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This is basically a film about four girls running around in New York talking a lot about 
sex, relationship, expensive shoes and having a shoppingbudget in a size of a small 
african nation. 1  
 

När filmen Sex and the city2 hade premiär sommaren 2008 kritiserades den världen över av 

mestadels manliga recensenter som verkade tycka att filmen enbart handlade om att shoppa 

dyra kläder, se bra ut och framförallt se till att produktplaceringen var tydlig. Jag anser att de 

recensenterna totalt missat filmens huvudbudskap, nämligen vänskap. Enligt mig är filmen, i 

större utsträckning än vad boken och tv-serien med samma namn är, en hyllning av vänskap.  

   Sex and the city3 är en av de största chick lit-succéerna och idag finns det knappast ingen 

som inte känner till Carrie, Samantha, Charlotte och Miranda och deras jakt på lycka och 

kärlek. Även Bridget Jones dagbok4 har blivit världskänd sedan den filmatiserades med Renée 

Zellweger i huvudrollen och Colin Firth och Hugh Grant som hennes stiliga beundrare.  

 

Men vad är det då som gör att visa chick lit-böcker blir världsomfattande succéer medan andra 

böcker ratas snabbt och nästan klassas som “tantsnusk”? Jag anser inte att det finns någon 

formel för att lyckas skriva en bra chick lit. För det som är utmärkande i en bok kan saknas 

totalt i en annan. I denna uppsats ska jag därför försöka analysera vad som gör en chick lit bra. 

Och kanske ställer Kirstin Davis en helt riktig analys när hon chockad av påståendet svarar 

TV4s reporter:  

 
         That´s not really what the movie is about! Did you see the movie? The movie, according 

to me, is about trying to figuring out how you are going to be able to love, love yourself, 
love the person your with. It´s about forgivness, about friendship, it´s about what´s 
important in life. Yes, we have some fantastik outfits but that´s not what the film is 
about. 5 

 
1.1 Vad är chick-lit 

Chick lit har fått sitt namn från de engelska orden för ung kvinna, chick, och litteratur, lit.6 

Genren fick sitt stora genombrott år 2000. Men redan 1997 publicerades Sex and the city som 

tillsammans med Bridget Jones Dagbok kom att bana väg för genren. Marian Keyes som 

1 http://www.tv4.se/1.283438?videoId=1.446365 (2008-11-09 kl. 16.09) 
2 Sex and the city. New Line Cinema 2008. Regi: Michael Patrik King. 
3 Bushnell, Candace. Sex and the city. Forum AB, Stockholm  2008. 
4 Fielding, Helen. Bridget Jones Dagbok. Damm Förlag AB, Malmö 2000. 
5 http://www.tv4.se/1.283438?videoId=1.446365 (2008-11-09 kl. 16.09) 
6 http://sv.wikipedia.org/wiki/Chick_lit (2008-11-17 kl. 13.35) 
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publicerat flest stora chick lit-succéer på svenska fick utmärkelsen guldpocket för bäst sålda 

utländska pocket år 2000.  

   Chick lit är oftast skriven av kvinnor för kvinnor och handlar nästan uteslutande om kvinnor 

i 20- till 40-års åldern som på ett ganska överanalyserande sätt är på väg för att hitta den 

perfekta kärleken, den perfekta lägenheten eller det perfekta jobbet. Genren kallas också 

postfeministisk då den behandlar kvinnor och förhållanden på ett okontroversiellt sätt. 7 

 

I min uppsats kommer jag jämföra skillnader och likheter mellan olika berömda chick lit-

författares verk för att på så sätt analysera vad en chick lit måste innehålla, vad den bör 

innehålla och vad den inte bör innehålla. Författarna jag kommer att utgå ifrån är Helen 

Fielding, Marian Keyes och Jane Green. De svenska författarinnorna jag kommer att analysera 

är Kajsa Ingemarsson och Denise Rudberg. Jag kommer även att utgå från mitt eget skrivande 

och texten8 som jag skrivit i kursen Kreativt skrivande vid Växjö universitet. Jag kommer 

främst att diskutera ämnena singelskap, relationer, sex och shopping då kritiker, lik TV4s 

reporter9, verkar anse att det är allt chick lit handlar om. 

 

1.2 Chick lit - genren många älskar att hata 

I ett rundabordetsamtal på Internet10 diskuterar sexton kända chick lit-författare, bland annat 

Marian Keyes, vad genren egentligen betyder, vilka som läser deras böcker och självklart 

varför den kritiseras. Jag tycker att samtalet är mycket intressant då chick lit uppenbarligen 

väcker många känslor både hos män och kvinnor. Chick lit-genren har fått mycket negativ 

kritik och även felaktigt ofta jämförts med böcker som Harlequin och det amerikanarna kallar 

“romance”-genren. Jag, som anser att chick lit berikar vårt bokutbud och tillför mycket för 

både kvinnliga och manliga läsare, är självklart kritisk till denna kritik samtidigt som jag 

förstår vad den kommer ifrån. Det finns nämligen likheter mellan chick-böcker och harlequin-

böcker. Bägge kategorierna är skrivna av kvinnor för kvinnor och kritiken framförs dessutom 

oftast av män.  

   I författarnas rundabordsamtal på Internet blir det tydligt att författarna inte tar åt sig av 

kritiken eller den dåliga etikett genren fått. Marian Keyes säger “I think that it is intended as 

7 http://sv.wikipedia.org/wiki/Chick_lit (2008-11-17 kl. 13.35) 
8 opublicerat manus med arbetstiteln ”Kärlek i förbifarten”. 
9 http://www.tv4.se/1.283438?videoId=1.446365 (2008-11-09 kl. 16.09) 
10 http://www.jennylauren.com/features/0402-chicklit/chicklit.asp (2008-11-15 kl 13:25) 
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condescending when used by people who haven't read the books. But we don't have to accept 

that”11 och Sherrie Krantz fortsätter:  

 
"Chick Lit" has a bad wrap, but I think that's nonsense. I would have loved to grow up 
with novels that were as fun and sweet and emotional as my favorite films, music and 
television shows were. It would have gotten me reading so much more and I would have 
felt a little less foreign in my own body. The characters I meet and get to know in my 
favorite stories really remain with me, like old friends, and I think that's brilliant.12 

 
Maria Nilsson tar också upp kritiken mot genren i sin bok Chick lit, från glamour till 

vardagsrealism13. Hon menar att det dåliga ryktet dels kan bero på att “lit” faktiskt inte är 

detsamma som literature och att förkortningen därmed kan leda till en lägre status av genren 

och dels att chick lit har börjat användas som skälls uttryck14. Som exempel tar hon upp en 

recensent som gav en bok en tvåa i betyg med motiveringen att den i alla fall inte var en chick 

lit. Jag tror att Maria Nilsson har helt rätt i den analysen och kan bara konstatera att vissa 

författare verkar rädda över att klassas som chick lit författare, trots att chick lit just nu säljer 

väldigt bra.  

   Ett exempel på det är Denise Rudberg som i sin blogg i våras beklagade sig över att hennes 

senaste bok klassas som en chick lit trots att den enligt henne inte alls är det15. Ett sådant 

agerande får mig att fundera på om svenska chick lit-författare skäms mer över genren än 

utländska författare. Svenska chick lit-författare skriver dessutom om betydligt tyngre och 

svartare ämnen än sina utländska kollegor, vilket även det kan tolkas som ett försök att göra 

böckerna till tyngre litterära verk. Jag kommer in på allvaret i de svenska chick lit-böckerna 

längre fram i uppsatsen.  

