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1. Inledning 

Chick lit är en genre som kommit allt mer och är en del av populärkulturen omkring oss. 

Startskottet för genren kan ses i brittiskan Helen Fieldings Bridget Jones dagbok och 

amerikanskan Candiace Bushnells Sex and the City (Nilson, 2008, sid 13). Utbudet på 

bokmarknaden har sedan dess vuxit och det finns en stor och växande tillgång av titlar. 

Genren har även utvecklats med subgenrer som chick lit jr, teen lit, mum lit och lad lit 

(litteratur som riktar sig till män). Den här trenden av populärkultur som riktas till 

kvinnor, och nu även till män, innehåller något som populärkulturen tidigare inte har 

haft. Vardagslivet beskrivs med alla bekymmer och problem, där protagonisten i 

romanen både har fördelar såväl som brister och det slutar inte alltid lyckligt. 

Huvudmålet är många gånger inte den heterosexuella tvåsamheten, som i t.ex. en 

herrgårdsroman (populärlitteratur som kom ut på marknaden för cirka hundra år sedan), 

utan att få ett bra jobb och få frihet till att bestämma över sitt eget liv. I genren chick lit 

finns många gånger kritik mot äktenskapet och det är singellivet som framställs som det 

optimala. I en chick lit text finns alltså olika budskap, vilket gör att den skiljer sig från 

annan underhållningslitteratur för kvinnor (Nilson, 2008, sid 74).  

Eftersom situationen för medelklassens kvinnor i västvärlden ser helt 

annorlunda ut idag, när det gäller möjlighet till självförsörjning, så blir också planerna 

och problemen för att förverkliga sig själva annorlunda, jämfört med hundra år tillbaka i 

tiden. Även relationen mellan kvinna och man har under de senaste hundra åren 

förändrats för västvärldens medelklass, eftersom ingen behöver vara beroende av den 

andre för att klara av vardagen. Idag är det ingen omöjlighet att leva ett bra liv som 

ensamstående, med eller utan barn, vilket i en herrgårdsroman sågs som onormalt. 

Chick lit är en genre som fokuserar på individen och personen istället för 

på samhället. Detta kan då uppfattas som provocerande av de som anser att denna syn 

står i motsättning till kollektivet/samhället. Att fokus sätts på individen är dock en trend 

som finns runt omkring oss. Alla populära tv-serier, som sänds varje dag, där livet går 

ut på att shoppa och vara snygg för att duga, vilket för många innebär en press att uppnå 

denna situation. Trots att samma trend även finns inom chick lit så problematiserar man 

det samtidigt då man visar hur det är att påverkas och försöka leva upp till detta ideal, 

men misslyckas och hantera misslyckandet. Ibland kan chick lit betraktas som en bok 

om rådgivning i jobbiga situationer. Chick lit följer många gånger utvecklingen för 

medelklassen i det västerländska samhället. Den blandar romantik, glamour och vardag, 

och kan också ses som en reaktion på tidigare populärlitteratur med romantik som 
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huvudtema. Genren herrgårdsromaner innehåller romantiska kärlekshistorier som 

utspelar sig i historiska herrgårdsmiljöer, hårt knutna till en viss kultur. I 

herrgårdsromanen är det nödvändigt att hitta den rätte, gifta sig och skaffa barn och få 

en trygg framtid. Visserligen eftersträvas mycket av detta i chick lit-genren, men 

protagonisterna i senare versioner av chick lit uppnår sällan det perfekta livet, en 

eventuell bild av verkligheten för västvärldens medelklass. Chick lit har fått mycket 

kritik bland annat på grund av att den inte beskriver verkliga kvinnors liv, att det som 

skrivs i chick lit inte har något med verkligheten att göra. Nobelpristagaren Doris 

Lessing uttalade sig om författarna till genren:”It would be better perhaps if they wrote 

books about their lives as they really saw them and not these helpless girls, drunken, 

worrying about their weight and so on” (The Guardian, 2001). Därigenom kan man se 

att uppfattningarna om chick lit skiljer sig åt. Därför är det intressant att ta en roman 

från populärlitteraturen som skrevs för hundra år sedan och göra en jämförelse och se 

hur en herrgårdsromans beskrivningar av män och kvinnor skildrar verkligheten i 

förhållande till chick lit. För att kunna studera de olika karaktärerna i båda romanerna så 

använder jag mig av narratologin för att få fram personligheterna. Av intresse är också 

att studera hur samhället under olika tider skapar kön genom regler och självskrivna 

antaganden, som oftast inte uttalas. Ordet kön används i uppsatsen utifrån Thomsson 

och Elvin-Nowaks förklaring om att kön är något vi gör, trots att de talar om sociala och 

kulturella uttryck för kön (Thomsson, Elvin-Nowak, 2003, sid 16). Det jag ska göra är 

en studie av hur berättelserna tydliggör och befäster könsroller.  

 

1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur kvinnor och mäns karaktärer konstrueras 

enligt narratologen Mieke Bals teorier och hur de gestaltas i en svensk chick lit-roman 

och i en herrgårdsroman som kan klassas som populärlitteratur för kvinnor fram till 

mitten av 50-talet i Sverige. Studien fokuserar på hur de traditionella könsrollerna 

bevaras och hur de visar på samhällets attityder till hur män och kvinnor bör vara. Målet 

med studien är att undersöka om chick lit är en genre som ger en bild av verkligheten 

för medelklassens kvinnor och män i dagens västerländska samhälle och att göra en 

jämförelse med en populärroman som skrevs för hundra år sedan och dess förankring i 

samtiden. Alltså en studie av hur de olika könen lever efter olika mönster och normer i 

samhället under olika tidsperioder, just på grund av att de är man eller kvinna och hur 

berättandet synliggör eller döljer hur olika positioner förstärks. Populärlitteraturen från 
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de olika tidsepokerna visar hur samhället bemöter de olika könen på olika sätt och på 

det viset stödjer de olika rollerna. I uppsatsen kommer jag att arbeta utifrån följande 

frågor; 

• Ger chick lit-romanen respektive herrgårdsromanen en verklighetsförankrad bild 

av kvinnor och mäns situation i västvärldens medel-och överklass? 

• Hur gestaltas förhållandet mellan kvinna och man i en chick lit-roman i 

jämförelse med i en herrgårdsroman? 

• Är det gamla traditioner som gör att kvinnor och män beskrivs på olika sätt och 

får en könsstereotyp framställning?  

 

1.2  Metod 
Uppsatsen kommer att göra en genusanalys av hur kvinnor och män gestaltas i 

böckerna, Gårdarna runt sjön av Birgit Th Sparre och Bara vanligt vatten av Kajsa 

Ingemarsson. Litteraturen och författarna är valda utifrån popularitet under respektive 

samtid. Till studien har valts en chick lit-roman från 2009 och en herrgårdsroman från 

1928, för att få fram en tydlig skillnad. Genom dessa två romaner kommer en 

jämförelse att göras över hur synen på kvinnan och mannen och deras relation till 

varandra förändrats under 80 år, beroende på samhällets utveckling under denna tid. 

Utifrån genusteori undersöks hur litteratur från olika tider gestaltar könsroller. Hur de 

sätts in i olika fack vilket innebär att de får olika positioner i samhället. Tanken är 

också, att det sättet på vilket romanerna berättas, förstärker hur läsaren uppfattar män 

och kvinnors situation och här används narratologi. Studien kommer att titta på det 

grundläggande mönstret i hur romanerna är uppbyggda och berättade. I detta innefattas 

att undersöka hur gestalterna förklaras och tydliggörs i romanerna. Meningen är inte att 

göra en ingående narratologisk studie utan att titta på hur berättandet används för att 

gestalta kvinnor och män. Med narratologins hjälp lyfts det fram hur kvinnor och män 

konstrueras, enligt narratologen Mieke Bals teorier. Bal tar upp fyra sätt som karaktärer 

gestaltas på, 1) introduktion, hur läsaren får stifta bekantskap med romanens karaktärer 

utifrån den omgivning de befinner sig i, 2) repetition, hur läsaren återkommande får 

berättat hur olika människor uppfattar karaktärerna, 3) relationer, hur huvudkaraktärerna 

uppfattas i relation till övriga personer i romanerna, 4) förändring, hur 

huvudkaraktärerna i romanerna genomgår något slag av förändringar på det 

känslomässiga och mentala planet (Bal, 2009). Metoden blir en kombination av Bals 
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teorier om gestaltning av karaktärer och genusteori för att få fram en helhetssyn på män 

och kvinnor i respektive roman.  

 

1.3  Uppsatsens disposition 

I avsnitt två kommer en genomgång av tidigare forskning inom ämnet och angränsande 

områden att ske, både i Sverige och internationellt.   

Avsnitt tre består av en presentation av de valda skönlitterära verken: 

Gårdarna runt sjön och Bara vanligt vatten. 

Avsnitt fyra består av analysen och är indelat i olika underavdelningar. 

Det inleds med en presentation av protagonisterna Diana och Stella, tillsammans med 

karaktärer i deras närhet. Studien tittar på introduktionen i respektive roman: hur de 

mest framträdande karaktärerna presenteras, berättas och framställs i romanerna och hur 

detta förstärks genom Bals teori om repetition i berättandet. En genomgång av hur 

författaren med hjälp av texten och orden förstärker karaktärernas framtoning i 

respektive roman görs. 

