 
”Inte jag i alla fall.” 

 
”Inte jag heller.” 
(MfC s. 300) 

 
Att Steve, till skillnad mot Peter - och troligtvis även John – inte prioriterar arbete och pengar 
framför sina kärleksrelationer, blir enligt min tolkning tydligt när han säger att han inte bryr 
sig om pengar. Att han istället uppger att han jobbar på cirkusen för att han älskar det, vittnar 
om att han liksom Anki sätter de emotionella behoven framför de materiella. 
 
Att Steve ska förstås som en mer omsorgsorienterad man framgår också av ett tillfälle då Anki 
besöker honom på hans arbetsplats och blir bjuden på middag: 

 
Steve räcker över sin tomma tallrik till Sötnos [Steves katt; min anm.] som slickar 
bort lite av de sista såsresterna. 
 
”Du då? Hur länge stannar ni här?” Steve börjar plocka undan tallrikarna. [---] 
 
Sötnosen kurrar, Steve drar fram en balja med vatten som står under bordet, 
lägger i tallrikarna och sprutar på lite diskmedel. Han har diskhandskar. Rosa. 
(MfC s. 116) 

 
Eftersom fördelningen av disken utgör en stark symbol för ojämlikheten i Anki och Peters 
relation, antyder ovanstående citat följaktligen att relationen mellan Anki och Steve ska förstås 
som jämställd.  Steves rosa diskhandskar står med andra ord i skarp kontrast mot Peters vägran 
att befatta sig med kvinnligt definierade göromål. 
 
Det faktum att Steve och Anki är ”lika” gör också att utbytet av känslor sker på ett ömsesidigt 
sätt. Titt och tätt visar Steve kärlek för och omsorg om Anki. Han ger henne till exempel 
komplimanger: ”Vad fin du är förresten. Med den där magen”, säger han vid ett tillfälle (MfC 
s. 315). Andra gånger visar han omsorg på mer praktiska sätt, till exempel när han köper 
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kläder till barnet som Anki just har fött, men kanske framförallt när han hjälper till att förlösa 
detta barn. 
 
Steves omsorgsfullhet framgår på ett tydligt sätt redan i bokens första del, det vill säga långt 
innan de inleder sin kärleksrelation. Den första gången Anki liftar hem med honom, det vill 
säga när hon just hade upptäckt Peters otrohet, lyfter han till exempel upp henne på 
förarplatsen och ersätter hennes blöta sockor med ett par rena och torra.  
 
Innan de återförenas i bokens tredje del, har han också vid ett flertal tillfällen ringt till Lugna 
favoriter och önskat låtar till henne. ”Jo, men jag gick ju omkring och tänkte på dig. 
Mycket…Du verkade så himla ledsen. Och det kändes som om jag bara lämnade dig på något 
sätt. Eller jag vet inte. Men det kändes bra, att bara få ut mig det där”(MfC s. 298f.), förklarar 
han när hon gör honom uppmärksam på detta faktum. 
 
Förvisso har Anki redan vid dessa tillfällen uppskattat Steves omsorgsfullhet. När hon ligger i 
den lånade lägenheten på Södermalm och får höra Lisa Nilssons Himlen runt hörnet, som 
Steve har önskat till henne, känner hon en slags värme: ”Som om en stilla bris från Karibien 
svävade in i lägenheten och smekte mig över kinden.” (MfC s. 131) Det faktum att han bryr 
sig om henne känns, menar hon, ”Jättefint. Oändligt fint. Finare än vad det kanske är. Så fint 
känns det.” (Ibid.) 
 
Eftersom Steve inte passade in i hennes föreställningar om hur kärleken ser ut, emellertid, är 
det först nu, sedan hon frigjort sig från sådana föreställningar och börjat lyssna på sina egna 
känslor, som hon verkligen kan uppskatta honom för den han är. Fast hon tidigare inte känt 
någon fysisk attraktion till honom, utan tvärtom tyckt att han sett ut som ” […] en uteliggare 
med MC-ambitioner”(MfC s. 114), kan hon nu tycka att han är ”[…] lite tjusig i profil”(MfC s. 
299) och vid ett tillfälle säger hon till honom att hon tycker att han är vacker (MfC . 318). Men 
Ankis förändrade uppfattning om Steve kan också ses som en följd av att han gjort sina 
egenskaper åtkomliga för henne, att han ”öppnat sig” i fråga om vem han är. Den omsorg och 
den kärlek Steve visar Anki återgäldar hon således. Steve visar sig emellertid – till skillnad 
från Peter – genuint tacksam över den omsorg och uppskattning han erhåller från Anki. ”Fan, 
vad gulligt. Nu blir jag helt jävla rörd ju” (MfC s. 299), säger han när hon berättar att hon vid 
ett tillfälle, ringde till Lugna favoriter och önskade en låt till honom.  
 
Fastän de har liknande prioriteringar och inställningar till livet, kan de ändå tillåta sig själva att 
tycka olika. Detta framgår till exempel vid följande tillfälle, när Anki och Steve precis har 
återförenats: 

 
”Usch, jag tror inte på kärleken längre. Man kan ju inte lita på nån.” 
 
”Jo då, det kan man visst det. Du kunde tyvärr inte lita på din förre man. Men 
bara för att han ljuger behöver ju inte alla göra det. Jag ljuger fan aldrig.” 
 
”Gör du inte?” 
 