   Maria Nilsson konstaterar även faktumet att flera chick lit-författare har en tendens att 

jämföra sina verk med Jane Austen, vilket hon tolkar som ett försök i till att ge genre högre 

status eftersom Jane Austen är accepterad och etablerad i litterära sammanhang16.  

 

1.3 I Chick lit behöver kvinnorna inte välja 

En gemensam nämnare som all chick lit har är att den utspelar sig i nutid. Huvudpersonerna 

11 http://www.jennylauren.com/features/0402-chicklit/chicklit.asp (2008-11-15 kl 13:25) 
12 Ibid 
13 Nilsson, Maria. Chick lit. Från glamour till vardagsrealism. BTJ Förlag, Lund 2008.  
14 Ibid (sid 19)  
15 http://www.familyliving.se/bloggare/denise-rudberg/ (2008-11-16 kl. 00:43) 
16 Nilsson, Maria. Chick lit. Från glamour till vardagsrealism. BTJ Förlag, Lund 2008. (sid 15) 
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lever ett högteknologiskt liv och kommunicerar med sina vänner lika ofta i telefon som via 

sms och mail. Handskrivna romantiska brev med eleganta sigill från eventuella kavaljerer, 

som i Jane Austens böcker, är däremot helt uteslutet då det inte förekommer i dagens 

samhälle. Jag anser därför att chick lit ger en bra skildring av hur samhället generellt fungerar 

idag och i synnerhet om hur livet är för unga kvinnor i storstäder då de oftast är 

huvudkaraktären.  

   Likt många av dagens moderna kvinnor vill huvudkaraktärerna i chick lit ha både familj, 

barn och karriär. Och kvinnorna anser inte att man måste välja. I Bridget Jones Dagbok gör 

Bridget karriär från ett bokförlag till en tv-station och i Samvetets röst 17 tror Rosie att hon 

hittat både kärleken och det perfekta jobbet på en PR-byrå. I Sex and the city har samtliga fyra 

kvinnor väldigt höga positioner på sina arbeten och endast en av dem, Charlotte, väljer bort 

det för att skaffa familj. Detta anser jag är en trovärdig spegling av dagens samhälle.  

 

Att spegla hur en kvinna väljer karriär medan män drömmer om att vara pappalediga kan även 

uppfattas som samhällskritik. När jag lämnade in mitt första textstycke på kursen kreativt 

skrivande I vid Växjö universitet 2006 fick jag kommentaren; “Det är inte lätt att skriva 

humoristiskt och samhällskritiskt på en och samma gång, men du lyckas”18. Jag hade i den 

inlämningen presenterat de tre tjejerna samt Agnes problem med “Sunken”, hennes gifta 

kollega, innan jag avslutade med ett blogginlägg från “singelbloggaren” som drömde om en 

fru och om att få vara pappa. Att jag varit samhällskritisk när jag skrev texten hade jag inte en 

tanke på. För mig var texten absolut inte menad som ett inlägg i någon debatt, utan bara som 

en rolig beskrivning av hur unga människors liv faktiskt kan vara och är idag. Människor är 

otrogna, män drömmer lika mycket som kvinnor om ett perfekt familjeliv och kvinnor kan 

också vara stenhårda och enormt målinriktade på en egen karriär. Men ämnena är fortfarande 

känsliga och kan därför upplevas som samhällskritik.  

 

   Men de chickböcker där huvudkaraktären, likt Charlotte i Sex and the city-serien, väljer att 

vara hemmafru och satsa på familjen kritiseras också, och då framförallt av feminister. Ylva 

Kjellsdotter är uppenbart kritisk till chick lit-genren och menar att den hävdar ett gammalt 

könsmönster. I sin uppsats En kärlekshistoria vi alla drömmer om. En analys av chick lit ur 

17 Fielding, Helen. Samvetets röst. Egmont Richters, Malmö 2000. 
18 Opublicerad källa. Kritik från Karin Presits. 
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ett genusteoretiskt perspektiv skriver Ylva Kjellsdotter bland annat:  

 
Det är som att romanernas kvinnliga huvudperson strävar efter de ideal som fanns före 
den andra vågens feminism, det vill säga före sextio- och sjuttiotalets kvinnorörelse. 
Detta är emellertid mest synligt i de romaner som handlar om kvinnor som får eller har 
barn, i de övriga formuleras bara ett slags längtan efter att kunna kontrollera det husliga 
området bättre.19 

 
Jag tolkar faktumet att chick lit får kritik oavsett om kvinnan satsar på karriär eller hemmaliv 

som ett bra och slående exempel på ett av de problemen dagens kvinnor har. Det är 

kontroversiellt att välja bort familjeliv idag samtidigt som det är kontroversiellt att välja bort 

sitt egna yrkesliv för att satsa på familj. Enligt mig är därför den dubbla kritiken ett tydligt 

tecken på att chick lit-genren lyckas gestalta samtiden.  

 

Skrivstil 

2.1 Privat, personlig och äkta 

De nutida samhällsskildringarna blir dessutom ännu tydligare, anser jag, eftersom 

chickböckerna är väldigt personligt skrivna. Bridget Jones Dagbok är långt ifrån den enda 

chick lit-roman som är skriven i dagbokform med väldigt utlämnade personliga tankar. Andra 

chickromaner innehåller, likt mitt bokmanus, detaljerade konversationer om snoppstorlekar, 

sex och bråk inom familjen som egentligen anser vara personliga ämnen. Maria Nilsson20 är 

inne på att författarna av chick lit använder sig av olika knep för att göra sina böcker 

personliga och utlämnande. Förutom dagboksformen, som jag tagit upp, redovisar de även 

sms, shoppinglistor och blogginlägg som blandas upp med texten. Själv använder jag mig i 

mitt manus av både sms och blogginlägg varvat med den skönlitterära texten. Det gör att 

bokens huvudkaraktär känns mer personlig och läsaren har lättare att skapa en relation till den. 

   Maria Nilsson menar att det i chick lit är nödvändigt att intrigen ska vara trovärdig och 

verklighetsförankrad för att läsaren ska kunna identifiera sig; “I genren är det nästan en 

nödvändighet att använda sig av egna erfarenheter vilket också skänker legitimitet åt 

berättelsen”21. I författarnas rundabordet samtal menar vissa författare till och med att kravet 

på att vara nutida och trovärdig är det enda som chick lit-genren har. Sherrie Krantz skriver 

19 Kjellsdotter, Ylva. En kärlekshistoria vi alla drömmer om. En analys av chick lit ur ett genusteoretiskt 
perspektiv. Högskolan i Borås. Magisteruppsats, 2007.(sid 48) 
20 Nilsson, Maria. Chick lit. Från glamour till vardagsrealism. BTJ Förlag, Lund 2008. 
21 Ibid sid 17 
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till exempel:  

 
Chick Lit characters need to live in the same world that the readers do --- the real world. 
From the smallest of nuances to the most careful considerations in the plot line, it's all 
about reminiscence. The best Chick Lit characters are those who are familiar; with 
echoes of the reader herself, her friend, relative, ex-boyfriend, etc.22   

 
Maria Nilsson23 tar också upp faktumet att de flesta chick lit-författarna är väldigt synliga. De 

syns ofta i tv, ställer gärna upp på intervjuer och många har även personliga privata bloggar. 