Avsnitt 4.2  tydliggör hur karaktärerna i sitt vardagliga liv gör kön och 

vilka förväntningar som ställs på respektive kön. I avsnittet undersöks hur normsystem 

sätter in oss i olika fack och förutsätter att män och kvinnor förväntas vara bra på olika 

saker. En genomgång av vilka normer, makt och belöningssystem som driver kvinnor 

till att uppföra sig kvinnligt och män till att uppföra sig manligt. Här behandlas 

femininiteter och maskuliniteter, hur vi konstruerar kvinnor och män. Detta innebär att 

samma uppförande hos män och kvinnor betraktas och tolkas olika, på grund av kön. 

Avsnitt 4.3  fokuserar på hur omgivning och samtid genom en 

narratologisk studie konstrueras i respektive roman. Här fokuseras på hur pass rättvist 

litteraturen från olika tider beskriver miljöer och människor. En analys av romanernas 

närhet till samtidens verklighet för kvinnor och män. 

Avsnitt 4.4  belyser kärleksförhållanden och kärleksrelationer kvinna – 

man. Samhället är uppbyggt kring strukturer, som förutsätter att kvinnor och män har 

olika positioner i ett förhållande. Viktigt att komma ihåg är att det inte är någon som är 

tvingad att följa strukturerna, men det är jobbigt att inte följa strömmen. Kvinnor och 

män brottas med oskrivna lagar, som talar om hur de ska leva i relation till varandra och 

detta försvårar livet nu och då. Det är dock de själva som avgör vilken roll de väljer 

eller om kvinnor och män står i motsatspar till varandra. 
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Avsnitt 4.5 tittar på hur arbete och studier behandlas i romanerna. 

Befinner sig karaktärerna i könsstereotypa fack vad gäller dessa områden eller är valen 

gjorda utifrån eget initiativ? Situationen för kvinnor och män när det gäller yrkesval och 

studier visar hur samhället har en uppdelad marknad, där män och kvinnor finns på 

olika nivå inom samma yrkesområde. 

Avsnitt 4.6  fördjupar sig i förändringar hos huvudkaraktärerna utifrån 

narratologin och utifrån ett genusteoretiskt perspektiv: hur berättandet och karaktärernas 

könstillhörighet styr deras utveckling och förändring.  

Avsnitt fem innehåller en avslutande diskussion med en sammanfattning.   

 

2. Forskningsöversikt 
Eftersom genren är relativt ny, så har det inte forskats så mycket om chick lit. Under 

senare år har dock intresset för chick lit ökat och därmed också forskningen (Nilson 

2008, sid 33). 
Maria Nilson gör i sin bok Chick lit. Från glamour till vardagsrealism 

från 2008 en översikt över vad chick lit är och därmed en introduktion till genren. 

Nilsson gör en grundlig genomgång av böcker som når ut till en stor och bred läsekrets, 

i det här fallet för de som läser chick lit. Boken ger en studie i hur olika människor ser 

och uppfattar chick lit från läsare till författare. Nilson gör tematiska nedslag i både 

anglosaxisk och svensk chick lit och analyserar hur de olika chick lit-böckerna hanterar 

sitt ämne, vilka gemensamma nämnare som finns och om det finns någon författare som 

avviker. Boken avslutas med författarporträtt av svenska och utländska chick lit 

författare.  

Samma upplägg som Nilson har Stephanie Harzewski i Chick lit and 

Postfeminism (2011). Hon har gjort en grundlig undersökning av chick lit fenomenen. 

Harzewski fokuserar också på olikheterna i traditionella romantiska böcker och chick 

lit. Harzewski analyserar storsäljare som Bridget Jones Dagbok, The Devil wears Prada 

och Sex and the City och använder chick lit som en lins genom vilken hon vill visa 

genusrelationer i det amerikanska och brittiska samhället på 1990-talet. Genom 

Harzewskis kritiska studie av chick lit så får hon genom detta kulturella fenomen fram 

sociala synpunkter på omvälvningarna i anglo-amerikanska äktenskap, utbildning, 

heterosexuella ritualer, feminism och postmoderna värden. 

Malin E Lundhag fortsätter i samma spår med sin D-uppsats vid Umeå 

universitet, ”Svensk chick lit 1996–2006. En undersökande genrediskussion av svensk 



  
 

8 
 

chick-lit” (2007). Uppsatsen bygger på en analys av tolv svenska chick lit-romaner, 

däribland Kajsa Ingemarssons Små citroner gula. Precis som Nilson och Harzewski 

genomför hon en övergripande, undersökande genrediskussion av chick lit. 

Huvudfrågan och syftet med uppsatsen är att reda ut, om chick lit har litterära kvaliteter 

och om den är en feministisk motreaktion. I uppsatsen uppkommer en intressant fråga, 

som tangerar min studie: ”Har svensk chick lit något intressant att säga om det samhälle 

vi lever i?” Här ingår också en studie om vilka principer som Umeåregionens bibliotek 

utgår från vid inköp av skönlitteratur i stort och chick lit i synnerhet.  

Genom ett genusperspektiv belyser både Karin Antonsson i sin D-uppsats, 

”Han har diskhandskar. Rosa. En litteratursociologisk analys av kärlekstemat i genren chick 

lit, exemplet Mossvikenfruar: Chansen av Emma Hamberg” (2007) och Ylva Kjellsdotter i 

sin magisteruppsats ”En kärlekshistoria vi alla drömmer om. En analys av chick lit ur ett 

genusteoretiskt perspektiv” (2007). Syftet med uppsatserna är att undersöka kärlekstemat i 

svensk chick lit, hur kärleksrelationer gestaltas och beskrivs och att studera könstypiska och 

traditionella bilder om kvinnligt och manligt. Uppsatserna tar också upp relationen mellan 

litteratur och samhälle och vad det är som konstituerar ett jämlikt samhälle. 

 I boken Chick lit. Brokiga läsningar och didaktiska utmaningar (2012), 

speglar Maria Nilson och Helene Ehriander genrens brokighet och visar på dess 

utveckling. Författarna diskuterar genren från en rad synvinklar, både som en del av en 

litterär tradition och som ett populärlitterärt fenomen. Boken är uppdelad i två delar med 

en inledning som beskriver genrens framväxt och en intervju med Lena Sanfridsson 

som introducerade Bridget Jones för svenska läsare. Del ett innehåller läsningar av 

chick lit ur olika perspektiv. Den andra delen har didaktisk inriktning och visar lärare 

exempel på hur man tillsammans med elever kan analysera chick lit i synnerhet och 

populärlitteratur i allmänhet. I boken redogörs också för nya inriktningar inom genren, 

såsom mum lit, chica lit(vänder sig till kvinnor med latinamerikanskt ursprung) och 

vampyr chick lit.  

 Det är tydligt att chick lit fascinerar både läsare och kritiker, vilket Carol-

Ann Farkas belyser i sin artikel ”Chick lit: The New Womans Fiction” (2006). Enligt 

Farkas så blir vi berörda av chick lit på grund av dess kommersialism, dess okritiska 

feminism och för att vi känner tillgivenhet för genrens olyckliga hjältinnor. Genren 

erbjuder läsarna en lättsam behandling av mycket verkliga konflikter, där hjältinnorna 

dövar stress och ambivalens med konsumtion. Farkas påpekar att många kritiker 

uttrycker oro över att romanerna inte erbjuder läsarna verkliga lösningar, utan förstärker 

många av de förhållanden som orsakar kvinnors ångest i första hand. 
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Chick lit romaner beskriver ofta kvinnors dilemma med att balansera 

kraven från arbetsmarknaden med sina privata åtaganden. Detta gäller även ogifta och 

barnlösa kvinnor vilket Kerstin Fest analyserar i sin artikel ”Angels in the house or girl 

power: working women in nineteenth-century novels and contemporary chick lit” 

(2009). Det som står i fokus är dock hur det går att kombinera moderskap med en 

professionell karriär, vilket även chick lit kvinnorna har problem med. 

“Chick lit: The new face of postfeminist fiction?” (2006) är en 

masteruppsats av Michele M. Glasburgh i vilken hon gör en innehållsanalys av tio chick 

lit böcker. I dessa tio böcker har hon analyserat utifrån Susan Faludis backlash-teori. 

Falidis teori innebär att det finns en massa aktuella myter om kvinnors ställning i 

samhället, som inte har någon sanningshalt. Glasburgh har tagit fasta på hur 

kvinnligheten i chick lit beskrivs, hur fokus sätts på individen istället för ett systraskap, 

hur längtan efter ett traditionellt kvinnligt liv finns, oron över den biologiska klockan, 

karriär och utbrändhet.  

Artikeln ”Chick lit in the Undergraduate Classroom” (2012) av Cheryl A. 

Wilson presenterar litterär kritik av böckerna Briget Jones dagbok av Helen Fielding 

och En shopaholics bekännelser av Sophie Kinsella. Hon tar upp hur genren belyser 

komplexa och betydelsefulla frågor om kvinnors fiktion och liv, i dåtid, nutid och 

framtid. Wilson analyserar speciellt hur böcker från denna genre används i 

grundutbildningens klassrum och hur böckernas förhållande till feminism ser ut. Enligt 

Wilson kan chick lit spela en viktig roll genom sina bekanta miljöer och situationer och 

på så sätt hjälpa elever att inse närvaron av jämställdhetsproblematiken i världen 

omkring dem. Böckerna kan enligt Wilson ses som en mötesplats att diskutera kvinnors 

roll i den samtida kulturen och att göra studenter medvetna om samhällsstrukturen 

omkring dem. 