”Nej. Eller jo, ibland gör jag nog det. Men jag ljuger inte om såna där stora saker. 
Skulle aldrig kunna ljuga nån rakt upp i ansiktet sådär.” 
(MfC s. 298) 

 
Samtidigt som Steve i ovanstående citat ger Anki stöd och hopp om livet, hävdar han sin egen 
åsikt gentemot hennes. Eftersom Anki själv har hittat sin egen identitet när relationen inleds, är 
det faktum att hon kan hävda sina egna åsikter om det skulle behövas underförstått. 
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Kommunikationen mellan dem framställs som fri och öppen. Som ett tecken på detta läser jag 
också omständigheten att de nästan uteslutande går iklädda pyjamas. När de återförenas i 
bokens tredje del bär Anki redan detta plagg och Steve byter strax om till detsamma: 
 

 
Det knackar på min passagerardörr. Jag öppnar och där utanför står Steve i full 
flanellstass. En gulrandig flanellpyjamas med stora glipor mellan knapparna över 
den spända magen. Steve ler och brer ut sina armar. 

 
”Tatamm! Nu är vi lika sköna båda två.” 

 
Hade jag tagit en bild av Steve precis just där hade den vunnit vilken fototävling 
som helst i Hemmets Journal. Mitt på E 18 en kvittrande morgon i maj, Steve 
Rödskägg med Hells Angels-skägg i flanellpyjamas, stolt som en femåring. 
 
Jag kan inte sluta skratta. Kissar på mig lite. Det går inte att stoppa. Steve blir 
sporrad av mitt höga garv och gör lite snygga moves i sin mjuka jamas. Jag höjer 
musiken inne i förarhytten, Steve gör moonwalks, piruetter och dansar faktiskt 
riktigt, riktigt bra. Helt säkert och taktfast. Avspänt och snyggt. Ha, jag vill också 
dansa! Det är tamejtusan dags för dans! [---]Känner mig så förbannat glad. Fri 
och glad. Steve är galen. Han är Betty Blue. Och jag också. Två Betty Blue i 
flanellpyjamas. 
(MfC s. 293f.) 
 

Vid ett annat tillfälle, när Anki har fött sitt barn och får Steve uppdraget att handla kläder åt 
henne. En vit flanellpyjamas med blå violer och silkesband på, är då det plagg han väljer att 
köpa. Eftersom pyjamas är ett plagg som bärs i mer informella sammanhang, utgör det en 
tydlig motsats till de kostymer som bärs av Anki och Peter i deras relation, och därmed till det 
främlingskap som karaktäriserar denna. 
 
Sammanfattningsvis anser jag att Anki och Steves relation, på grund av att de båda uttrycker 
sina intressen och behov, och på grund av att de båda visar omsorg om den andra, 
karaktäriseras av ’sammanflödande kärlek’. 

6.3 Sexualitet 
 
Giddens menar att ’den rena relationen’ parallelliseras av uppkomsten av en ’plastisk 
sexualitet’, det vill säga en sexualitet avskiljd från reproduktionens krav. Detta medför en 
större acceptans för olika sexuella beteenden. Kvinnors större möjligheter till sexuell aktivitet, 
samt samhällets större acceptans för homosexuellt beteende är exempel på uttryck för ’den 
plastiska sexualiteten.’ 
 
Inom ramen för ’den rena relationen’ knyts sexualitet och intimitet samman i vad Giddens 
kallar ’den erotiska konsten’. Odlandet av sexuell skicklighet, förmågan att ge och ta sexuell 
tillfredsställelse blir viktigt, och uppnåendet av ömsesidig sexuell njutning blir en nyckelfaktor 
för huruvida relationen upplöses eller vidmakthålls. 
 
Också i Mossvikenfruar: Chansen utgör sexualitet ett viktigt tema, och en viktig del av Ankis 
liv och vardagsverklighet. Anki har mycket funderingar kring sitt sexualliv, liksom hon ofta 
diskuterar det med väninnan Linda. Dessa diskussioner, liksom de riktningar de tar kan enligt 
min mening ses som manifestationer av ’plastisk sexualitet’. I den diskussion mellan Anki och 
Linda som tidigare citerats (se s. 32f.), exempelvis, framgår det tydligt att sexualiteten 
betraktas som ett i sig självt viktigt område, snarare än som en reproduktiv strategi. Den 
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huvudsakliga anledningen till att kvinnorna i Mossvikenfruar: Chansen har sex är således att de 
själva vill det och för att de finner behag i det. Men i romanen framstår sexuell samvaro inte 
enbart som en möjlighet för kvinnor, utan också i det närmaste som ett krav.  Vid ett tillfälle 
jämför Anki till exempel sitt eget sexualliv med Lindas:”[…] och så har hon ett fullkomligt 
galet bra sexliv. Mats och hon har sex 3 – 7 gånger I VECKAN! Och där emellan har hon en 
sån där stav som jag aldrig skulle våga köpa som…”(MfC s.14) Det framgår av citatet att Anki 
känner sig underlägsen i förhållande till Linda, och att den sexuella friheten således inte enbart 
upplevs som något positivt, utan också något som skapar stress och prestationsångest. Att 
Ankis sexuella erfarenhet, när berättelsen tar sin början, inskränker sig till relationen med Peter 
är knappast något hon ser på med stolthet. Att hon snarare, på grund av detta, känner sig lite 
udda framgår när hon konstaterar att hon: ”bara [har] legat med en enda kille. Fast jag är 29 år. 
Det är nästan lite konstigt.”(MfC s. 10) Att hon upplever att hon måste försvara  detta faktum 
för andra och – inte minst- för  sig själv framgår med tydlighet i följande stycke: 

 
Otrohet. Att titta på någon. Ärligt alltså, och nu menar jag verkligen ärligt. Jag har 
aldrig velat vara otrogen. Alla snackar om det hela tiden. Att ”åååå, vad tråkigt att 
jag är ihop med Fredrik, annars skulle man ju ragga loss i kväll” eller ”åååå, vad 
tråkigt att jag är ihop med Kalle, för han Fritten är ju så grymt sexig”. Ja, och? Jag 
kan tycka att män är sexiga, snygga, roliga, sensuella, fantastiska, men inte fan 
vill jag ligga med dem för det. Jag är ju kär i PETER! 
(MfC s. 31.) 

