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Sammanfattning  

I denna uppsats undersöks huruvida chick lit kan inkluderas i litteraturundervisningen i svenskämnet på 

gymnasiet. Två romaner analyseras tematiskt med ett genusperspektiv. De romaner som valts ut som 

studieobjekt är Sofie Fahrmans Elsas mode (2009) och Marian Keys När Lucy Sullivan skulle gifta sig 

(1997). De teoretiska begreppen genus, tematik och intersektionaliet används som redskap i analysen. 

Syftet är att genom en tematisk analys undersöka hur dessa teman ter sig, men även hur romanerna 

behandlar genus.  

I analysen framkommer det att genren både ifrågasätter och stödjer en stereotyp genusordning. Dels 

framställer den en stereotyp genusordning vad gäller sexualitet och kroppsideal, dels problematiserar 

den stereotypa förväntningar på kvinnors och mäns beteende på den sociala arenan. Romanerna 

behandlar teman som sökandet efter den rätte, att finna sig själv och sexualitet. Det intersektionella 

perspektivet förekommer till viss del i båda romanerna, men ter sig på olika sätt.  

I resultatdelen presenteras vilken funktion genren kan ha i undervisningen. Detta görs genom att 

använda didaktisk forskning som berör ungdomars läsning och samspel mellan erfarenhets- och 

litteraturvetenskaplig pedagogik som stöd för att chick lit kan användas som underlag vid 

litteratursamtal. Det görs även kopplingar till läro- och ämnesplanen med syfte att visa på vilka mål som 

uppfylls vid inkludering av genren i undervisningen. Avslutningsvis presenteras eventuella 

begränsningar som kan förekomma vid inkludering, och huruvida man kan komma runt dessa 

begränsningar.  

 

 

Nyckelord: chick lit, genus, litteraturdidaktik, kritisk litteracitet, tematik 

  



Abstract  

 

This essay examines whether chick lit can be included in the literature teaching in the Swedish tuition at 

upper secondary school. Two novels are analyzed thematically with a gender perspective. The novels 

chosen as study objects are Sofie Fahrmans Elsas Mode (2009) and Marian Keyes När Lucy Sullivan 

skulle gifta sig (1997). The theoretical concepts gender, thematic and intersectionality are used as tools 

in the analysis. The purpose is to investigate how these themes operates, but also how the novels treat 

gender. 

 

In the analysis it appears that the genre both question and support a stereotype genus scheme. Partly it 

produces a stereotype genus scheme in terms of sexuality and body ideal, partly problematizes the 

stereotypical expectations of women's and men's behavior on the social arena. The novels treat themes as 

the search for the right on, to find oneself and sexuality. The intersectional perspective appears to some 

extent in both novels, but appears in different ways. 

 

The result section presents which function the genre may have in the classroom. This is done by using 

didactic research about the reading of young people and interaction between experiential and literary 

pedagogy as support for using chick lit as a basis in literary discussions. There are also connections 

made to the curriculum with the purpose of showing which goals in the curriculum that can be achieved 

when including chick lit in the tuition. In conclusion possible limits that may occur and whether these 

can be circumvented are presented. 
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1. Inledning  

 

Bakgrund 

 

Idag är populärkulturen en del av samhället. Vi möter den i vår vardag i olika former, exempelvis i 

musik, på tv och i litteratur. De senaste åren har olika former av populärkultur fått en allt större plats i 

undervisningen. I svenskämnet kan den vara inslag i undervisningen när moderna låttexter analyseras 

eller blogginlägg skrivs. Trots att populärlitteraturen nu har en plats i svenskämnet har det länge varit ett 

debatterat ämne eftersom den tidigare har kategoriserats som ”låg” litteratur, med andra ord som 

underhållnings- och spänningslitteratur.1 Inte förrän i början av 1970-talet förändrades synen på 

populärlitteratur. Det ansågs då istället att all litteratur var bra för att öka elevers läsintresse.2 Lena 

Kåreland presenterar i Barnboken i samhället (2013) den förändrade litteratursynen under 1970-talet. 

Kåreland menar att litteraturpedagogiksdebatten medförde att skolan nu istället eftersträvade att ”arbeta 

med litteratur som ungdomarna kunde relatera till, en litteratur som handlade om deras eget liv och deras 

egna problem”.3 Som Kåreland tar upp anser forskare att det är viktigt för elever att känna en koppling 

mellan undervisningens innehåll och elevens intressen. Som lärare har man i uppdrag att ge elever rätt 

förutsättningar för att ta till sig undervisningens innehåll. I detta fall att de får läsa litteratur som 

intresserar dem, samtidigt som undervisningen ska vila på en vetenskaplig grund.   

I Populärlitteraturen och skolan (2000) behandlar Magnus Persson det erfarenhetspedagogiska 

förhållningssätt Kåreland redogör för. Han ställer frågan om det som lärare går att kombinera ett 

erfarenhetspedagogiskt förhållningssätt med ett litteraturpedagogiskt förhållningssätt. Det innebär att 

man har elevers egna erfarenheter som utgångspunkt vid litteraturval, men samtidigt utgår från 

litteraturvetenskapliga teorier och metoder. Han ifrågasätter även om det går att kritisera elevers kultur 

utan att det uppfattas som ett angrepp på eleverna själva, och om man som lärare kan respektera och 

kritisera samtidigt.4  Det är viktigt att finna en balans mellan dessa två förhållningssätt när 

populärlitteratur används i undervisningen. Något som visar på att dessa två perspektiv ska balanseras 

finner man i ämnesplanen för svenska. Där står det att eleverna i undervisningen ska få möta olika typer 

av skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, 

                                                           
1 Anders Öhman, Populärlitteratur: de populära genrernas estetik och historia, Studentlitteratur, Lund. 2002, s.7. 

2 Maria Nilson & Helene Ehriander (red), Chick lit- brokiga läsningar och didaktiska utmaningar, Stockholm: Författarna och 

Liber AB, 2012. S.136 

3 Lena Kåreland. Barnboken i samhället. Studentlitteratur. Lund. 2013, s.113. 

4 Magnus Persson (red). Populärkulturen och skolan. Studentlitteratur. Lund. 2000 s.49ff. 
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intressen och den egna utbildningen.5 Att arbeta med olika genrer inom populärlitteratur kan väcka ett 

intresse för eleverna, som sedan kan öppna upp för ett litteraturpedagogiskt förhållningssätt. Detta leder 

in på uppsatsens syfte.  

 

Syfte och frågeställningar 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur populärlitteraturen kan användas i undervisningen. Fokus kommer 

att ligga på en specifik genre inom populärlitteraturen, nämligen chick lit-genren. Min första kontakt 

med chick lit var i början av lärarutbildningen, med inriktning svenska och engelska. För att komma in i 

det engelska språket började jag läsa romaner på engelska och fick då en del litteraturtips, vilket bland 

annat var chick lit-romaner. Den realism som framställs i många av romanerna gör att läsaren kan 

relatera till karaktärernas liv och känslor. Olika former av relationer skildras, så som kärleksrelationer, 

vänskapsrelationer och familjerelationer. I andra romaner är karaktärernas liv mindre realistiska. 

Konsumtion, utseendefixering och glamorösa fester står där i fokus, och dessa teman kan vara långt ifrån 

den verkliga vardagen. Genren är alltså oerhört bred, och trots att ett flertal romaner kan uppfattas som 

ytliga finns det samtidigt en mängd romaner som behandlar mer vardagliga och realistiska teman. De 

teman som behandlas i de utvalda studieobjekten är relevanta då dessa är teman som är förekommande i 

den litteratur flickor i gymnasieåldern ofta väljer att läsa. Detta kommer även behandlas i resultatdelen 

av uppsatsen. 

I uppsatsen undersöks huruvida chick lit kan användas i svenskundervisning på gymnasiet med 

litteraturvetenskaplig grund som stöd, och med fokus på genus. Undersökningen utförs genom en 

tematisk analys med genusperspektiv av två chick lit-romaner. De frågeställningar jag i min uppsats 

arbetar utifrån är:  

- Vilka teman är centrala för chick lit-genren i romanerna, och stödjer eller ifrågasätter romanerna 

en stereotyp genusordning? 

- Kan mål i läroplanen och ämnesplanen uppfyllas genom att inkludera genren?  

Urval och Metod  

 

Sofie Fahrmans Elsas mode (2009) och När Lucy Sullivan skulle gifta sig (1997)6 av Marian Keyes 

valdes ut då karaktärerna i romanerna är i ungefär samma ålder som eleverna på gymnasiet. I romanerna 

                                                           
5 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, Stockholm: Edita, 2011, 

s.160. 

6 Marian Keyes. Lucy Sullivan is getting married (1997). Ia Lind (övers.), Stockholm: Norsteds, 2000. 
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förekommer även fenomen som kan kopplas till läsarens egna verklighet. Romanerna behandlar 

företeelser så som olika familjeangelägenheter, identitetsskapande och ett problematiserande av de 

vänskaps- och kärleksrelationer som är vanligt förekommande bland unga vuxna. Det är också intressant 

att använda sig av både svensk och utländsk chick lit för att få en bredare bild av genren. Den forskning 

som jag tittat på, och som presenteras senare i uppsatsen, visar på att det inom genren förekommer 

skillnader i hur genus framställs beroende på om det är svenska eller anglosaxisk chick lit.  

I uppsatsen kommer en tematisk textanalys med ett genusperspektiv att genomföras. De teoretiska 

begreppen genus och tematik kommer vara redskap för analysen av romanerna. Som utgångspunkt 

används de teman Maria Nilson i sin studie upptäckt är vanligt förekommande i chick lit. Jag kommer 

även använda mig av Lois Tysons forskning om kritisk litteraturanalys ur ett feministiskt perspektiv som 

presenteras i Critical theory today (2006). Där har tre frågeställningar som ställs vid kritisk analys ur ett 

feministiskt perspektiv valts ut. I analysen ingår även ett intersektionellt perspektiv, som handlar om att 

belysa maktrelationer i litteraturen. Utifrån analysens resultat redogörs för huruvida chick lit kan 

inkluderas i undervisningen. Det görs med stöd från läro-och ämnesplanen och pedagogisk forskning om 

ungdomars läsning.  

Analysredskap  

   

Analysen utgår från Maria Nilsons studie i Chick lit- Från glamour till vardagsrealism (2008). Där 

presenteras de teman som är återkommande i chick lit, och jag kommer använda de teman som visat sig 

vara aktuella för analysen. De teman Nilson presenterar utöver dem nedan riktar sig till en äldre 

målgrupp och är inte förekommande i romanerna som analyseras i uppsatsen. 

• Kvinnornas kamp om att finna sig själva, vilket innefattar olika steg och aspekter i livet. Nilson 

nämner bland annat att protagonisterna mognar och blir vuxna, går från singelliv till relationer, 

och lär sig att acceptera sin familj. De är ofta måna om att inte vara som sina föräldrar, eftersom 

föräldrarna ofta lever i ett stereotypt könsmönster.7  

• Sökande efter den rätte. Nilson menar att trots att detta är ett återkommande tema i litteratur 

skiljer sig det åt i chick lit i den bemärkelsen att det ofta finns fler än en stor kärlek, och att 

läsaren ofta får följa karaktärernas sorg och bearbetning efter att de blivit lämnade.8  

                                                           
7 Maria Nilson. Chick lit. Från glamour till vardagsrealism, Lund: BTJ Förlag/BTJ Sverige AB. 2008, s. 71-83.  

8 A.a., s. 53-70. 
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• Sex och samlevnad. Enligt Nilson innehåller romanerna mer sex än vad tidigare romantisk 

litteratur gjort. Ofta har kvinnorna sex med många olika män, och ofta handlar det om kravlösa 

engångsföreteelser som kvinnan inte uppskattar eller är känslomässigt engagerad i.9 

Analysen undersöker hur genusordningen ter sig i genren, och därför är det relevant att använda sig 

av frågeställningar som feministisk litteraturforskning utgår ifrån. I Critical theory today. A User- 

Friendly Guide (2006) redogör Lois Tyson för olika kritiska teorier vid litteraturanalys. Vid ett 

feministiskt kritiskt perspektiv undersöks på vilket sätt litteraturen förstärker patriarkalisk ideologi. 

