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Abstrakt 

Föreliggande uppsats undersöker hur moderna kärleksrelationer gestaltas och kan analyseras i 

Frida Hyvönens album Kvinnor och barn (2016a). Utifrån genusteorier formulerade av Yvonne 

Hirdman (2012) har författaren valt ut fyra sångtexter som analyserats. Uppsatsen undersöker 

även vilka litteraturdidaktiska möjligheter de valda låtarna kan erbjuda utifrån modeller och 

teorier av Judith Langer (2005), Aidan Chambers (2014) och Michael Tengberg (2011).  

Undersökningen visar att sångtexterna på olika sätt gestaltar heterosexuella kärleksförhållanden 

där kvinnan är den överordnade avseende inkomst- och utbildningsnivå. Denna överordning 

påverkar de män som fungerar som text-objekt i de valda låtarna eftersom de, oavsett om de är 

uttalade feminister eller ej, påverkas av historien och dess föreställningar om vad som är 

manligt och kvinnligt. Författaren menar att Hyvönen vill föra genusdiskursen vidare in i det 

postmoderna samhället genom att ställa frågor till läsaren/lyssnaren om hur heterosexuell 

tvåsamhet kan fungera där maktförhållandena är jämna eller till kvinnans fördel. Författaren 

har också funnit en rad litteraturdidaktiska möjligheter albumet kan erbjuda. Texternas korthet 

möjliggör att man kan läsa dem många gånger. Dessutom kan läsningen stimuleras ytterligare 

eftersom det även finns möjlighet att använda sig av ljud och bild; faktorer som kan innebära 

att samtalen och förståelsen fördjupas. Eftersom Hyvönen rör sig i gränslandet mellan lyrik och 

prosa kan man använda sig av både Langers fyra faser och Chambers mer löst strukturerade 

modell för att nå de olika läsarter Tengberg observerat. 

Nyckelord: Frida Hyvönen, Kvinnor och barn, litteraturdidaktik, genus, lyrik, novell, 

musik, paratext 
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1. Inledning 

Anette Ewald (2015), universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning, beskriver i sin 

artikel ”Litteraturdidaktiska utmaningar och dilemman i systemskiftenas tid” ett förändrat 

medielandskap där fiktionstexter idag konvergerar och konkurrerar med internet. Hon beskriver 

ett textbegrepp som är under omförhandling och menar att ”[b]arns, ungas och vuxna 

människors sätt att skapa mening och innebörd i möte med texter förändras” (Ewald 2015:187).  

Ewald menar att detta nya förändrade medielandskap ger såväl nya litteraturdidaktiska 

utmaningar som möjligheter. I denna nya tid Ewald beskriver ser vi samtidigt idag att 

ungdomars läsfärdighet och läsvanor har försämrats, vilket SOU (2012) ger uttryck för i sin 

utredning Läsandets kultur. Utredningen visar att socioekonomiska faktorer har stor betydelse 

och författarna pekar särskilt på att problemen är störst bland pojkar, vilket är en 

verklighetsförklaring som stämmer väl överens med åsikter hos flertalet verksamma inom skol- 

och biblioteksväsendet. Även återkommande PISA-rapporter visar på denna problematik.  

Litteraturvetaren Bengt-Göran Martinsson (2015) ger ett historiskt perspektiv på 

litteraturundervisning och läsning. Han beskriver att de tre genrerna epik, lyrik och dramatik 

ursprungligen alla är att betrakta som auditiva texter. Även om Gutenbergs tryckpress uppfanns 

redan runt 1450 dröjde det lång tid innan litteraturen kom att bli var mans egendom. I ett svenskt 

skolhistoriskt perspektiv kan man se att skriften har kommit att ersätta det muntliga under 1900-

talet i takt med att det blivit billigare att producera böcker. Detta, anser Martinsson, har skapat 

en icke önskvärd centrering till det skriftliga, och då speciellt inom skolan. Martinsson hävdar 

att ”[d]en skriftliga medieringen av litteraturen är så naturlig för oss att vi likställer 

skönlitteratur med skriftlighet” (Martinsson 2015:205) och pekar vidare på att denna 

premierar/premierade individuell tillägnelse av litteratur.  

En av många uppfattad tradition inom skolan är att läsning är just sådan som har beskrivits 

i ovanstående stycke, det vill säga tyst och enskild via tryckt prosa. Kanske är det just här 

problemet ligger? Är det möjligen så att vi inom skolan av idag måste omdefiniera vad läsning 

innebär? Det nya medielandskapet, tillsammans med svensk bredbandspolitik, gör att många 

ungdomar idag har en sorts läsning på sin fritid medan de har en annan under skoltid. Via 

mobiler, datorer och Ipads läser många av dagens ungdomar (och andra människor) på sin fritid 

texter där skrift, ljud, film och bild ofta samverkar. Eftersträvansvärt är att vi inom skolan slutar 

se dessa medier som konkurrerande, och att vi istället undersöker hur olika medier kan stimulera 

varandra när det handlar om litteraturläsning. Hur kan elevers och skolans text- och 
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teckenvärldar mötas och ge syre åt varandra, istället för att ta syre från varandra? Eller, för att 

citera Martinsson (2015): ”Litteraturen är i flera avseenden större än skriften. Att stänga in den 

i skriften är att göra den en otjänst” (Martinsson 2015:205).  

I samband med att Bob Dylan fick Nobelpriset i litteratur 2016 såg många en öppning som 

kan appellera både traditionalister och nytänkare inom skolans litteraturundervisning. 

Utnämningen kan innebära ett sorts paradigmskifte gällande litteratur som begrepp eftersom 

Svenska Akademien har konstaterat att musiken och dess texter är litteratur. Den har dessutom 

möjligheten att vara god sådan. Med anledning av denna utmärkelse kan lärare som vill likställa 

musiktexter med litteratur därför lättare försvara sina val idag. Utnämningen kan också innebära 

att möjligheterna till en multimodal litteraturundervisning har öppnats, det vill säga att man är 

medveten om att det finns olika sätt att förmedla en text på. I en litteraturundervisning där man 

behandlar musiktexter är det möjligt att ljud, musik, dans och rörliga bilder kan ingå i olika 

teckenvärldar som tillsammans stimulerar den visuella texten. En sådan tankegång erkänner 

också att människor är multisensoriska och kan inta kunskap på flera olika sätt. 

I denna uppsats undersöker jag de litteraturdidaktiska möjligheter jag ser när man i linje med 

Svenska Akademien betraktar musiktexter som en intressant form av litteratur. Jag gör detta 

genom att analysera Frida Hyvönens unisont kritikerrosade debutalbum på svenska: Kvinnor 

och barn (2016a). Albumet är på flera sätt nyskapande och rör sig i gränslandet mellan lyrik 

och prosa. Texten är för Hyvönen det centrala och hon säger sig identifiera sig själv mer som 

författare än musiker. Som litteraturvetare analyserar jag också främst hennes text, men jag 

diskuterar också ytligt hur multimodala uttryck förstärker meningserbjudandet i hennes texter 

och i förlängningen kan berika det litteraturdidaktiska arbetet. Gällande den litteraturdidaktiska 

diskussionen applicerar jag välkända och allmänt accepterade teorier som av många lärare 

används inom läsning av ”vanliga” texter. Således: Grunden är ett sociokulturellt perspektiv 

där det kollektiva och demokratiska lärandet står i fokus utifrån litteraturdidaktikerna Judith 

Langers (2005) och Aidan Chambers (2014) teorier om hur goda litteratursamtal kan föras. Är 

det möjligt att applicera dessa teorier på Hyvönens musiktexter? Och hur kan man göra det?  

1.1 Syfte och frågeställning       

I den här studien ämnar jag att genuskritiskt analysera fyra sångtexter från Frida Hyvönens 

album Kvinnor och barn. Dessa är: ”Imponera på mig”, ”Fredag morgon”, ”Alla vet att det är 

vackert i Paris” och ”Amors förkastliga pilar”. I anslutning till analysen vill jag också diskutera 
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hur man kan föra litteratursamtal och arbeta med hennes album inom svenskämnet på 

gymnasiet. Givet mitt syfte har jag kommit fram till följande frågeställningar: 

 

Hur gestaltas moderna kärleksrelationer i Frida Hyvönens Kvinnor och barn? Vilka 

litteraturdidaktiska möjligheter erbjuder hennes album? 

1.2 Begreppsförklaringar 

Vad som åsyftas med begreppet text i denna uppsats bör framgå av den kontext som omger 

ordet. När jag skriver text är det överlag det skrivna ordet som åsyftas. Sådan text kan finnas 

både i en analog och digital miljö. Jag använder mig också av ordet musiktext. Även här bör det 

framgå av kontexten vad som åsyftas, men när jag talar om det i allmän mening så avser jag att 

musiktexter inbegriper en låts olika multimodaliteter. Detta inbegriper text och ljud. I 

förekommande fall inbegriper begreppet också rörlig bild i form av musikvideor och/eller 

inspelade liveframträdande. Användandet av ordet musiktexter är speciellt förekommande i min 

litteraturdidaktiska reflexion (kap. 6).  

Jag vill också vara tydlig med att jag i detta arbete behandlar begreppen lyrik, dikt och poesi 

synonymt. Detta gäller även sammansättningar och avledningar av dessa ord. Vidare använder 

jag ibland uttrycken läsa och läsning för att beteckna att man lyssnar till sjungen text, eventuellt 

samtidigt som man läser den. Uttryckens betydelse ska framgå av kontexten och precis som i 

fallet med musiktexter är även detta språkbruk speciellt förekommande i min 

litteraturdidaktiska reflexion.  

1.3 Disposition 

Detta inledande kapitel följs av en material- och bakgrundsbeskrivning där jag presenterar mitt 

materialurval (2.1), Hyvönen, hennes album samt dess mottagande (2.2–2.3). Här beskrivs 

också metoden (2.4). Därefter kommer tidigare forskning (3.1–3.2) samt ett teoriavsnitt (4.1–

4.4). Efter detta kommer min resultatdel som kan sägas vila på två pelare och därför fått varsitt 

kapitel. Först kommer en analys av albumets paratext samt de fyra utvalda spåren utifrån min 

första frågeställning (5). Därefter följer en litteraturdidaktisk reflexion utifrån min andra 

frågeställning (6). I arbetets slutdel återfinns en sammanfattande diskussion där jag besvarar 

mina frågeställningar (7). Slutligen och sist återfinns en sammanfattning (8). 
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2. Material, bakgrund och metod 

I föreliggande kapitel presenteras det material jag använt mig av (2.1). Därtill ges en bakgrund 

av Frida Hyvönen och hennes album Kvinnor och barn (2.2 och 2.3). Avslutningsvis 

presenteras även metoden här (2.4). 

2.1 Materialpresentation och urval 

Ur Kvinnor och barn (Hyvönen 2016a) har jag valt ut fyra sångtexter att analysera: ”Imponera 

på mig”, ”Fredag morgon”, ”Alla vet att det är vackert i Paris” samt ”Amors förkastliga pilar”. 