 
Liksom i den rena relationen framstår sexualiteten emellertid som ett viktigt område i 
relationen mellan Anki och Peter. Eftersom den praktiseras av andra orsaker än reproduktiva, 
är den också ”plastisk”. Att sexualiteten som sådan intar en betydelsefull plats i deras relation 
visar sig till exempel i följande stycke: 

 
Peter tog min oskuld när jag gick i nian. Ingen större sensation, men tillräckligt 
stor för att väcka en liten pustande nyfikenhet. Och det är bara han som varit där 
och krafsat sedan dess. Eller älskat menar jag. Sedan dess är det Peter och jag som 
har älskat. Vi har älskat i mitt flickrum under planscher med Rob Lowe. Vi har 
älskat i hans pojkrum under fotbollströjor och spegelväggar. Vi har älskat i 
studentrum [---], våra föräldrars sovrum, tält, gemensam tvåa, gemensamt radhus 
och nu älskar vi i vårt alldeles egna hus! 
(MfC s. 11.) 

 
Detta till trots har deras sexuella samvaro mycket få beröringspunkter med ’Den erotiska 
konsten’. Den befintliga situationen beskriver Anki enligt följande: 

 
Det är nog inte en massagestav jag behöver, jag vill ha en lösmun! Som jag kan 
kyssa. Jag kan verkligen sakna det, hur vi kunde ligga i timmar och bara kyssas. 
Nu vaknar jag mest av att det bökas med mina nedre genitalier och så lite 
frustande i nacken och så är det klart. Nej, nu var jag orättvis. Så är det inte varje 
gång. Men jag vet att Peter kan bättre. Men han orkar liksom inte anstränga sig. 
Han har mig. Det har han. Och det ska han veta, jag menar inte så. Jag älskar 
honom, bara honom, hur han än bökar med mig, men ändå. Någon kyss kunde 
han ju bjuda på. Ett förspel ibland. Jag borde kanske säga till också, det kan ju 
hjälpa det hela på traven. Peter är ju inte tankeläsare (tack och lov…), han är 
säljare av dvd-spelare. (MfC s. 26f) 

 
Någon högre grad av ömsesidighet verkar deras sexuella samvaro således inte karaktäriseras 
av. Snarare än som tillfredställande beskriver Anki deras sexliv som en självklar vana som hon 
lojalt utför fast hon inte får ut så mycket av det. Att deras sexualliv inte i någon större 
utsträckning är präglat av jämlikhet framgår också av följande stycke: 
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Peters händer letar sig upp mot mina bröst. Jag känner hans stånd mot mina ben. 
Jag är egentligen för mätt för sånt här, känns som jag ska spy rätt ut om jag får en 
tung man över kroppen och frågan är om snoppen överhuvudtaget kan komma in, 
det är nog redan fyllt med brysselkål där nere. Men Peter är alltid välkommen. Jag 
öppnar mig för honom och han kommer in. In och ut, in och ut, in och ut.  
  
Och in. 
 
Och ut.  
 
Och där satt den.  
 
Tack. Jag klarade mig. Gräddtårtan stannade kvar. 
(MfC s. 56f.) 
 

Snarare än hon, i ovanstående stycke, har sex med Peter för att hon vill det framstår det som att 
hon ”ställer upp” på vad Peter vill. Det sexuella området präglas således, liksom deras relation i 
övrigt, av att Peter dikterar villkoren och Anki anpassar sig till vad han vill. Detta innebär 
emellertid inte att sexuell kärlek som sådan framställs som destruktiv och nedbrytande i 
romanen. I andra sammanhang förses den tvärtom med en frigörande kraft. Som ett exempel på 
detta kan det sätt som Anki beskriver sitt första möte med John nämnas: 

 
Alla kläder av. Fort, fort, fort. Av med dem. Åh, en så varm och hård kropp. Så 
mycket muskler. Elektrisk. Känner mig elektrisk. 
 
Mansdoft. Aaaaaaa. Kommer in. Han kommer in i mig. Har aldrig förut. Så hårt. 
Mina fötter domnar, det brinner på insidan av låren, upp i magen, ner till låren 
igen och så PANG! Jag kom. Jag kom! Så bara. Så snabbt. Så häftigt. Ha, ha, inte 
frigid! Sexbomb! Nu jävlar. 
 
Vi gör det igen och igen och igen och igen. Och igen. Pang, pang! 
 
I hallen, på väg mot sovrummet, i sovrummet (pang!), i soffan, i duschen 
(PANG!) Jag bara skrattar. Hela tiden. Han också. Gud så söt. Sötma. Honung.  
 
På mattan. På en stor matta i ett av rummen somnar vi. Djupt. 
(MfC s. 141f.) 