Huruvida den stärker mannens överordnade ställning i samhället. Jag har valt ut tre frågeställningar 

som används vid textanalys ur ett feministisk kritiskt perspektiv. Dessa tre frågeställningar är 

relevanta för uppsatsen då jag efter första närläsningen av romanerna upptäckte att det är just dessa 

tre aspekter som behandlas i romanerna.  

• Hur beskrivs kvinnor? Hur förhåller sig dessa beskrivningar till genusproblematiken i den tid 

som romanen utspelar sig? 

• Hur definierar romanen femininitet och maskulinitet? Beter sig de olika könen på det sätt som är 

lämpligt för det tilldelade könet?  

• Tycks romanen acceptera, ifrågasätta eller motsätta sig traditionella könsroller?10 

I feministisk forskning bör även begreppet intersektionalitet behandlas. Begreppet syftar till att 

synliggöra förtryck och maktrelationer som baseras på ras, kön och klass.11 Av den anledningen kommer 

analysen inkludera en kortare redogörelse för hur intersektionalitet ter sig i romanerna. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 A.a., s. 84-98.  

10 Lois Tyson. Critical theory today. A User- Friendly Guide, New York. Routledge Taylor & Francis Group 2006, s.119-

120.  

11 Nationalencyklopedin. <http://www.ne.se/intersektionalitet> (läst 170319) 
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2. Teori  

 

Genus 

 

Ordet genus kommer från latin och betyder slag, sort, släkte, kön.12 Genus är de sociala kön vi formas in 

i utifrån de normer som är rådande i samhället.13 Normerna förändras med samhällets utveckling, och 

därför har föreställningar om vad som anses vara feminint och maskulint också sett olika ut genom 

tiderna. R.W. Connell presenterar i Om Genus (2009) olika företeelser i samhället som visar på hur 

människor anpassar sig efter vad som förväntas av en beroende på kön, och att samhällets uppbyggnad 

gör det svårt för oss att bryta normen. Det är oftast män som har höga yrkespositioner och kvinnor som 

arbetar inom vård- och omsorgsyrken. Det har tidigare skapats lagar mot samkönade äktenskap, och som 

fortfarande är gällande i vissa delar av världen. I tävlingar delas vi in i två olika kategorier utifrån 

biologiskt kön.14 Connell beskriver således genus på följande sätt. ”Att vara man eller kvinna är alltså 

inget förutbestämt tillstånd. Det är ett blivande, ett tillstånd under aktiv konstruktion”.15 Den aktiva 

konstruktionen innebär att vi föds med ett biologiskt kön, och att det sociala könet sedan formar oss 

genom livet utifrån samhällets rådande normer.  

Det är även intressant att titta på kvinnors och mäns egenskaper, och vad som förväntas av de olika 

könen för att uppfattas som man respektive kvinna av samhället. Tyson menar att män idag förväntas 

vara starka. De ska inte gråta eller visa några känslor, och om de gör det anses de ha homosexuella drag. 

Dessa känslor kan handa om rädsla, empati eller smärta. Vidare beskriver Tyson att enligt normen bör 

män inte heller misslyckas med något de åtar sig. Ett exempel på det är att som man bör man kunna 

försörja sin familj, och att inte klara av det anses vara ett misslyckande med att upprätthålla sin 

manlighet.16 Kvinnor ska däremot vara känsliga, svaga och ödmjuka.17  

Yvonne Hirdman talar om det stereotypa genuskontraktet i Genus- det stabilas föränderliga former 

(2001) och menar att det redan för 2000 år sedan bestämdes att mannen var norm. Hon hänvisar till 

textutdrag från bibeln, och citerar även vetenskapsmän och reformatörer där det tydligt framgår att 

                                                           
12 Yvonne Hirdman. Genus – Om det stabilas föränderliga former, Malmö. Liber AB. 2001, s.11. 

13 Nationalencyklopedin <http://www.ne.se/genus> (läst 170319) 

14 R. W. Connell. Om genus. Lettland. Diadalos. 2009, s.13-17. 

15 A.a., s.18. 

16 Tyson 2006, s. 87. 

17 A.a., s. 85. 
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kvinnan är underordnad mannen.18 Vidare menar Hirdman att den biologiska skillnaden, att kvinnan 

föder barn, resulterar i att hennes sociala plats är i hemmet. Där är hon underordnad, underrepresenterad 

och underbetald.19 Även Connell behandlar denna uppfattning, och menar att kvinnor står för det 

”oavlönade arbetet” hemma. Hon tar hand om barnen, lagar mat och städar.20 Idag har dessa 

föreställningar börjat suddats ut, och ter sig olika i olika delar av världen.  

I analysen kommer jag även titta på hur romanerna behandlar sexualitet. Av den anledningen är det 

relevant att belysa det ur ett genusperspektiv. Tyson redogör för hur man enligt den patriarkaliska 

ideologin under 1950-talet såg på kvinnors sexualitet, och att den även idag till viss del lever kvar. Hon 

väljer att kategorisera kvinnan som antingen ”bad girl” eller ”good girl”. Den första kategorin är de 

kvinnor som har en sexuell drivkraft som leder till att hon har flera sexuella relationer, och att hon därför 

inte är kvinnan man väljer att gifta sig med. Den senare kategorin är blygsam, anspråkslös och 

självuppoffrande. Hon är kvinnan som är tillfredsställd med att ta hand om hemmet och göra vardagen 

så bra som möjligt för sin man.21 Tyson beskriver därefter en objektifiering av kvinnan och menar att 

enligt patriarkatet ska kvinnor finnas till för att tillfredsställa männens behov.22 Kvinnans behov är inte 

relevant, utan de existerar endast för att finnas för mannen. Utan hänsyn till deras egna känslor eller 

åsikter.23 Dessa påståenden kan tyckas vara extrema eftersom de är generaliserade och har tett sig olika i 

olika kulturer och delar av världen. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna stereotypa 

genusordning till viss del fortfarande är förekommande. Connell ger också typiska exempel på hur 

kvinnor än idag objektifieras. På omslag till magasin ser vi unga, smala och oftast blonda kvinnor som är 

hårt sminkade i pornografiska poser. Männen är de som kör de snabba bilarna eller motorcyklarna som 

kvinnorna står lutade mot.24 

Genus i chick lit 

 

Eftersom chick lit alltid har kvinnliga protagonister faller det sig naturligt att det är kvinnor som tar 

störst plats i romanerna. Men utan manliga karaktärer är det omöjligt att skriva en chick lit-roman. De 

manliga karaktärerna spelar ofta en stor roll i romanerna. Antingen som en nära vän till protagonisten, 

                                                           
18 Hirdman 2001, s. 23. 

19 A.a., s. 81 f. 

20 Connell. 2009, s.15. 

21 Tyson 2006, s. 90. 

22 A.a., s. 91. 

23  A.a., s. 9. 

24 Connell 2009, s. 13. 
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eller som pojkvän. Det som istället är intressant är på vilket sätt män karaktäriseras i genren utifrån ett 

genusperspektiv. Efter att ha läst flera forskningsstudier om chick lit ser jag att det råder en tvetydig 

uppfattning om genusordningen i genren. Många gånger framställs mannen som överordnad kvinnan på 

det offentliga planet. De manliga karaktärerna har ofta en högre position och är mer framgångsrika än de 

kvinnliga protagonisterna. De manliga karaktärer som är underordnad kvinnan är ofta ”bad guys” och 

har egenskaper som anses vara kvinnliga. De är otrogna, fega och låter sig bli försörjda och 

omhändertagna av den kvinnliga protagonisten.25 Maria Nilson menar att dessa ”bad guys” ofta har 

”mjukare” yrken, exempelvis musiker, och att det råder en underliggande värdering i att en man som inte 

kan försörja sig inte är en riktig man.26 

Det finns starka och framgångsrika kvinnor i chick lit, men trots det klarar sig de kvinnliga 

protagonisterna inte utan en man. Rosalind Gill och Elena Herdieckerhoff hävdar att kvinnorna i chick 

lit ofta är beroende av en man, och att protagonistens självständighet inte är så stark som man kan tro. 

Trots att de ofta har ekonomisk trygghet i form av jobb och boende, måste de många gånger räddas av 

den stora kärleken. Det kan handla om ekonomiska problem, men även att de kommer in i 

protagonistens liv just när hon blivit lämnad ensam med en nyfödd av den otrogne pojkvännen.27  

Protagonisten behöver alltså en man vid sin sida för att vara hel.  

Samtidigt som det förekommer en stereotyp genusordning finns det även ett ifrågasättande av den. 

Nilson menar att genren problematiserar kvinnors och mäns förväntade beteende från samhället, vad 

som anses vara ett korrekt beteende för att uppfattas som en riktig kvinna eller man.28 Hon har i sin 

studie närläst en rad chick lit-romaner där författarna belyser och problematiserar stereotypa könsroller i 

gestaltningen av protagonisten och de andra karaktärerna. Hon menar att ett ifrågasättande bland annat 

syns i protagonistens reaktion på föräldrarnas levnadssätt, som ofta är stereotypt, och i diskussioner om 

föräldraledighet.29    

Vad är populärlitteratur? 

 

För att definiera populärlitteratur behöver vi först titta på begreppet i ett bredare perspektiv. Magnus 

Persson försöker i Populärkulturen och skolan (2000) definiera begreppet populärkultur, vilket 

                                                           
25 Nilson 2008, s. 54. 

26 A.a., s. 56.   

27 Rosalind Gill & Elena Herdieckerhoff, (2006). Rewriting the romance : new femininities in chick lit? [online]. London: 

LSE Research Online. Available at: <http://eprints.lse.ac.uk/2514>. s. 20. (läst 180608) 

28 Nilson 2008, s. 36. 

29 A.a., s. 49. 
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innefattar litteraturen, men anser att det är ett omstritt och motsägelsefullt begrepp.  Det kan vara både 

ett positivt och negativt begrepp beroende på användare och situation. Det kan uppfattas som positivt när 

man kopplar ihop det men en modernisering av tidigare kulturella traditioner, och negativt när man talar 

om populärkultur som trivial- och skräpkultur. Konsumenter av populärkultur känner igen den som 

såpoperor, seriemagasin, kioskdeckare och rockmusik.30 Simon Lindgren beskriver i Populärkultur-

teorier, metoder och analyser (2009) populärkulturen som vår vardag. Vi har den runtomkring oss hela 

tiden. På flingpaketet, reklambilder vid busshållplatsen, veckomagasin osv. Den hjälper oss människor 

att uttrycka känslor, attityder, tankar, livsstil och drömmar.31 Han anser likt Persson att det är svårt att 

definiera begreppet. Dels beror det på vem som definierar, dels beror det på vad begreppet jämförs med. 

32  

Populärlitteratur är en gren i populärkulturen och innefattar olika genrer. Den är en ”litteraturgenre som 

kan sägas föra vidare redan före romantiken etablerade litterära traditioner, där fasta mönster i 

berättarteknik, stil, personskildring och värderingsnormer är viktigare än originalitet.”33 Definition 

stämmer också in på de fenomen som forskning visat förekommer i chick lit. I genren finns fasta 

mönster i berättarteknik i form av den interna fokaliseringen genom protagonisten, och att romanerna 

oftast skrivs i jag-form. Även värderingsnormer förekommer i genren. Normer för vad som anses vara 

maskulint och feminint genomsyrar romanerna, men det finns även ett ifrågasättande av genusnormer i 

dem.  

Magnus Persson beskriver i Kampen om högt och lågt. Studier i den sena nittonhundratalsromanens 

förhållande till masskulturen och moderniteten (2002) hur populärlitteraturen mer och mer börjar 

etableras som en bildad genre eftersom den nu fått en plats på kultursidorna, och att ett ökat intresse för 

att använda den inom akademisk forskning förekommer. Numera lånar man former, motiv och grepp 

från populärlitteraturen, vilket visar på att klyftan mellan den kvalificerade och den populära litteraturen 

minskar.34  

För att närma sig uppsatsens syfte vill jag hänvisa till Anders Öhman, som i Populärlitteratur. De 

populära genrernas estetik och historia (2002) presenterar olika genrer inom populärlitteraturen, och en 

av dem är kärleksromanen. Han anser att den moderna kärleksromanen är mer realistisk än den tidigare. 