Dessa ses som bilaga 1 och är hämtade från LP-skivans innerkonvolut. Fortsättningsvis när jag 

talar om Kvinnor och barn är det alltid källan Hyvönen 2016a som åsyftas när jag skriver 

albumets titel eller refererar till låttexter inuti det. Detta för att undslippa onödig upprepning 

samt försöka få till en läsvänlig text.  I min litteraturdidaktiska diskussion lyfter jag emellertid 

även in musikaliska framträdanden. Dessa från Youtube hämtade källor kallar jag för Hyvönen 

2016b och Hyvönen 2016c. 

Förutom själva texterna har jag också valt att analysera paratexten till Kvinnor och barn. 

Med hjälp av litteraturteoretikern Gérard Genette (1997) kan man förklara paratext som en 

brygga mellan texten och det som omger den (mer om paratext under 2.4). Detta omgivande 

material representeras i fallet med Kvinnor och barn av albumets fram- och baksida samt själva 

skivan i sig. Dessa olika paratextuella komponenter ses som bilaga 2 och 3.  

2.2 Det samtida mottagandet och om att skriva på svenska 

När Frida Hyvönen (f. 1977) i november 2016 släppte sitt första album på svenska, Kvinnor 

och barn, hyllades hon unisont av den samlade kritikerkåren. Tidningarnas telegrambyrå 

(fortsättningsvis förkortat TT) gjorde det året en sammanställning utifrån musikrecensenternas 

årsbästalistor och resultatet från de 70 olika listorna visade på att Hyvönens album var det årets 

bästa. På Grammisgalan 2017 (Grammis.se) fick Hyvönen motta pris för Årets kompositör och 

Årets textförfattare. Dessutom var hon nominerad till Årets album. (TT 2016a, Grammis.se 

2017) 

Även om hennes tidigare verk har varit uppskattade (2008 blev hon också kritikerkårens 

favorit i samband med albumet Silence is Wild) så verkar det som att hon, i och med att hon nu 

skriver på svenska, lyckats beröra den svenska allmänheten på ett sätt som hon inte förmår när 



 

5 

hon skriver på engelska (TT 2016a). Författaren och musikskribenten Annah Björk (2016) 

menar att ”skivan verkligen är den främsta skildringen om sprickorna i vår samtid.” (Björk 

2016). Smickrande adjektiv såsom ”Glimrande, ärligt, smärtsamt” är ord journalisten Jesper 

Börjesson (2016) inledningsvis använder när han i en TV-intervju med Hyvönen menar att man 

genom att lyssna på henne ”sugs in i en historia” och att detta blir ”ännu tydligare […] när du 

[hon] sjunger på svenska.” (Börjesson 2016). ”Pop-professorn” Jan Gradvall (2016) är inne på 

ett liknande spår när han i sin podcast säger att Hyvönen ”berättar historier vid flygeln”, och i 

en vidareutveckling liknar texterna för ”en slags litteratur” (Gradvall 2016). Denna bild ger 

även journalisten Lena Wreede (2017) som förklarar framgången för Kvinnor och barn på 

följande sett:  

Förutom låttexterna, som mest liknar små berättelser om förtryck, sorg och destruktiva relationer, 
men också om kraft och styrka, har hennes pianospel och klara, starka röst hittat en väg rakt in i 
publikens hjärtan. (Wreede 2017) 

Hyvönen medger också att mottagandet och läsarresponsen varit mycket större när hon nu 

skriver på svenska. Hon berättar själv i en intervju att hon fått mycket respons på sociala medier 

avseende främst ”Fredag morgon”, ”Imponera på mig”, ”Sjön” och ”Alla vet att det är vackert 

i Paris” och menar att detta kan bero på att det finns en hög igenkänningsfaktor i dessa 

albumspår (TT 2016a). I en intervju med tidigare nämnda Wreede (2017) berättar hon också 

om publikens reaktioner vid olika liveframträdanden: 

Spelningarna har varit gråttillställningar, emotionella rum för utlevelser i publiken. Jag har träffat 
så otroligt många människor som har velat berätta om saker de varit med om. Berättelser om olika 
livsöden som har utlösts av mina texter. Det har varit väldigt speciellt. (Wreede 2017) 

Om sitt eget artistskap talar Hyvönen om tillsammans med Jan Gradvall (2016). I den förklarar 

hon att hon ser sig som en okonventionell artist som sätter texten främst. Hon berättar också att 

hon inte alls känner sig som någon musiker utan istället identifierar sig som författare. 

Språkbytet från engelska till svenska har möjligen förstärkt denna identifikation. I en intervju i 

Dala-Demokraten (TT 2016b) beskriver Hyvönen vad språkbytet inneburit för henne: 

Det har varit lättare att skriva mer som jag föreställer mig att en författare gör, att man bara skriver 
historier. För att man är bättre på språket, jag har naturligtvis större kontroll över svenskan. Då har 
jag haft mer tid till att bearbeta historierna. (TT 2016b) 

2.3 Biografisk tolkning – en tvistefråga 

Mycket på albumet kan vara biografiskt tolkningsbart. Geografiska platser såsom Paris, 

Stockholm och Västerbotten får stor tematisk plats på skivan.  Dessa platser stämmer väl 



 

6 

överens med Hyvönens eget liv; hon föddes och växte upp i Robertsfors, bor numera i 

Stockholm och har under några år även varit bosatt i Paris. Känner man även till att hon där 

bodde med sin exmake ligger det möjligen nära till hands att koppla Hyvönens eget liv till 

”Fredag morgon” och ”Alla vet att det är vackert i Paris”. Hyvönen poängterar dock själv att 

albumet inte ska läsas biografiskt:  

Jag kan inte räkna det som något annat för det vore lögn. Det är inte dokumentärt, det är inte min 
dagbok, jag är inte Lars Norén. Jag sjunger om saker som engagerar mig och som jag tycker är 
viktiga men det handlar inte alltid om mig som privatperson. Det är historier som man kan plocka 
från sitt eget liv eller andra man känner och som man lyfter från diffusa minnesbilder till något slags 
poesi och berättelser. (TT 2016b) 

Många journalister och kritiker kopplar de olika berättarjagen till Frida Hyvönen själv. 

Börjesson (2016) säger tillexempel att Hyvönen sjunger om sin bror i ”Sjön” varvid hon får 

dementera detta och påpeka att denna karaktär är fiktiv. Även kulturjournalisten Nils Hansson 

(2016) gör självbiografiska tolkningar och beskriver albumet närmast som en dagbok. För 

honom handlar ”Sjön” om ett självmord begånget av en vän till Hyvönen, och i 

”Balkongmannen” tolkar Hansson in att Frida Hyvönen vid sju års ålder har blivit utsatt för ett 

sexuellt övergrepp. Liknande tolkningar gör han även bland många andra låtar eftersom 

”Många biografiska detaljer är lika specifika som igenkännliga” (Hansson 2016). Nilssons 

tolkning av albumet som absolut självbiografiskt får skarp kritik av kulturskribenten Kajsa 

Gustavsson (2016) som undrar hur Hansson kan veta vad som hände Hyvönen när hon var sju 

år. Hon liknar Nilssons recension vid en tillbakagång till 1970-talet med den kvinnliga 

bekännelselitteraturen (exempelvis Märta Tikkanens diktroman Århundradets kärlekssaga) 

som då hade låg status, främst bland manliga kulturpersonligheter. Vidare undrar Gustavsson 

(2016) hur en recensent kan negligera en artists försäkran om att albumet inte ska tolkas 

biografiskt utan istället ”går in och kliver över hela människan, konstnärskapet” (Gustavsson 

2016). Gustavsson menar att en slavisk självbiografisk tolkning reducerar texterna till att endast 

handla om en kvinnlig upplevelse, och att man istället bör se det allmängiltiga i texterna. 

2.4 Metod   

Den här studien bygger på en hermeneutisk ansats där jag utifrån ett genuskritiskt perspektiv 

närläst Frida Hyvönens Kvinnor och barn. Yvonne Hirdmans (2012) teorier om genussystemet 

samt genuskontraktet och dess omförhandling har här varit de bärande instrumenten för att 

analysera mitt valda tema: jämställd kärlek. För att göra detta har jag valt att fokusera på 

albumspåren ”Imponera på mig”, ”Fredag morgon”, ”Alla vet att det är vackert i Paris” och 
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”Amors förkastliga pilar” eftersom min valda tematik är särskilt framträdande i dessa texter. 

Som litteraturvetare vill jag också förtydliga att jag främst fokuserar på texten, det vill säga det 

skrivna ordet. Inom det musikaliska området har jag begränsad kompetens, och med anledning 

av detta har jag valt att endast ytligt analysera och diskutera hur multimodala faktorer som ljud 

och rörlig bild i form av musikvideo och/eller inspelat liveframträdande kan påverka tolkningen 

av texten.  

Jag har emellertid valt att göra en paratextanalys av LP-skivan. Som tidigare beskrivits är 

paratext det som omger själva texten. Gérard Genette (1997) delar in dessa omgivande 

paratextuella komponenter i peritext och epitext.  Peritextuell paratext är det som finns runt den 

litterära fysiska produkten, exempelvis fram- och baksida med tillhörande bilder, titel, 

författarnamn, färger, förord och efterord. Epitextuell paratext är det som finns utanför den 

fysiska produkten, exempelvis de intervjuer och recensioner jag lyft fram i 2.2 och 2.3. I fallet 

med musik som litteratur (Genette riktar in sig främst på böcker) skulle också en konsert kunna 

vara epitext. För tydlighets skull är det paratextens peritext som analyseras. 

Genette (1997) har formulerat fem frågor man kan använda sig av när man analyserar 

paratext. Dessa är: Var finns paratexten? När uppkom den? Hur ser den ut? Vem säger Vad till 

vem? samt Varför ser den ut som den gör? I min analys har fokus legat på hur, vad, vem och 

varför. När har jag valt att bortse från eftersom paratexten tillkom när LP-skivan utgavs och 

var har automatiskt blivit besvarat redan innan analysen, bland annat i 2.1. Jag är medveten om 

att det finns andra metoder som kan användas när man studerar paratexter. I ett studium av den 

enligt många nyskapande och svårdefinierade Frida Hyvönen är det emellertid så att Genettes 

(1997) relativt öppna frågor innebär att det har varit enklare för mig att förhålla mig 

hermeneutiskt till Kvinnor och barn:s paratext. Genettes öppna frågor innebär att jag möjligen 

kunnat göra tolkningar och analyser som annars inte hade kunnat göras. Å andra sidan kan 

frågornas öppenhet, tillsammans med den epitext jag skrivit fram samt annan epitext jag tagit 

del av, innebära att min tolkning och analys har blivit påverkade av mina förkunskaper. Vid 

hermeneutiska närläsningar och paratextanalyser kan man aldrig fullt ut lita på den bedrivna 

forskningen eftersom varje människa är unik i fråga om exempelvis förförståelse, uppväxt, 

värderingar och kön. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet kan naturligtvis påverkas av 

detta och studiens resultat ska därför, precis som i fallet med all annan hermeneutisk närläsning 

av litteratur, skärskådas med en kritisk blick.  