 
När Anki vaknar upp följande morgon konstaterar hon med stolthet att: ”Nu är Peter inte den 
enda längre. Nu har jag legat med en annan kille. Min andre i den korta raden . Hur många 
gånger vi gjorde det vet jag inte. Ha, ha, fy fan vad cool jag var. Värsta sexmonstret. Han måste 
ha undrat vem han råkat ut för.”(MfC s. 143f.) 
 
Fastän Anki inte får ut det hon vill ha ut av livet i sin kärleksaffär med John, blir relationen 
meningsfull för henne eftersom hon, beträffande det sexuella, upplever den som mer 
tillfredställande än relationen med Peter: 
 

Hos Peter fanns den där stora kärleken, men sex … sex var aldrig som med John. 
Aldrig. Men det visste ju inte jag. Eftersom jag bara legat med Peter. Så jag 
trodde att det var så det var. Att det var så bra som det kunde bli. Fel. Fel, fel, fel. 
Det kunde bli väldigt mycket bättre. Hett så kroppen blir svedd. 
(MfC s. 222) 

 
De sexuella erfarenheter Anki skaffar sig efter uppbrottet med Peter hjälper henne således att 
lösa upp den destruktiva bindning hon har till honom. Betraktat på det viset blir mötet med 
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John ett vikigt led i hennes strävan att upprätta en egen identitet, bortom Peter och relationen 
med honom. 
 
Sammanfattnigsvis finns det manifestationer av ’plastisk sexualitet’ i romanen, eftersom 
kvinnor tillåts vara sexuellt aktiva och för att sex används i andra syften än reproduktiva. I 
romanen görs emellertid en delvis annan tolkning av den plastiska sexualiteten, eftersom 
sexuell frihet inte enbart framställs som något positivt, utan även som något av ett krav. 
Liksom i ’den rena relationen’ intar sexualiteten en betydelsefull position i romanens 
relationer, men när dessa präglas av maktobalans är detta också beträffande det sexuella. Under 
sådana omständigheter, således, är den sexuella samvaron inte förenlig med ’den erotiska 
konsten’ och dess betoning på ömsesidighet. 
 

7 Slutdiskussion 
 
I föregående kapitel analyserades kärlekstemat i Mossvikenfruar: Chansen utifrån begreppen 
’autonomi’, ’sammanflödande kärlek’ och ’sexualitet’, vilka utvunnits från sociologen Anthony 
Giddens teori om hur kärleken förändrats under senmoderniteten och som enligt min 
uppfattning utgör de viktigaste beståndsdelarna i denna teori. I detta kapitel redogör jag för de 
slutsatser som analysen lett mig fram till, samt diskuterar dessa slutsatser i relation till den 
valda teorin samt även, där det är relevant, till tidigare forskning. Kapitlet är uppdelat efter 
uppsatsens frågeställningar, vilka tidigare presenterats i kapitel 1.4. Då dessa delvis överlappar 
varandra kommer detta följaktligen också att gälla de svar på dem som här presenteras under 
respektive rubrik.  
 

7.1 Hur beskrivs kärlek och kärleksrelationer i Mossvikenfruar: Chansen? 
 
I Mossvikenfruar: Chansen möter huvudkaraktären och jag- berättaren Anki tre olika män. 
Först elektronikförsäljaren Peter som hon lever tillsammans med i 15 år, därefter den 
välbärgade Östermalms-läkaren John och tillsist lastbilschauffören Steve. Som läsare av 
romanen får man därmed ta del av flera senmoderna kärleksrelationer. Gestaltningen av flera 
stora kärlekar i Mossvikenfruar: Chansen är ett drag som romanen delar med chick lit- genren i 
sin helhet. Som Lisbeth Larsson visar i artikeln ”Romantikerna bryter upp” är detta någonting 
som skiljer genren från tidigare epokers romantiklitteratur, där föreställningen om att kärleken 
är en enda och att det finns en som är den rätta är en aldrig ifrågasatt sanning.103 Med tanke på 
de tillfälliga förbindelsernas ökade legitimitet i samhället och det stora antalet separationer och 
skilsmässor som är konsekvensen av detta, skulle denna skillnad kunna ses som reflektion av 
tidsandan och den samtida kulturen. Den skulle helt enkelt kunna betraktas som en 
”uppdatering” av den etablerade romantikberättelsen, vars grundhandling alltid handlat om en 
ung kvinna i kris som möter ett antal olika män och tvingas välja.104 En annan, kanske något 
djärvare tolkning är att denna modifiering av den etablerade romantikberättelsen i en genre som 
uppstår i och reflekterar vår samtid, bekräftar Giddens karaktärisering av de senmoderna intima 
relationerna som frikopplade från institutionella tvång och den ofta kortvariga beständigheten 
som blir konsekvensen av detta. 
 