Det är inte längre troheten hos de älskade som prövas, utan det är den problematiska relationen mellan 

                                                           
30 Persson(red) 2000, s. 22. 

31 Simon Lindgren. Populärkultur. Teorier, metoder och analyser. Malmö. Författarna & Liber AB. 2009, s.9.   

32 A.a., s. 25. 

33 Nationalencyklopedin. <http://www.ne.se/populärlitteratur> (läst 170120) 

34 Magnus Persson. Kampen om högt och lågt. Studier i den sena nittonhundratalsromanens förhållande till masskulturer och 

moderniteten. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag. 2002, s.11-12. 
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man och kvinna som utgör handlingens drivkraft.35 Öhmans resonemang kring hur relationer 

problematiseras i den moderna romanen stämmer väl in på hur relationer gestaltas i chick lit. Kvinnan 

finner inte en man och lever lycklig i alla sina dagar, utan har under livet ofta ett flertal relationer som av 

olika anledningar inte håller. Detta fenomen kommer att presenters närmare i analysen under temat ”Att 

finna den rätte”. 

Begreppet chick lit kommer från chick, vilket betyder ung kvinna, och lit är förkortning av litteratur.36 

Maria Nilson beskriver i Chick lit. Från Glamour till vardagsrealism (2008) genren som en utveckling 

av tidigare romantiska romaner. Den innehåller sökandet efter den rätte, men skiljer sig från den 

traditionella romantiska romanen i det avseendet att den även skildrar flera olika relationer och 

karaktärernas arbets- och privatliv. De flesta romanerna utspelar sig i storstäder i en medelklassmiljö,37 

och handlar om vita medelklasskvinnor i 20-30årsåldern som kämpar för att få ihop privatliv och 

karriär.38 Genren är väldigt bred, och det förekommer romaner i genren som fokuserar på konsumtion 

och utseendefixering. I dessa romaner står inte ett problematiserande av realistiska företeelser i fokus. 

Istället gestaltas mestadels protagonistens ständiga strävan efter att uppfattas som en riktig kvinna, för 

att på så sätt fånga drömmannen. Trots det är det i många romaner möjligt att se paralleller mellan chick 

lit-genren och den moderna verkligheten. I genren skildras kvinnors vardag, och ofta med humoristiska 

inslag. Läsare kan känna en koppling till karaktärerna och de teman som behandlas i romanerna. I Chick 

lit- brokiga läsningar och didaktiska utmaningar (2012) menar Nilson och Ehriander att chick lit ofta 

beskrivs som en genre om och för den moderna kvinnan. Protagonisterna lever ett vardagligt liv med 

vardagliga bekymmer. Romanerna speglar en vardag som läsaren kan känna igen sig i, och 

problematiserar hur det kan vara omöjligt att leva upp till alla krav som samhället ställer på kvinnor.39 

Protagonisterna kämpar med destruktiva sidor som är kopplade till orealistiska föreställningar, så som 

utseendefixering och den romantiska kärleken.40 Som Nilson och Ehriander beskriver så finns det i 

motsats till de ytliga romanerna även romaner där realistiska ämnen behandlas, såsom otrohet, 

depression och identitetsskapande. Som tidigare nämndes är den oerhört bred, och med ett kritiskt 

förhållningssätt till genren ser jag att det finns ett flertal aspekter som kan vara användbara i 

undervisningen.  

 

                                                           
35 Öhman 2002, s.49 

36 Nationalencyklopedin <http://www.ne.se/chicklit> (läst 170319) 

37 Nilson 2008, s. 11f. 

38 Ferriss & Young (red), Chick Lit.The New Woman´s Fiction. New York. 2006, s.3. 

39 Ehriander & Nilson 2012, s. 24. 

40 A.a., s. 3. 
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4. Tidigare forskning  

 

Chick lit 

 

Vid sidan av Nilsons studier, vilket redogjorts för tidigare i uppsatsen, finns även annan intressant 

forskning. Den fördjupar sig i de teman Nilson upptäckt är vanligt förekommande i genren. I Re-writing 

the romance. Chick Lit After Bridget Jones (2006) undersöker Rosalind Gill och Elena Herdieckerhoff 

huruvida chick lit skiljer sig från den traditionella romantiska romanen när det gäller hur kvinnor och 

män framställs i litteraturen. De vill ta reda på om chick lit bryter mot den traditionella heterosexuella 

relationen som tidigare romantisk litteratur gestaltat, och om genren erbjuder en ny version av denna. De 

vill också undersöka om framställningen av kvinnligt och manligt i chick lit skiljer sig från den tidigare 

romantiska romanen, och huruvida genren förhåller sig till feministiska idéer genom att ha en 

postfeministisk medvetenhet. I sin forskning analyserar de tjugo romaner, och utgår från fem olika 

teman. Dessa är arbete, sexualitet, utseende, skildringen av protagonistens självständighet och 

singelskap.  

Gill och Herdieckerhoff upptäcker att protagonisten i chick lit till stor del skildras på liknande sätt som i 

den traditionella romantiska romanen, men att den även på vissa plan erbjuder en ny version. Vad gäller 

kvinnans sexualitet upptäcker de att protagonisten i chick lit ofta har sexuell erfarenhet, till skillnad från 

den tidigare protagonisten som ofta var oskuld, men att de går tillbaka till någon form av oskuldsfullhet 

när de möter den stora kärleken. Hon blir ”re-virginised”41 och upplever sex på riktigt för första gången.  

En annan relevant aspekt är hur chick lit förhåller sig till singelskap. Gill och Herdieckerhoff anser att 

singelskap framställs oerhört negativt, eftersom den ensamstående protagonisten är olycklig över att vara 

singel. Det visar att kvinnan inte känner sig hel och fullständig utan en man. De finner dock en skillnad 

på chick lit och den tidigare romantiska romanen, och det är att gestaltningen av protagonistens utseende 

och kropp tycks ha ändrats. Till skillnad från protagonisten i den traditionella romantiska romanen, som 

föds med sin skönhet, måste hon i chick lit kämpa hårt. Hon får lägga ner både tid och pengar på 

frisörbesök och att gå ner i vikt, vilket även genren kritiserats för av många. Författarna menar också att 

tidigare har moderskap och omsorg stått för femininitet, men att det i chick lit handlar om att vara snygg 

och sexig för att uppfattas som feminin. Gills och Herdieckerhoffs forskning är intressant då den är bred 

och fokuserar på aspekter som utgår från en fokalisering utifrån protagonisten.  

                                                           
41Gill & Herdieckerhoff 2006, s. 13. 
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I Chick lit and postfeminism (2011) redogör Stephanie Harzewski bland annat för hur chick lit och 

Harlequin-romanen42 skiljer sig åt. Hon vill visa att chick lit är ett postfeministiskt alternativ till 

Harlequin och att den omprövar den tidigare traditionella kärleksromanen. Detta gör hon genom att 

jämföra dem med varandra. Harzewski menar att chick lit delvis är en nybildning  av Harlequin och 

innehåller mer realism och en annorlunda framställning av protagonisten. Hon anser att i chick lit ligger 

inte fokus endast på den romantiska berättelsen mellan mannen och kvinnan, utan även på 

protagonistens jobb och sociala liv.43 Harzewski beskriver skillnaderna i karaktäriseringen av 

protagonisten. Hon menar att i Harlequin är protagonisten mycket yngre än i chick lit och bär på en 

naturlig skönhet. Hon är intelligent och har ett stort självförtroende. Protagonisten i chick lit brottas med 

låg självkänsla och är stressad för att hon ännu inte hittat en man eller fått barn. Hon är även excentrisk 

och ambivalent.44 Vidare redogör Harzewski för hur hjälten har ”stöpts om” i chick lit. De är inte längre 

hjältar, utan kan snarare klassificeras som manliga bikaraktärer med olika egenskaper och roller i 

berättelsen. De spelar inte längre en lika stor roll, utan befinner sig hela tiden i bakgrunden.45 Vad gäller 

sexualitet anser hon att chick lit innehåller ”sexscener” till skillnad från den tidigare kärleksromanen 

som innehåller ”kärleksscener”.46 I chick lit är sexscenerna öppna och rättfram med protagonistens 

sexuella tillfredsställelse.47 Genom Harzewskis jämförelser ges beskrivningar av vad som kännetecknar 

chick lit-genren, vilket är relevant eftersom den behandlar företeelser som visat sig vara förekommande i 

de romaner som analyseras i denna uppsats. 

I Malin E Lundhags magisteruppsats Svensk chick-lit 1996-2006: En undersökande genrediskussion av 

svensk chick-lit (2007) undersöker hon vad svensk chick lit är, samt om den är en feministisk backlash.48 

Lundhag jämför svensk chick lit med anglosaxisk och kommer fram till att svensk chick lit är mer 

realistisk än den anglosaxiska. Hon menar att det tvivel som de kvinnliga karaktärerna i svensk chick lit 

dras med handlar om att räcka till privat och samtidigt prestera bra på jobbet. De anglosaxiska 

romanerna handlar istället om att oroa sig för sitt yttre. Lundhag anser även att familjerelationer har stor 

plats i romanerna och att det i dem inte råder jämställdhet, men menar att familjerelationerna inte 

framställs på det dysfunktionella sätt som de gör i anglosaxiska romaner. Gällande hur kärleksrelationer 

                                                           
42 Namnet Harlequin härstammar från ett bokförlag med samma namn som under en period uteslutande gav ut romantiska 

romaner. Dessa romaner innehåller samma typiska drag som den tidigare traditionella kärleksromanen. 

43 Stephanie Harzewski. Chick lit and postfeminism 2011, s. 26-28. 

44 A.a., s. 29. 

45 A.a., s.33. 

46 A.a., s.37. 

47 A.a., s.35. 

48Malin E Lundhag, Malin. Svensk chick-lit 1996-2006: En undersökande genrediskussion av svensk chick-lit. 

Magisteruppsats, Påbyggnadsutbildning i biblioteks och Informationsvetenskap, Umeå universitet 2007 s.5 (läst 180608) 
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framställs anser Lundhag att de inte tar upp allt för stor plats, men att normen är att vara i ett förhållande 

och att singelliv endast är något tillfälligt. Trots att normen är tvåsamhet tycker hon att romanerna inte är 

antifeministiska eftersom de kvinnor som ger upp sitt liv för en man inte gör det avsiktligt, utan att det 

snarare är slumpen som avgör.49  Lundhags analys visar på att det förekommer en tydlig åtskillnad 

mellan anglosaxisk och svensk chick lit på flera områden.  

Ylva Kjellsdotters uppsats En kärlekshistoria vi alla drömmer om: En analys av chick lit ur ett 

genusteoretiskt perspektiv (2007) är relevant för uppsatsen då även hon undersöker hur genren förhåller 

sig till stereotypa könsroller. Hon har närläst ett antal anglosaxiska chick lit romaner och är mer kritisk 

till romanerna än vad Lundhag är. Kjellsdotter kommer fram till att de tydligt håller isär manligt och 

kvinnligt. Kvinnorna kopplas till moderskap och utseende, medan männen gestaltas som framgångsrika 

yrkesmän som ofta räddar kvinnan. Vidare framgår det att det råder en tvetydighet i genren. Kjellsdotter 

upptäckte att kvinnorna i romanerna har skapat sig en karriär, har ekonomisk trygghet och pålitliga 

vänner. Trots det framställs samtidigt en konservativ genusordning. Mannen har stort inflytande på 

kvinnans självkänsla, och i nästan samtliga fall väljer kvinnan att bli hemmafru när hon får barn, och ger 

därmed upp sin karriär.50 I några av de romaner som Kjellsdotter undersökt är dock kvinnorna mer 

självständiga, och mer aktiva i sina relationer. Hon upptäcker också att män och kvinnor får 

uppskattning av andra när de gör saker, eller beter sig på ett sätt som anses följa normerna för kvinnligt 

respektive manligt.51 I Kjellsdotters analys ligger fokus på hur relationen mellan kvinnor och män ter 

sig, och hur de samspelar med varandra.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 A.a., s. 74-77. 