Cheryl A. Wilson har även skrivit artikeln “Becky Bloomwood at the 

V&A: Culture, Materialism, and the Chick lit Novel” (2012). Även här ger Wilson 

litterär kritik av En shopaholics bekännelser av Sophie Kinsella, men denna gånga 

fokuserar hon på teman som kultur och materialism hos kvinnor. I artikeln finns också 

kommentarer om hjältinnan Becky Bloomwoods karaktär när det gäller hennes 

beroende av shopping. 

I artikeln ” The Postfeminist Flâneuse: The literary value of Contemporary 

chick lit” (2012) av Amy Burns beskriver Burns status och värde hos samtida chick lit. 

Hon fokuserar på hur chick lit bidrar till den litterära diskussionen, genom att staden 
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upplevs från ett kvinnligt perspektiv istället för från en traditionellt manlig synvinkel, 

och för en diskussion om huruvida det är möjligt för kvinnor att förkroppsliga denna 

roll. 

Elena Perez-Serrano tar i sin artikel ”Growing Old Before Old Age: 

Ageing in the Fiction of Marian Keyes” upp hur åldrandet artikuleras i författarinnan 

Keyes chick lit-romaner. Perez-Serrano studerar hur åldersfixeringen beskrivs och hur 

processen för att komma till vuxen ålder behandlas. Artikeln tar upp hur påtryckningar 

utifrån får protagonisterna att vackla mellan att vara oberoende eller konventionell dvs. 

gifta sig och skaffa barn. 

I min forskningsöversikt så är det mycket som handlar om kön och det 

fokuserar Thomsson och Elvin-Nowak på i sin bok Att göra kön (2003). Boken belyser 

hur vårt behov av att vara kvinnor och män visar sig i vardagens alla sammanhang.  

Både i svensk och i internationell forskning märks det att chick lit-genren 

är ganska ny. Alla vill på något sätt försöka klargöra vad genren står för och med hjälp 

av genusteorier görs olika analyser av karaktärerna i litteraturen. Genren började med 

att vända sig till kvinnor och utifrån detta fokus har flera forskare gjort studier av hur 

kvinnor i chick lit beskrivs. Av den forskning som ovan nämnts använder uppsatsen sig 

av studier som belyser kvinnors syn och förhållningssätt till vardagliga situationer.    

 

3. Presentation av valda skönlitterära verk  
Gårdarna runt sjön skrevs 1928 och är en romansvit om den moderlösa Diana som 

växer upp på den vackra gården Stjärnö tillsammans med sin far. Diana får en 

harmonisk och trygg uppväxt i en naturskön miljö.  På gården Stjärnö trivs Diana bäst, 

men hon gör täta besök hos sin morbror Henrik Lorenz, som hon har ett nära 

förhållande till. Kusinen Joachim och hon träffas mycket under hela hennes uppväxt. 

Efter faderns död så tvingas Diana bort från hembygden, på grund av ekonomiska 

svårigheter. Hon tvingas sälja Stjärnö men till slut blir dock hennes längtan tillbaka till 

hembygden för stor och hon återser sitt barndomshem. Det visar sig då att Joachim är 

ägare till Stjärnö. Romanen är skriven av Birgit Th Sparre (1903–1984), som själv växte 

upp på en gård vid sjön Åsunden och som genom romanen skildrar sin egen 

uppväxtmiljö. I min uppsats har jag använt mig av en jubileumsutgåva i pocketformat 

från 2003, som gavs ut som minne av att författaren skulle fyllt 100 år. Originalutgåvan 

från 1928 och utgåvan från 2003 skiljer sig inte åt i berättelserna, däremot har den 

senare versionen ett moderniserat språk. 
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   Bara vanligt vatten skrevs 2009 och handlar om succéförfattarinnan Stella 

Friberg, som ständigt ligger på topplistorna i Sverige och utomlands. När sista boken i 

hennes serie ska skrivas, så får hon en läcka i badrummet. Detta medför en rad 

omtumlande händelser som kommer att förändra Stellas liv i grunden. Hon blir under en 

längre tid tvingad till att ha hantverkare i sin bostad, vilken är hennes arbetsplats. På så 

vis lär hon känna snickaren Johnny och deras bekantskap utvecklas till en 

kärleksrelation. Inledningsvis av romanen har hon ett förhållande med TV4-chefen 

Fredrik, som bedrar henne med en annan man. Genom kontakten med Johnny får hon 

ett annat perspektiv på sin tillvaro och inser att framgång och kändisskap också har en 

baksida. Romanen är skriven av Kajsa Ingemarsson f.1965 som är en av 2000-talets 

mest säljande författare. 

 

4. Analys  

4.1 Introduktion av romankaraktärerna 
Introduktionen av Diana Stjärnudd i romanen Gårdarna runt sjön sker genom en 

ingående beskrivning av landskapet och dess innevånare. Berättelsen refererar till 

historia, sägen och legend och använder sig av sagoväsen, som fågeln Fenix. Enligt Bals 

teori konstrueras här karaktärerna genom den omgivning de befinner sig i. Här talas om 

ödets gudinnor och sagoomsusade stränder, vilket medför en nära anknytning till sagan 

och gamla storhetstider. Naturbeskrivningarna är detaljrika och ingående. Stjärnö gård, 

där Diana föds, beskrivs enbart med skönhet och mer som ett sagoslott än en gård:  

 
I Stjärnö park under knotiga träd blev saga till verklighet. Aldrig förnam man sjöns 

trollmakt så starkt som på Stjärnö gård. Alla som såg Stjärnö greps av dess gamla 

stämning och av dess sällsamma skönhet (Sparre, 2003, sid 11).  
 

Inledningen av berättandet förknippar huvudkaraktären med skönhet och 

detta visar på: ”miljöskildringens möjligheter att karaktärisera gestaltade personer” 

(Vulovic, 2013, sid 69). Genom introduktionen så upparbetas empati för Diana och den 

beskrivning som hennes mors gamla sköterska ger av Diana är förutsägbar: ”Jag har sett 

många barn i min dag men aldrig någonting så mjukt och skärt. Det är som om hon vore 

skapt av bara luft och solsken!” (Sparre, 2003, sid 13). Beskrivningen av hennes 

utseende blir en indirekt presentation av hennes karaktär. Karaktären konstrueras genom 
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att andra återkommande beskriver henne på ett liknande sätt, vilket kan förstås i ljuset 

av Bals teori:  

 
Diana var liksom skapad av lättare materia än andra varelser. Hon var slank utan att vara 

lång, mjuk, vek och finlemmad, och hennes gång var så lätt som om hennes fötter aldrig 

berörde marken. Hennes hår var ljust och kort och låg i djupa vågor över hennes huvud. 

Hennes ögon hade en djupblå färg och blicken i dem påminde om det skygga rådjurets. 

Hennes mun blottade, när hon skrattade, en jämn rad av små vita tänder och hennes hy 

var matt skär som pärlemor i en nyöppnad mussla (Sparre, 2003, sid 17). 

  

Dianas far, baron Jan Gustav, har svårt att hantera sorgen efter Dianas mor 

och har därmed också svårigheter att knyta an till sin dotter, som han inte vill se eller 

träffa. Han fokuserar helt och hållit på sin egen sorg och uppvisar ingen empati med sin 

dotters situation: ”Likgiltig för allting gick han omkring på Stjärnö som en 

sömngångare, en skugga av sitt forna jag, och barnet ville han inte se” (Sparre, 2003, sid 

12). I och med sin titel och sitt boende på en stor gård med tjänstefolk så introduceras 

han som en man med aktoritet och status. Det är också tydligt att han tillhör en högre 

samhällsklass med en större bostad, eftersom han kan undvika att träffa sin dotter. 

Dianas morbror Henrik Lorenz Rudenfeldt beskrivs som en enstöring. Han 

håller sig mest för sig själv och har alltid varit en drömmare och en livskonstnär. Han 

”[…] blev för alla en gåta som man undrade över, en fantast man gärna ville träffa” 

(Sparre, 2003, sid 45). Genom romanen sker återkommande repetitioner av att han lever 

ensam och att han bär på hemligheter som han inte avslöjar, vilket medför att han förblir 

en gåta. Den omgivning som han lever i och hans livserfarenhet gör dock att han är 

mycket respekterad.  

Under barndomen är Diana rädd för sysslingen Joachim Riddercrona. Han 

beskrivs som: ”[…]en stark och kraftig pojke, strängt och gammalmodigt uppfostrad. 

En säker skytt en skicklig ryttare, modig och djärv men hård som stål och kall som 

flinta” (Sparre, 2003, sid 29). Beskrivningen av Joachim sker på ett korthugget och hårt 

sätt, som speglar karaktärens uppförande. Genom omgivningen så stiftar vi bekantskap 

med Joachims ålderdomliga uppfostran och hans familjesituation.  