Med utgångspunkt i mina analyser för jag sedan en didaktisk diskussion utifrån 

litteraturdidaktikerna Judith Langer (2005), Aidan Chambers (2014) och Michael Tengberg 

(2011). Musiktexterna ”Imponera på mig” och ”Fredag morgon” är i detta kapitel framträdande 
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eftersom jag i min analys gjort den tolkningen att den förra har mer lyriska kvaliteter medan 

den senare har mer episka kvaliteter. Detta har betydelse eftersom texternas olika kvaliteter 

innebär att diskussionen kan breddas.  
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3. Tidigare forskning 

I föreliggande kapitel redogörs för tidigare forskning som jag anser intressant och relevant i 

förhållande till Frida Hyvönens album. Mitt forskningsområde, musiktexter och hur de kan 

användas inom gymnasieskolan, är ett relativt outforskat område. Enligt mig själv och andra 

(se kapitel 2, 5 och 6) rör sig Kvinnor och barn i gränslandet mellan feministisk lyrik och prosa, 

varför forskning inom dessa områden behandlas. Dessutom lyfts forskning om lyrik i skolan 

fram. Kort lyfts också multimodalitetens fördelas fram, eftersom jag ytligt berör detta i min 

analys. 

3.1 Feministisk lyrik och prosa 

I antologin I klänningens veck (Evers, Ulla 1998) presenterar ett antal olika litteraturvetare 

feministiska diktanalyser av olika verk författade av kvinnor. I den inledande artikeln 

”Kvinnors dikter och kritiken” (Evers m.fl. 1998) synliggör en sjuhövdad författarskara vissa 

tendenser som kan kopplas till kvinnors dikter och kritiken kopplad till dessa. Författarna pekar 

på det faktum att kvinnor historiskt sett verkat i hemmet utanför offentligheten. De analyserade 

författarnas sätt att skriva har inte stämt överens med hur dikter och lyrik skulle skrivas utifrån 

blicken hos en huvudsakligen manlig kritikerkår som bildade ett ”offentlighetens 

förtryckstrukturer och belöningssystem” (Evers 1998:8). Det premierade skrivsättet var 

sprunget ur den klassiska retoriken, vilket innebar en form av distansering. De kvinnliga 

författarna å sin sida eftersträvade då istället ofta närhet och intimitet vilket i en manlig 

samtidsreception har uppfattats som ”odistanserat konstlösa” och alltför privata (ibid.). Vad 

utmärker då kvinnligt lyrikskapande gentemot manligt dito? 1900-talet har ur ett 

samhällsstrukturellt perspektiv präglats av att männen skulle vara ute i offentligheten och arbeta 

medan kvinnan skulle ta hand om det privata, det vill säga hemmet och familjen. Denna 

ansvarsfördelning har haft betydelse för diktningen som i stort behandlat respektive grupps 

ansvarsområde. Författarna gör också den iakttagelsen att kvinnliga lyriker påfallande ofta 

använder sig av ironi. Denna ironi kan vara både öppen och dold, en slags dubbelhet som inte 

alltid har uppfattats av den manliga blicken som utgjort en litterär offentlighet. Denna ironiska 

dubbelhet som författarna observerat har påtvingats av det dominerande könets språk; 

uttryckssättet ska alltså ses i ljuset av de sociala omständigheterna. (Evers 1998) 

Lisbeth Larsson (2016), professor i litteraturvetenskap med genusvetenskaplig inriktning, är 

intressant att lyfta fram eftersom hon undersöker litteratur som liksom Hyvönens texter rör sig 
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inom en genre som kan tolkas biografiskt. Larsson beskriver ett 1970-tal där skönlitterära 

självbiografier skrivna av kvinnor intog en central plats i det litterära offentliga rummet. Genren 

kom att användas i den feministiska kampen, men fick motstå tuff kritik både vad det gäller 

form och innehåll. Under 1980-talet minskade utgivningen drastisk och kom i princip att 

upphöra. Under sent 1900-tal och tidigt 2000-tal kom dock en ny slags självbiografisk tradition 

att uppstå som rör sig i gränslandet mellan fakta och fiktion, så kallad autofiktion1. Larsson 

förklarar begreppet med att berättelser, som inte nödvändigtvis var sanna, kunde skrivas fram i 

form av dagbok, brev eller som självbiografi och återge autentiska namn, platser och datum. 

Detta gjordes av båda könen och kom att i olika grad skapa debatt, speciellt de verk som var 

skrivna av kvinnor. Blandformen medförde också olika sorters läsningar; många läste in allt 

som sant medan mer professionella läsare såg det som fiktion. En av dessa autofiktiva böcker, 

Maria Svelands Bitterfittan (2007a), kom enligt Larsson att fungera som ”startpunkten för en 

ny och intensiv feministisk debatt om det sanna tillståndet mellan könen” (Larsson 2016). 

Larsson beskriver en bok som ställde nya frågor till samhället om moderskap och kärlek.  I 

romanen får vi följa en bitter kvinna i 30 års-åldern som ”tänker på alla slitna kvinnor som 

investerat sin energi i familjen” (Larsson 2016). Romanen talar genom huvudkaraktären tydligt 

till feministiska 70 tals-ikoner såsom Erica Jong och Suzanne Brøgger, och i bokens inledande 

kapitel kan man tydligt tolka in ett feministiskt anslag när Sveland (2007a:9) låter romanens 

protagonist fundera över tillvaron: ”Hur ska vi någonsin kunna få ett jämställt samhälle när vi 

inte ens klarar av att leva jämställt med den vi älskar?” (Sveland 2007a:9). Ett annat citat som 

också kan vara värt att lyfta fram är följande: ”Bakom varje framgångsrik man står en kvinna 

med trötta ben och migrän. Och bakom varje framgångsrik kvinna finns en skilsmässa” 

(Sveland 2007a:45). I romanens pocketutgåva (2007b:[vi]) kan man själv läsa hur Sveland 

funderar kring genre och mottagande: 

Jag ljuger för mycket för att det ska vara en självbiografi. Men alla romanförfattare använder sig väl 
av sina liv. Gäller det kvinnor blir de omedelbart kritiserade för att vara alltför privata, och därmed 
ointressanta. Till skillnad från män som gör samma sak men ändå betraktas som stora konstnärer. 
Ta Strindberg, som kunde säga till sina motståndare: Vi ses i min nästa pjäs. (Sveland, 2007b:[vi])  
 

Den danske litteraturvetaren Peter Stein Larsen (2015) har i sin artikel ”Kønsrelationer i nordisk 

samtidslyrik” studerat skandinavisk lyrik författad av både kvinnor och män under 2000-talet. 

Utifrån sitt studium ser han att dagens lyrikscen går emot en historisk tradition som i mångt och 

mycket innebar ”begærstrukturer med et historieløst, aktivt mandligt subjekt, der stræber efter 

 
1	Vissa	använder	också	ordet	faktion.	
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et passivt kvindeligt objekt” (Stein Larsen 2015:98). Istället menar han att dagens 

skandinaviska lyrikscen håller på att omförhandla denna tradition ifråga om subjekt/objekt samt 

kön. Stein Larsen betonar kärlekens och erotikens eviga existens inom lyrikområdet och menar 

att vi idag fått en diktning ”der i langt højere grad er i stand til at fortolke de mangefacetterade 

og komplekse udtryk, som erotikkens spiller i nutidens samfund.” (Stein Larsen 2015:98).  

3.2 Lyriken och didaktiken 

Malin Kähäris (2017) litteraturstudie Hur kan lyrik berika svenskämnet på gymnasiet? 

undersöker lyrikens möjligheter. Studien visar på lyrikens språkutvecklande egenskaper 

eftersom den kan få elever att reflektera över både sina egna och andras tankar, känslor och 

erfarenheter; detta kan i gymnasieelevers formativa världar stimulera personlig utveckling och 

väcka frågor om identitet. Kähäris studie visar också på att lyrikundervisning kan innebära en 

frihet att utveckla språk i eget diktskrivande, och för i sin diskussion resonemang om att elever 

skulle kunna skriva dikter inspirerade av dadaismen och/eller japansk haiku-tradition. Vidare 

anser hon att lyrikundervisningen bör vara läsarorienterad och fokusera på subjektiva 

erfarenheter för att lyckas skapa mening och relevans i klassrummet. Hon poängterar också att 

det inte ska finnas läraråsikter om vad som är rätt eller fel, utan att alla känslor ska vara 

välkomna i klassrummet. Exakt vad som lyckas skapa mening och relevans i de olika 

klassrummen är enligt Kähäri upp till varje lärare att avgöra utifrån elevgruppens intressen. 

Intressant att notera är att hon, precis som jag, använder sig av musiktexter inom lyrikbegreppet 

när hon jämte Edith Södergran lyfter in rockbandet Kent och den samiska artisten Sofia Jannok 

i sin diskussion. (Kähäri 2017:41–52) 

En annan litteraturstudie, Alexandra Åkerlund Wolfbrandts (2011) Lärande lyrik, är också 

intressant att studera eftersom den lyfter en del utmaningar lyriken har inom gymnasieskolans 

svenskämne. Studien visar att lyrik kan uppfattas som svårt, både av lärare och elever. En del 

lärare känner inte tilltro till sin egen kompetens, och känner att den abstrakta poesins värld 

innebär att de behöver speciella kunskaper för att prata om lyrik. Denna känsla av otillräcklighet 

kan tillsammans med tidsbrist, bristande material och förutfattade meningar om elevers 

kompetens avseende lyrik innebära att ämnet får stå tillbaka, trots undersökningar som visar på 

att det finns en faktisk vilja att arbeta med lyrik. Åkerlund Wolfbrandts studie visar också på 

att lyrikarbete inom skolan lätt kan fastna i mekaniskt analysarbete enligt färdiga mallar, vilka 

bildar ett sorts facit och då kan uppfattas negativt eftersom det kan förstöra ”den fria omedelbara 
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känsloupplevelsen” (2011:8). Vidare så visar studien på nödvändigheten att läsa dikterna flera 

gånger för att samtalet ska växa.  

I anslutning till Åkerlund Wolfbrandts studie kan det vara intressant att lyfta fram 

litteraturvetarna Magnus Persson och Johan Elmfeldt (2009, jfr Persson 2007) som i en artikel 

diskuterar naiv och kritisk läsning. De pekar på att den naiva läsningen ofta kopplas samman 

med populärkultur och en affektiv läsart där njutning, avsky och andra kroppsligt 

känslomässiga reaktioner står i fokus. Denna står i bjärt kontrast till den kritiska läsningen som 

är objektiv och analytisk. Artikelförfattarna beskriver att det finns en onödig dikotomi mellan 

dessa båda läsarter, vilket är speciellt framträdande inom skolans litteraturundervisning och 

forskning kopplad till den. Med anledning av denna dikotomi, som artikelförfattarna menar 

även finns mellan olika medier, vill de lyfta begreppen kreativ läsning och mediereflexivitet. 

Inom begreppen ryms en tanke om att det inte borde finnas någon särskillnad mellan de båda 

läsarterna och olika medier. Istället bör det vara de didaktiska grundfrågorna hur, vad och varför 

som står i centrum när man vill skapa mening tillsammans med eleverna.  