50 Ylva Kjellsdotter. En kärlekshistoria vi alla drömmer om: En analys av chick lit ur ett genusteoretiskt perspektiv 

Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen biblioteks- och informations 

vetenskap/bibliotekshögskolan: Borås 2007  s.51 f. (läst 180609) 

51 A.a., s. 45f. 
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5. Analys  

 

Presentation av romanen 

 

Sofi Fahrmans roman Elsas mode (2009) utspelar sig under 2000-talet och man får följa 21-åriga 

protagonisten Elsa. Vid romanens början har hon precis kommit tillbaka till Sverige efter en tid i New 

York. Där har hon jobbat på ett café och spenderat sin lediga tid på att festa. I New York träffade hon 

även Chris, och i romanen finns han hela tiden med i bilden. Elsas starka vilja att slå igenom i 

modebranschen och hennes skräck för att bli kvar hemma i Borås tar henne till Stockholm. I Stockholm 

börjar hon jobba på ett café för att kunna finansiera sin dröm. I romanen skildras protagonistens kamp 

om att bli betydelsefull och framgångsrik inom modebranschen. Elsa startar en modeblogg och genom 

den lyckas hon få en fot in i branschen. Hon möter designern Hugo som hon gör allt för att fånga. 

Läsaren får även ta del av hur protagonistens relation till barndomsvännen Maria sätts på prov. Det finns 

en underton i romanen som visar på att protagonisten inte känner att hon passar in någonstans, och att 

hon inte räknas om hon inte syns.  

När Lucy Sullivan skulle gifta sig (1997) av Marian Keyes utspelar sig i London under 1990-talet. 

Läsaren möter 26-åriga Lucy som delar lägenhet med vännerna Karen och Charlotte. Lucy vantrivs på 

jobbet, och det som håller henne kvar är hennes arbetskamrater som hon har en nära relation till. En 

kväll möter hon Gus på en fest, och hon känner direkt att han är den rätte. Tyvärr visar det sig att han är 

opålitlig, arbetslös och har allvarliga alkoholproblem. Under romanens gång blir Lucy sårad och 

utnyttjad vid ett flertal gånger av honom. Samtidigt som Lucy har sina kärleksproblem måste hon också 

ta hand om sin alkoholiserade pappa som blivit lämnad av Lucys mamma. I romanen finns hela tiden 

Lucys bäste vän Daniel med i bilden. De har känt varandra i många år och har utvecklat ett starkt 

vänskapsband, och han stöttar henne i allt hon gör. Daniel blir tillsammans med Lucys rumskamrat, men 

som läsare förstår man tidigt att han är den rätte. 

Analys  

 

Analysen är uppdelad i tre tematiska delar. Att finna sig själv, sökandet efter den rätte och sexualitet och 

ideal. Dessa teman utgår från Nilsons studier. Varje del behandlar även hur romanerna förhåller sig till 

olika perspektiv inom genusteorin, och med Tysons frågeställningar som utgångspunkt. Hur beskrivs 

kvinnor? Hur förhåller sig dessa beskrivningar till genusproblematiken i den tid som romanen utspelar 

sig? Hur definierar romanen femininitet och maskulinitet? Beter sig de olika könen på det sätt som är 

lämpligt för det tilldelade könet? Tycks romanen acceptera, ifrågasätta eller motsätta sig traditionella 
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könsroller? Begreppet intersektionalitet kommer till viss del också beröras, och analysen kommer även 

knyta an till den forskning om chick lit som presenterats tidigare i uppsatsen. 

Att finna sig själv 

 

Det första temat som undersöks är att finna sig själv, och handlar om att protagonisterna i romanerna 

mognar och hittar rätt i livet.52 Från början är de ansvarslösa och har svårt att stå på egna ben, för att 

senare i romanvärlden utvecklas. I de två romanerna som närlästs lever protagonisterna till en början ett 

ansvarslöst liv, men allt eftersom mognar de. Det är främst i När Lucy Sullivan skulle gifta sig som den 

största utvecklingen hos protagonisten sker. Det är också detta tema som visat sig vara det mest 

omfattande i romanerna, vilket kan bero på att protagonisterna fortfarande är unga och på väg in i 

vuxenlivet.  

I Elsas Mode upptäcker man tidigt att romanen speglar en protagonist som försöker finna sig själv och 

sin plats i livet. Hon vill uppnå sina drömmar och se sig omkring i världen. I inledningen av romanen 

återvänder protagonisten Elsa hem till Borås efter fyra månader i New York, och det är redan här tydligt 

att romanen innehåller skildringar av detta tema. När hon kommer hem känner hon att hon inte hör 

hemma i Borås längre. ”Livet i Borås känns plötsligt ännu mer avlägset än innan hon satte på sig 

paljettklänningen och valde ett högre par skor än vad som gått på ett radhusgolv sedan nittiotalets 

pumpsera.”53 I New York var paljettklänning och höga klackar en helt vanlig fest-outfit, men hemma i 

Borås får den en motsatt effekt. Hon förstår att hon inte kan stanna i Borås om hon vill nå sina drömmar. 

När hon kommer hem får hon också reda på att två av hennes bästa vänner är gravida, och hennes 

reaktion på det visar att hon glidit ifrån sina vänner. Något som illustrerar detta ser vi i episoden nedan 

där protagonisten har ett samtal med bästa vännen Maria, som också lämnat Borås för en karriär i 

Stockholm.  

  Elsa kan inte släppa tanken på att Hannah och Caroline ska ha barn.  

- Men båda två? Hur länge har du vetat det här? 

- Bara ett par veckor. Jag och Simon var här nere när min pappa fyllde år och då berättade de.  

- Men är de fullkomligt galna? Vi är ju bara tjugoett. Vi har ju hela livet framför oss. Knoddar kan vi 

skaffa om tio år.  

- Jo jo, jag vet, svarar Maria, men hon verkar inte alls lika upprörd som Elsa. Om man blir kvar här 

efter gymnasiet blir det ju kanske inte alltid som man tänkt sig med karriär och festande och allt.54 

                                                           
52 Nilson. 2008, s.71. 

53 Sofi Fahrman. Elsas mode. Nordstedts. Stockholm. 2009, s. 21-22. 

54 A.a., s. 20. 
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Utdraget visar på att familjeliv är långt bort för protagonisten, och att hon har svårt för att 

acceptera att vännerna redan ska bilda familj. I romanen framställs en protagonist som vill gå sin 

egen väg och som har tydliga mål i livet. Att skaffa barn innebär ansvar och det varken vill eller är 

Elsa redo för. Nilson beskriver att kvinnorna i romanerna ofta är rädda är för att bli vuxna. De tar 

dagen som den kommer, spenderar alla sina pengar och anser att leva som vanliga människor är 

trist.55 I romanen speglas detta fenomen då Elsa på mindre än ett dygn bestämmer sig för att flytta 

till Stockholm, och förlitar sig på att få bo hos Maria. 

- Det är just det. 

- Vadå?  

- Jag har ingenstans att bo. 

- Men Elsa. Hur hade du tänkt lösa det? 

- Du, kan inte jag få bo hos dig? Bara ett litet tag. Jag lovar att jag ska hålla ordning som du gillar. Jag 

kan laga pasta rouge och massera din rygg… 

- Men jag har bara en säng. 

- Men snälla snälla snälla. Vi kan sova sked och jag tar nästan ingen plats och jag börjar imorgon. 

- Börjar du imorgon? 

- Ja, imorgon. Jag är här nu. Hos dig. I Stockholm. Jag flyttar in nu.56 

Utdraget illustrerar protagonistens ansvarslöshet, och hur hon litar på att de omkring ska lösa de problem 

som uppstår. Hon lever för dagen och gör aldrig några långsiktiga planer. Väl på plats i Stockholm 

betalar hon varken hyra eller tar något ansvar för att hjälpa till med hushållssysslor. Istället använder hon 

Marias kläder och lämnar tillbaka dem smutsiga, eller lånar saker som hon sen tappar bort.  

Trots att Elsa karaktäriseras som driven upptäcker man tidigt att romanen speglar en ensam och 

identitetssökande protagonist. Hon har inte en självklar social tillhörighet, och det intersektionella 

perspektivet spelar i detta avseende roll. För att bli tagen på allvar och respekterad hittar protagonisten 

på små vita lögner om sin bakgrund. Elsa vill inte berätta att hon är från en småstad. Istället talar hon 

endast om sin tid i New York med de människor hon möter i Stockholm. När det blir offentligt att hon 

har en relation med Hugo, som i romanen tillhör överklassen, blir det än mer tydligt att romanen 

problematiserar det intersektionella perspektivet. ”Bakom den välbesökta bloggen gömmer sig en 21-

årig servitris från Borås. Elaka tungor frågar redan: Hur lång tid ska det ta innan det svenska modets 

kronprins lämnar flickan av folket och återvänder till de sina?”57 Utdraget är ett exempel på hur romanen 

visar på att social tillhörighet har en betydande roll för hur man uppfattas och bemöts av andra. I detta 

                                                           
55Nilson 2008, s.82 

56Fahrman 2009, s.32. 

57 A.a., s. 192. 
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fall även på hur protagonisten uppfattar sig själv. Det förekommer dock ett ifrågasättande av denna 

maktordning i romanen eftersom Elsa trots sin bakgrund till slut blir accepterad, och på så sätt blir trygg 

i sin identitet. 

I När Lucy Sullivan skulle gifta sig råder en annan karaktärisering av protagonisten. Här är hon 

osäker och rädd för att såra någon och inte alls lika självsäker som protagonisten i Elsas Mode. 

Författaren ger även beskrivningar av hur hon under hela sin uppväxt levt med depression och 

dåligt självförtroende.  

Så länge jag kunde minnas hade livet känts som en fest som jag inte var inbjuden på [sic] och det var 

riktigt skönt att upptäcka att jag faktiskt hade haft rätt som under i stort sett hela mitt liv känt mig 

ensam, osäker och nojig.58  

Som vi ser tillskriver författaren protagonisten destruktiva egenskaper. Trots att Lucy bär på de 

känslor som illustreras i utdraget, förekommer det även andra karaktärsdrag hos protagonisten som 

är typiska för genren. Romanen innehåller nämligen en humoristisk underton när det kommer till 

karaktärernas misslyckande av att upprätthålla typiska feminina drag.  

Men jag var pank. Trots att jag precis hade fått lön var mitt bankkonto som ett ödeland efter massaker, 

för samma dag som jag fått lön hade jag gjort av med en förmögenhet på aromaterapioljor, som enligt 

vad som stod på förpackningarna skulle föryngra och stimulera och pigga upp mig.59  

Jag hade alltid svårt att komma upp på morgnarna- en av sviterna efter min tonårsdepression, det var i 

alla fall vad jag brukade säga. Förmodligen var det ren slöhet, men jag fick inte dåligt samvete när jag 

skyllde på depressionen. […] Det var iskallt i sovrummet och jag hittade inga rena trosor och jag hade 

inte strukit nåt, utan fick ta samma kläder som jag haft på mig dagen innan, som jag bara hade slängt 

på golvet på kvällen, och jag hittade inga rena trosor i Karens eller Charlottes rum heller, så jag fick 

gå till jobbet i min bikiniunderdel.60 

I utdraget beskrivs Lucys brist på planering vad gäller ekonomi och vardagsbestyr. Hennes vardag består 

av jobb, skräpmat och festande. Romanen skildrar även protagonistens och hennes rumskamraters 

ohälsosamma livsstil och dåliga självdisciplin. Deras levnadssätt går emot Hirdmans och Connells 

beskrivningar av att kvinnans sociala plats är i hemmet, vilket innefattar att laga mat, städa och tvätta. 