                                                 
103 Se s. 11-12 
104 Ibid. 
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Något som också tematiseras och diskuteras i Mossvikenfruar: Chansen, emellertid, och som i 
viss utsträckning talar emot Giddens, är den ännu i senmodern tid så utbredda tendensen att 
bibehålla sådana kärleksrelationer som inte upplevs som tillfredsställande. För trots att samtliga 
av de gestaltade relationerna i Mossvikenfruar: Chansen liksom ’den rena relationen’ är 
frikopplade från institutionella tvång, gör inte detta dem till ”fritt valda” per automatik. 
Annorlunda uttryckt går det drag i ’den rena relationen’ som jag här kallar ’autonomi’ inte att 
återfinna i samtliga av de gestaltade kärleksrelationerna i romanen. Som konstaterats inrättas 
och upprätthålls två av Ankis relationer i romanen, relationen med Peter och relationen med 
John, mot hennes autentiska vilja och som en följd av att hon varken vet vem hon är eller vad 
hon vill. Relationen mellan Anki och Peter har jag tolkat som en ’beroende relation’, det vill 
säga en relation som upprätthålls av tvångsmässighet och där den enskilda partens identitet 
smälter samman med den andras, eller med relationen som sådan. Också relationen med John 
inrättas och upprätthålls trots att Anki egentligen inte finner den önskvärd och trots att den inte 
ger henne det hon vill få ut av en kärleksrelation. Relationen mellan Anki och Steve är den 
enda relationen i romanen som enligt min mening likt ’den rena relationen’ kan betraktas som 
ett fritt val för ömsesidigt självförverkligande. För att inrättandet av denna relation ska komma 
till stånd krävs emellertid att Anki frigör sig från de föreställningar och normer som tidigare 
begränsat henne och hittar sin egen, sanna identitet. 
 
Det problematiska med att sätta likhetstecken mellan de intima relationernas ökade frikoppling 
från institutionella tvång å ena sidan och det fullständigt fria valet å den andra har förvisso även 
uppmärksammats av några av Giddens kritiker. Sociologen Lynn Jamieson anser till exempel, 
trots att hon delar hans uppfattning om att kärleken och sexualiteten genomgått en 
demokratisering under senmoderniteten, att Giddens uppvisar en alltför långtgående optimism i 
sin framställning av dessa fenomen.105 Enligt Jamieson finns det fortfarande en mängd ”yttre” 
faktorer som binder kärlekspar till varandra. Det handlar inte minst om känslomässiga band, 
som kan hindra individer att bryta upp från sådana relationer som de inte finner 
tillfredsställande. Denna uppfattning verifieras således, enligt min mening, av 
kärleksskildringarna i Mossvikenfruar: Chansen.  Framförallt blir den tydlig i gestaltningen av 
relationen mellan Anki och Peter, då denna relation upprätthålls trots att den uppenbarligen har 
en destruktiv inverkan på bägge parter. 
 
Giddens tämligen optimistiska syn på kärleksrelationerna i senmoderniteten som självvalda och 
förhållandevis obundna hör dock, som tidigare nämnts, samman med hans uppfattning om 
människors ökade möjligheter till självförverkligande i generell bemärkelse106, och bör 
betraktas i ljuset av denna uppfattning. Att de ökade valmöjligheterna, det drag i det 
senmoderna samhället som Giddens kallar ’reflexivitet’, inte nödvändigtvis bidrar till 
individernas frihet i någon större har emellertid också uppmärksammats av ett antal andra 
teoretiker och forskare.107 Ingrid Holmqvist, som i uppsatsen ”Den ’rena’ relationen och 
kvinnofrigörelsen: Om Inger Edelfeldt, Anthony Giddens och senmoderniteten”, ställer 
Giddens teorier om kärlek och sexualitet mot författaren Inger Edelfelds gestaltningar av 
samma teman i romanerna Kamalas bok och det hemliga namnet, finner häri mer pessimistiska 
infallsvinklar på det senmoderna reflexivitets- fenomenet. I Kamalas bok till exempel, 
framställs möjligheterna till självförverkligande som något som nästan uteslutande försiggår på 
ytan. Friheten att välja omfattar visserligen prylar, utseende, heminredning o.s.v, men makten 
att välja och förändra sina liv på mer genomgripande sätt har romankaraktärerna inte.108 Ett 

                                                 
105 Se s. 12. 
106 Se s. 15-16. 
107 Framförallt Foucault förknippas med denna ståndpunkt. 
108 Holmqvist, Ingrid 2005, s. 424-428. 
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delvis likartat synsätt på reflexiviteten kan skönjas i  Mossvikenfruar: Chansen. Att Anki i 
romanens inledande delar varken finner sitt liv eller sin relation särskilt tillfredställande 
framgår med all tydlighet, samtidigt som hon – på grund av att hon inte vet hur hon istället 
skulle vilja ha det–  tycks ha svårt att hitta strategier för förändring. I ett försök att göra livet 
lite mer spännande köper hon till exempel rökelse, då det är det enda sätt hon kan komma på.109 
I Mossvikenfruar: Chansen uppmärksammas emellertid ytterligare aspekter på reflexivitet- 
fenomenet, då romanen visar att vissa kulturella förväntningar är svåra att bortse från, även när 
vi till synes väljer fritt. Avgörande i sammanhanget är den romantiska kärleksideologin – den 
främsta orsaken till att Anki fortsätter att träffa John trots avsaknaden av känslor för honom är 
ju det faktum att han passar in i hennes bild av kärleken, tänkt som en romantisk kärleksmyt. 
Giddens påstående om att den romantiska kärlekstypen håller på att brytas ned bestrids således 
av Mossvikenfruar: Chansen. I själva verket är ju drömmen om sådan kärlek, föreställningen 
om att det finns en person som är den enda och den rätta – liksom hur denna person ser ut – en 
starkt bidragande orsak till att Anki bibehåller såväl relationen med Peter som relationen med 
John. Det bör emellertid understrykas att romantisk kärlek110, vare sig i Mossvikenfruar: 
Chansen eller i chick lit generellt, framställs som det centrala målet. Snarare är den ett område 
för förhandlingar och en ironisk fantasi som huvudkaraktärerna ofta måste frigöra sig från.  
 