Det är också vanligt att författarinnorna själva syns på omslagen, speciellt i Sverige där Liza 

Marklund verkar ha startat trenden även om hon inte är chick lit-författare. Författarnas 

utlämnande av sitt eget liv påverkar självklart läsaren och det är därför lätt att genomskåda att 

vissa partier i chick-böcker säkerligen är självupplevda.  

   Men alla chick lit-böcker är inte självupplevda. Något som Marian Keyes har fått förklara 
ett antal gånger:  
 

Maggie in Angels suffers from two miscarriages, which I (luckily) personally haven't 
experienced, but it must have been convincing because almost every journalist assumed 
that it was autobiographical and tried to get me to talk about it!24  
 
 

2.2 Miljöbeskrivning - eller chick lit and the city 

En del av samhällsskildringen i chick lit-romaner är miljöbeskrivningarna. Handlingarna 

utspelar sig nästan uteslutande i storstäder, vilket Maria Nilsson anser beror på att det är där 

huvudpersonerna i böckerna tvingas leva dels då deras mediejobb kräver det och dels då 

shopping är en viktig del av handlingen. “Det är onekligen lättare att shoppa i Stockholm än i, 

till exempel, Vissefjärda där det finns en ICA-butik och en Lantmännens”25.  

   Jag menar dock att miljöbeskrivningarna i chick lit kan vara mycket mer än rekvisita för 

huvudpersonernas shopping och yrkesliv. Det tydligaste exemplet på det är självklart “Sex 

and the city” där staden nämns i titeln och genom berättaren Carrie nästan får en femte 

huvudroll. Staden har där tagit en viktig del av tjejernas liv och står, enligt mig, för en 

trygghet som kan liknas med tryggheten i bygemenskapen under bondesamhället. Tjejerna är 

anonyma i storstaden, men de känner till storstadens alla gator, affärer och restauranger och 

upplever det som en trygghet. Malin E Lundhag är inne på samma känsla då hon i sin uppsats 

22 http://www.jennylauren.com/features/0402-chicklit/chicklit.asp 
23 Nilsson, Maria. Chick lit. Från glamour till vardagsrealism. BTJ Förlag, Lund 2008. 
24 http://www.jennylauren.com/features/0402-chicklit/chicklit.asp 
25 Nilsson, Maria. Chick lit. Från glamour till vardagsrealism. BTJ Förlag, Lund 2008. Sid 13. 
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skriver:   

 
Det subjektiva kommer inte så mycket till uttryck i huvudpersonens upplevelse av den 
fysiska miljön utan mer i hur de upplever sin egen omedelbara omvärld. Det handlar 
mycket om hur hon reagerar på interaktionen med andra människor i sin omgivning; 
pojkvännen, väninnorna, arbetskamraterna, konkurrenterna, chefen, barnflickorna och 
familjen.26  

 
   Det är också viktigt att poängtera att storstaden inte är något som glamouriseras i chick lit 

och något som alla huvudkaraktärer drömmer om att flytta till. I Jane Greens I dina kläder 27 

har huvudpersonen Amber Winslow flyttat från Manhattan till en förort eftersom hennes man 

ville det. Innan boken slutar flyttar paret sedan ut på landet för att där skapa sig ett perfekt liv.  

 

Maria Nilsson poängterar i sin bok Chick lit från glamour till vardagsrealism att det råder ett 

tydligt medelklassideal i böckerna men att det går att se skillnader i samhällsklasserna mellan 

engelska och amerikanska chick lit-författare;  

 
            Amerikanska författare låter ofta handlingen utspela sig i medelklass- eller 
            överklassmiljö, medan de engelska kan röra sig mellan arbetarklass och medelklass.28  
 
Jag anser att svenska chick lit författare är som engelska författare och låter handlingen 

utspela sig i låg- eller medelklass. Extra tydligt blir detta i Kajsa Ingemarssons Små citroner 

gula 29 där huvudpersonen Agnes bor i en förort. De allra flesta chick lit-karaktärer bor annars 

i innestaden då det passar deras livssituation. 

 

I mitt bokmanus valde jag länge att utelämna detaljerade beskrivningar som gatunamn, kända 

restauranger och liknande. Men nu har jag tänkt om då jag tror att de detaljerna kan tillföra 

läsaren något. De som bor i Stockholm får genast en bild av vart tjejerna befinner sig oavsett 

om de går på en bakgata på söder eller tar en snabbfika på NK. För eventuella läsare som inte 

bor i Stockholm tror jag att namnen på gator och kända restauranger kommer bidra med en 

storstadspuls.  

 

26 Svensk chick lit 1996-2006.  En undersökande genrediskussion av svensk chick lit. Umeå universitet. 
Magisteruppsats 2007. Sid 23 
27 Green, Jane. I dina kläder. B. Wahlströms bokförlag, Stockholm 2008. 
28 Nilsson, Maria. Chick lit. Från glamour till vardagsrealism. BTJ Förlag, Lund 2008 sid 13 
29 Ingemarsson, Kajsa. Små citroner gula. Forum AB, Stockholm  2005. 
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2.3 Humor är viktigt  

När chick lit slog igenom som genre i början av 2000-talet var det framförallt humorn som jag 

älskade och tyckte var det största kännetecknet. Chick lit behandlar ämnen som exempelvis 

otrohet, ofrivillig barnlöshet och det sociala misslyckandet det innebär att inte hitta en 

livspartner. Ämnen som i verkliga livet snarare lockar fram tårar än skratt. Men trots det 

skrattade biobesökarna så att de nästan grät åt Bridget Jones misslyckanden när filmen gick 

upp på biograferna 2001. Bridget Jones misslyckas inte bara på jobbet eller med att hitta 

kärleken, hon gör dessutom ständigt bort sig genom att antingen sminka sig för mycket, bli 

upptäckt när hon smyger på pojkvännen eller ha på sig pinsamt stora trosor som håller in 

magen när hon går på dejt. Även boken lockade till skratt. Cecilia Hagen skrev i Expressen; 

”Jag låg i sängen och hoppade av skratt en hel natt." efter att ha läst Bridget Jones Dagbok. 

Cecilia Hagen måste dessutom ha blivit väldigt inspirerad av boken då hon själv skrev Ellen 

Svenssons Dagbok som är mycket likt Bridget Jones Dagbok men istället handlar om en 

medelålders svensk kvinna. 