Introduktionen av Stella i romanen Bara vanligt vatten börjar med ett 

utdrag ur den roman, som den berömda författarinnan Stella håller på och skriver inom 

deckargenren vilket visar introduktionen av en kvinna som är fullt upptagen med sitt 

arbete; att skriva färdigt en roman. Efter romanutdraget möter vi Stella gående hem mot 
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sin exklusiva våning i centrala Stockholm. Hon har genom sina författarframgångar 

tjänat mycket pengar, vilket har gjort henne ekonomiskt oberoende och hon har ett 

förhållande med en man som är chef på TV4. Introduktionen av Stella sker också 

genom omgivningen. Hon rör sig i miljöer och sociala grupper som talar för god 

ekonomi och en högre samhällsklass. Hon är inte tillfreds med sitt liv, utan överreagerar 

på saker i sin omgivning, som t.ex. då jourbutiken 7-eleven inte fått mjölkleverens, 

vilket blir till stor irritation. Stellas liv består av arbete, pengar och konsumtion. Precis 

som Farkas nämner i sin artikel ”The New Woman’s Fiction” (2006), så erbjuds en 

lättsam behandling av verkliga konflikter, där den olyckliga hjältinnan dövar stress och 

oro med t.ex. konsumtion. 

Pojkvännen Fredrik inleder med att hälsa Stella välkommen med en fylld 

fruktkorg och hennes favoritbröd vid hemkomsten från USA. När det är klart att hennes 

böcker ska bli film, så gläds han över hennes framgångar. Fredrik är programchef för 

TV4 och är framgångsrik i sitt yrke. På en TV-gala tar hans kanal hem flera åtråvärda 

priser och i firandet runt omkring honom finns ett flertal kändisar från TV4. Fredrik 

framstår som en charmig och förstående man, som lever i samma omgivning som Stella 

och som har samma umgängeskrets. Detta stämmer överens med Nilson och Ehriander 

som menar att männen i svensk chic lit lever i jämställdhet med sin partner vad gäller 

ekonomi och att dela på ansvaret för vardagssysslor (Nilson, Ehriander, 2012, sid 76). 

Omgivningen där Stellas föräldrar bor, är ett villakvarter med 

arkitektritade trädgårdar i Täby. Båda är högutbildade, psykiatriläkare respektive 

gynekolog och skickliga inom sina yrken, vilket poängteras. De presenteras med 

dyrbara märkeskläder, rak hållning och välklippta frisyrer. Återkommande beskrivs det 

att Stellas mammas skönhet har varit ett samtalsämne i bekantskapskretsen och att hon 

har varit uppvaktad under alla år. De uppvisar skepsis gentemot dotterns förehavande 

vad gäller yrke och framgång. De tycker att Stella borde skrivit något mer avancerat och 

de visar besvikelse över hennes arbete. Stellas mamma, Madeleine, säger: ”Du är ju så 

intelligent. Varför använder du inte det? Varför väljer du en så enkel historia?” 

(Ingemarsson, 2009, sid 88). Stella intar en avog inställning mot föräldrarna och 

ignorerar deras åsikter. Här framkommer en skillnad mot angloamerikansk chick lit där 

hjältinnan, enligt Nilson och Ehrianders forskning gärna tar hjälp av familjen för att nå 

framgång och få råd i val av partner. Den svenska chick lit hjältinnan visar på många 

plan att hon är självständig (Nilson, Ehriander, 2012, sid 77). 
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Johnny Strandberg från firman, Strandberg Bygg & Rör AB, kommer till 

Stellas lägenhet för att åtgärda vattenläckan. Han är klädd i blåbyxor och T-shirt, rakat 

huvud och guldringar i öronen, i handen en verktygslåda och är runt tjugofem år 

gammal. Hans uppgift är viktig och han beskrivs utseendemässigt noggrant. Harzewski 

och Nilsson, Ehriander visar i sina forskningar att männen ofta spelar en central roll 

men de står sällan i centrum för handlingen och de finns aldrig med på bokomslagen.  

Detta stämmer väl in på Johnnys roll i romanen. Stellas tankar om Johnny är: ” Han såg 

snäll ut, men Stella kunde inte låta bli att tänka att han förmodligen hade kraftigt 

sadistiska drag i sin personlighet” (Ingemarsson, 2009, sid 125). Johnny introduceras 

som en gedigen hantverkare med båda fötterna på jorden och som tillhör ett vanligt liv 

vad gäller arbetstider, mat och kläder. Genom repetition understryks Johnnys yrke och 

skillnaden i klasstillhörighet som finns mellan Stella och Johnny och som baseras på att 

de lever olika liv. Detta stämmer även överens med Thomsson och Elvin-Nowak då de 

menar att: ”Klass är främst relaterat till yrke och arbetsvillkor” (Thomsson, Elvin-

Nowak, 2003, sid 73).  

  

4.2 Beskrivning av hur de olika könen framställs och hur de gestaltas 
Thomsson, Elvin-Nowak talar i sin forskning om över- och understrukturer som 

placerar könen i olika fack för att kunna få den könsmässiga bekräftelsen. Det vill säga 

att som pojke eller flicka hitta de positioner där mest bekräftelse finns att få: som pojke 

blir du uppmärksammad när du är stor och stark och som flicka om du är söt och snäll. 

Även om kvinnor gör exakt lika saker som män så blir det något annat: ” Eftersom alla 

situationer, relationer och positioner är ’bekönade’ så blir det som pojkar gör och är 

något annat än det som flickor gör och är, även om de är och gör samma sak” 

(Thomsson, Elvin-Nowak, 2003, sid 119). Det handlar om vem som har makten och kan 

sätta normen för beteendet. 

  Redan vid födseln så beklagar människor i Dianas närhet hennes kön: 
  

– Se, hade hon varit en pojk, sa gamle Anders, betjänten, då hade nog inte baron varit så 

omöjlig….. – Ja, en ska tänka, två såna olyckor på en gång kunde göra vem som helst 

konstig, sa kokerskan Lotta, först unga friherrinnans död och sedan en flickas födelse! 

(Sparre, 2003, sid 14).  
 

Dianas kvinnlighet gestaltas med beskrivningar som speglar en oskuldsfull och 

kärleksfull varelse. Hon är nästan alltid klädd i vitt och hon har ett stort behov av 
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skönhet och hon hittar också skönhet i allt. Favoritblommorna är vita liljor och av sin 

pappa får hon smeknamnet ”Min vita flicka”.  Hennes könstillhörighet markeras tydligt 

genom att Diana sammankopplas med färgen vit, som i vår del av världen står för den 

drömlika renheten, oskuld och jungfrudom: ”Allt som helt enkelt uppfattas som gulligt, 

sött, mjukt och skönt, och som kopplas samman med feminin utsmyckning och sinnlig 

njutning” (Ambjörnsson, 2011, sid 84). Hon framställs som mycket omsorgsfull och 

omhändertagande så väl som mot människor som djur. Diana uppför sig alltid 

exemplariskt, hon är uppmärksam mot alla, alltid vänligt hjälpsam och hon lever helt 

upp till normen för hur en flicka bör vara. Allt som har med Diana att göra är kvinnligt 

och detta blir hela tiden förstärkt genom omgivningens positiva inställning till hur hon 

är och vad hon gör. Trots att flickor värderades lägre är det ändå hennes feminina sidor 

som blir positivt bekräftade. Thomsson och Elvin-Nowak talar i sin forskning om 

att:”[…] alla människor ingår i en lång feminiseringsprocess respektive 

maskuliniseringsprocess, skapad inom ramen för mänskliga relationer, avsedd att passa 

här och nu i det samhälle och i den tid där livet ska levas” (Thomsson, Elvin-Nowak, 

2003, sid 25). När hennes far vill att hon ska få se något annat än Stjärnö och vill att hon 

ska åka till Stockholm, så har hon invändningar. Hon vill inte åka och jämför sig med 

Joachim, som alltid är på Heljö. Svaret från pappan är: ”– Joachim ja, men det är 

skillnad. Han är man – och du är en liten kvinna, som måste se dig om för att välja dig 

en make och sedan gifta dig”(Sparre, 2003, sid 98).  Att kunna få samma möjlighet som 

en man var vid denna tid helt omöjligt, hon får direkt veta, av sin far, vad som gäller 

och detta poängteras i forskningen: ”Att göra anspråk på en position som liknade en 

pojkes var helt enkelt ett rätt omöjligt sätt att göra flickighet/kvinnlighet på” 

(Thomsson, Elvin-Nowak, 2003, sid 113).       

Dianas syssling Joachim Riddercrona är Johan Albrechts ende son och 

fostras in i rollen att bli man: ”– En pojke ska härdas ansåg hans far. Och härdad blev 

han” (Sparre 2003, sid 76). Joachim uppfostras strängt av sin far och som barn känner 

han enbart fruktan för honom. Fadern hade sitt mål med Joachim klart:  

 
Han skulle inte uppfostra sin son till en vekling utan till en man, en värdig arvtagare till 

Heljö. För honom var inte sonen en personlighet. Han var rätt och slätt 

fideikommissarien, slottets blivande herre. Detta hade Joachim fått inpräntat sedan sin 

spädaste barndom (Sparre, 2003, sid 77). 
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När det talas om mod och dödsförakt, så nämns alltid Joachims namn i första hand. 

Joachim har inget val utan processen att göra honom till en riktig man startar i 

barndomen och ingen hänsyn tas till hans egna önskningar. 

Baron Stjärnudd, Dianas far, beskrivs också som sträng. Han tillhör en 

högre samhällsklass, där han omger sig med tjänstefolk som sköter hans gård när han 

själv är upptagen av sin sorg efter den avlidna hustrun. Han innehar en maktposition där 

han själv bestämmer över sin egendom och sitt liv. När det gäller Diana och hur han 

uppfostrar henne så framställs han vekare, eftersom han där inte använder sig av samma 

stränghet och dominans. 