I ovanstående artikel efterfrågar Persson och Elmfeldt (2009) mer forskning vilket har 

hörsammats av Petra Magnusson (2015). I egenskap av att vara universitetslektor i svenska med 

didaktisk inriktning för hon i sin artikel ”Ett multiliteracies-perspektiv på läsutvecklingsarbete” 

intressanta resonemang om olika medier. Hennes åsikt, som grundas i en egen 

doktorsavhandling från 2014 inom samma ämne, är att man bör se olika medier och 

teckenvärldar som meningsskapande resurser, snarare än att se de som konkurrenter till 

varandra. Enligt henne har den medieteknologiska utvecklingen i samhället inneburit att 

läsningen har förändrats, och hon uttrycker en önskan om att denna förändring också borde 

påverka undervisningen. Magnusson är övertygad om att ett multimodalt arbetssätt i skolan 

skulle ”få positiv betydelse också för elevernas läsutveckling” (Magnusson 2015:80). 
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4. Teori 

I föreliggande kapitel lyfter jag fram olika teorier om genus som ligger till grund för min 

närläsning av Hyvönens album (4.1). Därefter beskriver jag litteraturdidaktikerna Judith Langer 

(2005), Aidan Chambers (2014) och Michael Tengbergs (2011) försök att undersöka och 

teoretiskt beskriva olika former av litteratursamtal (4.2–4.4). Detta sker på ett allmänt plan 

eftersom det mellan och inom teorierna inte finns några vattentäta skott.  

4.1 Yvonne Hirdman - om genussystem och genuskontrakt 

Historikern och genusteoretikern Yvonne Hirdman (2012) förklarar genus som ett ”begrepp 

man använder för att skilja kultur från biologi.” (Hirdman 2012:456), det vill säga att det dels 

finns ett socialt eller kulturellt kön och dels ett biologiskt kön. Hirdmans teorier gör gällande 

att det finns ett genussystem, ”en ordningsstruktur av kön” (Hirdman 2012:458), som drivs av 

två logiker. Den första logiken är av dikotomisk karaktär och innebär att ”manligt och kvinnligt 

inte bör blandas.” (Hirdman 2012:459). Den andra logiken är av hierarkisk karaktär och säger 

oss att det är mannen som utgör det normala och allmängiltiga, eftersom ”[d]et är män som är 

människor” (Hirdman 2012:459).  

Hirdman skriver också om genuskontraktet och dess omförhandling. Hon menar att 

genuskontraktet är de föreställningar om könen som finns; exempelvis om hur män och kvinnor 

ska vara i samhället och mot varandra i en kärleksrelation, vilka sysslor de ska ha, vilka kläder 

de får använda, vad de får göra på fritiden, hur man ska föra sig, och så vidare. I en västerländsk 

historisk kontext så kan man se att detta genuskontrakt varit mer tydligt och tillåtit ”den manliga 

normens primat” (Hirdman 2012:463) att få större konsekvenser än i dagens samtid. Under det 

svenska 1900-talet har genuskontraktet dock omförhandlats kraftigt, inte minst tack vare de 

olika feministiska vågorna. Från demokratiseringsprocessen under tidigt 1900-talet, via ett 

uppbrott mot hemmafruidealet på 60-talet till en mer abstrakt och teoretisk samhällsdiskurs på 

90-talet som fortsatt präglar vår samtid. Hirdman menar att genussystemets logiker, och 

omförhandlingen av dem, måste appliceras på den svårnavigerade kontext som 2000-talets 

Sverige delvis erbjuder. Hon skriver att ”ju mer differentierat ett samhälle blir, ju subtilare och 

mer komplexa blir isärhållandets/segregeringens uttryck och konsekvenser.” (Hirdman 

2012:459). Hon poängterar vidare också att omförhandlingen inte får stanna vid begreppet kön, 

eftersom genuskontraktet ofta är osynligt. Hon exemplifierar detta genom att beskriva att 
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manlighet, som inte nödvändigtvis är kopplat till kön, kan verka på platser där det endast finns 

kvinnor. (Hirdman 2012:455–475) 

4.2 Judith Langer - om litteratursamtal  

I Litterära föreställningsvärldar diskuterar Judith Langer (2005) litteraturdidaktik utifrån en 

studie av ett sjuårigt forskningsprojekt som bygger på över 50 olika forskande lärare och deras 

elever. Från denna studie har hon lyft fram begreppet litterära föreställningsvärldar samt 

konstruerat fyra faser som hon menar att man rör sig i/mellan när man läser litteratur. (Langer 

2005) 

Med föreställningsvärld menar Langer ”den värld av förståelse som en person besitter vid 

en given tidpunkt.” (Langer 2005:23). För att exemplifiera lyfter Langer fram ett scenario när 

man träffar någon för första gången, och hur man utifrån de initiala synintrycken bygger en 

föreställningsvärld om vem denne är. Allteftersom närmar man sig människan och 

föreställningsvärlden omförhandlas ju mer information man får. På samma sätt förhåller det sig 

med texter: ”Medan man läser förändras föreställningsvärldarna, undan för undan blir vissa 

idéer ointressanta, andra kommer till och en del omförhandlas.” (Langer 2005:24) Förutom 

läsning, så poängterar Langer att dessa omförhandlingar också sker när ”man skriver, tänker, 

läser något annat eller diskuterar i klassen.” (Langer 2005:24). 

Langer urskiljer fyra faser i byggandet av föreställningsvärldar, inom vilka man inte rör sig 

linjärt utan hela tiden växlar emellan. Dessa är (I) att vara utanför och kliva in i en 

föreställningsvärld, (II) att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld, (III) att stiga ut 

och tänka över det man vet samt (IV) att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen. (Langer 

2005:31–36) 

I fas I, att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld, närmar vi oss texten och försöker 

med ett brett perspektiv samla information om den där vi bygger upp en föreställningsvärld 

”baserade på vår egen kunskap och erfarenhet, textens ytliga drag och andra tillgängliga 

ledtrådar.” (Langer 2005:32) Genom att göra detta, en slags mänsklig självbevarelsedrift att 

bringa ordning i ett kaos, skapar vi oss inledande tankar om miljö och handling. Vi skapar oss 

också en uppfattning om vilka karaktärer som befolkar texten; vilka de är och hur deras 

relationer ser ut samt vilka situationer de ställs inför. (Langer 2005:31–32) 

I fas II, att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld, fördjupar vi oss i textvärlden. 

Ny information tillkommer och förståelsen som kommer med den innebär i sin tur ännu mer 

förståelse; vi börjar ifrågasätta ”motiv, känslor, orsaker, relationer och innebörder.” (Langer 
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2005:33). Det ramverk vi initialt byggde i den första fasen omförhandlas alltså i takt med att vi 

stöter på nya ledtrådar i form av händelser, karaktärer, situationer och miljöer. (Langer 2005:33) 

I fas III, att stiga ut och tänka över det man vet, använder vi de föreställningsvärldar vi 

tillägnat oss i de första två faserna för att gå ut ur texten och fundera över vilken betydelse den 

kan ha för våra liv. Langer beskriver det som så att den fiktiva och verkliga världen påverkar 

varandra; ”föreställningsvärlden upplyser (och påverkar) livet, och livet upplyser (och 

påverkar) föreställningsvärlden.” (Langer 2005:34).  Langer anser att denna fas är den mest 

eftersträvansvärda och att den utgör själva grunden för att vi läser litteratur. I denna fas kan vi 

fundera över våra egna val och beteenden i livet samtidigt som vi tar in andras ”värderingar, 

övertygelser och känslor.” (Langer 2005:34). Som med allt eftersträvansvärt, enligt Langer, är 

denna fas också den som är svårast att nå eftersom all litteratur inte nödvändigtvis griper tag i 

läsaren (eleven) och dennes liv. (Langer 2005:33–34) 

I Langers slutliga fas IV, att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen, blir vi avståndstagande 

och analytiska litteraturvetare. De föreställningsvärldar vi skapat nagelfar vi nu med kylig 

distans där vi håller med eller går i polemik med författaren. Vi kopplar texten till samtiden och 

andra verk (intertextualitet) samtidigt som vi i denna fas kan fokusera på hantverket och textens 

uppbyggnad, litterära begrepp och syfte. Lika mycket som det här handlar om att objektifiera 

själva texten, lika mycket handlar det i denna fas också om att objektifiera sin egen 

läsupplevelse. (Langer 2005:34–35) 

En lärare med kunskap och kännedom om de olika faserna kan med välavvägda och öppna 

frågor stimulera rörelse inom och mellan faserna. Det är naturligtvis alltid textens beskaffenhet 

som styr vilka frågor som kan ställas, men i enlighet med Langers fyra faser så bör frågorna 

vara ytliga (fas I), fördjupande (fas II), självcentrerade (fas III) och objektiva (fas IV). (Langer 

2005:31–36) 

4.3 Aidan Chambers – om läsmiljö och litteratursamtalets frågor 

I Böcker inom och omkring oss diskuterar Aidan Chambers (2014) boksamtalets och läsmiljöns 

betydelse för att stimulera skönlitterärt och kritiskt läsande. Med läsmiljö menar Chambers de 

yttre och inre förutsättningar som finns, eller kan skapas, för att främja sådant läsande. Yttre 

förutsättningar är då helt enkelt det fysiska rummets lämplighet för läsningen i fråga medan 

inre förutsättningar handlar om attityder kopplade till läsningen. (Chambers 2014:25) 

Förutom att lyfta fram den fysiskt påverkbara läsmiljön – ett diversifierat bokbestånd, 

ljussättning, tysta platser, och så vidare – är det hos Chambers särskilt viktigt med det som inte 
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påverkas av ekonomiska faktorer. En god läsmiljö enligt Chambers är den som präglas av 

högläsning och att eleverna ges tid till att läsa. Som krona på verket i Chambers teorier om att 

stimulera en god läsmiljö ligger slutligen hans tankar om boksamtalets betydelse, vilka har fått 

stor spridning och acceptans inom lärarkåren. (Chambers 2014:39, 62, 127–130) 

Boksamtal enligt Chambers modell är emellertid ingen systematisk handbok som håller 

läraren lika hårt i handen som exempelvis Judith Langers fyra faser. Hans tankar om ett gott 

litteratursamtal ställer höga krav på läraren som samtalsledare och kräver dennes fullständiga 

närvaro. Chambers idéer bygger på vad han kallar boksamtalets ”huvudingredienser” vilka är 

att ”utbyta entusiasm”, ”utbyta frågetecken” och ”utbyta kopplingar” (Chambers 2014:135–

142). Dessa huvudingredienser hämtar Chambers utifrån de vardagliga samtal om litteratur vi 

ofta har utanför skolans värld, där man inledningsvis ofta diskuterar huruvida man gillar eller 

ogillar en bok (utbyta entusiasm). Chambers påpekar noga att ett ogillande (som alltså också är 

en sorts entusiasm enligt honom) ofta grundar sig i svårigheter att förstå något. Om man då har 

samläst en bok är diskussionen igång; ”Vad betydde det när…?” och ”Fattade du någonting av 

stället där…?” (Chambers 2014:137) är exempelfunderingar Chambers lyfter fram.  I denna 

huvudingrediens rätar man tillsammans ut frågetecken och diskuterar berättelsen (utbyta 

frågetecken).  I den tredje och sista huvudingrediensen (utbyta kopplingar) försöker man 

slutligen hitta sammanhang och mönster i texten. Chambers liknar detta vid att identifiera 

textens olika element som byggstenar i ett hus och säger att ”Vi lär oss att leta efter detaljer i 

utformningen, sammansatta till mönster som säger oss vad för slags byggnad, vad för slags 

berättelse, det är vi har framför oss.” (2014:139).  Chambers lyfter bland annat fram ”språk, 

motiv, händelser, personer, symboler” (Chambers 2014:138) som exempel på mönster, men 

säger samtidigt att det även finns mönster att hitta utanför själva texten där man kopplar texten 

till sig själv, omvärlden eller andra texter, så kallad intertextualitet. Utifrån dessa 

huvudingredienser har Chambers formulerat fyra ”grundfrågor” som kan vägleda den 

samtalsledande läraren. Dessa är: 