   För mig är humorn något som måste finnas i chick lit. Jag kämpade därför mycket med att 

göra min text humoristisk, då jag anser att utan humor och viss ironi förvandlas hela verket till 

en tung läsning. Utan humor och skratt får läsare inte heller den feel good känsla som jag 

anser att böckerna ska ge. I sitt rundabordetsamtal på Internet diskuterar även de berömda 

chick lit-författarna huruvida verken måste vara roliga eller ej. Och de allra flesta är överrens 

om att verken måste vara underhållande. Valeri Frankel menar:  

 
         If Chick Lit weren't funny, it would be soap opera. The audience (incidentally, NOT 

married men in their fifties and sixties) thinks their own lives are pretty darn funny. The 
readers want to relate to the characters in the books they choose, and most of the 20- to 
35-year-old women I know, think their lives are hilarious.30  

 

 

Jennifer Weiner fortsätter resonemanget:  

 
         I think it does. Because it frequently deals with heavy topics (the dysfunctional family, 

the demon boss), humor leavens the brickbats and keeps readers from feeling like they're 
being bashed over the head with misery, or with morals. 31 

 
Endast en av de sexton författarna, Donna Kauffman, anser att humor och skratt inte är 

30 http://www.jennylauren.com/features/0402-chicklit/chicklit.asp 
31 Ibid 
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nödvändigt i chick lit-genren, eller i alla fall inte längre:  

 
The humor found in most of the earlier works is still a common narrative tone, but it 
isn't a necessity any longer. I was recently fortunate enough to read Karen Brichoux's 
upcoming book, Separation Anxiety. And while the POV character does have a certain 
sarcastic wit, the book is by and large an emotional and very moving story. Yet, it still 
definitely falls within the Chick Lit genre and will appeal to that audience.32   

 
I diskussionen om humorns betydelse i chick lit blir författarnas egen sarkasm också tydlig då 

Wendy Holden skriver: ”without jokes and/or wry humour, all that moaning about living in a 

bedsit in south east London waiting for Mr. Right would just be too depressing. Either that or 

it would win the Booker Prize.”33 

 

I sin uppsats analyserar Malin E Lundhag varför humorn är så viktig i chick lit och jag tror att 

hon har helt rätt då hon menar att humorn kan ha flera syften:  

 
         Dels är den rolig och hjälper till att sälja böcker. Det är underhållande att läsa det kvicka 

och fyndiga sätt på vilket både händelser och huvudpersonens brister och misslyckanden 
skildras. Kritiker menar dock att genom att transformera ilska till skratt så förhindrar 
man den från att kanaliseras till politisk aktivitet och sociala förändringar.34  

 
Jag har dock uppmärksammat att svensk chick lit är allvarsammare än utländsk och inte heller 

lockar till skratt lika ofta. I Små citroner gula av Kajsa Ingemarsson blir huvudpersonen 

Agnes först sexuellt ofredad av sin chef, sedan drar hennes pojkvän som dessutom varit 

otrogen och som grädde på moset dör plötsligt hennes mamma. Ämnena i sig är vanliga och 

behandlas i andra chick lit-böcker men lockar då till skratt. Men Kajsa Ingemarsson lyckas 

inte få till den humoristiska tonen och boken får mig som läsare därför istället att snarare må 

dåligt och bli nedstämd än den feel good-känsla som jag anser att chick lit-böckerna ska 

förmedla. En trolig orsak till att humorn saknas i Kajsa Ingemarssons böcker kan vara att hon 

själv inte ser sig som chick lit-författaren men att förlaget valt att presentera hennes så 

eftersom chick lit säljer bra.  

32 Ibid 
33 Ibid 
34 Svensk chick lit 1996-2006.  En undersökande genrediskussion av svensk chick lit. Sid 15. 
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Innehåll 

3.1 Vanliga kvinnor - som du och jag. 

Huvudpersonen i chick lit är uteslutande en kvinna som läsaren lätt kan identifiera sig med. 

Vid en första anblick kan kvinnorna i chick lit-böcker upplevas som glamourösa kvinnor utan 

sorg och smärta. Men alla huvudpersoner i chick lit har något de kämpar med oavsett om det 

är att behålla vikten, göra karriär eller hitta kärleken. Huvudpersonen Bridget Jones i Bridget 

Jones dagbok kämpar till exempel för samtliga de tre exemplen. Jemina Jones i Min smala 

lycka 35 önskar ständigt att hon vore smal och låter därmed nästan livet gå henne förbi trots att 

hon är kärleken framför ögonen. 

   Malin E Lundhag skriver i sin uppsats Svensk chick lit 1996-2006. En undersökande 

genrediskussion av svensk chick lit att “huvudpersonerna bland annat kämpar med sin 

identitet/självbild, sin sexualitet, med kvinnorollen, sina yrkesval och arbetsförhållanden, hur 

man ska uppfostra barn i den här världen och de funderar självfallet över kärleken.”36 

Lundhag visar därmed att huvudrollsinnehavarens problem ofta också är det som står i 

centrum för bokens handling och inte bara utgår något som läsaren kan identifiera sig med. 

   Av författarna i min analys är det Marian Keyes som tydligast låter sina huvudpersoner ha 

stora problem. I Är det någon där 37 har huvudpersonen Anna Walsh mist sin man och i 

debutboken Vattenmelonen 38 är Claire gravid med en man som övergav henne på BB. Marian 

Keyes huvudpersoner är dessutom systrar med varandra vilket gör att den som spelar 

huvudroll i en bok sedan har huvudrollen i en annan.  

 

I mitt bokmanus har jag tre olika huvudkaraktärer; Tess, Saga och Agnes. Tess är kvinnan 

som satsar på karriären och bara ägnar sig åt män när det passar henne. Hon beter sig i mångt 

och mycket som it-killarna under 80-talet. Saga gifte sig med sin ungdomskärlek Johan och 

kämpar nu plötsligt för att bli med barn med en man som knappast vill ha sex. Agnes 

drömmer om en egen kärnfamilj, men ägnar alla sina känslor åt män som redan är gifta. 

   Mina huvudkaraktärerna stämmer därmed bra överrens med andra huvudpersoner i chick lit. 

I enhet med genren kommer heller inte Sagas man till tal särskilt ofta utan honom lär läsaren 

35 Green, Jane. Min smala lycka. B. Wahlströms Bokförlag, Stockholm  2002. 
36 Svensk chick lit 1996-2006.  En undersökande genrediskussion av svensk chick lit. Sid 14 
37 Keyes, Marian. Är det någon där? Norstedts förlag, Stockholm 2007. 
38 Keyes, Marian. Vattenmelonen Norstedts förlag, Stockholm 2001. 
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känna till största delen genom Sagas berättelse. Malin E Lundhag39 anser att anledningen till 

att chick lit-författare sällan låter männen komma till tals är att detta är ett forum av kvinnor, 

om kvinnor och för kvinnor. Anledningen till att jag inte låter Johan ta en mer framträdande 

roll är dels för att jag tycker humorn blir större i kontrasten mellan hans grå och trista 

personlighet och Sagas sprudlande energi och dels för att jag precis som Lundhag anser att 

detta är en bok för kvinnor om kvinnor. 