Morbror Henrik Lorenz ses som en udda människa, som upplevt mycket i 

sitt liv, som krigare och hovman, men som nu bor ensam. Han lever lite i en drömvärld, 

men trots sin udda framtoning så är han aktad på grund av allt han varit med om och 

alla kontakter som han genom sitt resande har skaffat sig. Genom sitt upplevelserika liv 

och kontaktnät så har han lyckats bevara sin manliga pondus.  

De olika könen i Gårdarna runt sjön uttrycker tydliga ställningstaganden 

för vad kvinnor respektive män bör ägna sig åt. Forskningen understryker att: ”Det 

handlar om ett samhällssystem vars grundstenar utgörs av det faktum att kvinnor 

underordnas och män överordnas” (Thomsson, Elvin-Nowak, 2003, sid 38). 

Orättvisorna mellan kvinnor och män har att göra med olika strukturer som bygger upp 

samhället och följs inte dessa så reagerar omgivningen. Att inte agera i enlighet med 

strukturerna som t.ex. Henrik Lorenz, kräver en styrka att kunna ignorera alla som 

ifrågasätter hans alternativa sätt att leva ensam. Han har dock en fördelaktig position 

som en vit, rik, man, vilket underlättar att göra motstånd mot normen. Strukturerna i 

romanen bygger på att det är männen som tar hand om skötseln och organisationen av 

gårdarna. Kvinnorna befinner sig i köket, tar hand om barn, agerar värdinnor eller njuter 

av livet utan att behöva ta ansvar. 

Stella målas upp som en kvinna i farten, mitt uppe i karriären och berömd 

genom sitt författarskap. Hon har rutin på att fixa till så att hon ser bra ut och blir till 

belåtenhet för fotograferna. När det gäller kläder och accessoarer, så är hon mycket 

märkesmedveten, vilket hon hela tiden poängterar ”[…] hon gladde sig i smyg åt den 

svarta pennkjolen från Michael Kors” (Ingemarsson, 2003, sid 78). Åsikter om andras 

utseende och klädstil i sin närhet förmedlar hon gärna: ”Förläggaren såg som vanligt 

minst tio år äldre ut än hon var” (Ingemarsson, 2003, sid 13). Utseendet är viktigt för 

Stella vilket Ambjörnsson beskriver som ”[…] en västerländsk idétradition där kvinnors 
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självkänsla och identitet är nära knutna till deras förmåga att skapa ett attraktivt yttre” 

(Ambjörnsson, 2011, sid 77).  

Stella vill bli bekräftad genom att ha ett snyggt yttre och väljer att se ut så 

som hon vet att hon får uppskattning för: ”Det fick vara utsläppt. Fredrik gillade det så.” 

(Ingemarsson, 2009, sid 25). Nilson och Ehriander har studerat hur hjältinnorna 

försöker hitta balans mellan självförtroende och självkänsla, den egna personlighetens 

värde. De försöker ofta, precis som Stella, få bekräftelse genom att leva upp till det 

rådande skönhets- och livsstilsidealet (Nilson, Ehriander, 2012, sid 95).  Stella har ett 

behov av att hävda sig inför människor som hon ser som överlägsna henne själv. Hon 

tycker t.ex. att hon inte ska ha det sämre än Jan Guillou, när det gäller arbetsplats: ”Hon 

var ett proffs, en framgångssaga, en succé – varför skulle hon då acceptera att sitta 

mindre bekvämt än Jan Guillou där han bredde ut sig i sin beryktade paradvåning några 

kvarter bort?” (Ingemarsson, 2009, sid 35). Precis som Nilson och Ehrianders forskning 

om chick lit visar så är det viktigt för Stella med jämlikhet (Nilson, Ehriander 2012, sid 

77). Hon uppvisar stor irritation över att massmedia inte behandlar manliga och 

kvinnliga författare lika: 

 
Eller var det helt enkelt det faktum att hon var kvinna som gjorde henne till lovligt byte? 

Hon kunde inte påminna sig att hennes manliga kollegor någonsin utsatts för samma 

granskning och elakheter. Men så var de också normen (Ingemarsson, 2009, sid 51).  

 

Pojkvännen Fredrik beskrivs som omtänksam, han rådfrågar Stella om vad 

hon tycker och erbjuder henne sin hjälp i olika situationer. Han har ett bra jobb, en 

position och en lön som gör att Stella inte behöver stå för alla kostnader själv. Enligt 

Thomsson och Elvin-Nowak kan Fredrik ses som en manlig representant för 

västvärldens medel- och överklass. Thomsson och Elvin-Nowak menar att: ”Manlighet 

kan göras genom yrkesarbete och framgång” (Thomsson, Elvin-Nowak, 2003, sid 132). 

Stellas mor gestaltas som effektiv både privat och i sitt yrke. Hon är en 

kvinna med pondus, till yrket chefsgynekolog, van vid att ta kommandot och bestämma 

villkoren för sin omgivning. Stellas pappa visar på samma självsäkerhet och beskrivs 

med bra hållning, välklippt och populär hos både kvinnor och män. Han är en beundrad 

person både för sitt yrke som överläkare i psykiatri och för att ha skrivit flera berömda 

böcker inom psykiatri. Båda föräldrarna har genom utbildning, yrken och bostad hög 

status.  
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Johnny Strandberg, jobbar inom ett manligt hantverksyrke, vilket 

poängteras tydligt. Det är ingående beskrivningar om ett tungt, bullrigt och många 

gånger smutsigt arbete, som förtydligar att detta är inget för kvinnor. Det är han som 

blir mannen med stort M för Stella, eftersom han åtgärdar problemet och blir hennes 

stora kärlek. Det pratas mycket om jämlikhet men när det gäller partner väljer Stella en 

omhändertagande, arbetande, maskulin och sportig typ. Stella och Fredrik står på en 

mer jämlik nivå, men ändå väljer hon efter ett traditionellt mönster. 

I Bara vanligt vatten har kvinnor och män sina roller men de står på en 

jämlikare nivå, eftersom de uppnått maktpositioner inom olika områden. Dock märks en 

skillnad i hur kvinnor och män bevakas, fast de båda är berömda författare. Stella får en 

annan behandling av massmedia än vad Guillou får. De kvinnor som gjort karriär och 

som uppnått status i samhället, faller dock in i traditionen om vad som är kvinnligt vad 

gäller mode, konsumtion och utseende. Alla finner sig i rollen att utseende har med 

kvinnlighet att göra och skaffar sig därigenom bekräftelse. När Stella försöker att få tag 

på en rörmokare som kan fixa hennes läcka i badrummet, så innehas de 

hantverksmässiga yrkena bara av män. På de större firmorna sköts telefonkontakten av 

kvinnor, men det är allt. Här talar Thomsson, Elvin-Nowak i sin forskning om 

horisontell segregering vilket betyder att kvinnor och män jobbar på olika nivåer, även 

då de befinner sig inom samma område (Thomsson, Elvin-Nowak, 2003, sid 199). Det 

finns en strävan mot jämställdhet, som att både kvinnor och män är representerade i 

köket men att det är männen som framstår som bäst inom matlagning. Detta är en 

strävan efter jämställdhet, men för det mesta befinner sig kvinnor och män i traditionella 

mönster.     

 

4.3  Den vardagsnära miljön  
Diana tillhör en högre samhällsklass där det är naturligt att omge sig med tjänstefolk. 

Hennes barndomshem är en gård som ligger naturskönt vid en sjö med tillhörande park. 

Det finns gott om vackra naturbeskrivningar från omgivningarna kring sjön Åsunden, 

som genom flertalet repetitioner förstärker känslan av en vacker miljö. Diana stortrivs 

på Stjärnö, vilket framstår som en dröm. Under denna tid var det bara ett fåtal 

människor förunnat, att kunna bo och leva på detta vis. Beskrivningarna ger en rättvis 

bild av hur dessa människor, som tillhörde överklassen levde, men det är bara 

representativt för en mycket liten del av befolkningen. Allt runt Diana kretsar kring 

folket i gårdarna runt sjön, som alla på något sätt är släkt med varandra och som ingår i 
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en samhällsklass med status.  Dessa kontakter utgör den vardagsnära miljön för henne. 

Släkt och vänner träffas och umgås. Vardagen består av sällskapsliv, ridturer, besök hos 

folk i omgivningen och speciellt då besök hos morbror Henrik Lorenz. Språket talar sin 

tydlighet om en annan tid utan mobiltelefon och ett lugnare levnadstempo. På order av 

sin far åker hon till Stockholm: ”Du måste komma ut, träffa människor och ungdom, 

dansa och roa dig som andra unga flickor” (Sparre, 2003, sid 98). Efter ett par månader i 

Stockholm återvänder hon hem. Innan hon ska gifta sig gör Diana en resa ut i världen 

och hälsar på sin faster i Monaco. Detta var också vanligt i hennes umgänge. Livet som 

berättas om Diana beskriver herrgårdslivet för unga kvinnor hundra år tillbaka i tiden. 

Ett till synes bekymmersfritt liv, men utan makt att kunna bestämma över sitt eget liv. 