Att författaren beskriver deras livsstil med en humoristisk underton indikerar på att romanen ifrågasätter 

traditionella könsroller och föreställningar. Att författaren illustrerar karaktärernas levnadssätt på detta 
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sätt kan även uppfattas som en illustration av protagonistens omogenhet, eftersom det senare i roman 

sker en drastisk utveckling hos protagonisten. 

Ett typiskt och återkommande fenomen i genren är protagonisternas utveckling. I romanerna 

mognar de och blir mer ansvarstagande. I Elsas mode börjar protagonisten omvärdera sig själv och 

sitt beteende. Hon har inga kontakter i Stockholm och är beroende av kompisen Maria för att nå 

sina drömmar. Hon går många gånger för långt och i episoden nedan illustrera hur det till slut går 

upp ett ljus hos protagonisten.  

Det är först när Elsa torkat bort tårarna och tittar upp mot Maria på andra sidan skärmen som hon 

upptäcker sin miss. Sin oförlåtliga miss. Dekorationerna, tårtorna på bordet och chipsskålarna. Elsa 

har glömt bort sin bästa kompis födelsedag. Och den supersnälla, tålmodiga Maria har såklart inte sagt 

ett ord. Bara lugnt lyssnat på Elsas skryt om sitt Marc Jacobs-möte och sitt babbel om sina 

kärleksproblem.61  

Maria ska få tillbaka sin kamera. Fast en helt sprillans ny. Och Elsa har bestämt sig. Maria ska inte 

bara få en ny kamera, utan en sprillans ny kompis. Det dåliga samvetet och Simons starka ord har bitit 

tag i henne.62  

Utdraget visar på att protagonisten inser att hennes beteende inte är acceptabelt. Hon börjar förstå att hon 

beter sig egoistiskt och kommer till insikt om att hon är en dålig vän som hon utnyttjar Marias snällhet. 

Att hon efter ett tag förstår att hon måste ta ansvar för sina handlingar är ett tecken på hennes mognad. 

Elsa har varit så inriktad på att nå sitt mål och att ”vara någon” att hon inte tänkt på hur hon behandlar 

och sårar andra. Trots att man kan se en viss utveckling hos protagonisten behandlar romanen inte denna 

aspekt till så stor del.  

I När Lucy Sullivan skulle gifta sig är emellertid protagonistens utveckling mer tydlig, på flera plan. 

Dels tvingas hon hastigt att börja ta ansvar och ändra levnadssätt, dels stärks hennes självförtroende som 

en följd av ansvarstagandet. Förändringen av protagonistens levnadssätt är mest påtaglig i den senare 

delen av romanen när Lucys mamma lämnar den alkoholiserade pappan. Det krävs att någon tar hand 

om honom för att han ska överleva, och Lucy tar på sig hela ansvaret. Hon tvingas att mogna eftersom 

hon måste se efter pappan dygnet runt. Hon måste lära sig att planera sitt liv för att hinna med att sköta 

sitt jobb samtidigt som hon ska ta hand om pappan. Hon måste också ta ett ekonomiskt ansvar för att 

hennes pengar ska räcka till dem båda.  
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Ur ett genusperspektiv är det intressant att diskutera hur romanen speglar karaktärernas förhållningssätt 

till sina tilldelade sociala kön, och vad som således förväntas av dem. I romanen tar Lucy på sig det fulla 

ansvaret för att ta hand om pappan, trots att det finns två bröder med i romanvärlden.   

Nån var tvungen att flytta hem och ta hand om pappa. Jag var den självskrivna kandidaten. Om Chris eller 

Peter hade erbjudit sig att göra det skulle jag ändå ha stått på mig. Inte för att de erbjöd sig, de lata jävlarna. 

Blotta tanken skrämde mig. Och förresten skulle de inte ha klarat av det- mamma hade gjort allt åt dem sen 

de föddes, så de visste knappt hur man tappade i badvatten, än mindre skötte ett hushåll. Det var ett under att 

de hade lyckats lära sig knyta skorna själva. Visserligen var jag inte stort mycket bättre på hushållsgöromål, 

men jag visste att det skulle gå på nåt sätt. Jag ska lära mig att steka fiskpinnar, tänkte jag, det skulle bli ett 

kärt besvär. 63 

I utdraget speglas återigen de traditionella föreställningar om att kvinnans plats är i hemmet. 

Anmärkningsvärt är att protagonisten själv inte lever enligt dessa stereotypa uppfattningar, men trots det 

anser att det är hon som bör ta hand om pappan. Protagonisten ironiserar över brödernas oförmåga att ta 

hand om sig själva, och ger på så sätt läsaren indikationer på att romanen ifrågasätter traditionella 

könsroller. Romanen problematiserar de förväntningar som ställs på de olika könen. Dels genom att 

författaren tillskriver protagonisten maskulina drag. Dels i den interna fokaliseringen genom 

protagonisten.  

En annan aspekt i romanen som skildrar protagonistens mognad är hennes frigörelse från pappan och 

Gus. Att hon tvingas ta hand om sin pappa gör att hon kommer till insikt om att hon inte har någon skuld 

i hans alkoholism, och inte heller i relationen med Gus. Det sker en drastisk utveckling hos 

protagonisten som illustreras i följande episod. 

Jag hade förstått att jag låtit Gus behandla mig illa och det var precis så pappa behandlade mig. Jag visste 

bara hur man älskade nersupna, oansvariga, luspanka killar. För det var vad pappa hade lärt mig. Men nu var 

det som om jag inte älskade honom längre. Jag hade fått nog. Från och med nu fick han klara sig själv. Jag 

tänkte inte ge honom mer pengar- ingen av dem. I ilskan hade Gus och pappa smält samman till en person. 

[…] Samtidigt med den nyväckta vreden var det nåt annat som gav sig till känna. Det som kallas 

Självbevarelsedrift.64 

Utdraget illustrerar protagonistens uppvaknande som gör henne till en ny och starkare människa. Hon 

börjar nu sätta sina egna behov i första hand. Denna förändringsprocess är avgörande för romanens 

handling. Dels för att protagonisten ska finna sig själv, dels för att hon till slut ska finna den rätte. 

I detta tema ingår även karaktärernas lösgörande från föräldrarna. Nilson menar att det i 

romanerna finns en rädsla hos karaktärerna för att bli som sina föräldrar, eftersom de ofta lever 
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enligt stereotypa könsmönster. Lundhag upptäcker i sina analyser att familjerelationerna i svensk 

chick lit inte framställs på det dysfunktionella sätt som de gör i anglosaxiska romaner, vilket 

stämmer överens med protagonisternas relation till föräldrarna i romanerna. I Elsas mode 

behandlas inte relationen mellan protagonisten och föräldrarna till så stor del, men utdraget nedan 

visar på hur det i romanen finns ett motstånd hos protagonisten till att bli som sin mamma.  

Hon bara fixade och grejade och planerade och hade perfekt ordning och hann med allt. Allt utom att 

sminka sig. Allt utom att åka till New York. Allt utom att festa. Allt utom att leva. Elsa tyckte om sin 

mamma. Men hon var allt det Elsa själv aldrig någonsin ville bli.65  

Hon fördömer inte mammans liv, och relationen mellan dem framställs inte som infekterad. Men 

utdraget indikerar på att romanen framställer ett visst motstånd hos protagonisten till att leva samma liv 

som sina föräldrar. Att hon även ifrågasätter vännernas val att skaffa barn tidigt kan kopplas samman 

med hennes motstånd till att leva som sina föräldrar, eftersom även de lever enligt samma normer. 

Genom att romanen inte behandlar relationen mellan protagonisten och föräldrarna till så stor del är det 

inte möjligt att avgöra huruvida romanen accepterar, ifrågasätter eller förstärker en stereotyp 

genusordning i detta avseende.  

I När Lucy Sullivan skulle gifta sig är däremot skildringarna av motståndet till att bli som sina föräldrar 

uppenbar. Protagonistens relation till föräldrarna har en viktig funktion i romanen. Den tar upp en stor 

del och spelar en avgörande roll för handlingen. I romanen har Lucy en oerhört komplicerad relation till 

sin mamma, vilket läsaren förstår beror på pappans alkoholism. Hennes relation till mamman kan 

beskrivas med ordet förakt. Det beror på att hon anser att mamman behandlar pappan illa, och att hon är 

bitter och omodern.  

Och det var åratal sen jag hade slutat hoppats på att hon skulle godkänna nån av mina pojkvänner, lovorda 

min lägenhet, respektera mitt arbete och gilla mina vänner. ”Du är precis som din far”, sa hon bittert. 

Stackars mamma- ingenting jag gjorde dög. När jag fick jobb på ett multinationellt företag med kontor i 

London och första arbetsdagen ringde mamma, inte för att gratulera och önska mig lycka till utan för att 

berätta att företagets aktier hade sjunkit tio procent på Financial Times aktieindex.66 

Protagonisten känner sig otillräcklig och blir hela tiden kritiserad av sin mamma.  Karaktäriseringen av 

mamman framställs till en början som oerhört traditionsbunden vad gäller könsroller, men i slutet av 

romanen visas motsatsen upp. Ur ett genusperspektiv finns det mycket att diskutera vad gäller romanens 

definition av maskulinitet och femininitet genom framställningen av föräldrarna. Trots att författaren till 

en början karaktäriserar Lucys mamma som oerhört traditionsbunden går romanen emot den uppfattning 

som råder i den tid och den tradition som den utspelar sig i. Mamman har inte endast rollen som 
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hemmafru. Istället är det hon som är familjeförsörjaren, men också den som tar hand om både hemmet 

och familjen. Ytterligare ett exempel på att romanen ifrågasätter traditionella könsroller är att mamman 

väljer att lämna sin man. De lever i romanen ett religiöst liv och mamman är oerhört engagerad i kyrkan. 

När hon väljer att lämna sin man, och även träffar en ny man som hon flyttar in hos, fryses hon ut från 

församlingen i kyrkan. Trots det vågar hon stå fast vid sitt beslut. Det blir än mer tydligt i slutet av 

romanen att det förekommer ett ifrågasättande då protagonisten börjar förstå och acceptera mammans 

val och de får en bättre relation. Även genom att protagonisten också tar avstånd från pappan. 

Som nämndes tidigare är protagonistens relation till pappan även den betydelsefull för handlingen. 

Författaren ger beskrivningar som visar på att protagonisten i romanen har ett starkt band till pappan, 

och hur hon alltid försvarar hans beteende. Det är inte förrän Lucy tvingas sköta om honom som hon 

inser hur allvarlig hans alkoholism är. Författaren ger även läsaren tillbakablickar i Lucys uppväxt, och 

hur pappan under större delen av hennes uppväxt varit onykter, arbetslös och kväll efter kväll suttit i sin 

fåtölj gråtandes. Tysons och Connells beskrivningar av maskulinitet gestaltas väldigt tydligt i 

karaktäriseringen av pappan. Han bryter mot samtliga typiska drag. Tyson menar att män ska vara starka 

och inte visa några som helst känslor. Tyson beskriver att det även är mannens uppgift att försörja 

familjen. Att pappan bryter mot samtliga drag beror på att han karaktäriseras som alkoholist och därmed 

tappar all kontroll. Han misslyckas med att upprätthålla sin manlighet genom att han är helt beroende av 

sin fru, och senare dotter, för att överleva.  

Sökandet efter den rätte 

 

Ett annat tydligt tema i chick lit är sökande efter den stora kärleken.67 Som Gill och Herdieckerhoff 

belyser i sin studie gestaltas singelskap som något negativt i genren. När läsaren möter protagonisten är 

hon singel och olycklig. Hon har ofta ett destruktivt förhållande bakom sig, eller ett pågående. Männen 

som protagonisterna tidigare haft relationer med är otrogna, egoistiska och elaka, och det är mer regel än 

undantag att kvinnorna blivit sårade av dessa män.68 Harzewski är inne på samma spår och menar att 

protagonisten i chick lit är stressad över att hon ännu inte hittat en man eller fått barn. I Elsas mode 

förekommer det till en början ett ifrågasättande av att tvåsamhet är normen, vilken illustreras i följande 

utdrag. 