  Var det något du gillade i boken? 
  Var det något du inte gillade? 
  Var det något du tyckte var konstigt? Har du några frågetecken? 
  Lade du märke till några mönster eller kopplingar? (Chambers 2014:236) 

Chambers har även konstruerat ett frågebatteri med djupare ”jag undrar-frågor” som förtjänas 

att läsas av alla litteraturdidaktiker. Av utrymmesskäl kan jag inte redogöra för dessa här, och 

det är heller inte det viktiga eftersom varje text förtjänar sina egna frågor. I versaler poängterar 

också Chambers att frågorna inte ska följas slaviskt som en färdig metod, utan väljer istället att 



 

17 

lyfta fram olika lärarerfarenheter som vittnar om att man istället bör se hans idéer som en 

grundstomme att bygga vidare på. (Chambers 2014:135–142, 235–243) 

4.4 Michael Tengberg – om läsarter 

Förutom Langers och Chambers litteraturdidaktiska teorier kan det som lärare vara bra att känna 

till de olika läsarter Michael Tengberg (2011) urskilt när han i sin doktorsavhandling Samtalets 

möjligheter studerat fyra lärares litterära samtal med över tvåhundra elever i årskurs åtta och 

nio. Utifrån denna studie har han identifierat sex olika läsarter som gör sig gällande i elevernas 

diskussioner: Den handlingsorienterade, den betydelseorienterade, den intentionsorienterade, 

den subjektsorienterade, den värderingsorienterade och den metakognitiva läsarten. Det ska 

noteras, precis som i fallet med Chambers och Langers frågor och faser, att det mellan de olika 

läsarterna inte finns några vattentäta skott; beroende på text och samtalets karaktär kommer 

man kontinuerligt röra sig mellan de av Tengberg identifierade läsarterna. (Tengberg 

2011:193–233) 

Utan att hierarkisera de olika läsarterna menar Tengberg att den handlingsorienterade 

läsarten bör utgöra basen för de samtal som sedan kommer inbegripa andra läsarter. Tengberg 

menar att en initial och gemensam handlingsorienterad läsart är viktig för att ”bilda 

utgångspunkt för fördjupade resonemang” (Tengberg 2011:198) och senare stimulera de andra 

läsarterna. Den liknar Langers (2005) första fas där man fokuserar på berättelsens 

händelseförlopp, platser och karaktärer. Med tanke på Tengbergs studieobjekt 

(högstadieungdomar) och det faktum att handlingen i princip alltid gås igenom som ett första 

steg så är det kanske inte konstigt att empirin i hans studie pekar på att den handlingsorienterade 

läsarten är den vanligaste. Detta resultat är dock viktigt att tänka på och läraren har ett självklart 

ansvar att med välavvägda och öppna frågor styra eleverna även mot andra läsarter. (Tengberg 

2011:197–204, 231) 

Den betydelseorienterade läsarten ligger inte långt från den handlingsorienterade. Även här 

funderar man över handlingen, men mer på ett övergripande och tematiskt plan som går utanför 

själva händelseförloppet. De initiala byggstenarna hjälper alltså till att fördjupa läsningen och 

läsarten hänger väl ihop med Langers andra fas, men kan såklart innebära att man även går ut 

ur föreställningsvärlden; som tidigare litteraturdidaktiker noterat så finns det inga vattentäta 

skott i ett litteratursamtal. I denna läsart är det möjligt att eleverna också gör inferenser, läser 

mellan raderna, i takt med att de har fördjupat sig. (Tengberg 2011:205–211)  
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Inom den värderingorienterade läsarten är det vad läsaren känner för texten eller dess 

handling som står i fokus. Här är det elevens subjektiva erfarenheter som står i fokus och 

Tengberg lyfter fram förekomsten av etisk och estetisk kritik. Etisk kritik kan då innebära att 

eleverna kritiserar olika karaktärer och deras val. Precis som Chambers (2014) lyfter Tengberg 

vikten av sådan etisk kritik eftersom den ”ofta förknippas med litteraturläsningens förment 

positiva värden” (Tengberg 2011:211) och gör att man genom samtalet kan inta nya annorlunda 

perspektiv samt fundera över sig själv och sina åsikter och val. Inom denna läsart har vi som 

nämnts också den estetiska kritiken, det vill säga vad läsaren tycker om textens stil, språk och 

uppbyggnad. (Tengberg 2011:211–216) 

Inom den subjektsorienterade läsarten kopplar läsaren texten till sitt eget liv där 

eleverfarenheter kan kopplas till texten; man kopplar helt enkelt textens handling och 

karaktärerna i den till den egna verkligheten. Man använder ”en personlig erfarenhet för att 

skapa inlevelse och igenkänning i texten.” (Tengberg 2011:216), och exakt vad detta är 

naturligtvis olika för olika individer. Genom sin studie har dock Tengberg några 

referenspunkter han har noterat som ofta fungerar som kollektivt subjekt: erfarenhet av livsfara, 

rollspel, allianser och vad som förväntas av en inom sociala gemenskaper. Tengberg har också 

noterat att denna läsart, tillsammans med den värderingsorienterade läsarten, lättare nås i 

litteratursamtal som inte är så hårt strukturerade av ett batteri med frågor. Med anledning av 

detta kan man som lärare, i alla fall enligt min mening, använda sig av Chambers relativt 

ostrukturerade översta grundfrågor. Speciellt om man har sådana elever som Tengberg 

benämner som ”frimodiga” och ”talföra” (Tengberg 2011:216). (Tengberg 2011:216–219) 

I intentionsorienterade läsarter intar man författarens perspektiv och funderar över dennes 

intentioner med sin text. Denna läsart beror mycket på textens beskaffenhet; författare kan ha 

mer eller mindre tydliga intentioner med sina texter. För att anta en sådan läsart, menar 

Tengberg, är det ofta en förutsättning att texten i någon mening berör existentiella frågor där 

det på något sätt kan anses viktigt att föra en diskussion om författarens intentioner. Historisk 

arbetarlitteratur från 30-talet och kvinnlig lyrik från 60-talet (exempelvis Moa Martinsson Mor 

gifter sig och Sonja Åkessons dikt ”Vara vit mans slav”) har exempelvis en tydlig 

författarintention. Dock är det inte alltid så tydligt som i dessa fall varför man, om man anser 

det viktigt, kan göra som vissa lärare i Tengbergs studie och helt sonika ställa frågor om vad 

eleverna tror författaren vill med sin text. Tengberg påpekar genom sin studie att en 

intentionsorienterad läsning ofta påverkas av läsarens personlighet; genom subjektiva 

erfarenheter och tankar ser man alltså olika författarintentioner från texten. (Tengberg 

2011:220–224) 
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Inom den metakognitiva läsarten, som är ovanlig i Tengbergs studie, funderar man över sin 

egen läsning och hur texten och författaren påverkar jaget. Inom denna läsart, som rör sig i 

Langers fjärde fas, funderar man över sig själv som läsare och hur texten kan påverka en. 

Tengberg för ett resonemang om hur inre bilder skapas i mer erfarna läsares huvud, och visar 

genom ett excerpt i sin studie hur läraren kan stimulera en sådan läsart genom att fråga vilka 

bilder som skapas inom eleverna när de läser (Tengberg 2011:226–227). Sammanfattningsvis 

skriver Tengberg att kännedom om de olika läsarterna är viktigt för att bli medveten om sin 

egen undervisning och dess eventuella tendenser att premiera vissa läsarter. (Tengberg 

2011:224–230) 
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5. Litteraturanalys 

Föreliggande kapitel är upplagt på följande sätt: Först gör jag en analys av paratexten där jag 

analyserar albumets titel, fram- och baksida samt den fysiska LP-skivan (5.1). Därefter 

analyserar jag albumspåren ”Imponera på mig” (5.2), ”Fredag morgon” (5.3), ”Alla vet att det 

när vackert i Paris” (5.4) och ”Amors förkastliga pilar” (5.5). Urvalet grundar sig utifrån 

Hirdmans teorier om genus samt mitt valda tema som är jämställd kärlek. Som tidigare nämnts 

så är de texter jag valt att lyfta fram i citat och blockcitat hämtade från LP-skivans paratext och 

dessa kan ses som bilaga 1. Om inget annat anges är citaten alltid hämtade från den text som 

analyseras i respektive avsnitt. Bilaga 2 och 3 visar albumets paratext inbegripandes omslagets 

fram- och baksida samt även den fysiska skivan.  

5.1 Analys av paratexten 

Albumets titel, Kvinnor och barn, säger oss något om vilka som är protagonisterna i denna 

poetiska novellsamling. Vid en initial läsning ser man också att de fokaliserade berättarjagen i 

alla förekommande fall är kvinnor och barn, och många av de män som gestaltas har en tydlig 

antagonistisk funktion. Titeln kan också kopplas till det maritima uttrycket ”Kvinnor och barn 

först” där man vid en fartygsförlisning först prioriterar dessa grupper. Givet denna tolkning så 

uppstår det i sin tur två tolkningsmöjligheter. Antingen gör man det för att kvinnor och barn är 

viktigast att rädda. Eller så gör man det för att dessa grupper är (påstått) inkapabla att rädda sig 

själva. Här kan man tolka in en ironisk dubbelhet som även återkommer på andra ställen i 

albumet.  Studerar man titelns bokstäver ser man också att dessa är i fetstil och versaler, och att 

denna text är större än all annan text som figurerar i paratexten. Således tolkar jag in att det är 

just kvinnor och barn som Hyvönen skriver om och för, 

även fast Hyvönen själv figurerar på framsidan (mer om 

detta i sista stycket). 

Studerar man albumets olika bilder finns det mycket 

intressant att analysera. På den i löptexten bifogade 

framsidan ser vi Hyvönen själv iförd en röd baddräkt.  Med 

klar och öppen blick stirrar hon rakt in i läsarens ögon 

medan hon ror en roddbåt vid vad som förefaller vara en 

liten sjö någonstans i Sverige. Hur kan denna bild analyseras? 
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Givet min tolkning kring det maritima uttrycket ”kvinnor och barn först” kan man genom 

denna bild likna Hyvönen vid en kapten. Hon sitter ensam i båten och styr den mot ett okänt 

land. I en metaforisk tolkning innebär detta att kvinnor (inte bara Hyvönen) är självständiga 

och starka individer.  