Visserligen finns inga krav på att arbeta eller studera, ”bara” att vara så attraktiva på 

äktenskapsmarkanden så att de kan gifta sig och bli försörjda. Det innebär att de får rätta 

sig efter vad männen i deras omgivning bestämmer. De är hela tiden hänvisade till män, 

som ska ta det ekonomiska ansvaret för deras situation.  

Stella är en kvinna mitt uppe i karriären, som lever ett hektiskt liv. Vi 

slängs direkt in i handlingen, där Stella kommit hem efter en vecka i Hollywood. Här 

talas om att var utsatt för en stor press och visa upp en snygg yta, det är möten på 

förlaget, TV-galor, tidningsreportage m.m. Det är krav på att tjäna pengar och prestera 

mycket för att visa på vilken samhällsklass hon tillhör. Hon är hela tiden bevakad från 

massmedialt håll, vilket får henne att känna sig sårbar. Hon bor i innerstan av 

Stockholm, där hon köpt en takvåning. Mycket kretsar kring hennes lägenhet, dess läge, 

storlek och inredning, vilket också talar för den press hon känner av, att visa upp en 

snygg yta. Hon lever helt efter de normer som gäller i hennes umgänge/samhällsklass. 

Sitt arbete sköter hon från sin lägenhet och när hon vill koppla av så reser hon till 

Ekerö, för att ta en ridtur med sin häst. Det är hit hon längtar under vackra höstdagar för 

att kunna göra en långritt i skogen, alltså tillbaka till det lugna livet på landet där hon 

kan vara sig själv utan press från omgivningen. Stella lever i en för många välbekant 

stressig miljö, vilket Wilson i sin forskning belyser. Hon har studerat hur beskrivningar 

av bekanta miljöer och situationer i chick lit spelar en viktig roll, eftersom det innebär 

en närvaro i berättelsen. Läsaren känner igen sig och böckerna kan ses som en 

mötesplats för diskussion om kvinnors roll i samtida kultur (Wilson, 2012, sid 216). 
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4.4  Kärleksrelationer kvinna – man 

Ett viktigt tema i herrgårdsromanen är kärlek, precis som i chick lit. Det är furst Mikaël 

som blir den förste mannen i Dianas liv. Det är han som tar initiativet till uppvaktning, 

precis som det förväntas av en man vid denna tid. Genom denna närhet väcker han 

känslor hos henne som hon inte varit medveten om innan. Efter deras möte avreser han 

nästa dag och kvar finns bara Dianas längtan.   

Diana växer upp i samma miljö som Joachim och de träffas i olika 

sammanhang. Efter att Joachim av misstag skjutit Dianas tama rådjur så uppstår känslor 

från Joachims sida. Det som får honom att se henne med andra ögon är hennes 

uttalande: ”– Jag förstår så väl att det var en olycka och att du är utan skuld” (Sparre, 

2003, sid 89). Detta förändrar Joachims inställning till Diana för alltid. Efter denna 

händelse så finns Joachim hela tiden i närheten av Diana och det står helt klart att hon är 

hans hemliga kärlek. Den ena händelsen efter den andra avlöper, där Joachim går in och 

räddar eller stöttar Diana i olika situationer. Han är den som behåller fattningen och 

lugnet och uppträder som en riktig man, en hjälte. Texten bygger succesivt upp hans 

bild av manlighet, han framstår som räddaren i nöden gång på gång. Han visar inte sina 

känslor utan bygger en roll av att vara oumbärlig för en kvinna, om hon ska klara sig. 

Den som noterar Joachims intresse, eftersom han ofta besöker Diana, är hans far: 

 
– Du går väl aldrig och blir betagen i den blodfattiga Diana? Kom ihåg att några 

liljejungfruar vill jag inte veta av på Heljö! – Hennes mor var också en sån där 

blomsterfantast med madonnagriller, fortsatte greve Riddercrona obarmhärtigt. Stackars 

Jan Gustav, som blev så förhäxad på gamla dar. Han hade det inte roligt med skönhet och 

liljor. Sen dog hon, men såna där andeväsen och världsförbättrare ska inte gå här nere och 

skräpa (Sparre, 2003, sid 93) 
 

Känslor visas inte öppet och det är inget som är naturligt att prata om. 

Fortfarande måste äktenskap godkännas av familjen och det är viktigt att hitta ett gott 

parti. När Joachim efter en lång resa får besked om att Diana förlovat sig, blir han 

förtvivlad och bestört. Diana har lämnat information om sin förlovning till Joachims far, 

som inte vidarebefordrar upplysningen. Hans far har istället antytt för Diana att Joachim 

kommer att gifta sig.  

Diana förlovar sig med Gilbert, då Joachim befinner sig på en resa 

utomlands. Han beskrivs som trevlig, begåvad, välväxt, smärt och mörk med 

oklanderlig hållning. Duktig officer och en riktig framtidsman. Allt är som en dröm för 
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Diana men hon känner ingen glädje över hans uppvaktning och hon förstår att mellan 

deras själar finns en stor klyfta. Från Dianas sida rör det sig inte om någon kärlek, men 

hon har ingenting emot Gilbert, trots att han behandlar henne som ett barn. Detta 

förhållande är en flyktig händelse och det handlar om att Diana känner att det är hennes 

plikt att ingå i ett förhållande med en man som hennes pappa anser vara ett bra parti. 

Hon vet vad som förväntas av henne när det gäller hennes framtid. Dianas pappa börjar 

bli gammal och vill veta att det finns en man som kan ta hand om Diana efter hans död. 

Hon känner pressen från sin far om att göra honom lugn och trygg genom att hitta en 

lämplig man. Deras relation blir en affärsuppgörelse mellan hennes pappa och Gilbert. 

Efter förlovningen med Gilbert gör Diana en resa till sin faster, innan hon ska gifta sig 

med Gilbert.  

Under denna resa träffar Diana Juanito, kapten i spanska Marockoarmén. 

Deras möte utvecklas till en himlastormande kärlekshistoria. Juanito är en vän till 

Dianas faster och de blir medbjudna som gäster på hans yacht. Hon känner direkt en 

dragning till honom och han förklarar sin stora kärlek till henne: ”– Dig…. som jag 

väntat på under hela mitt liv! Säg att du älskar mig! Älskar mig…” (Sparre, 2003, sid 

241). Hon meddelar sin far och Gilbert om sin funna kärlek och att de ska gifta sig. Hon 

får under sina tre månader borta från Stjärnö uppleva den kärlek som Henrik Lorenz 

talade om och som hon själv längtat efter. Diana gifter sig med Juanito. Hon går här 

emot normen om vad som gäller flickor av hennes klass och tar ett eget beslut men 

Juanito blir utkallad i krig och omkommer. 

 När Diana efter beskedet om Juanitos död, ligger apatisk och inte har 

någon vilja till att fortsätta leva, så är det Joachim som finns vid hennes sida. Joachim 

brottas nu med vetskapen om att: ”Hon har tillhört en annan” (Sparre 2003, sid 290). 

Under denna tid var det inte accepterat med sexuella kontakter innan äktenskapet och 

för Joachims del, så var planen att hans brud skulle vara oskuld. När Diana blir tvungen 

att sälja Stjärnö på grund av sin ekonomi så är det Joachim som räddar hennes 

barndomshem. Till sist, precis som i sagan, får Diana och Joachim varandra. Hon 

beskriver den insikt hon kommit till angående allt han gjort för henne: ”Men starkare än 

allt förnam hon närheten av den man, vars kärlek trotsat motgångar och övervunnit 

hinder. Det var detta sista bevis på hans stora kärlek som fyllde henne med stolthet och 

glädje” (Sparre, 2003, sid 389). Joachim hade visat på mod och manlig styrka och 

räddat henne i alla situationer, till och med räddat hennes barndomshem från 
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försäljning. Succesivt byggs deras relation genom hela romanen och utsätts för många 

prövningar där det är mannen som får rycka in och rädda kvinnan. 

  Stella har ett förhållande med Fredrik, men ett förhållande där ingen är 

beroende av den andre ekonomiskt. De har varsin lägenhet och är självständiga 

individer. Det är Fredrik som först tar upp frågan om att flytta ihop och Stella är inte 

avvikande, men har motkrav angående om han kan koka ägg, som hon vill ha dem. 