Som en följd av att alla kärleksrelationer i Mossvikenfruar: Chansen inte framställs som helt 
fritt valda utan delvis uppehållna av yttre faktorer, karaktäriseras dessa relationer inte heller 
alltid av ett jämlikt känslomässigt utbyte eller av ’sammanflödande kärlek’. Till skillnad från 
’den rena relationen’ är  detta således inte ett nödvändigt villkor för deras fortsatta existens. 
Fastän romanen slutar i uppbygglig kärlek, kantas vägen dit av dysfunktionella och ojämställda 
relationer som likväl är svåra att frigöra sig från, något som romanen enligt min uppfattning 
delar med chick lit- genren i sin helhet. Ojämställda relationer är en vanligt förekommande, ja 
nästan obligatorisk ingrediens i chick lit.  
 
För sin karaktärisering av senmoderna kärleksrelationer som känslomässigt jämställda, har 
Giddens utsatts för mycket kritik från feministiskt håll. Denna kritik är enligt min uppfattning 
förståelig med tanke på att den feministiska ideologin bygger på en uppfattning om mäns 
överordning och kvinnors underordning kategorin på samtliga nivåer i samhället och då en 
mängd utifrån dessa utgångspunkter bedrivna studier existerar i dagsläget.111 I Det kallas 
kärlek finner exempelvis sociologen Carin Holmberg en korrespondens mellan enskilda 
relationer och samhällsstrukturen, då hon upptäcker ett flertal uttryck för ojämställdhet också 
bland unga par utan barn som av sig själva och av andra anser sig vara jämställda.112 Det 
faktum att denna maktobalans är så frekvent reflekterad i en skönlitterär genre med erkänt hög 
igenkänningsfaktor visar enligt min mening att de som klandrat Giddens för en alltför 
långtgående optimism angående jämställdheten i personliga relationer är befogade i sin kritik. 
Gestaltandet av ojämställda kärleksrelationer i chick lit har dock inte, som jag ser det, till sin 
främsta funktion att reflektera ett ojämställt samhälle. Något som här bör understrykas är att 
normen i böckerna ändå är jämställdhet. Som Johan Svedjedal påpekar i sin artikel om genren, 
får mannen i ett förhållande också gärna vara bättre än kvinnan på att städa, laga mat och sköta 
barn.113  Mot bakgrund av detta konstaterande kan det faktum att ojämlika relationer är så 
frekvent förekommande i romanerna, betraktas som ett grepp för att frigörelsetemat –
hjältinnans egen utveckling – ska framgå tydligare. 

                                                 
109 Hamberg, Emma 2005, s. 59. 
110 I betydelsen kärlek som varar för evigt. 
111 Se s. 11ff. 
112 Se s. 13f. 
113 Svedjedal, Johan 2006, s. 146. 
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Avslutningsvis har manifestationer av en ’plastisk sexualitet’, det vill säga en sexualitet befriad 
från reproduktionens behov, kunnat konstateras i Mossvikenfruar: Chansen. Kvinnors rätt till 
sexuell kärlek framställs här som något självklart, och som en viktig del av Ankis 
vardagsverklighet. Framställningen av kvinnor som aktiva subjekt i förhållande till sexuell 
kärlek är något som skiljer chick lit- genren från tidigare epokers romantiklitteratur.114 Redan 
detta indikerar, som jag ser det, att de kulturella normerna angående kvinnlig sexualitet har 
förändrats i den riktning som Giddens pekar ut, även om verkligheten förvisso är mer 
komplicerad och även om dessa förändringar inte är odelat positiva. 
 

7.2 Hur förhåller sig Anthony Giddens teori om kärlek i senmoderniteten till 
romanens kärleksskildringar? 
 
Av ovanstående resonemang, samt av min analys av romanen i kapitel 6, framgår att de drag 
som Giddens ser som utmärkande för senmoderna kärleksrelationer inte alltid går att återfinna i 
de gestaltade kärleksrelationerna i Mossvikenfruar: Chansen. I jämförelse med Giddens teori är 
det därmed en mörkare och mer pessimistisk bild av kärleksrelationer som skildras i romanen, 
trots att detta görs på ett lättsamt sätt. Genom att de skildrar heterosexuella parrelationer på ett 
mer granskande och kritiskt sätt, är det också min uppfattning att flertalet romaner inom chick 
lit-genren i detta avseende har större likheter med böcker som anses innehålla feministiska 
perspektiv och värderingar115 , än med den traditionella romantiklitteraturen.  
 
Skillnaderna mellan kärleksskildringarna i Mossvikenfruar: Chansen och Giddens teori till 
trots, tycker jag mig även se stora likheter mellan dem. Som redan nämnts har manifestationer 
av en ’plastisk sexualitet’ exempelvis kunnat konstateras, och att en av romanens relationer – 
relationen mellan Anki och Steve – enligt min uppfattning förvisso har stora likheter med ’den 
rena relationen’ har förhoppningsvis också framgått av mina resonemang i föregående kapitel. 
Denna relation upprättas efter romanens vändpunkt, när Anki frigjort sig från de normer och 
föreställningar som tidigare begränsat henne och istället börjat lyssna på sitt eget hjärtas röst. 
Den kan således – liksom ’den rena relationen’ – beskrivas som ett fritt val för ömsesidigt 
självförverkligande. Till skillnad från de andra relationerna finns det även indikatorer på att 
denna relation ska betraktas som känslomässigt jämställd. De rosa diskhandskarna som Steve 
obekymrat använder sig av är ett exempel bland många. Såväl den beståndsdel i ’den rena 
relationen’ som jag här kallar ’autonomi’ och den typ av kärlek som Giddens kallar 
’sammanflödande kärlek’ är således applicerbara på relationen mellan Anki och Steve i 
Mossvikenfruar: Chansen. På grund av att inrättandet av denna relation utgör det sista steget i 
en kvinnlig frigörelseprocess förses kärleken mellan man och kvinna också med en 
självförverkligande potential i romanen. Detta ter sig förenligt med Giddens kärlekssyn, där 
möjligheten till gemenskap fokuseras och där parterna uppfyller en brist hos varandra, som de 
dittills inte varit medvetna om. Dock kräver sådan kärlek, enligt Giddens, klara gränser 
gentemot den andra personen och att de enskilda parterna vet vilka de själva är och vad de vill. 
Detta är också fallet i Mossvikenfruar: Chansen, där Anki först måste frigöra sig och hitta sin 
sanna identitet innan hon når sitt slutmål och belönas med uppbygglig kärlek. Både i Giddens 
teori och i Mossvikenfruar: Chansen, således, är kärlek och självständighet två sidor av samma 
mynt. 
 