 

3.2 Singlar - en nödvändighet i chick lit eller? 

En vanlig uppfattning om chick lit är att genren alltid handlar om ensamstående kvinnor på 

jakt efter kärlek. Jag tror att den uppfattningen beror på att kritikerna av genren utgår ifrån att 

alla karaktärer är som Bridget Jones och ständigt söker efter den perfekta mannen. I den 

sekundärlitteratur jag läst är det, förutom Bridget Jones, bara Tara i Marian Keyes Sista 

chansen 40 som är helt inriktad på att hitta mr Right. Hur mr Right dessutom ska vara sägs det 

knappast något om i chick lit enligt Malin E Lundhag: “Om Mr Right sägs det faktiskt inte så 

mycket annat än att han ofta är snygg som en gud och lämpligt förmögen. Har huvudpersonen 

en manlig bästa vän visar det sig inte helt sällan att han är Mr Right”.41 

 

Malin E Lundhag kommer också fram till att chick lit ofta utspelar sig mellan två kärlekar och 

att det därmed inte alls handlar om den ständiga jakten på mr Right utan snarare jakten på 

kärlek;  

 
Kärleken i chick lit stavas fortfarande med stort K och i singularis. Skillnaden är att om 
man tar fel första gången, som de flesta av oss trots allt gör, så är vi inte dömda till ett 
liv i ensamhet. Det är en tillfällig katastrof som man hämtar sig ifrån och man får leta 
vidare efter Mr Right.42 

 
En bok som visar att den analysen stämmer är Jane Greens senaste berättelse, I dina kläder, 

där en av de båda huvudrollsinnehavarna, Amber Winslow, är gift och förblir gift genom hela 

boken. Den andra huvudrollskaraktären, Vicky Townsley, är singel och drömmer om man, 

barn och ett hus på landet. En jakt som pågår genom hela boken och slutar med att hon inser 

styrkan i sitt singelliv. Ett annat väldigt bra exempel på att tjejer i chick lit inte alltid drömmer 

39 Svensk chick lit 1996-2006.  En undersökande genrediskussion av svensk chick lit.  
40 Keyes, Marian. Sista chansen. Norstedts förlag, Stockholm 2002. 
41 Svensk chick lit 1996-2006.  En undersökande genrediskussion av svensk chick lit. Sid 13 
42 Ibid sid 10 
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om mr Right är Samanta Jones, spelad av Kim Cattrall, som i filmen Sex and the city dumpar 

sin kärlek, Smith Jerrod, med kommentaren: ”I love you - but I love me moore!”43  

 

I mitt bokmanus är två av tjejerna, Agnes och Tess, singlar men ingen av dem har som 

huvudmål att hitta den rätta mannen att tillbringa resten av sina liv med. Agnes drömmer 

snarare om villa, volvo och vovve än en man. Och Tess är minst lika kär i sin karriär som i 

kärleken. Agnes och Tess blir i mitt bokmanus exemplen på att kvinnor av idag längtar efter 

mer än bara den rätta mannen. I den sekundärlitteratur jag läst är det också betydligt vanligare 

att huvudpersonerna längtar efter något annat, till exempel barn och karriär, än efter den rätte. 

I När Lucy Sullivan skulle gifta sig 44 får Lucy panik då en spåtant förutspått att hon ska 

vandra upp för altargången om ett år.   

   Enligt mig är det fullt möjligt att skriva en chick lit där alla är gifta eller trivs med sitt 

singelliv. Kärlek är dock en stor fråga för kvinnor i alla åldrar och det är därför, enligt mig, 

naturligt att ämnet är vanligt förekommande i chick lit.  

 

Min slutsats får också stöd av Malin E Lundhag som skriver i sin uppsats att relationer inte är 

det viktigaste och allvarligaste problemet i genren;  

 
         Kritiken av chick lit handlar ofta om att allt går ut på att hitta och fånga drömprinsen 

men så är långt ifrån fallet i svensk chick lit. Och även om så skulle vara, så är just 
kärleken en av alla generationers största utmaningar och därmed berättigad till 
representation i skönlitteraturen. [---] Istället handlar de stora utmaningarna i svensk 
chick lit bland annat om kvinnor och karriären, karriär och barn, beroende och 
medberoende, homosexuellas rättigheter och identitet/självbild.45  

 
Ylva Kjellsdotter håller också med om att kvinnorna i chick lit kan vara väldigt självständiga 

och inte alltid behöver en man vid sin sida eller drömmer om det. Ändå anser hon i sin 

uppsats En kärlekshistoria vi alla drömmer om. En analys av chick lit ur ett genusteoretiskt 

perspektiv att chick lit håller fast vid de traditionella könsbilderna av kvinnor:  

 
         Jag kommer fram till att chick lit trots skildringen av oberoende kvinnor som har arbete 

med goda karriärmöjligheter, egen bostad, en trogen vänkrets och bestämda 
uppfattningar om hur en man bör vara framställer en konservativ genusordning. I flera 

43 Sex and the city. New Line Cinema 2008. Regi: Michael Patrik King. 
44 Keyes, Marian. När Lucy Sullivan skulle gifta sig. Norstedts förlag, Stockholm 2001. 
45 Lundhag, Malin E. Svensk chick lit 1996-2006.  En undersökande genrediskussion av svensk chick lit. Umeå 
universitet. Magisteruppsats 2007. Sid 34 f 
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av romanerna finns en överraskande traditionell idealbild av kvinnan som ger upp sin 
karriär för att bli hemmafru.46  

 
Jag anser att den analysen återigen speglar att chick lit kan förmedla olika syner på dagens 

samhälle. 

 

3.3 Relationer - ofta i nöd istället för lust. 

Chick lit-genren hanterar, enligt mig, inte relationer med samma analyserande blick som 

huvudkaraktärerna har när de söker efter kärlek. Relationerna i chick lit kan bestå av allt från 

lyckliga förhållanden med barn, djur och karriärer till samboskap som skakas rejält när någon 

till exempel börjar tveka inför bröllopet. Ett bra exempel är Marian Keyes bok Änglar47 där 

Maggie Walch är den ordentliga storasystern, som gift sig med sin ungdomskärlek och har ett 

arbete som sekreterare på ett advokatkontor i Dublin. Tills en dag då hon får nog och 

bestämmer sig för att lämna sin man för att resa till sin väninna Emily i Los Angeles. Frågan 

som Maggie får kämpa med genom boken är om det nya livet i USA är bättre än hennes 

gamla. 

 

   Men trots att relationerna i många chickböcker i sig är händelserika och dramatiska nog för 

att vara bokens huvudhandling spelar relationerna bara en biroll och fungerar oftast som en 

spegel till hur huvudkaraktären mår. Enligt Maria Nilsson är det först när huvudkaraktären har 

hittat sig själv som hon kan hitta kärleken;  

 
Att hitta sig själv innebär ofta ett slut på singelskapet i chick lit, men det är viktigt att 
komma ihåg att det är två skilda saker. Hjältinnan mognar och hittar rätt i livet, vilket är 
steg 1 och först då kan hon hitta kärleken, vilket är steg 2. 48  

 
I mitt bokmanus har Saga gift sig med sin ungdomskärlek Johan. Hon säger en gång till sina 

väninnor att hon gjort allt som förvandlas av henne; ”blivit kär i första kärleken, gift sig med 

honom och gjort karriär”49, och trots att hon genom berättelsens gång testas i förhållandet då 

Johan först inte vill ha sex och de sedan upptäcker att de inte kanske kan få barn överväger 

hon inte att lämna sin man. Kritiker av genren som inte läst mycket chick lit skulle nog påstå 

46 Kjellsdotter, Ylva. En kärlekshistoria vi alla drömmer om. En analys av chick lit ur ett genusteoretiskt 
perspektiv. Högskolan i Borås. Magisteruppsats, 2007. Sid 55. 
47 Keyes, Marian. Änglar. Norstedts förlag, Stockholm 2003. 
48 Nilsson, Maria. Chick lit. Från glamour till vardagsrealism. BTJ Förlag, Lund 2008. Sid 71 
49 Opublicerat manus av Charlotte Lindahl. Arbetstitel Kärlek i förbifarten. 
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att Saga därmed bryter mot chick lit-normen, om det nu skulle finnas någon sådan. Men jag 

anser att chick lit kan behandla alla typer av förhållanden och att det dessutom är vanligt att 

välja att stanna hos sin man. Ett exempel på det är Amber Winslow i Jane Greens I dina 

kläder. 