Vidare så innehåller paratexten olika färger, vilka jag menar har stor betydelse. Baddräktens 

röda färg bryter av mycket mot naturens vita, blåa och gröna färger samtidigt som den 

kontrasterar roddbåtens gula färg. Att färgen röd har betydelse blir än mer tydligt när man tar 

fram själva skivan som också den är röd. Den röda färgen kopplas ofta ihop med ord som protest 

eller revolt. Att det är just en protest eller revolt mot patriarkala strukturer som i detta fall åsyftas 

är en rimlig tolkning. Politiskt kopplar också många ihop en röd färgskala med partier vänster 

om mitten, och tolkningen av att feminismen som ideologi främst är en sak för Vänsterpartiet 

(V) eller Feministiskt Initiativ (Fi) ligger möjligen nära till hands för ett stort flertal. Emellertid 

är det så att feminismen som ideologi finns inom de flesta partier, och jag varken kan, vill eller 

bör göra någon form av åsiktsregistrering. Med svenska historiska glasögon kan vi exempelvis 

se att borgerliga, socialdemokratiska och liberala kvinnor samarbetade för att uppnå kvinnlig 

rösträtt.    

Färgen röd har också en mycket tydlig koppling till kärlek. Detta tema är genomgående i 

albumet och inte mindre än sju av albumets tolv låtar behandlar detta ämne; och av dessa sju 

låtar har jag som nämnts valt ut de fyra låtar som passar mitt tema: jämställd kärlek.  

Paratextens bilder gör också att den är intressant att analysera ur ett receptionsanalytiskt 

perspektiv. Bilderna gör att det kan skapas ett slags självbiografiskt läsarkontrakt mellan 

författare och läsare, vilket Börjesson (2016) och Nilsson (2016) ger exempel på. Först och 

främst är det hon själv som pryder framsidan. Tillsammans med hennes klara och öppna blick, 

hennes röda baddräkt som färgmässigt ger fokus till hennes person samt den nakna hud som 

visas på ett icke sexuellt sätt kan det förefalla sig som så att hon i och med bilden tycks säga 

”kolla här, läs/lyssna på min självutlämnande och nakna platta”. Att hon befinner sig vid en sjö 

i en roddbåt kan också göra att man gör direkta kopplingar till ”Sjön”, där berättarjaget (om än 

mycket yngre och dessutom tillsammans med sin bror) befinner sig i just en roddbåt på en sjö. 

På albumets baksida ser man också en ung flicka (kanske 12 år) som speglar sig i vattnet. Denna 

spegling kan tolkas metaforisk och innebära att läsaren/lyssnaren tänker att det är Hyvönen 

själv som åsyftas. 

Paratexten finns av två syften. Syfte ett är att det ska fungera som en brygga till texten och 

ge läsaren någon sorts förförståelse samt att få vederbörande intresserad. Syfte två är, i de allra 

flesta fall, att den ska fungera på ett säljande sätt. Här kan det vara så att Hyvönen och övriga 
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inblandade i paratextens produktion är medvetna om den sprängkraft som autofiktionära eller 

självbiografiska texter har. ”Based on a true story” eller ”inspired by true events” fungerar för 

många som naturliga lockelserop när man väljer att konsumera populärkultur. Som författare 

och artist vill man säkerligen nå ut till så många som möjligt, samtidigt som man inom sitt yrke 

måste få ekonomisk återbäring från sina verk. För att åstadkomma detta kan paratextuella 

komponenter som på olika sätt signalerar någon slags riktig ”sanning” vara en väg att gå. Även 

om hennes intention är att skriva allmängiltigt och allmänmänskligt, vilket vi sett i 2.3, så kan 

det vara så att användandet av hennes egen persona är medvetet för att få så många som möjligt 

att lyssna på hennes budskap.  

5.2 ”Imponera på mig” 

I ”Imponera på mig” använder sig Hyvönen av apostrofering, det vill säga att hon använder sig 

av ett direkt du-tilltal. Detta du är grammatiskt sett andra person singular, men man kan uppfatta 

tilltalet som att det vänder sig till män i allmänhet. Genom att anaforiskt ställa frågan ”Kan du 

imponera på mig” problematiserar hon på olika sätt männens roll i heterosexuella 

kärleksrelationer. Man kan tolka texten som en partsinlaga där Hyvönen, istället för att skriva 

en debattartikel, försöker föra diskursen vidare till en ny nivå eftersom ”ju mer differentierat 

ett samhälle blir, ju subtilare och mer komplexa blir isärhållandets/segregeringens uttryck och 

konsekvenser.” (Hirdman 2012:459). Som av en händelse – det kan vara medvetet men behöver 

inte vara det – har melodin till texten stora likheter med feministikonen Beyonce Knowles 

”Independent Woman”, även om tempot i Hyvönens melodi är betydligt lugnare.  

I texten riktar hon sig till en till synes modern man som ”tycker det är härligt / med en kvinna 

som kan allt / Spela, sjunga, byta däck, / tänka fritt och koka palt”. Att exempelvis byta däck är 

en syssla som klassiskt kan kopplas till manlighet och man kan säga att den moderna och 

självständiga kvinnan därmed omförhandlar ett genuskontrakt. Emellertid kan man i texten 

skönja att detta i en heterosexuell kärleksrelation kan innebära att kvinnan då får göra allt, ”slita 

hårdast /” och att hennes ”önskan är att lägga mig / i en varm famn och vårdas /”. Att vårda, en 

klassiskt kvinnlig syssla/egenskap, är inte under samma sorts omförhandling från männens sida. 

Här kan man således prata om manliga och kvinnliga domäner. Att gå in i en historiskt manlig 

domän (byta däck eller spela fotboll) är eftersträvansvärt, medan det är mindre eftersträvansvärt 

att gå in i historiskt kvinnliga miljöer (vårda, städa, vara verksam i en syjunta).  

Den länge självklara ordningen med mannen som familjeförsörjare och utbildningsmässigt 

överordnad kvinnan problematiserar Hyvönen. 1900-talets olika omförhandlingar av 
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genuskontrakten innebär att maktförhållandena i många heterosexuella kärleksrelationers idag 

ser annorlunda ut än de tidigare har gjort. Idag kan en man – ”Fånga strålarna från mig / Jag 

kan inte klandra” – vara i en relation med en kvinna som både tjänar mer och är högre utbildad. 

Eller kan mannen det? ”Fixar du att ta hand om mig / utan att bli undergiven?”. Kanske leder 

det enbart till en tävlan där mannen ”Likt en lydig och tapper soldat /” försöker ”leva upp till 

min [kvinnans] nivå /”? Hyvönens recept för en lyckad kärlek mellan en framgångsrik kvinna 

och en man är: ”Kan du inte imponera på mig / genom att bara va den du är”. Med detta läser 

jag in att hon vill att mannen måste slå sig fri från manlighetens normer för annars ”får du ta 

och maka på dig / Då har du inget att göra här”. Således gör jag den tolkningen att Hyvönen 

när hon pratar om en ”riktig karl” pratar om en man som är så stark att han kan stå emot manligt 

normativa bojor, vilka tynger ner både manligheten och mänskligheten. Jag noterar i texten 

starka och sammanfattande nyckelrader där Hyvönen beskriver män som inte kan stå emot de 

manligt normativa bojorna: 

  För du kommer irritera dig på det  
  hur fruktansvärt kapabel jag är  
  Efter ett tag kommer du försöka få mig  
  att göra mig mindre än jag är (Hyvönen 2016a) 

Detta är något hon har sett ”hända tusen gånger /” när hon beskriver att kvinnans kapacitet visat 

sig ”skrämma vuxna män /”.  

5.3 ”Fredag morgon” 

I ”Fredag morgon” får vi återigen ta del av en destruktiv kärleksrelation där kvinnan är den mer 

framgångsrika. Det kvinnliga textjaget drar in pengar och är den lyckade konstnären medan 

mannens arbetssituation är oklar – ”Du hade aldrig cash till hyra eller mat /”.  Dessutom har 

han ett ohälsosamt ombytligt humör – ”Du var kärleksfull / och hatisk om vartannat /”. Centralt 

i denna text är också kärleken som kan liknas vid en drog eller sjukdom: 

  Jag förlät dig  
  och sprang rakt tillbaks i elden  
  Jag var en idiot helt klart:  
  Alldeles för hoppfull och lojal (Hyvönen 2016a)  

Som musiktext är den intressant att studera eftersom man nästan får en känsla av att Hyvönen 

först skrivit en novell rakt upp och ner, för att därefter skapa musik till texten. I den långa låten 

(7 min 4 sek) så är det historien som är i centrum och i min tolkning vill jag likna den vid en 

tonsatt novell, om än en poetisk sådan. De flesta torde kunna vara överens om att de flesta 
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musiktexter har refränger och ord som upprepas, kanske också någon slags rimflätning enligt 

exempelvis ett A–A–B–B- eller A–B–A–B-mönster. I ”Fredag morgon” finns inga 

upprepningar överhuvudtaget, och de fåtal rim som finns är inte lika tydliga som i många andra 

musiktexter. När jag själv läser texten högt så blir det så tydligt att den skulle kunna läsas rakt 

upp och ner, liksom vilken annan berättelse som helst. Med anledning av dessa iakttagelser så 

kan man tala om texten som epik, och dess tydliga episka kvaliteter gör att jag väljer att 

genrebestämma den som en kort novell.  

Med hjälp av sin röst och sitt piano skapar Hyvönen dramaturgi i novellen. Ett exempel på 

detta är när hon introducerar storyn (i min tolkning en fredagsmorgon mellan 9–11) för oss 

läsande lyssnare. När textjaget öppnar sin dator har hon fått ett ”email under natten /”, som 

påverkar henne negativt. I följande vers avslutande ”Ditt välbekanta språkbruk kastade mig 

tillbaka / till en annan tid /” sjunger Hyvönen de sista orden i moll, där hon med rösten för oss 

ner i ett avgrundsdjupt mörker. Samtidigt introducerar hon på så sätt intrigen där textjaget minns 

tillbaka på en destruktiv relation som kanske spänner sig över några år. 

I den kärlekssituation som beskrivs i texten är det uppenbart att mannen inte mår bra. Att 

leva med honom påverkar också kvinnan – ”Jag blev så nedstämd av att leva på ett minfält”. 

Mannens tillkortakommanden gör att han sätter på sig en offerkofta där han försöker dra ner 

kvinnan för att känna sig större, vilket kan kopplas till genuskontraktet och den könsmässiga 

ordningsstrukturen. Följande vers kan symbolisera ovanstående stycke: 

  Du hade inget jag hade mer  
  Jag började skämmas över det  
  Det var alltid synd om dig din barndom hade vart så skev  
  Du var kärleksfull och hatisk om vartannat  
  Efter ett tag började jag tro på att ditt lynne var mitt fel (Hyvönen 2016a)  

Berättelsens peripeti är när det hatiska i mannen får sådana konsekvenser att sakernas tillstånd 

blir uppenbara för kvinnan. Efter att mannen slagit sönder hennes dator, det vill säga hennes 

levebröd, och hällt kaffe över henne blir hon ”botad” från sjukdomen kärlek och eventuellt även 

någon sorts illusion om att kunna ”laga” mannen – ”Alldeles för hoppfull…”. Med distans, 

sittandes vid sin dator, ser hon sanningen: 

Jag ser dig framför mig  
  Liten, senig, arg  
  Ögon utav sammet  
  Och smil som en svulten gammal varg (Hyvönen 2016a) 
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5.4 ”Alla vet att det är vackert i Paris” 

Om ”Fredag morgon” är en berättelse där textjaget minns tillbaka på sin tidigare destruktiva 

kärleksrelation så förflyttas vi i ”Alla vet att det är vackert i Paris” till en presensstyrd nutid där 

textjaget mår dåligt i ett Paris där man borde må bra. När vänner och bekanta, ja till och med 

pressen, kommer på besök vill de ”bara ha bekräftat att stan är fin”, trots att textjaget härjas av 

relationen med den arga mannen som i ”Fredag morgon” är ”Liten, senig, arg /” och har ett 

”smil som en svulten gammal varg /”.  