                                                 
114 Se exempelvis Larsson, Lisbeth 2007, s. 44 och Kiernan, Anna 2006, s. 208f. 
115 Som exempelvis Inger Edelfeldt, se s. 12 f. 
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Det sätt på vilket romanen slutar, emellertid, kan också betraktas som enbart en variant av det 
”obligatoriska lyckliga slut” som återfinns i de flesta chick lit-böcker, och som genren delar 
med den etablerade romantikberättelsen. Som jag nämnde i uppsatsens början, har detta för 
genren karaktäristiska drag blivit hårt kritiserat för att reproducera föreställningen om mannen 
som kvinnans centrala livsmål, och därmed för att konservera traditionella könsroller och verka 
mot jämställdhet. Med tanke på att min uppsats tog sin utgångspunkt i ett uppmärksammande 
av att chick lit kan innehålla värderingar som går på tvären mot de som biblioteken bör arbeta 
för116, är detta faktum något som inte kan förbises och nonchaleras. Men på vilket sätt ska 
kvinnolitteratur istället sluta, för att de ska uppfattas som förenliga med demokratiska 
värderingar? Vad är det, annorlunda uttryckt, som kvinnor ska frigöras till och hur bör detta 
uttryckas i skönlitteraturen? Lisbeth Larsson, vars forskning om chick lit har refererats tidigare 
i uppsatsen, har diskuterat frågan i sin avhandling En annan historia: Om kvinnors läsning och 
svensk veckopress.117 Larsson ifrågasätter här uppfattningen om att romantiklitteratur, just 
genom sitt värdesätta företeelser som närhet, omsorg och kärlek ska betraktas som 
konserverande och repressiv. Tvärtom, enligt henne beskriver romantiklitteraturen – även om 
denna ser annorlunda ut än den dominerande och gängse– en strategi för kvinnofrigörelse:  
 
”Den beskriver en identitet som utgår från de värden som haft – och fortfarande till större delen 
har – sin sociala hemvist i kvinnors privata livssammanhang, och den handlar om  behovet av 
att uppvärdera de värden som brukar förknippas med den traditionella kvinnorollen”118, skriver 
Larsson och fastställer vidare att man i kvinnors triviallitteratur finner drömmen om ett 
kvalitativt nytt samhälle där närhet, omsorg och reproduktiv verksamhet tillmäts sitt rättmätiga 
värde. Även om Larsson här diskuterar den etablerade romantiklitteraturen, är hennes 
konstaterande enligt min mening förvisso applicerbart på såväl Mossvikenfruar: Chansen som 
på chick lit i sin helhet, och understryker sambandet mellan genren och dess föregångare i 
kvinnolitteraturen. I den bild av samhället som skapas i chick lit blir de egenskaper och 
företeelser som traditionellt sett förknippats med kvinnor – och som i verklighetens 
mansdominerade samhälle sålunda är förbisedda och lågt skattade – upphöjda och värdesatta. 
Att relationen mellan Steve och Anki är känslomässigt jämställd är trots allt inte lika mycket en 
följd av att hon förändrat sitt traditionellt kvinnliga förhållningsätt sedan relationen med Peter, 
som en följd av att Steve – till skillnad mot Peter – också anammat ett kvinnligt, 
omsorgsorienterat sätt. Och fastän det traditionella slutet i Mossvikenfruar: Chansen är ett 
faktum, har den man som slutgiltigt vinner hjältinnans kärlek förvisso försetts med en hel 
uppsättning traditionellt feminina drag. I chick lit, således, segrar både kvinnorna och kvinnliga 
förhållningssättet.119 Sett ur den synvinkeln inrymmer genren en långt radikalare potential, än 
vad dess glättiga omslag låter oss ana. 