 

3.4 Sex - får vara tråkigt 

Chick lit-böcker slutar inte med att huvudpersonen får sin första kyss och tar eller inte förgivet 

att hon är oskuld den dagen hon, om hon så önskar, skrider fram till altaret i vit klänning. I 

chick lit tar tjejerna istället för sig och har sex både med okända och kända män, samt med 

och utan känslor. Att ha ett one night stand är inget ovanligt eller att som Agnes i min bok 

inleda förhållande med en gift man på jobbet. Maria Nilsson menar att sex i chick lit är mer 

vardagsnära än vad det tidigare har framställts i litteratur. ”Att sex inte alltid är kama sutra - 

inspirerande akrobatiska evenemang - utan ibland är vardaglig småtråkig slentrian är ett 

återkommande tema i chick lit.” 50   

   I författarnas rundabordetsamtal tar Jennifer Weiner just ett sådan exempel som den 

roligaste scenen hon någonsin skrivit: ”There's a very funny - well, tragicomic, I guess - scene 

in my upcoming novel that talks about a married couple trying to have sex for the first time 

six weeks after they've had a baby. I'm fond of that one.”51  

 

Förutom det vardagsnära lite tråkiga sexet, som Saga i min bok försöker råda bot på genom 

diverse påhitt, är alltså även one night stand och tillfälliga förbindelser vanliga i chick lit. I 

mitt manus har både Tess och Agnes den sortens förhållande. Men när det gäller one night 

stand kan jag se en skillnad mellan svenska och utländska böcker. Medan Bridget Jones har på 

sig en stor ful gördel då hon för första gången ska ha sex med sin chef och stora kärlek, Daniel 

Cleaver, och därmed lockar till skratt känner Denise Rudberg karaktär Laura i Storlek 37 

genast skam och kastar också ut mannen direkt då de haft sex. ”Hon kände sig smutsig och 

ville bara ha ut den här killen från lägenheten. Fan, hon kom inte ens ihåg vad han hette.”52  

   Genom att skriva så anser jag att Denise Rudberg fortfarande lägger på kvinnan, det vill 

säga huvudpersonen Laura, en skam som hon tydligen förväntas känna då hon haft tillfälligt 

sex. Läsaren får därmed de skuldkänslor som förmedlas istället för att kunna skratta åt 

50 Ibid sid 94 
51 http://www.jennylauren.com/features/0402-chicklit/chicklit-q08.asp 
52 Rudberg, Denise. Storlek 37. Bokförlaget T Fischer & Co, Stockholm 2002. Sid 18 
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situationen som i Bridget Jones. Jag tror att anledningen till att huvudpersonerna i svensk 

chick lit känner mer skuld och mår sämre av one night stand är för att författarna känner av 

samhällets gamla krav på kvinnor. Kvinnor i deras böcker kan visserligen ha tillfälliga 

förbindelser, men de kan inte tillåtas må bra av dem.  

   Min analys får också stöd av Maria Nilsson som upptäckt att kvinnorna i framför allt svensk 

chick lit verkar ha tråkigt när de har tillfälliga förbindelser och inte får ut något av det. ”I flera 

romanerna har alltså hjältinnan sex med en man som hon egentligen inte är kär i och det är 

sällan sex hon njuter av.”53  

 

Jag har haft väldigt svårt att skriva om tjejernas olika sexäventyr i mitt bokmanus. Inte för att 

jag är pryd eller likt andra svenska författare anser att karaktärerna måste må dåligt av de 

tillfälliga förbindelserna, utan för att jag hela tiden tyckte att texten jag skrev blev patetisk. 

Jag vill att läsarna ska skratta lika mycket som jag tror att Saga, Agnes och Tess själva gjort åt 

sitt stundtals galna sexliv oavsett om det varit en snabbis mot den giftes skrivbord eller en 

nakenpicknick i vardagsrummet. Min lösning blev att oftast låta tjejerna själva återberätta 

händelsen för varandra eller låta läsaren komma in efteråt, som den gången Agnes tror att hon 

fått urinvägsinfektion efter sitt sex med den gifte mannen. Whitney Lyles säger i samtalet på 

Internet; ”I'm always surprised whenever I write sex scenes. My parents read all my stuff!”54 

och jag kan självklart förstå det. Jag förnekar dock för mig själv att någon nära anhörig till 

mig kommer läsa mitt bokmanus. 

 

3.5 Vänskap - viktigt i chick lit 

I mitt bokmanus blir det tydligt hur mycket vännerna betyder för varandra. Agnes river upp 

mobiltelefonen och ringer kompisarna så fort hon lämnat en dejts hus, Saga berättar om alla 

sina problem med Johan för vännerna och när Tess förlorar jobbet sitter de andra båda snabbt 

på hennes säng. På en föreläsning fick jag förslaget att jag skulle låta tjejerna bli ovänner med 

varandra eller att det i alla fall skulle uppstå en konflikt mellan två av tjejerna. Anledningen 

till att jag fick förslaget var att flera klasskompisar ville att det skulle hända något i 

handlingen och de ansåg då att en störning i tjejernas relation skulle tillföra den spänningen. 

Men jag vägrade då och jag vägrar nu. Inte för att boken i sig skulle sluta vara chick lit, jag 

53 Nilsson, Maria. Chick lit. Från glamour till vardagsrealism. BTJ Förlag, Lund 2008. Sid 87 
54 http://www.jennylauren.com/features/0402-chicklit/chicklit-q08.asp  
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anser nämligen att chick lit inte ens behöver innehålla en vänskapsberättelse, utan för att jag är 

väldigt trött på synsättet att kvinnor inte kan vara vänner och absolut inte när de är tre stycken. 

Jag tror dessutom att det synsättet är typiskt svenskt vilket verkar bekräftas i Malin E 

Lundhags uppsats där hon upptäcker att väninnor oftast saknas i svensk chick lit, men betyder 

mycket i amerikansk och engelsk: ”Hos de stora amerikanska och brittiska författarna av chick 

lit som Helen Fielding, Candace Bushnell och Marian Keyes är väninnorna en viktig del av 

romanerna. I de svenska är de dock till stor del frånvarande.”55   

 

I engelsk och amerikansk chick lit är vänskapen mellan de kvinnliga karaktärerna som sagt 

viktigare. I författarnas samtal på Internet listar Gemma Townley till och med vänskapen 

mellan kvinnor som det bästa med chick lit; “Women learn to trust other women by sharing 

confidences, and that's the genius of Chick Lit.”56  

  Som jag skrev i inledningen tycker jag att filmen Sex and the city hyllar vänskap mer än vad 

den handlar om något annat. Även Marian Keyes tar upp vänskap i flera av sina böcker. Å 

andra sidan 57 handlar om tre väninnor den litterära agenten Jojo, författaren Lily och 

festfixaren Gemma och hur de hjälper varandra både privat och i karriären. Men boken är 

också ett tydligt exempel på att vänskap kan ha flera olika sidor. Jane Greens Ärligt talat 58 

påminner i vänskapsrelationen lite om mitt bokmanus då den också visar att vänner kan hålla 

samma och finnas för varandra även om de som personer är olika. 