Båda har ett behov av att bestämma över sig själva och sin tid och är inte vana vid att 

behöva ta hänsyn till någon annan. Fredriks lojalitet är en förutsättning för deras 

relation. Båda vill i officiella sammanhang visa upp att de har en partner och båda 

ställer upp för varandra på dessa tillställningar. De verkar båda relativt nöjda med sin 

situation. Stella uttrycker sig: ”De var bra för varandra. Det fanns luft i förhållandet, och 

hon gillade att Fredrik inte anpassade hela sin tillvaro efter henne. Liksom hon inte ville 

göra det efter honom” (Ingemarsson, 2009, sid 196). Relationen beskrivs som ett typiskt 

fritt förhållande i sin tid, fast rollerna är tydliga. Det är hela tiden Fredrik som är den 

uppvaktande och det är Stella som förväntar sig att han ska vara så. Det är också Fredrik 

som föreslår att de ska flytta ihop. Direkt efter detta förslag så hittar Stella Fredrik i 

sängen med en manlig kollega. Han menar att det var sex och inget annat. Han ser sig 

själv som bisexuell och tycker inte att det är så viktigt att berätta: ”Jag tyckte inte du 

hade med det att göra” (Ingemarsson, 2009, sid 204). Fredrik ser detta som en frihet 

som han vill ha i ett förhållande. Här kommer hans inställning beträffande deras relation 

fram: ”Jag menar bara, att vi kan ju inte blunda för att vi är bra för varandras image 

också. Eller hur?” (Ingemarsson, 2009, sid 206). Stella inser att hon utnyttjas av Fredrik 

för att han vill dölja sina sexuella läggningar. Alla sexuella läggningar beskrivs helt 

öppet och det finns även åsikter om olika sexuella läggningar. Ingenting döljs utan allt 

berättas som det är. När det gäller sexualitet så speglar texten ett frigjort och öppet 

samhälle, där det finns acceptans, men också fördomar. Reaktionerna på Fredriks 

otrohet med en manlig kollega är negativa precis som Ambjörnsson beskriver: ” Vi 

lever ännu i ett samhälle där stor vikt läggs vid att placera in människor i facket homo-

och heterosexuell, där det förstnämnda betraktas som sämre, mindre naturligt och 

mindre önskvärt än det senare” (Ambjörnsson, 2006, sid 66). I nästan all forskning om 

chick lit så är kärlekstemat en viktig ingrediens. Chick lit visar på en öppenhet i 

beskrivningar av människors olika sexuella läggningar och protagonisterna kan ha flera 

olika kärleksrelationer innan de eventuellt hittar den rätte.   
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Stellas relation till Johnny börjar med att hon är beroende av hans hjälp för 

att komma tillrätta med vattenskadan i sin lägenhet. Eftersom han jobbar i hennes 

lägenhet dagligen och hon också, så träffas de regelbundet. Han får tillåtelse att använda 

hennes kök och på så sätt pratas de vid, fast det är motvilligt från Stella, som är avogt 

inställd mot honom. När hon blir sjuk är det Johnny som tar den vårdande rollen och 

servar henne med mat. Deras påtvingade bekantskap utvecklas till en vänskap. 

Relationen mellan Stella och Johnny byggs upp av ingående beskrivningar om hur 

Johnny ser på saker och ting. Det blir mycket förutsägbart att det kommer att utvecklas 

ett kärleksförhållande mellan dem. När förhållandet med Fredrik knakar så förstärks 

relationen till Johnny. Både Johnnys arbete, som beskrivs utförligt, hans personlighet 

och intressen vävs in i texten, och läsaren förstår att denna person kommer att få 

betydelse för handlingen. Johnnys person anspelar på en traditionell manlighet och att 

det är han som kan ta hand om problemen och lösa dem åt Stella. Mannen ordnar upp en 

jobbig situation åt kvinnan.   

 

4.5  Arbete och studier 
Fram till och med åttonde klass så behöver Diana inte lämna gården Stjärnö, hon 

undervisas av en guvernant. Det finns inga krav att Diana skall ut i arbetslivet eller 

studera vidare. Skötseln av hennes barndomshem organiseras av hennes far med hjälp 

av tjänstefolk och arbetare. 

I hennes hem fanns ett välförsett bibliotek, där hon slukade bok efter bok. 

Att fortsätta studera var aldrig aktuellt för Diana och hon hade själv ingen önskan att 

göra det. Hennes far såg det som viktigast att hon hittade den rätte som kunde ta hand 

om henne, så att hon i sin tur kunde vara hemma och ta hand om barnen.  

För Joachim var det självklart att studera och när han tagit sin 

studentexamen, så betraktades han som fullvuxen. Det blir en stor tvist mellan far och 

son om vilken yrkesbana han ska välja. I Joachims fall så får han utbilda sig, men inte 

till vad som helst. Hans egen dröm är läkare men förfäderna har alla varit militärer och 

det är det enda val som finns enligt fadern:  

 
För greve Riddercrona fanns det bara ett val. Sonen skulle bli militär liksom sin far, farfar 

och farfars far. – Är du från förståndet, pojke! Röt Johan Albrecht. Ska en Riddercrona, 

fideikommissarie till Heljö, karva i lik, ha ett simpelt borgerligt yrke!” (Sparre, 2003, sid 

80).  
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Han växer upp i en tid då det är sonen som övertar egendomen antingen han vill eller 

inte och när det gäller val av yrke så är det traditionen i familjen som avgör vad han ska 

välja. Joachim blir officer och mycket duktig. Han uppvisar djärvhet och mod och får 

stor uppskattning. Efter färdig utbildning lämnar han krigsskolan och återvänder hem. 

Det talades om att han skulle sätta sig in i slottets skötsel, men han visade inget intresse. 

Dagarna fyllde han istället med jakt och ridning. Joachims ovilja bottnar i att han hela 

sitt liv tvingats till saker som han inte velat göra eller haft något intresse av själv. Det 

speglar en tid när yrke och egendomar skulle gå i arv till äldste sonen, vilket medförde 

onödigt lidande för de berörda. Trots allt så tar Joachim efter faderns död och Heljös 

brand sig an egendomen och arbetar upp den till en mönstergård. 

  Män och kvinnors roller är tydliga vad gäller arbete och studier. Det är 

männen som studerar och arbetar och kvinnorna tar hand om familjen. 

Stella är mitt uppe i sin karriär som författare, när läsaren möter henne 

första gången. Här har det handlat om ett eget val av yrke och detsamma gäller 

pojkvännen Fredrik som arbetar som programchef på TV4. De har båda kunnat ägna sig 

åt det de är intresserade av. Detsamma gäller också Johnny, som är praktiskt lagd och 

som arbetar som snickare. När det gäller utbildning och val av yrke så är det en större 

jämlikhet och frihet att välja. Trots det så befinner sig Fredrik i en chefsposition och 

Johnny i ett typiskt manligt yrke. Stella har ett yrke där det finns både män och kvinnor. 

Nilson konstaterar i sin forskning att chic lit har en medvetenhet om att villkoren i 

arbetslivet ser olika ut för män och kvinnor, vilket kommenteras. Dessa villkor 

framställs dock som att det inte går att göra något åt. Nilson konstaterar att i chic lit- 

romanens Sverige så är lagstiftningen borta! (Nilson, 2008, sid 105). Glasburgh och 

Nilson har i sin forskning också tittat på hur chick lit kvinnor upplever arbetslivet. De 

har ofta precis som Stella halkat in i ett yrke på ett bananskal och har egentligen vare sig 

erfarenhet eller utbildning nog (Glasburgh, 2006, sid 26; Nilson, 2008, sid 108). Detta 

leder till att de känner osäkerhet och att de är lite av en bluff, dessa känslor stämmer 

dock inte in på Stella.  

 

4.6  Huvudkaraktärernas utveckling och förändring 
Dianas liv beskrivs från barndom till vuxen kvinna. Början av hennes liv blir tragisk då 

mamman dör, men sedan får hon trots allt en bra uppväxt på Stjärnö. Hon får njuta av 

livet omgiven av människor, som bara visar henne kärlek. Det är Henrik Lorenz som får 

henne att förstå att livet också är allvarligt: 
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Sorg, upprepade han, det är när den stjärna slocknar i vars glans vi levde. Det är när den 

skugga faller över vårt liv som heter ensamhet. Sorg, Diana, det är när smärtan blir så 

djup, saknaden så stor, ensamheten så tung att vi inte mäktar bära dess tryck. – Sorg, 

upprepade han igen, det är när vi mister den vi älskade mest. När livet förlorat sitt värde 

och vi inte orkar leva längre (Sparre, 2003, sid 69–70). 

 

Efter Henrik Lorenz död så uppvisar Diana en styrka, hon utvecklas till en mer mogen 

person som orkar ta hand om obehagliga saker. Hon bearbetar sin sorg, för att kunna 

lägga den bakom sig och gå vidare. Den ena tråkiga nyheten efter den andra avlöser 

varandra, men på något sätt blir hon starkare genom att med hjälp av sin far och 

Joachim hantera situationerna. Diana har alltid varit en mycket känslosam person och 

hon går igenom en period av ångest och oro. Sorgen efter Juanitos död gör att hon 

bryter ihop och blir sängliggande. Efter sin sjukdom utvecklar hon ett inre lugn, som 

innebär kraft och vilja att möta framtiden utan rädsla. Diana utvecklas från att vara en 

sökare i livet till att hitta sig själv och förstå sina känslor och var hon hör hemma. 

Genom repetition i berättandet så förknippas alltid Diana med skönhet i vilken situation 

hon än befinner sig. 

Efter att ha varit styrd och kontrollerad från barnsben fram till sin 

yrkesutbildning till officer, så uppvisar Joachim en likgiltighet inför att leva. Han har 

aldrig fått en möjlighet att påverka något själv. Han känner hat mot sin far och ser bittert 

på livet. Efter att han upptäcker sina känslor för Diana, så avtar hans hårdhet och han får 

tilltro till framtiden. Han utvecklas till en känslosam person, som lever på hoppet om 

kärleken. Hans målmedvetenhet och styrka driver honom att arbeta hårt och kämpa för 

att vinna Dianas kärlek. Joachim offrar allt för att hans livs kärlek ska välja honom. 

Efter att han lyckats bygga upp sitt barndomshem och få Dianas kärlek, så får han ett 

inre lugn och en glädje som gör att han utstrålar harmoni och lycka. Från att ha haft en 

bitterhet inom sig, så lyckas han genom mycket arbete fokusera på annat som tar honom 

närmare målet. Han söker sig till naturen för att hantera sitt psykiska illamående. 