Bor man i kärlekens stad Paris samtidigt som man gör det man älskar, det vill säga skriver, 

så borde allt vara frid och fröjd enligt konventionen. Det är det inte – ”Men jag har hamnat i 

problem, jag, / och mår prima skit /”. Textjaget försöker ändå hålla en lycklig fasad utåt även 

om det är svårt – ”Det är svårt att hålla skenet uppe / nu när vännerna har kommit hit /”. Detta 

kan tolkas som att kvinnan är i en känslomässig konflikt mellan att vara lojal till sin man, 

samtidigt som hon kan vara det mot sina vänner. Denna lojalitet, som alltså är under 

övervägande, påverkar hennes vänskapsrelationer – ”Vår vänskap är förändrad / Den är inte sig 

lik / I Paris, I Paris, I Paris /”. Från ”Fredag morgon” ser vi också att ”Mina vänner börja dra 

sig undan / Ingen ville umgås med oss / för det blev alltid kaos runt dig /” vilket historiskt med 

genuskontraktet som fond kan tolkas som att kvinnan vill/ska stötta sin man. Konsekvensen av 

detta kan då bli att kvinnan förnekar sig själv, sina intressen och sina vänskapsförhållanden.  

I denna problematik ingår också att kvinnan har ett biologiskt ”bäst före-datum” som kan få 

betydelse enligt normativa familjebyggarmodeller. Mannen i texten, även om han är kärleksfull 

och hatisk om vartannat, kan då antas ha ett större relationskapital gentemot kvinnan vars 

biologiska klocka tickar. Att investera tid i någon ny, i alla fall om man som textjaget i min 

tolkning närmar sig den så kallade yngre medelåldern, kan här i min diskussion alltså innebära 

att kvinnan accepterar ett mer apart beteende hos sin partner. Samtidigt kan det också, speciellt 

i denna nya tid präglad av förändringens normkritiska vindar, innebära att hon kan slå sig fri 

eftersom hon är stark och trygg i sig själv. Både ekonomiskt, intellektuellt och känslomässigt. 

Kvinnan i denna text (och ”Fredag morgon”) lyckas slå sig fri från relationens bojor; i sista 

versen byter Hyvönen tempus där hon låter textjaget minnas tillbaka: 

  Det är med smärta jag konstaterar  
  att det som hände i Paris  
  Var att mitt hjärta blev förvandlat  
  till en skål med krossad is  
  Att min själ blev en träl  
  I en förbannad relation  
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  I Paris, i Paris – åh, Paris (Hyvönen 2016a) 
   

5.5 ”Amors förkastliga pilar” 

”Amors förkastliga pilar” avslutar och binder ihop albumet. Precis som i ”Fredag morgon” får 

jag känslan av att Hyvönen först skrivit texten för att därefter skriva musiken. Ord som 

förälskelsens och resterande innebär många stavelser; och här arbetar Hyvönen kreativt med 

sin röst, piano och melodi för att text och melodi ska verka i rytmisk symbios.  

I min läsning av texten går tankarna osökt till Jane Austens Förnuft och känsla som utkom 

1811. Austens roman kan tolkas som att känslolivet borde få mer plats i kvinnans val av 

livspartner. I ”Amors förkastliga pilar” har kärleken gått åtskilliga varv i vad jag vill likna vid 

en genuskritisk torktumlare. Detta innebär att idén om kärlek har tänkts över åtskilliga gånger 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Cirka 200 år efter att Austens roman släpptes är slutsatsen 

åter att kärleken ska väljas efter förnuftet. I vår tid innebär dock förnuftet, i alla fall för en 

framgångsrik heterosexuell kvinna, att man helt enkelt utesluter kärleken. Den sammanfattande 

nyckelversen lyder som följer: 

  Det stämmer, jag ska göra precis vad jag kan  
  för att undgå förälskelsens snara  
  Och, som konsekvens, leva fri under resterande dagar (Hyvönen 2016a)  

Med förnuftet som ledstjärna ska textjaget, om hon ”mot förmodan blir kär igen /”, objektifiera 

kärleken och ”Bara andas väldigt lugnt / och låta det passera /”. Den romerske kärleksguden 

Amor och hans pilar problematiseras: ”vad har ni gjort / för att förtjäna den status ni fått /”. Nu 

är textjaget fri och immun mot både drogen kärlek och mannens förförelseteknik: ”Stor värld / 

Stor sol, / Lösa nätter / Stora ord /”. Hon ”har släppt [sin] tunga last /”. I ett genuskritiskt 2000-

tal ställer hon genom denna avslutande text, men även genom andra texter i albumet, en fråga 

till läsaren/lyssnaren. Denna är huruvida den heterosexuella kärleken kan överleva i ett 

samhälle med framgångsrika kvinnor. Det kan uppfattas som att textjaget i denna avslutande 

text gör fullständigt slut med kärleken. Emellertid ser jag en öppning i och med användandet 

av ordet konsekvens i den av mig uppfattade nyckelversen. För mig har ordet en negativ 

konnotation och hela versen kan därför tolkas dubbelt. Kärleken borde vara till för alla, även 

framgångsrika kvinnor. X behöver inte vara framför Y eller tvärtom, Y och X borde kunna 

vandra tillsammans på den stig vi kallar livet. För detta krävs dock att vi ställer mer komplexa 

frågor kring genuskontraktets fortsatta omförhandling, speciellt inom de svårpenetrerande 

väggar ett hem eller en kärleksrelation ofta omgärdas av.  
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5.6 Sammanfattande analys 

Moderna kärleksrelationer gestaltas i Hyvönens album på en rad olika sätt, och inte alltid genom 

att vara ”moderna”. I tydligt politiska ”Imponera på mig” använder sig Hyvönen av ett ironiskt 

du-tilltal för att ställa nya frågor till postmodernitetens män. Denna ironi, som förekommer även 

på andra ställen i albumet, inbegriper också en sorts dubbelhet vilket ligger i linje med det Ulla 

Evers m.fl. (1998) beskriver om kvinnlig lyrik historiskt sett. I just ”Imponera på mig” fördjupar 

Hyvönen genusproblematiken, och ställer även frågor till de män som anser sig vara feminister. 

Dikten lyfter delvis fram att det måhända finns en välvilja hos vissa män, men att det också 

finns strukturer som inte ens feministiska män kan värja sig emot. Dikten beskriver ett samhälle 

där det fortfarande finns underliggande och osynliga hierarkier som påverkar våra tankar.  

Denna problematik lyfts också i de andra texterna. Mannen i ”Fredag morgon” och ”Alla vet 

att det är vackert i Paris” är på pappret inte lika modern som det manliga duet i ”Imponera på 

mig”. I alla fall inte när kärleksrelationen pågått en tid. Möjligt är att mannen till en början 

attraherades av den starka och kreativa kvinnan. På grund av patriarkala strukturer, bland annat 

ordningsstrukturen könen emellan som Hirdman pratar om, så får mannen problem att hantera 

detta i takt med att kärleksrelationens första fas präglad av förälskelse övergår till en vardag. 

På så sätt kan moderna kärleksrelationer i Hyvönens textvärld sägas påverkas av de osynliga 

strukturer som trots allt lever kvar i ett, som vi kanske uppfattar det, omförhandlat samhälle 

avseende genus. Historien lever alltså kvar inom oss, och speciellt inom de privata rummen. 

Manliga sysslor och egenskaper är eftersträvansvärda, även i det påstått feministiska 

förhållande vi ser i ”Imponera på mig”. Den historiskt manliga överordningen inom 

ordningsstrukturen påverkar fortfarande kärleksrelationerna, och de män som säger sig vara 

feminister påverkas även de av denna osynliga struktur.  

I avslutande ”Amors förkastliga pilar” förkastar textens jag-berättare tanken på en jämställd 

kärlek när hon bestämmer sig för att undvika kärleken och som ”konsekvens, leva fri under 

resterande dagar /”. Denna ironiska retorik innebär inte att texten ska läsas som att jämställd 

kärlek är något ouppnåeligt, utan något som måste diskuteras och debatteras.  Eller, för att 

använda Maria Svelands (2007a) ord: ”Hur ska vi någonsin kunna få ett jämställt samhälle när 

vi inte ens klarar av att leva jämställt med den vi älskar?” (Sveland 2007a:9).  
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6. Litteraturdidaktisk reflexion 

Litteraturdidaktiska arbeten med musiktexter erbjuder många möjligheter för praktiserande 

lärare. De låtar jag valt ut är alla relativt korta, vilket möjliggör att man kan läsa texterna ett 

flertal gånger inom ramen för en lektion. En sådan tankegång gäller inte bara för Kvinnor och 

barn utan för all annan musik samt även dikter. För texter med mer episka kvaliteter, 

exempelvis ”Fredag morgon” kan det räcka med att man läser eller lyssnar tre gånger, eftersom 

sådana texter är mer berättande och inte kräver lika mycket inferent tolkning som texter med 

mer lyriska kvaliteter. Om textens längd så medger ser jag i fallet med texter av mer lyrisk 

karaktär inga hinder att man kan läsa dem upp till sex gånger inom ramen för en lektion. Att 

man ger texten tid eller läser den flera gånger är ju enligt Chambers (2014) och Åkerlund 

Wolfbrandt (2011) kardinalfaktorer för att lyckas med sitt litteraturarbete.  

Ett givet inslag när man arbetar med musiktexter är att använda sig av ljud och rörliga bilder 

för att stimulera läsningen genom nya intryck. Emellertid är det så att alla människor inte alltid 

är överens med den teknik som ett sådant arbetssätt medför, varför man bör kontrollera att 

sådana yttre faktorer (Chambers 2014) fungerar. En annan yttre faktor som är värd att nämna 

är klassrumsmöbleringen. Skapar man ett klassrum där alla ser varandra menar jag att 

förutsättningarna för ett gott litteratursamtal ökar.  

Förutom tid så betonar Chambers (2014) vikten av högläsning. Vid arbete med musiktexter 

blir det automatiskt högläsning när man väljer att lyssna på låten. Just Frida Hyvönen torde 

kunna fungera föredömligt i denna roll eftersom hon sjunger mycket klart och tydligt samtidigt 

som tempot i hennes låtar är lugnt. Ett rimligt antagande är därmed att de allra flesta borde 

kunna läsa och lyssna samtidigt. Denna iakttagelse kan vara viktig, men man får inte ge den så 

stor betydelse att man väljer bort artister som inte sjunger lika klart och tydligt. I sådana fall 

har man ju alltid originaltexten som hjälp.  