   Men vännerna i chick lit kan inte vara vilka som. Väninnorna är nämligen huvudkaraktärens 

stöd och stora hjälp i jakten på kärlek och bör alltså vara lika färgstarka som hon. Malin E 

Lundhag kommer fram till följande slutsats:  

 
Huvudpersonens sociala nätverk utgörs enligt amerikansk och brittisk praxis i första 
hand väninnorna. De är till antalet ofta två stycken och ackompanjeras därtill många 
gånger av homosexuell man, kompisgänget består därmed av fyra personer. Vännernas 
huvuduppgift att finnas där för att stöta och blöta och plocka upp bitarna efter det 
senaste nederlaget.59  

 
 

55 Lundhag, Malin E. Svensk chick lit 1996-2006.  En undersökande genrediskussion av svensk chick lit. Umeå 
universitet. Magisteruppsats 2007. Sid 25 
56 http://www.jennylauren.com/features/0402-chicklit/chicklit-q08.asp 
57 Keyes, Marian. Å andra sidan. Norstedts förlag, Stockholm 2004. 
58 Green, Jane. Ärligt talat. B. Wahlströms Bokförlag, Stockholm  2002. 
59 Lundhag, Malin E. Svensk chick lit 1996-2006.  En undersökande genrediskussion av svensk chick lit. Umeå 
universitet. Magisteruppsats 2007. Sid 13. 
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3.6 Jobb - samma som författarens 

Som jag tidigare varit inne på är det mycket viktigt att läsaren ska kunna identifiera sig med 

huvudpersonen i en chick lit. Jag tror också att de flest läsarna kan identifiera sig med 

kvinnorna som är böckernas huvudfigurer och känna igen sig i både deras kärleksliv och 

relationer med vänner och familj. Men när det gäller sysselsättningen blir det svårare för de 

flesta läsarna att identifiera sig fullt ut med yrke. De allra flesta huvudkaraktärer inom chick 

lit genren arbetar nämligen inom media. Enligt Malin E Lundhag 60 arbetar fem av åtta 

karaktärer i mediebranschen, något som självklart inte är en skildring av läsarna. Maria 

Nilsson menar att anledningen till att många karaktärer inom chick lit arbetar med media är 

för att författarna har den bakgrunden själva och därmed kan skriva om sin egna erfarenhet, 

något som jag tidigare nämnt är viktigt inom genren.  

 
Om vi tittar på en del svenska författare - bara för att ge några exempel - finner vi 
följande: Kicki Norman har arbetat som chefredaktör på SOLO och som redaktionschef 
och modechef på Veckorevyn och skriver i “Väninnorna & Kung Carl” om en 
modetidningsredaktion. Belinda Olsson har också varit redaktionschef på Veckorevyn 
och är nu, bland annat, kolumnist på Aftonbladet och låter sin roman “Gravidchock! 
Reporter erkänner” utspela sig på en kvällstidning.61  

 
När det gäller mina svenska sekundärförfattare har Kajsa Ingemarsson arbetat som journalist 

och Denise Rudberg studerat dramaturgi samt arbetat som värdinna på Riche. 

 

Jag är själv journalist Sveriges Television och har tidigare bland annat arbetat på Aftonbladet. 

Ett medvetet val från början var därför att inte låta någon av tjejerna i bokmanuset arbeta med 

nyheter även om det är ett tacksamt ämne att driva med. Istället lät jag Saga bli matkritiker 

och skribent, Tess underklädersinköpare och Agnes marknadsförare. Detta är tre jobb som 

också går att utveckla och använda i berättelsen. I slutvariationen av mitt manus har jag dock 

ändrat så att Agnes är journalist istället för marknadsförare, vilket enbart beror på att jag ska 

kunna använda min kunskap från branschen. Att ha faktafel om hur 

marknadsföringsbranschen fungerar kändes väldigt onödigt när Agnes yrke inte på något sätt 

egentligen spelar roll för berättelsen. 

 

Jag tycker att det är viktigt att analysera varför läsarna godtar att de flesta karaktärer i chick lit 

60 Ibid 
61 Nilsson, Maria. Chick lit. Från glamour till vardagsrealism. BTJ Förlag, Lund 2008. Sid 11. 
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arbetar med media. Jag tror att det finns flera förklaringar till det. En förklaring kan vara att 

media har varit ett trendigt yrke det senaste årtiondet och att branschen därför har passat in i 

genrens handling. Läsarna har kanske dessutom själva velat arbeta inom media och därför 

tyckt att det varit roligt att läsa om andra. Men den viktigaste förklaringen tror jag är att 

huvudhandlingen aldrig är kvinnans jobb i sig och handlar det om arbetet så är det inte 

branschen utan händelser på arbetsplatsen eller olika karriärmöjligheter något som alla kan 

relatera till oavsett vilken bransch man själv arbetar inom. Malin E Lundhag är också inne på 

samma linje då hon kommit fram till att fem av åtta  i chick lit jobbar inom media och 

fortsätter analysen; “Några är mer framgångsrika än andra vilket har lite olika förklaringar.” 62 

 

Jag tycker också det är viktigt att poängtera att Maria Nilsson ser en skillnad mellan svensk 

chick lit och anglosaxisk chick lit även när det gäller arbete:  

 
         Arbete, umgänge med kollegor och funderingar och oro över karriären får mer utrymme 

i de svenska romanerna. Även om tyngdpunkten i romanerna ofta ligger på relationer, 
sökandet efter kärlek och hjältinnans utveckling, så får arbetslivet också utrymme.63  

 
Jag hade själv inte tänkt på den skillnaden förrän jag läste Maria Nilssons bok, men anser att 

hon har rätt. Jag tror att den skillnaden likt de andra jag upptäckt beror på att svenska 

författare vill göra böckerna mer allvarliga och tyngre. Att diskutera sitt arbete eller göra 

karriär är inte lika lättsamt som utländsk chick lits samtal över latte. 

 

3.7 Shopping, den största fritidssysslan 

Det de flesta huvudkaraktärer uppenbarligen lägger ner sin lön på är shopping. Och det 

shoppas friskt i många böcker, speciellt i tv-serien Sex and the city samt filmen där både 

kläder och dyra skor blev en viktig del. Idag finns det till och med en bok enbart om kläderna i 

filmen! Det finns också chick lit-titlar som helt stöder teorin om att shopping måste ingå i 

genren. Jag tänker exempelvis på En shopaholics bekännelser64 av Sophie Kinsella som 

handlar om reportern Rebecca Bloomwood som shoppar mer än vad hennes budget klarar av.  

Men shoppingen är inte det viktiga i boken, utan handlingen vänder då Rebecca Bloomwood 

använder sina ekonomiska kunskaper och hjälper föräldrarnas grannar som håller på att 

62 Lundhag, Malin E. Svensk chick lit 1996-2006.  En undersökande genrediskussion av svensk chick lit. Umeå 
universitet. Magisteruppsats 2007. Sid 34 
63 Nilsson, Maria. Chick lit. Från glamour till vardagsrealism. BTJ Förlag, Lund 2008. Sid 100 f. 
64 Kinsella, Sophie. En shopaholics bekännelser. Damm Förlag AB, Malmö 2006. 
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förlora alla sina pengar. Det hela leder till att Rebecca Bloomwood hamnar i en tv-soffa där 

hon får debattera mot killen hon gillar och dessutom gör det så bra att hon får ett bättre jobb 

med högre lön och därmed klarar av sina egna skulder. En bok, som enligt titeln verkar handla 

enbart om shopping, handlar alltså om mycket mer.  