För bara ett halvår sedan hade hon varit flickvänstjejen som alltid släpade med sig sin pojkvän överallt 

och ibland sa nej till att gå ut och festa bara för att få vara hemma och äta Gott och blandat och ha sex 

i föräldrarnas Ikea-soffa. Nu är livet tvärt om. Medan hon bestämt sig för att njuta av det Stockholm 
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har att erbjuda och absolut inte har någon lust att binda upp sig i något förhållande, så håller Hannah 

och Caroline på att slå sig till ro. Skaffa radhus. Köpa hund. Köra Volvo- och barnvagn.69 

Utdraget visar på att hon inte känner någon stress över att hennes vänner börjar stadga sig, utan 

motsätter sig snarare deras val. I några av de forskningsstudier som presenterades tidigare har författarna 

upptäckt att chick lit framställer en uppoffrande protagonist som ger upp sin karriär för att istället satsa 

på familj. Att protagonisten i Elsas Mode fortfarande är ung spelar roll i detta avseende. Hade hon 

karaktäriserats som äldre, med en karriär och trygg ekonomi, skulle hennes inställning till tvåsamhet 

kunnat gestaltats annorlunda. Till en början ligger inte fokus på protagonistens sökande efter den rätte. 

Det är inte förrän senare i romanen då hon får syn på Hugo under en modeshow som sökandet börjar. 

Till skillnad från i När Lucy Sullivan skulle gifta sig, där protagonisten Lucy vill hitta en man som älskar 

henne, vågar jag påstå att i Elsas Mode handlar protagonistens sökande från början om något annat. För 

henne handlar det mer om en tävling om att hon ska få det hon vill ha. När Elsa får syn på Hugo gör hon 

allt för att fånga honom.  

Elsas mode följer inte samma mönster som de flesta chick lit-romanerna gör. Det gäller även hur 

författaren byggt upp dramaturgin i romanen. Hugo har både rollen som den opålitlige pojkvännen och 

den rätte. Att karaktären Chris finns med i bilden genom hela romanen gör att uppfattningen om att 

Hugo är den opålitliga pojkvännen stärks. Relationen med Hugo framställs i större delen av romanen 

som komplicerad. Eftersom berättarperspektivet utgår från Elsa får man som läsare inte ta del av Hugos 

tankar. Han uppfattas vid ett antal tillfällen i romanen som den manipulativa pojkvännen utifrån de 

handlingar som presenteras.  

Det är alltså Maj-Lis hon heter, Elsas rival. Och nu är det uppenbart att när Elsa lämnat Paris på 

söndagen är det Maj-Lis som kommer ta hennes plats bredvid Hugo i sängen på Hôtel Costes. Värst 

av allt: Tjejen alla frågade efter under middagen på Hôtel Amour delar Hugos efternamn. Inte bara 

flickvän alltså, utan fru. Vilket gör Elsa till...älskarinnan. Det tillfälliga knullet.70 

Utdraget ovan är ett exempel på hur det i relationen med Hugo förekommer en del missförstånd som gör 

att det framstår som att Elsa blir illa behandlad och lurad av honom. Elsa tror i situationen ovan att hon 

har rollen som älskarinna, och att Hugo lurat henne. Som läsare utgår man från att Hugo är opålitlig och 

inte tar relationen med Elsa på allvar. Kjellsdotter menar att männen i romanerna många gånger har stort 

inflytande på kvinnans självkänsla, men i Elsas Mode skildras motsatsen. Vid ett tillfälle i romanen tar 

Hugo med Elsa på en VIP-klubb. Hon känner sig under hela kvällen ignorerad och övergiven av honom. 

Istället för att acceptera att bli illa behandlad väljer hon att lämna middagen och struntar i att svara när 

han ringer. ”Det hade varit ett smart drag att lämna torsdagsmiddagen som Askungen. Hugo hade sms:at 
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hela natten. Och ringt dagen efter. Det gamla tricket att låta killarna jaga hade gått hem”.71 Författaren 

framställer inte en undergiven protagonist, utan snarare en självständig protagonist som vill ha övertag. 

Detta är även förekommande vid flera tillfällen i romanen. Ytterligare ett exempel på detta ser vi i 

följande episod då Hugo berusad kommer hem till Elsa mitt i natten och förklarar sin kärlek till henne.    

Du chockar mig och fascinerar mig och gör mig rädd för mig själv och lite rädd för dig- allt på samma gång. 

You rock my world, liksom. [---] Nu säger jag som Jerry Maguire. “I´m not letting you get rid of me.” Fattar 

du det? Det är du och jag nu, Elsa. Jag har hittat dig. Jag tänker inte släppa taget.72 

Utdraget är ett exempel på hur det i romanen förekommer ombytta könsroller. Det är Hugo som visar sin 

sårbarhet och Elsa den som har övertaget. Skildringarna av deras relation i romanen problematiserar 

förväntningar på femininitet och maskulinitet. Som Tyson belyser anses det omanligt att våga prata om 

känslor eller visa sig sårbara. Från att endast ha uppvisat maskulina egenskaper möter nu läsaren nya 

drag hos karaktären Hugo som går emot dessa maskulina föreställningar. Här är även det intersektionella 

perspektivet aktuellt. Att Hugo har svårt att prata om känslor har inte endast att göra med att han är en 

man, utan beror även på hans klasstillhörighet. ”Jag är…jag har inte så lätt att visa vad jag känner. Det är 

inte min spelplan riktigt [---] Du vet, jag är en stiff kille från Djursholm.”73 Hugo kommer från en 

välbärgad familj där det förväntas av honom att han inte ska visa känslor. Inte för att han är man, utan 

för att det inte är accepterat i den sociala krets han tillhör.  

I När Lucy Sullivan skulle gifta sig är temat sökandet efter den rätte tydligt redan på första sidan.  

Protagonisten går till en spåkvinna med syfte att få svar på när hon ska möta sin drömprins, och svaret 

blir som titeln på romanen visar. Lucy ser alla män hon har kontakt med som potentiella makar, och 

hennes vänner är delaktiga i sökandet. På en fest träffar Lucy Gus, som hon genast tror kan vara hennes 

blivande make. Det visar sig istället att han har rollen som den opålitliga pojkvännen. 

Det var inte bara det att han inte var tokig, han var dessutom musiker och jag hade alltid dragits till killar som 

var musiker eller författare eller höll på med nåt som var skapande. Jag hade aldrig förälskat mig i killar med 

riktiga jobb och hoppades att jag aldrig skulle göra det. Jag hade svårt att föreställa mig nåt tråkigare än killar 

som hade fasta inkomster, killar som var ekonomiska, killar som inte levde över sina tillgångar.74 

Lucy vill ha spännande och ansvarslösa killar, vilket stämmer väl överens med Nilsons studier. Hon 

menar att de killar protagonisten i chick lit faller för ofta är ”bad guys” utan inkomst som låter sig 

försörjas av protagonisten. Till en början gestaltas Gus som en rolig och mystisk kille, men det blir snart 
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uppenbart att han i romanen har rollen som den opålitlige pojkvännen. Han ställer till pinsamma scener 

när han dyker upp. Andra gånger sätter han protagonisten i besvärliga situationer genom att inte dyka 

upp när han lovat, och försvinner istället i veckor. Han har aldrig några pengar, utan låter hela tiden 

Lucy betala för hans alkoholkonsumtion. I romanen låter sig protagonisten förnedras, utnyttjas och 

manipuleras av pojkvännen gång på gång, men försvarar honom hela tiden inför sina vänner. Som 

Kjellsdotter upptäckte i sina studier påverkas protagonistens självkänsla av hur män behandlar henne. I 

romanen bygger hela karaktäriseringen av Lucy på hur hon behandlas av män, och det står länge i vägen 

för att hon ska finna den rätte.   

Ur ett genusperspektiv råder det även i denna roman en motsättning mot traditionella könsroller och en 

objektifiering av kvinnan. Romanen skildrar en protagonist som ser sig vara mindre värd än mannen. 

Tysons och Hirdmans beskrivningar av kvinnan som underordnad, svag och självuppoffrande är tydligt 

gestaltade i Lucys relation med Gus. Men eftersom protagonisten senare i romanen inte låter sig kuvas 

av en man, varken av Gus eller pappan, vill jag påstå att romanen tydligt går emot de traditionella 

föreställningar som Tyson och Hirdman beskriver. Genom att författaren karaktäriserar Gus och pappan 

som oerhört statiska figurer, utan minsta tecken på utveckling, menar jag att det blir än mer tydligt att 

romanen motsätter sig kvinnan som objekt. 

I genren råder en tvetydighet vad gäller framställningen av protagonisternas självständighet. Kjellsdotter 

och Gill och Herdieckerhoff menar att protagonisterna i chick lit framställs som självständiga, men att de 

samtidigt är beroende av en man. I Elsas mode är protagonisten delvis beroende av en man. Elsa 

karaktäriseras som en driven tjej med gott självförtroende, men skulle inte nå framgång om det inte vore 

för att hon har en relation med Hugo. Det är genom honom hon får uppmärksamhet och möjlighet att 

träffa inflytelserika personer i branschen, och på så sätt klättra högre upp på karriärstegen. Däremot låter 

sig inte protagonisten manipuleras eller förnedras av en kille, utan så fort hon känner sig illa behandlad 

säger hon ifrån.  

I När Lucy Sullivan skulle gifta sig är det mer påtagligt att protagonisten är beroende av en man. Som 

nämndes tidigare finns hela tiden Daniel med i handlingen. När Lucy som mest behöver stöd är det han 

som ställer upp. Deras vänskap utvecklas med tiden till en kärleksrelation som ingen av dem kan stå 

emot, och det slutar med att protagonisten till slut finner den rätta. Daniel kommer till undsättning när 

Lucy till slut inte själv kan ta hand om sin alkoholiserade pappa. När pappans missbruk blir värre 

utsätter han både sig själv och andra för fara, och då dyker Daniel upp och räddar situationen. Han ställer 

inte endast upp ekonomiskt och praktiskt, utan också känslomässigt.  

I genren finns det även tydliga mönster för hur den rätte ska vara. Nilson menar att idealbilden av den 

rätte i chick lit är en man som både är stark, aggressiv och sexig, samtidigt som han ska vara 
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omhändertagande och förstående. En alfahane, som hon kallar dem.75 Intressant att belysa i detta 

avseende är att alfahanen både har maskulina och feminina drag, och på så sätt går emot de traditionella 

föreställningar om maskulinitet som Tyson och Connell beskriver. Karaktäriseringen av Daniel i När 

Lucy Sullivan skulle gifta sig stämmer in på samtliga beskrivningar som Nilsons ger. Han är å ena sidan 

snygg, stark och maskulin. Å andra sidan huslig, omhändertagande, mogen och förstående. När han 

följer med Lucy för att hälsa på hennes föräldrar bakar han en kaka som han tar med sig till Lucys 

mamma, och när Lucy fyller år kommer han med genomtänkta presenter. Hans hem är motsatsen till 

Lucys kaotiska lägenhet. När hon är som mest instabil ger han henne utrymme istället för att utnyttja 

hennes sårbarhet. Även i Elsas mode karaktäriseras den rätte som en alfahane. Han är snygg, sexig och 

framgångsrik. Han bor i en exklusiv våning i ett väl ansett område och kommer från en välbärgad familj. 

Att Hugo är intresserad av mode, vilket kan ses som en feminin egenskap, accepteras eftersom han har 

en hög position med stort inflytande i branschen. Genom större delen av romanen karaktäriseras Hugo 

till viss del som en känslokall och arrogant person. Men när det sedan visar sig att han är den rätte 

tillskriver författaren honom egenskaper som gör honom till alfahane. 