8 Sammanfattning 
 
I mitten av 1990-talet uppstod chick lit, en slags kvinnolitteratur som sedan dess varit föremål 
för mycket uppmärksamhet. I sin beskaffenhet som romantiklitteratur, har chick lit blivit 
kritiserad för att konservera könsroller och verka mot jämställdhet, vilket gör att inköp och 
förmedling av genren på ett bibliotek kan framstå som problematiskt. Samtidigt, emellertid, har 
det kunnat konstateras att chick lit beträffande synen på relationer, sexualitet och kärlek skiljer 
sig från den traditionella romantik-litteraturen, något som skulle kunna betraktas som en följd 

                                                 
116 Se s. 6f. 
117 Larsson, Lisbeth 1989. 
118 Ibid., s. 262. 
119 Läs: kvinnligt genus. 
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av samhälleliga och sexuella omstruktureringar. Om en rimlig bedömning av chick lits 
berättigande på biblioteken ska kunna ske, kräver dessa konstateranden mer uppmärksamhet. 
Därför undersöks i denna uppsats, utifrån exemplet Mossvikenfruar: Chansen av Emma 
Hamberg, hur genrens centrala tema – kärlek – beskrivs och gestaltas.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka kärlekstemat i svensk chick lit, här representerad ovan 
nämnda roman, samt att visa hur detta förhåller sig till sociologen Anthony Giddens teori om 
kärlek i senmoderniteten. Frågeställningarna är: 
 
 –   Hur beskrivs kärlek och kärleksrelationer i Mossvikenfruar: Chansen? 
 
 –   Hur förhåller sig Anthony Giddens teori om kärlek i senmoderniteten till romanens 
kärleksskildringar? 

 
Uppsatsen är teoretiskt förankrad i litteratursociologin, den litteraturvetenskapliga 
forskningsinriktning som fokuserar relationerna mellan litteratur och samhälle. Kärlekstemat i 
Mossvikenfruar: Chansen, analyseras, som syftet anger, utifrån sociologen Anthony Giddens 
teorier om identitetsskapande och kärlek i senmoderniteten. I sin framställning av dessa 
fenomen skriver Giddens om ’den rena relationen’, som en prototyp för senmoderna 
kärleksrelationer. ’Den rena relationen’ bärs upp av ’sammanflödande kärlek’, d.v.s. ett jämlikt 
känslomässigt utbyte. ’Den rena relationen’ och ’den sammanflödande kärleken’ parallelliseras 
av framväxten av en ’plastisk sexualitet’, det vill säga en sexualitet avskiljd från 
reproduktionens krav. Emellertid är det inte för att förklara kärleksskildringarna i 
Mossvikenfruar: Chansen som Giddens teori används i uppsatsen, utan snarare för att se i 
vilken utsträckning den går att applicera på romanen. 
 
Den metodologiska utgångspunkten i uppsatsen är den tematiska metod som utvecklats av 
litteraturforskaren Shlomit Rimmon-Kenan, där temat beskrivs som ett textuellt element 
ståendes på toppen av en trädliknande struktur. För att den bättre skulle svara mot uppsatsens 
syfte och frågeställningar, används i undersökningen en modifierad version av Rimmon-
Kenans metod.  Istället för att som Rimmon-Kenan börja i den litterära texten och dess olika 
element konstrueras ett tematiskt träd med utgångspunkt i den valda teorin. ’Kärlek’ utgör här 
det centrala temat – trädets topp – och de viktigaste beståndsdelarna i Giddens teori om kärlek 
utgör underordnade teman. Dessa är: 
 

1. Autonomi, d.v.s. att en kärleksrelation etableras för sin egen skull, på grundval av vad 
var och en kan få ut av ett varaktigt förhållande med den andra, och att den endast 
upprätthålls så länge båda parter är tillfredställda med arrangemanget.  

 
 
2. Sammanflödande kärlek, d.v.s. ett jämlikt utbyte av känslor, behov och intressen.  
 
 
3. Sexualitet, uttryckt som en ’plastisk sexualitet’, d.v.s. en sexualitet befriad från 

reproduktionens behov.  
 

För att kunna avgöra om de olika temana också går att återfinna i romanens kärleksskildringar 
konstrueras ett antal analysfrågor, vilka sedan får styra analysen. 
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De drag som enligt Giddens utmärker kärleken i senmoderniteten, kan emellertid inte alltid 
återfinnas i romanens kärleksrelationer. Överhuvudtaget återger Mossvikenfruar: Chansen – 
om så på ett lättsamt sätt – en mörkare, mer pessimistisk bild av kärlek och kärleksrelationer än 
vad Giddens gör i sin teori, något som romanen delar med chick-lit genren i sin helhet. Denna 
skillnad till trots har också stora likheter mellan dem kunnat påvisas. Förutom att 
manifestationer av en ’plastisk sexualitet’ i romanen kan konstateras, har en av de gestaltade 
relationerna, relationen mellan Anki och Steve, förvisso mycket gemensamt med ’den rena 
relationen’. I och med att denna relation utgör det sista steget i en kvinnlig frigörelseprocess 
förses fenomenet kärlek också med en självförverkligande potential i romanen. Detta ter sig 
förenligt med Giddens kärlekssyn, där möjligheten till gemenskap och parternas komplettering 
av varandra fokuseras. Som framgått kräver detta, enligt Giddens, att parterna vet vilka de 
själva är och att de ser sig själva som egna personer, oavhängiga den andra parten eller 
relationen som sådan. Så är det också i Mossvikenfruar: Chansen, där huvudkaraktären Anki 
först måste frigöra sig och hitta sin egen, sanna identitet innan hon når sitt slutmål och belönas 
med uppbygglig kärlek. Självständighet utgör således en förutsättning för uppbygglig kärlek, 
både i Giddens teori och i Mossvikenfruar: Chansen.  
 
Romanens traditionella slut i denna heterosexuella kärleksrelation kan förvisso tolkas som 
konserverande och repressivt. I denna uppsats understryks emellertid mångtydigheten i 
romanens slut, tillika vikten att värdera det med utgångpunkt i en välgrundad uppfattning om 
innebörden av ett jämställt samhälle. Uppsatsen utmynnar därför i en diskussion av denna 
fråga.  
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