   I författarnas samtal är Gemma Townley också inne på att hon använt shopping för att 

någon ska utvecklas eller som hjälpmedel för handling;  

 
         The scene I'm most proud of is probably Georgie's shopping spree in Gucci. It's not the 

shopping so much as the shift in approach --- she's doing this for her, not because she 
thinks she should, but because she wants to. She's finally realising that she has to take 
responsibility for herself. And okay, so maybe blowing a month's rent in Gucci isn't the 
most responsible thing to do, but it's a great transformative scene.65 

 
Därmed anser jag det uppenbart att chick lit inte behöver innehålla shopping. I mitt bokmanus 

har Tess som jobb att shoppa underkläder och förser därmed sina kompisar med lyxiga 

kreationer. Men de tre vännerna är aldrig ute tillsammans och shoppar. Av tjejerna i min 

berättelse är också bara Tess som är märkestokig och för att särskilja dem åt har jag därför 

valt att bara använda märkesnamn när texten handlar om henne. Saga klär sig helst i gamla 

50-tals kläder eller i rena maskeradutstyrslar medan Agnes verkar vara en äkta H&M-girl som 

hänger med i trenderna men med lagom stort intresse. I min berättelse går jag dock aldrig i 

detalj in på deras klädstil och klädshopping utan nämner det bara i förbifarten. Jag tror därför 

att mina tre tjejer är ganska representativa för chick lit-genren. 

 

Maria Nilsson anser dock att det är viktigt att shoppingen i många fall misslyckas och inte 

bara som en glamourös sysselsättning då shoppningen i så fall skulle kunna skapa distans till 

läsaren; ”Romanerna är också fulla med varnande exempel på hur ytlig och destruktiv denna 

tillvaro är. Vi som mest shoppar på ICA kan trots allt lägga ifrån oss romanen och känna oss 

rätt nöjda med våra liv.”66  

 

3.8 Chick lit slutar inte med giftemål 

I sagornas värld slutar kärleksberättelser alltid med “så levde de lyckliga i alla sina dagar”. 

Även i Harlequin och “romance”-böcker är sluten sagolika och avslutas raskt efter att 

huvudpersonen har fått sin drömprins. Men i chick lit är det istället vanligt att handlingen 

65 http://www.jennylauren.com/features/0402-chicklit/chicklit-q08.asp 
66 Nilsson, Maria. Chick lit. Från glamour till vardagsrealism. BTJ Förlag, Lund 2008. Sid 111. 
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börjar där romantiska böcker förr slutade. Marian Keyes Vattenmelonen67 börjar med att 

Claire blir övergiven på BB av sin man, som inlett ett förhållande med den tråkiga grannfrun. 

I Babyfeber 68 av Jane Green har Julia och Marks förhållande redan hunnit börjat, blomstrar 

och är på väg att dala när boken börjar.  Som svenskt exempel passar Kajsa Ingemarssons Inte 

enklare än så 69 bra då Annika är gift med maken Tom när boken börjar med sedan får känslor 

för kollegan Rickard som plötsligt fyller henne med värme och kärlek. 

   Så var ska chick-böcker sluta med om de börjar där traditionella romantiska böcker slutar? I 

min egen berättelse har alla tre kommit fram till olika mål när boken slutar. Saga har lyckats 

bli gravid, Tess har precis fått ett bättre jobb och Agnes har fått kärleken som till på köpet 

säljer villor och kör volvo. På det sista seminariet i kursen väckte jag fråga om handlingen 

måste sluta lyckligt och fick då det mycket raka svaret av Magnus Eriksson: “Ja för annars är 

det inte chick lit.”70 Och självklart är det så. Läsarna vill att Bridget Jones ska få Mark Darcy 

till slut precis som de vill att Big och Carrie ska bli ihop och så vidare. Läsarna vill, i alla fall 

enligt mig, ha ett lyckligt slut och en bra känsla när de lägger ifrån sig boken. Men för det 

behöver inte boken vara förutsägbar. I Jane Greens I dina kläder 71 kan inte läsare, eller i alla 

fall inte jag, lista ut hur det kommer att sluta för huvudkaraktärerna förrän i sista kapitlet. 

 

Maria Nilsson ser dock en fara med de lyckliga sluten;  

 
Problem avhandlas, alltifrån trakasserier på jobbet till anorexi och frånvarande pappor, 
men författarna erbjuder sällan några lösningar. Ofta stannar diskussionen på ett ytligt 
plan och problemen bleknar bort i skenet av det lyckliga slutet.72  

 
Maria Nilsson har självklart rätt i det. Fast för mig är det inget problem. Jag läser inte chick lit 

för att få rådgivning om hur jag ska göra karriär, hitta mr Right eller shoppa snyggaste 

klänningen. Jag läser chick lit för underhållningens skull och då är slutet, och ett lyckligt 

sådant, viktigare än att problemet som huvudpersonerna går igenom får en lösning. Frågan är 

också om många av problemen som behandlas i chick lit egentligen har någon universal 

lösning. Vem kan egentligen säga vem som är den rätta för mig och hur jag fångar honom? 

 

67 Keyes, Marian. Vattenmelonen. Norstedts förlag, Stockholm 2001. 
68 Green, Jane. Babyfeber. B. Wahlströms Bokförlag, Stockholm 2004. 
69 Ingemarsson, Kajsa. Inte enklare än så. Forum AB, Stockholm  2004. 
70 Otryckt källa. Kritik av Magnus Eriksson. Hösten 2008. 
71 Green, Jane. I dina kläder. B. Wahlströms bokförlag, Stockholm 2008 
72 Nilsson, Maria. Chick lit. Från glamour till vardagsrealism. BTJ Förlag, Lund 2008. Sid 155. 
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Slutsats 

Att avgöra vad som ska vara med, bör vara med och absolut inte kan vara med i en chick lit är 

uppenbarligen svårt. I denna uppsats har jag flera gånger tvingas konstatera att chick lit kan 

bedömas ur flera olika synvinklar, vilket enligt mig är ett tecken på att genren dels speglar 

dagens samhälle bra och dels väcker känslor både hos dem som gillar genren och de som 

kritiserar den. Det någon anser är det absolut viktigaste i en chick lit kan alltså en annan läsare 

anse är totalt oviktigt. 

   I författarnas rundabordetsamtal, som jag flera gånger hänvisar till, diskuterar de också just 

frågan “Is there a Chick Lit formula, or certain "must haves"?” och samtliga författare ger 

olika svar. Vissa tycker inte att det finns några krav alls medan andra nämner att boken måste 

ha en kvinnlig huvudperson, utspela sig i nutid eller innehålla humor. I uppsatsen har jag 

slagit fast att jag anser att chick lit inte behöver innehålla singlar, sex och shopping, att den 

bör innehålla humor och vara en trovärdig samtida berättelse men absolut inte ha ett dåligt 

slut.  

 

Jag menar att mitt bokmanus lever upp till alla saker som jag anser att en bra chick lit ska ha. 

Och framförallt lever den upp till kriteriet som Marian Keyes sätter upp för genren: “is our 

place in a man's world and how do we get what we want. It's usually based in reality rather 

than escapist, sex 'n' shopping or bonkbuster literature.”73  

 

73 http://www.jennylauren.com/features/0402-chicklit/chicklit.asp 
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