Sexualitet och kroppsideal  

 

Ytterligare ett vanligt tema i chick lit är sexualitet. I detta tema kommer jag även undersöka hur 

romanerna förhåller sig till kroppsideal. Fokus kommer ligga på de kvinnliga idealen då de manliga inte 

är lika detaljerat gestaltade, i och med att fokaliseringen utgår från protagonisten. Som nämndes tidigare 

är protagonisten i chick lit, till skillnad från den tidigare kärleksromanen, inte oskuld när hon träffar den 

rätte. Hon har ofta haft fler sexuella relationer och enligt Nilson handlar det också om sexuella relationer 

där protagonisten inte njuter. Inte förrän hon träffar den rätte kan hon njuta.76I båda romanerna har 

protagonisterna sexuella relationer med fler än en kille. Däremot skiljer de sig åt markant i frågan om 

hur romanerna gestaltar protagonisternas sexualitet.  

I Elsas mode möter läsaren en protagonist som är oerhört trygg i de sexuella relationer hon har, och hon 

är också mycket självsäker i sin sexualitet. Det framkommer att hon haft en del tillfälliga sexuella 

relationer, och man får även ta del av detta under den tid romanen utspelar sig. I romanen finns det en 

aspekt kring sexualitet som skiljer sig ifrån vad Nilson upptäckt är vanligt i chick lit, nämligen att 

protagonisten inte njuter förrän hon hittar den rätte. I romanen gestaltas de sexuella relationer 

protagonisten har som ömsesidiga, och det är hon själv som vid ett flertal tillfällen är den pådrivande. 

”Do I have permission to fire? Ge mig permission to fire. Soon! Är på Berns. Kan inte vänta. Vill ha dig. 

                                                           
75Nilson 2008, s. 60. 

76A.a., s. 85f. 
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E”77 Här är Tysons beskrivningar av kvinnan som antingen ”good girl” eller ”bad girl” aktuellt att titta 

på. Utgår man från hennes resonemang tillskrivs protagonisten den senare benämningen. Denna 

framställning förekommer även vid fler tillfällen i romanen. I episoden nedan skildras hur Elsa just 

träffat en kille, som hon redan efter tio minuter in på daten har sex med. 

Hon har gjort det förut. Men bara på fyllan. [---] Men hon har inte haft sex sedan hon lämnade New York och 

Chris sovrum. Hennes kropp skriker: Let´s do it! Hon trycker på stoppknappen och viskar i hans öra. -Jag vill 

ha dig. Här. Nu.78 

I utdraget framgår det att Elsa har ett sexuellt begär, vilket i vanliga fall är ett typiskt maskulint drag. 

Tyson beskriver hur kvinnan inte ska visa att hon har en sexuell drivkraft, utan snarare finnas till för att 

tillfredsställa mannen. Och har hon det är hon inte kvinnan man väljer att gifta sig med. Tysons 

beskrivningar krockar med Harzewskis studier. Harzewski menar att chick lit innehåller ”sexscener” till 

skillnad från den tidigare kärleksromanen som innehåller ”kärleksscener”79 och att sexscenerna är öppna 

och rättfram med protagonistens sexuella tillfredsställelse.80 På så sätt kan man hävda att romanen 

problematiserar de sexuella förväntningar som ställs på kvinnan. Trots att Elsa ingår i kategorin ”bad 

girl” blir hon inte bortvald. Men även om romanen ifrågasätter förväntningar på kvinnors sexualitet 

framställer den också en skev bild. Den problematiserar inte protagonistens sexualitet, utan ger snarare 

en orealistisk bild av den. Protagonistens sexuella relationer gestaltas detaljerat och sker på alla möjliga 

ställen, så som i hissar, på hotellrum, arbetsrum eller i bilar.  

I När Lucy Sullivan skulle gifta sig framställs inte en lika självsäker bild av protagonistens 

sexualitet, utan i denna roman har hon stora komplex. Det förekommer inte heller lika mycket 

sexscener som i Elsas Mode. Tydligt är i alla fall att protagonisten är enormt rädd för att bli ratad 

av killar, vilket gör att hon inte kan slappna av och uppskatta sex. I följande två utdrag syns det 

tydligt hur romanen gestaltar detta genom karaktäriseringen av protagonisten. 

Jag misstänkte att jag hade kunnat strunta i mina katolska skuldkänslor om jag hade haft stora bröst 

och långa smala och cellulitfria lår. Då hade jag antagligen inte känt mig lika besvärad när jag 

hoppade i säng med vilt främmande män. Då kanske jag helt enkelt hade kunnat njuta av sex, och inte 

varit lika fixerad vid att försöka dölja mina skavanker, försöka låtsas njuta och samtidigt gömma 

ändan som var för stor, brösten som var för små, låren som var för…och så vidare och så vidare.81  

                                                           
77 Fahrman 2009, s. 99. 

78A.a., s. 61. 

79 Harzewski s.37. 

80A.a., s.35. 

81 Keyes 2000, s. 185. 
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Pelvicentriska män satte skräck i mig. Antagligen därför att jag trodde att de skulle vara kritiska och 

missnöjda med det jag presterade. Såna män kunde välja och vraka, och var vana vid det allra bästa. 

Om jag kröp ner i deras säng utan vare sig bröst, långa ben eller solbränna skulle de bli gruvligt 

besvikna.82 

Hennes dåliga självkänsla påverkar henne så pass mycket att hon inte kan ha en normal relation till 

sex. Vid flera tillfällen i romanen tillskriver författaren protagonisten dessa egenskaper. Hon gör 

sig lustig över sin kropp och jämför sig med andra kvinnor. Hon kan heller inte ta emot 

komplimanger och skämtar istället bort dem. I relationen med Gus blir hon till och med lättad när 

han till en början inte visar något intresse för att ha sex med henne.  

Gill och Herdieckerhoff upptäckte i sin studie att protagonisterna i chick lit blir ”re-virginised” och 

upplever sex på ett nytt sätt när de träffar den rätte. Detta fenomen förekommer även i de romaner som 

analyseras här. Trots att Elsa och Hugo i Elsas Mode haft sex flera gånger tidigare är det nu annorlunda. 

”Hon hade haft sex med Hugo förut. Men inte på det här sättet. Inte med den säkerheten om att han ville 

ha henne lika mycket som hon ville ha honom. Det är som att det vore första gången”.83 Precis som Gill 

och Herdieckerhoff tycker sig se upplever Elsa nu sex på ett nytt sätt. När hon nu har sex med Hugo är 

det starka känslor inblandade. Av den anledningen är det inte det sexuella begäret som gestaltas, som 

tidigare varit centralt i romanen. Nu handlar det istället om åtrå och ömsesidig kärlek.  

Även i När Lucy Sullivan skulle gifta sig lyckas till slut protagonisten få uppleva sex på riktigt.  ”Ingen 

hade nånsin varit så osjälvisk och generös mot mig i sängen. Och jag hade aldrig upplevt en sån orgasm, 

jag rös och darrade, chockad och hänförd.”84 Protagonisten kan för första gången slappna av och njuta.  

”Vad är det?” viskade han. 

”Tänk om du tycker att jag är jätteful?” 

”Tänk om du tycker att jag är jätteful?” 

”Men du är ju jättesnygg.” Jag fnittrade. 

”Det är du med.” 

”Jag är så nervös”, viskade jag. 

”Det är jag med.” 

”Det säger du bara.” 

”Nej, jag är det, tro mig”, sa han. ”Här känn på mitt hjärta.”85 

                                                           
82A.a., s. 184. 

83 Fahrman 2009, s. 294. 

84 Keyes 2000, s. 522. 

85 A.a., s.518f. 
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Daniel la min hand på sitt bröst. Och nog verkade det pågå ett smärre tumult i hans bröstkorg.86 

Trots att hon är väldigt nervös känner hon sig trygg med Daniel, och läsaren får också ta del av 

Daniels osäkerhet. Att romanen även gestaltar mannens osäkerhet gör att det inte förekommer 

någon gränslinje mellan maskulinitet och femininitet. Det råder inte någon objektivering av 

kvinnan, utan romanen speglar här en jämställd bild av kvinnors och mäns sexualitet. Dessutom 

framställs en mer realistisk bild av kvinnans och mannens sexualitet i romanen än vad den gör i 

Elsas mode. Istället för att fokusera på och beskriva den sexuella handlingen gestaltar författaren 

karaktärernas tankar och känslor.  

Ett annat perspektiv som hör hemma i detta tema är hur romanerna förhåller sig till kroppsideal. I Elsas 

mode utspelar sig handlingen i en ytlig miljö där utseende spelar en avgörande roll, och det är därför 

oundvikligt att en stor del av romanen behandlar just kroppsideal. Dessa kroppsideal speglas först och 

främst i karaktäriseringen av protagonisten. 

Och hon är grymt bra på att stajla ihop en snygg outfit. Slinka in i något tajt och kortkort, dra upp håret i en 

hög och slarvig knut, limma fast lösögonfransar – och på mindre än en halvtimme bli någon helt annan än 

pojkflickan med slitna jeans. Åtminstone för en kväll.87  

Utdraget visar på protagonistens syn på vad femininitet är och ger på så sätt indikationer till läsaren om 

vad som är normen. Gestaltningen stämmer även överens med Gill och Herdieckerhoffs studier, som 

visade att femininitet i chick lit handlar om att vara snygg och sexig snarare än moderlig och 

omsorgsfull. Denna koppling är förekommande genom hela romanen och då inte endast i beskrivningar 

av protagonisten. Författaren ger inte några större beskrivningar av protagonistens barndomsvänner 

hemma i Borås. Istället är det hos karaktärerna som protagonisten möter i Stockholm som fokus ligger, 

och som uteslutande är karaktäriserade som ”modefolk”.  I episoden nedan ges exempel på hur romanen 

framställer normen för femininitet. 

Som under den sista utgången på en modevisning rör sig en armé av långa, slanka modelltjejer genom 

rummet. Elsa känner igen flera av dem från catwalken under modeveckan. Och nu kommer de, på led, 

mot Elsas bord. Längst fram går en uppenbarelse. Inte ens i New York på Serafinas Thanksgiving 

Dinner […] har Elsa sett en tjej som på samma gång lyckas vara så klassiskt elegant, så svalt 

nonchalant och coolt klubbig.88 

Lång, slank, cool och klassiskt elegant är normen som speglas i romanen. Den uppfattningen 

stärks även genom att författaren gestaltar hur imponerad protagonisten är av dessa karaktärer. 

                                                           
86A.a., s. 519. 

87 Fahrman 2009, s. 14. 

88A.a., s. 97. 
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Ytterligare en episod som visar på att denna norm är förekommande i romanen är tydligt i utdraget 

nedan när protagonisten blivit fotograferad av en modetidning och nu ser resultatet. 

I en mintgrön illasittande baddräkt som skär in i baken och som bubblar över tre stora bilringar på 

magen. I det här formatet kan Elsa heller inte undgå att se detaljerna som verkligen gör bilden 

katastrofal. Som fotografen väl tänkt ska vara kittlande, och ge bilden en kreddig edge. Precis utanför 

baddräktskanten sitter den. En riktigt äcklig liten buske med hår.89 

I utdraget speglas romanens förhållningssätt till vilket kroppsideal som är rådande, och att det i romanen 

finns en acceptans till traditionella könsroller. I detta fall en acceptans till kvinnan som objekt. Som 

Tysons beskriver har en objektifiering av kvinnan börjat suddas ut, men vi kan fortfarande se att det är 

förekommande i samhället. Till exempel på omslag i magasin där kvinnor ofta är långa, smala och intar 

en pornografisk position. Även de forskningsstudier som presenterats tidigare visade att det i chick lit 

förekommer liknande beskrivningar. Bland annat i Gills och Herdieckerhoffs studie. De menar att det i 

chick lit handlar om att vara snygg och sexig för att uppfattas som feminin. Dessa beskrivningar 

stämmer väl in på hur romanen framställer normen för femininitet och syns tydligt i utdragen ovan. 

Författaren skildrar protagonistens reaktion på fotograferingen och indikerar på så sätt till läsaren att 

naturlighet inte lyfts fram som något positivt. 