Förändringen av hans karaktär sker genom en långsam process, där beskrivningar av 

hans beteende och känslor med jämna mellanrum uttrycks. Fram till sin fars död får han 

jobba med sig själv för att orka leva under faderns makt, i vilkens omgivning han hela 

tiden befinner sig. 

Den karaktär i Bara vanligt vatten som vi följer på så nära håll att vi ser en 

förändring, är Stella. I sitt agerande är Stella självcentrerad och har mycket liten 
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förståelse för andra människors situation. Hon har svårt att acceptera allt som hör till att 

vara en populär författare, vilket också innebär att leva i rampljuset. Hon trivs inte med 

att hela tiden vara påpassad av journalister och fotografer, som vill ha reda på allt om 

hennes privatliv, familj och vänner. Hon uppvisar en bitterhet över att framgången 

också har en baksida, vilket hon har problem med. Hon har inga nära vänner, som hon 

kan prata med allting om. Hon är ensam med sina bekymmer och känner sig bara 

utnyttjad trots att hon nått framgång och tjänar mycket pengar. När hon möter 

hantverkaren Johnny börjar en förändring, han får henne att tänka annorlunda. Han vet 

inte vem hon är och för honom har det ingen betydelse om någon är känd eller inte.   

Han lär henne se andra värden i livet och inte bara titta på pengar och framgång. Det blir 

Johnny som hon kan anförtro sig åt och visa sina känslor för. Han visar på en stor 

omtanke om sina medmänniskor, oberoende av klass eller ekonomi. Stella utvecklas 

från en egocentrisk person som ser till ytliga saker, till att mer bry sig om 

medmänniskor och se de som verkligen uppriktigt uppskattar henne för den hon är. Hon 

lär sig att se personerna bakom ytan av pengar och kändisskap. Det är det inre som 

räknas och inte fasaden utåt. Hon kommer till insikt om att lyckan inte ligger i pengar 

och framgång. Glasburgh och Nilson har i sina forskningar tittat på hjältinnornas 

utveckling och kommit fram till att: efter att hjältinnan mognat så hittar hon rätt i livet 

och kan hitta kärleken (Glasburgh, 2006, sid 63; Nilson, 2008, sid 81). 

 

5. Avslutande diskussion och sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur kvinnor och män på olika sätt gestaltas i 

en svensk chick lit-roman, Bara vanligt vatten, och i en herrgårdsroman, Gårdarna runt 

sjön. Fokus har varit att titta på de traditionella könsrollerna och hur berättandet 

förstärker de olika positionerna. Av intresse har också varit att studera om chick lit och 

en herrgårdsroman speglar verkligheten under respektive samtid. I romanerna får vi 

följa två kvinnliga karaktärer tillsammans med männen i deras närhet. Berättandet 

bygger genom introduktionen och omgivningen upp förväntningar på karaktärerna. 

Omgivningen runt Diana består av skön och vacker natur som överensstämmer med 

beskrivningen av henne som en älvlik varelse. Hon blir en bekräftelse på allt det vackra 

och en representant för det kvinnliga.  Genom repetition förstärks den traditionella 

könsrollen. Diana agerar värdinna på Stjärnö och kvinnor i hennes närhet sköter barn 

och hem eller jobbar i hushållet. Männen äger egendomar och framstår med makt och 

pondus. Från generation till generation har de fostrats till att ta över efter sina fäder. De 
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har utfört det som har förväntats av dem. Tydligt beskrivs hur de olika könen har olika 

roller och lever efter olika mönster och normer, som speglar livet för människor i denna 

samhällsklass under början av 1900-talet, där traditionerna var djupt rotade. 

Berättandet om Stella har ett annat fokus. Omgivningen runt henne 

poängterar hennes klasstillhörighet och att hon är en självständig kvinna, det sistnämnda 

för oss in på jämställdheten mellan män och kvinnor. Stella är inte på jakt efter någon 

som kan försörja henne. Hon är inte beroende av någon, har bra ekonomi, flott lägenhet 

och välbetalt jobb. Precis som forskningen om chick lit visar så fokuserar Bara vanligt 

vatten på kvinnans situation i privat och yrkesliv, helt enkelt en kvinnas vardag. 

Männen som finns i hennes närhet lever lika självständiga liv som hon. Detta speglar att 

skönlitteratur har en förankring i ett socialt och kulturellt sammanhang och 

kulturforskare menar att kultur och medier är knutna till och framställer de värderingar, 

politiska ideologier etc. som dominerar i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt.  

  Båda romanerna speglar en högre samhällsklass. I Gårdarna runt sjön så 

är kvinnor och mäns roller olika, kvinnan har en underordnad ställning gentemot 

mannen. Respektive kön lever efter olika normer, som följer dem hela livet. Männen tar 

det ekonomiska ansvaret och kvinnor ägnar sig åt hem och familj. I Bara vanligt vatten 

befinner sig kvinnor och män på en mer jämställd nivå, vilket innebär att de har makten 

över sig själva och kan styra sina egna liv. Nilsons forskning visar här på en skillnad 

mellan angloamerikansk chick lit och svensk chick lit. Den angloamerikanska chick lit- 

romanen berättar om den ogifta kvinnan som söker och finner sin drömprins och ger 

upp sin karriär för att ta hand om familjen. Där är det männen som jobbar och försörjer 

familjen (Nilson, 2008, sid 100).  

Kärlek och familj är också viktiga teman i svensk chick lit, men det är mer 

fokus på hjältinnans möjligheter att kombinera sin karriär med förhållande och 

eventuellt familj. Kvinnan tar här inga kliv tillbaka i karriären för att bygga upp ett 

förhållande. De svenska chick lit hjältinnorna vill helt enkelt ha en jämställd man som 

respekterar dem för vad de är. Stella är ett tydligt exempel på detta. Beskrivningarna av 

de olika könen speglar ett samhälle med mer lika villkor för kvinnor och män och där de 

inte längre är ekonomiskt beroende av varandra. Precis som Nilson och Ehriander 

skriver i sin forskning så genomsyras den svenska chick lit-romanen av en 

jämställdhetsdiskurs, där kärleken bara är möjlig mellan två jämlika individer med 

ömsesidig respekt för varandras autonomi men trots ökad jämlikhet, så finns 

könsstereotypa mönster. Kvinnan är fastlåst vid skönhetskrav samt ägnar sig gärna åt 
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shopping, en representant för konsumtionssamhället. Det finns en jakt på jämställdhet, 

men vi har svårt att gå emot vår inlärda bild av könsrollerna, som innebär 

motsägelsefulla situationer. Mannen som väljs är mogen, omhändertagande, en bra 

älskare och kan laga mat. Det är slående att alla män i Bara vanligt vatten hanterar 

matlagning bättre än kvinnorna vilket eventuellt kan vara en spegling av alla 

matlagningsprogram i TV med berömda manliga kockar. 

Miljön som omger protagonisterna berättas på olika sätt. I Gårdarna runt 

sjön finns gott om målande naturskildringar, givetvis för att berättelsen tilldrar sig på en 

gård på landet, men det visar också på en tid då människor levde i mer harmoni med 

naturens skiftningar och var beroende av att anpassa arbetet utomhus efter årstiderna. 

Det var arbetet med jorden och skogen som gav inkomsterna. Maskiner fanns inte utan 

det var handkraft och hästkraft som gällde, därför var det viktigt att ge akt på naturens 

växlingar. I Bara vanligt vatten befinner sig karaktärerna mestadels i centrum av 

Stockholm och där berättandet är ett konstaterande av var de befinner sig. Utförligare 

beskrivningar sker av inomhusmiljöer som exklusiva badrum, kök, golv m.m. 

Berättandet belyser det som är viktigt i karaktärernas liv. Stella har sin egen lägenhet 

som arbetsplats och är beroende av en bra miljö för att kunna prestera i sitt skrivande. 

Precis som herrgårdsromanen speglade ett liv i en högre samhällsklass för 

cirka 80 år sedan, så speglar den svenska chick lit romanen dagens västerländska 

samhälle för en viss grupp inom medelklassen. Den svenska chick lit-romanen 

överensstämmer med den svenska jämställdhetsdiskursen, där det betonas lika ansvar i 

ett förhållande. Detta innebär i förlängningen ett oberoende av andra människor som 

kan ses som ett individualistiskt tänkande, vilket innebär att kvinnor och män kan leva 

oberoende av varandra.  Svensk chick lit är också knuten till den svenska 

välfärdsmodellen, där Sverige med hjälp av lagstiftning och socialförsäkringar vill 

upprätthålla en jämställdhet mellan kvinnor och män. Chick lit visar också på en 

medvetenhet om villkoren i arbetslivet, där Stella redogör för orättvisor inom sitt yrke 

som är relaterat till kön.  

Min uppfattning är att trenden i chick lit-genren är fokus på den egna 

individen, kvinnan. Chick lit handlar påfallande lite om män, vilket gör att den inte 

speglar hela samhället på ett rättvist sätt, allt beskrivs utifrån ett kvinnligt perspektiv. 

Chick lit är heller inte representativt för hela västvärldens medelklass eftersom den styrs 

av en vit, heterosexuell norm, precis som herrgårdsromanen gör, men det finns en 

realistisk förankring. 
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