I När Lucy Sullivan skulle gifta sig framställs inte de stereotypa kroppsideal som görs i Elsas 

mode, vilket kan bero på att handlingen i romanen utspelar sig på en mer alldaglig och privat 

arena. Lyxiga VIP-klubbar har bytts ut mot lägenhetsfester. Protagonistens utseende står inte heller 

i fokus på det sätt som det gör i Elsas mode utan beskrivs bara i korthet. 

Jag såg verkligen alldaglig ut. Jag hade alldagligt brunt lockigt hår. Jag la ner så mycket pengar på 

hårprodukter som skulle göra det rakt att man säkert kunnat sänka de administrativa kostnaderna 

genom att betala min lön direkt till parfymaffären intill jobbet. Jag hade alldagliga bruna ögon och 

som straff för att jag hade irländska föräldrar hade jag cirka åtta miljoner alldagliga fräknar…90 

Jag la ner timmar på att göra mig iordning. Det var nästan omöjligt att få det att se ut som om man var 

förståndigt klädd och samtidigt se söt och kvinnlig och smal ut [---] Konsten med att klä sig för en dag 

i friska luften låg i att se ut som om man inte brydde sig om hur man såg ut, som om man bara hade 

slängt på sig nåt som råkat ligga framme.91 

Som vi ser är alldaglig ett nyckelord som speglas i romanen. På så sätt är beskrivningarna av 

protagonisten mer realistiska och närmre läsarens verklighet. Till skillnad från protagonisten i 

Elsas mode eftersträvar hon i När Lucy Sullivan skulle gifta sig en mer naturlig utstrålning och 

                                                           
89A.a., s. 243. 

90 Keyes 2000, s.11. 

91A.a., s. 157. 
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spenderar tiden framför spegeln till att se alldaglig och naturlig ut. Likt med ett flertal romaner 

pågår det i När Lucy Sullivan skulle gifta sig ständiga försök att gå ner i vikt. Som Gill och 

Herdieckerhoff beskriver föds protagonisten med en naturlig skönhet i den traditionella romantiska 

romanen. I chick lit måste hon dessvärre kämpa hårt för sin skönhet. I romanen handlas det gång 

på gång hem nyttig mat, och gång på gång misslyckas försöken att upprätthålla en mer hälsosam 

kost. Men genom att romanen ironiserar över de ständiga försöken och misslyckandena råder det 

även ett ifrågasättande av vad som anses vara normen för femininitet. Ytterligare stöd för det är att 

trots dessa misslyckanden och att protagonisten inte är tillfreds med sitt yttre, får hon 

komplimanger av andra karaktärer i romanen. På så sätt förmedlar romanen att värderingen ligger i 

betraktarens ögon.  

Även de bikaraktärer som gestaltas i romanen förespråkar en mer realistisk bild. Lucy har smala, 

snygga och solbrända vänner, men också korta och tjocka vänner. ”Megan var lång och solbränd 

och jättesnygg. Medan Meredia var kort och tjock och inte det minsta snygg.”92 Utifrån detta 

textexempel kan man anse att det förekommer en stereotyp genusnorm i romanen. Men man kan 

även hävda att romanen ifrågasätter idealbilden av vad som anses vara feminint genom att visa på 

olikheter. Ytterligare stöd för det är att författaren tillskriver negativa egenskaper till de karaktärer 

som följer samhällets normer. I slutet av romanen framgår det nämligen att Megan gått bakom 

ryggen på Lucy då hon haft en relation med Gus under tiden han och Lucy träffades. Även i 

karaktäriseringen av protagonistens rumskamrat Karen råder det ett ifrågasättande. Hon framställs 

på samma sätt som Megan som snygg och smal men karaktäriseras som osympatisk, manipulativ 

och egoistisk. Och trots att Meredia är kort och tjock hittar hon en man som älskar henne för den 

hon är. Genom att författaren lyfter fram karaktärernas inre egenskaper indikerar det till läsaren att 

yttre egenskaper inte är avgörande för huruvida man finner lycka, eller accepteras för den man är.  

Idealbilden av manlighet är inte lika tydligt beskriven och uttalad utan snarare mer platt och 

statisk. Romanerna speglar dock en likvärdig idealbild för manlighet, och den framställs främst i 

gestaltningarna av Daniel, Hugo och Chris. Alla tre karaktäriseras som snygga, sexiga och 

vältränade. Det framställs i den yttre personbeskrivningen av karaktärerna, men också i hur 

författaren tillskriver dem dessa egenskaper genom dialoger mellan andra karaktärer i romanerna. 
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6. Chick lit i svenskundervisningen 

 

I detta avsnitt kommer olika didaktiska aspekter för huruvida chick lit kan användas i undervisningen 

presenteras. Dels kommer jag behandla pedagogisk forskning som berör ungdomars läsning. Dels 

koppla till läro- och ämnesplanerna och presentera delar som ger stöd för att inkludera chick lit i 

undervisningen. Avslutningsvis presenteras de begränsningar som kan förekomma vid inkludering av 

genren i undervisningen, och förslag på hur man kan komma runt dem. 

Till att börja med vill jag knyta an till det som nämndes i inledningen av uppsatsen, nämligen att det bör 

finnas en balans mellan erfarenhets- och litteraturvetenskaplig pedagogik i undervisningen. Som 

svensklärare har man möjlighet att påverka elevers utveckling och förståelse genom att använda 

skönlitteratur som har med elevens intresse att göra, samtidigt som undervisningen vilar på en 

vetenskaplig grund. I svenskämnets syfte kan man läsa att eleverna i undervisningen ska få möta olika 

typer av skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, 

intressen och den egna utbildningen.93 Ämnesplanen ger alltså utrymme för att arbeta med den litteratur 

ungdomarna väljer att möta på fritiden. Den ger oss också stora möjligheter att kombinera ett 

erfarenhets- och litteraturvetenskapligt förhållningssätt i undervisningen.  

I Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa – om samspelet mellan text, läsare, skola och 

samhälle (2002) är författaren inne på samma spår. Rosenblatts ställningstagande påvisar vikten av att 

använda den litteratur elever föredrar. Med andra ord den litteratur som berör och som känns relevant för 

dem. Hon vill förmedla vikten av att i undervisningen skapa ett samspel mellan text och läsare94 och 

anser att om litteraturen elever läser saknar koppling till elevernas tidigare erfarenheter och 

känslomässiga behov kommer det bara att bli en svag, oklar eller negativ reaktion av läsningen. Hon 

menar att den kunskap elever får om författare, epoker och genrer endast kommer vara ett ”meningslöst 

bagage” om eleven inte kan koppla det till en personlig upplevelse.95 Rosenblatt är här inne på 

svenskämnets innehåll. I ämnesplanen för svenska kan man läsa att som lärare ska vi ge eleverna 

kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i 

film och andra medier.96 Som presenterats tidigare finns det i populärlitteraturgenren fasta mönster i 

berättarteknik, stil, personskildring och värderingsnormer. Vi kan alltså med fördel använda 

populärlitteraturgenren, och i detta fall chick lit, som underlag och samtidigt förhålla oss till 

                                                           
93 Skolverket 2011, s. 160. 

94 Louise Rosenblatt Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa, Lund Studentlitteratur, 2002. s.5 

95A.a., s.59ff. 

96 Skolverket 2011, s.161. 
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ämnesplanen. Och som Rosenblatt beskriver hjälper vi eleverna att ta till sig undervisningen genom att 

använda litteratur som för dem är relevant. 

I analysen visade det sig också att det förekommer en mängd värderingsnormer i de teman som 

analyserades. Normer som eleverna kan relatera till. I mitt arbete möter jag många elever som läser 

chick lit men som möjligen inte utmanar sig genom att reflektera över innehållet i romanerna. De 

påverkas med stor säkerhet av innehållet omedvetet och tar med sig det in i sin vardag, både på gott och 

ont. Detta är även något som Maria Ulfgard i För att bli kvinna – och av lust: en studie om 

tonårsflickors läsning (2002) behandlar i sin forskningsstudie. Ulfgard har i sin forskning upptäckt att 

den litteratur som flickorna väljer att läsa på fritiden kan kopplas till deras egna liv. Återkommande 

teman är bl.a. vänskap, romantik och erotik,97 Teman som även behandlas i de romaner som analyserats i 

uppsatsen. Ulfgard menar att flickorna hon intervjuat söker sig till litteratur med starka förebilder, 

samtidigt som det visade sig att fenomen som dåligt självförtroende, inte våga vara sig själv och att se 

fel ut förekom både i flickornas egna liv och i karaktärernas liv.98 Som vi ser behandlar litteraturen 

flickorna väljer att läsa teman som innehåller genusnormer. Att det även visat sig att flickorna bar på 

samma känslor och tankar som karaktärerna i romanerna ser jag som en ännu större anledning att hjälpa 

dem att ha ett kritiskt förhållningssätt till det de läser. Läsningen bör inte stanna vid just endast läsning, 

utan följas upp i någon form. Att ta in genren i klassrummet kan hjälpa eleverna att få kunskap om hur 

litteraturen påverkar dem, och vi ger dem samtidigt redskap för att ha ett kritiskt förhållningssätt i 

framtiden. Och då inte endast till litteratur, utan även i vardagen.  

Som lärare har man i uppdrag att gestalta och förmedla människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan 

människor till eleverna.99 Som presenterats tidigare och som även framkom i analysen genomsyras 

romanerna av värdeorden ovan. Att då använda sig av litteraturen i undervisningen ger oss möjlighet att 

på ett naturligt sätt arbeta med värdeorden. Ytterligare stöd för att inkludera chick lit i undervisningen 

finner man i ämnesplanen för svenska. Där kan man bland annat läsa att vi lärare har i uppdrag att ge 

elever förutsättningar att utveckla förmågan att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska 

texter.100 I analysen visade det sig att det i chick lit förekommer en rad företeelser som man bör ha ett 

kritiskt förhållningssätt till. Exempelvis ett objektifierande av kvinnan och normer för femininitet och 

maskulinitet. Elsas mode och När Lucy Sullivan skulle gifta sig genomsyras även av sexuella och sociala 

                                                           
97 Maria Ulfgard. För att bli kvinna – och av lust: en studie om tonårsflickors läsning, B Wahlströms 2002. s.333 

98 A.a., s. 346. 

99 Skolverket 2011 s. 5. 

100 A.a., s.161.  
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förväntningar som ställs på kvinnor och män. Dessa kan appliceras på förväntningar som ställs på 

kvinnor och män i samhället idag. Eleverna får möjlighet att reflektera över hur de själva förhåller sig till 

genus, och hur genus påverkar dem i vardagen. De har med stor säkerhet olika erfarenheter av hur de 

påverkas. Att samtala om litteraturen med andra får elever inte endast möjlighet att dela med sig av egna 

tankar kring innehållet, utan får även möjlighet att utveckla sitt egna förhållningssätt genom att ta del av 

andra infallsvinklar.  

Det kan även finnas svårigheter med att inkludera chick lit i undervisningen, eftersom elevgrupper inte 

endast består av flickor som läser denna genre. Att elever tillsammans samtalar om innehållet är en stor 

och viktig del av arbetet, och om de inte finns rätt förutsättningar för det kan målet med samtalen gå 

förlorat. Däremot finns det andra genrer inom populärlitteraturen som innehåller genusnormer där elever 

ges möjlighet att reflektera över och kritiskt granska innehållet. Det innebär att det i ett och samma 

klassrum kan förekomma samtal kring flera olika texter, men med genusnormer som gemensam 

utgångspunkt. Av den anledningen krävs noggranna förberedelser av läraren innan genomförandet av 

samtalen, för att samtalen ska hållas på en vetenskaplig nivå och för att eleverna ska kunna genomföra 

samtalen självständigt med lyckat resultat. Med hjälp av en övergripande genomgång av arbetsområdets 

innehåll, syfte och mål, modellering i helklass innan samtalen genomförs, och tydliga samtalspunkter 

som eleverna kan ha som stöd kan dessa samtal leda till måluppfyllelse. Vi ger eleverna även redskap för 

att ha ett kritiskt förhållningssätt i andra sakfrågor, och inte endast vid läsning av chick lit-romaner. 
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