För att alla elever verkligen ska kunna delta i litteratursamtalet är det som nämnts tidigare 

en förutsättning att man läser och lyssnar flera gånger. För att undvika tristess är det därför 

viktigt att variera uttryckssätt. Ibland läser vi texten utan musik, ibland med. Det är emellertid 

inte alltid säkert att man har möjlighet att använda sig av rörlig bild i form av en musikvideo 

eller ett liveframträdande. I fallet med Hyvönen kunde jag exempelvis inte hitta någon video 

till ”Amors förkastliga pilar”. Gällande ”Imponera på mig” fann jag dock en musikvideo där 

Hyvönen sjunger mot en bild som i min tolkning föreställer en adlig man från ett svenskt 1500-

tal (Hyvönen 2016b). Denna bild kan sägas representera patriarkatet och ger läsaren ytterligare 

tolkningsdimensioner. Liknande ytterligare tolkningsdimensioner ges i det liveframträdande 
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Hyvönen genomförde i samband med Musikhjälpen 2016, då hon sjöng ”Fredag morgon” och 

via sin sång och sitt uttryck fick programledaren Josefine Jinder att börja gråta (Hyvönen 

2016c).  

 När man samtalar om musiktexter med lyriska kvaliteter, exempelvis ”Imponera på mig”, 

anser jag att Chambers (2014) löst sammansatta modell kan fungera bra. Att hålla samtal enligt 

Chambers modell kräver emellertid en sorts ”tyst kunskap” man utvecklar över tid. Men om 

man har mycket tid på sig är chanserna större att frågorna blir mer öppna och sonderande. Den 

fråga man glömde ställa kan man ju ställa under nästkommande samtal, efter ännu en läsning. 

Ett mångfaldigt läsande medför också, enligt mig, att chanserna är större att eleverna tar till sig 

texten. Efter att inledningsvis uttryckt ett gillande eller ogillande, kommer texten och samtalet 

runt den växa efter varje läsning, detta understryks också genom Åkerlund Wolfbrandts (2011) 

tidigare forskning. I just ”Imponera på mig” skulle detta kunna ske genom att utbyta frågetecken 

– vem/vilka är jaget och vem/vilka är duet i texten? På så sätt hjälps vi åt att hitta tematik och 

kanske gå vidare till Langers fas tre (2005) där vi funderar över vad den säger om oss, vår 

samtid och kärlek mellan kvinnor och män. Man kan alltså tala om att ett mångfaldigt läsande 

gör det möjligt att gå från en naiv till en kritisk läsning inom ramen för en lektion, och detta 

utan att behöva stressa. Gällande de av Tengberg (2011) urskilda läsarterna tror jag ”Imponera 

på mig” mycket väl kan locka till en intentionsorienterad läsart, vilket kan kopplas ihop med 

Langers (2005) fas fyra. Genom att fundera över vad författaren vill med sin text stiger vi ut ur 

föreställningsvärlden och objektifierar den. Följdfrågor som varför och hur tar oss vidare och 

djupare in i denna fas, och frågorna rör sig också mot det Tengberg (2011) kallar en 

metakognitiv läsart, vilket var ovanligt i hans studie. Här kan vi kan tala om textens 

uppbyggnad, exempelvis hur användandet av ett ”du” och ett ”jag” väver in läsaren i en 

förståelse kopplad till samhället.  

Ovanstående litteraturdidaktiska tankegångar angående ”Imponera på mig” visar att man 

alltid måste utgå från texters olika beskaffenheter när man förbereder ett litteratursamtal. Som 

lärare kan man med utgångspunkt i det lästa formulera frågor, mentalt eller skriftligt, för att 

vara redo när tillfället i samtalet dyker upp.  Utifrån en egen läraranalys kan man hitta 

nyckelmeningar (påståenden) i texten som sedan kan utvecklas till frågor för att stimulera olika 

faser och läsarter. Relevant att poängtera kan i detta sammanhang vara att man inte slaviskt bör 

försöka nå alla läsarter. I fallet med ”Imponera på mig” är det naturligt att inta en 

intentionsorienterad läsart medan det i andra texter inte är intressant överhuvudtaget. I sådana 

fall behöver man inte lägga ner någon energi på att försöka nå just den läsarten.  
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När man arbetar med musiktexter med episka kvaliteter menar jag att man med fördel kan 

använda sig av Langers (2005) fyra faser. Fas ett och två kan kopplas samman med det 

Tengberg (2011) kallar en handlingsorienterad läsart, och som han menar måste vara grunden 

i alla litteratursamtal. I litteratursamtal enligt Langers (2005) modell börjar vi således att lyfta 

de ledtrådar texten ger oss: Vilka personer befolkar textvärlden? Vilken relation har de? Var 

befinner vi oss? Vad är det som händer i texten? Exakt när dessa handlingsorienterade frågor 

övergår till andra faser och läsarter är svårt att besvara. Precis som Langer (2005) ger uttryck 

för så kommer man hela tiden växla mellan faserna. I fallet med ”Fredag morgon” är det möjligt 

att elever redan tidigt säger exempelvis ”Men varför lämnar hon honom inte mycket tidigare?” 

eller ”Varför handlar han som han gör?”, vilket innebär att dessa redan har handlingen relativt 

klart för sig och gått vidare till en värderingsorienterad läsart (som kan kopplas till fas tre) och 

ger etisk kritik till textens karaktärer. En sådan fråga ska uppmuntras och naturligtvis diskuteras 

när den spontant kommer upp. Samtidigt tycker jag det är viktigt att i ett första skede, 

tillsammans med eleverna, bygga en ram där vi på tavlan strukturerar upp berättelsen. På så sätt 

blir undervisningen demokratisk och kompensatorisk eftersom de som fortfarande kämpar med 

handlingen i en senare läsning kan vara med och stimulera den kollektiva läsakten. 

Som musiktext har ”Fredag morgon” ett mycket tydligt episkt anslag. Det finns en tydlig 

intrig som drivs av en story. Det finns också en tydlig protagonist (ett dynamiskt och runt 

kvinnligt text-subjekt) som kämpar med och mot en antagonist (ett platt och stagnerat manligt 

text-objekt). Gemensamma vänner finns där i bakgrunden, och dessutom olika platser såsom 

ett kök, Paris och Stockholm. Det ska noteras att det inte är alldeles enkelt att hitta musiktexter 

som har ett så tydligt episkt anslag som ”Fredag morgon”, i alla fall inte för mig. Emellertid är 

det ju så att de finns, och stöter man på sådana texter (exempelvis Peter leMarcs ”Little Willie 

John” eller Linnea Henrikssons ”Den stora dagen” 2 ) kan man med fördel introducera 

litteraturvetenskapliga begrepp kopplade till epiken. På samma sätt kan man introducera 

begrepp kopplade till lyriken när man läser musiktexter med lyriska kvaliteter.  

När man arbetar med texter som är en del av den autofiktiva romantradition vars framväxt 

Lisbeth Larsson (2016) har beskrivit är det rimligt att tro att många elever gör självbiografiska 

tolkningar. I fallet med Hyvönen så har jag tidigare analyserat vilken inverkan exempelvis 

paratexten kan ha för en sådan tolkning. Likt exempelvis Jan Guillous (2003) Ondskan kan 

paratexter där framsidan pryds av författaren innebära att många kopplar text-subjektet till 

upphovsmannen. Sådana tolkningar torde vara mer regel än undantag och när sådana tankar 

 
2	Ursprungligen	skriven	av	Benny	Borg	1978.		
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introduceras av eleverna i litteratursamtalet har de omedvetet valt att kliva in i Langers fjärde 

fas, att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen. Således har dörren till en metakognitiv läsart 

öppnats och som lärare kan man diskutera begrepp som självbiografi, paratext, roman och 

autofiktion.  

Det finns stora möjligheter att konstruera uppgifter och övningar som på olika sätt har en 

utgångspunkt i det lästa. Kähäri (2017) för ett resonemang om lyrikens språkutvecklande 

egenskaper, och lyfter fram att man kan låta eleverna skriva egna dikter. I fallet med ”Imponera 

på mig” kan man exempelvis låta eleverna skriva en egen dikt/låt där de får byta perspektiv 

genom att låta text-subjektet vara man. Genom de ramverk som Hyvönen i detta fall har delgivit 

oss, innebär detta förfarande att eleverna får fundera över sig själva och det samhälle vi lever i 

samtidigt som de lär sig lyriska begrepp såsom anaforism, apostrofering och rim. Detta 

förfarande borde också rimligen kunna överföras på annan litteratur som har ett tydligt subjekt 

och objekt.  

Avslutningsvis vill jag framhålla att man med utgångspunkt i det lästa också kan gå vidare 

till litteraturarbete med annan lyrik, dramatik och epik. I direkt anslutning till Hyvönen och 

mina utvalda musiktexter kan Sonja Åkessons ”Vara vit mans slav”, Elsa Graves ”Isskåpet” 

och Maria Svelands Bitterfittan tjäna som exempel från de olika litterära genrerna.  
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7. Diskussion och slutsatser 

Syftet med detta arbete har varit att genuskritiskt analysera Frida Hyvönens (2016) Kvinnor och 

barn. Genom att använda mig av genusteorier formulerade av Yvonne Hirdman (2012) har jag 

valt att analysera fyra musiktexter utifrån temat jämställd kärlek. Mina frågeställningar har varit 

följande: Hur gestaltas moderna kärleksrelationer i Frida Hyvönens album Kvinnor och barn? 

Vilka litteraturdidaktiska möjligheter erbjuder hennes album? 

Som vi sett från bakgrunden (2.1–2.3) har Kvinnor och barn berört och engagerat många. 

Hennes förmåga att skriva berättelser som på olika sätt griper tag i en gör att jag tror att Kvinnor 

och barn även in i framtiden kommer utgöra en plattform för diskussion om hur vi ska kunna 

uppnå ett jämställt samhälle. Liksom Maria Sveland (2007a, 2007b) ingår Kvinnor och barn i 

genren autofiktion, och genom användandet av sin egen person på albumets paratext drar hon 

uppmärksamhet till jämställdhetsfrågan. Genom att följa den ironiska tradition som Ulla Evers 

(1998) beskriver att kvinnliga lyriker påfallande ofta använder sig av, ställer hon i albumet 

retoriska frågor om hur heterosexuell och jämställd kärlek kan uppnås. Hon gör detta genom 

att vända på den historiskt stereotypt manliga begärstruktur inom lyriken Peter Stein Larsen 

(2015) beskriver. Hon ger de kvinnliga text-jagen en aktiv och dynamisk status samtidigt som 

männen är passiva betraktelseobjekt. I ett Sverige som betraktar sig själv som ett föregångsland 

vad gäller feminism och jämställdhet försöker Hyvönen föra diskursen vidare till de mer 

svårpenetrerande väggar en kärlek eller ett hem kan sägas utgöra. Kanske är det så att hon har 

läst Maria Sveland (2007a), som i sin bok Bitterfittan låter romanens subjekt fundera över 

jämställdheten: ”Hur ska vi någonsin kunna få ett jämställt samhälle när vi inte ens klarar av 

att leva jämställt med den vi älskar?” (Sveland 2007a:9).  

I ett Sverige anno 2019 är frågan synnerligen aktuell, och i takt med att fler och fler kvinnor 

blir mer och mer framgångsrika i arbetslivet tack vare en ökad grad av jämställdhet behöver 

frågan lyftas. Tematiken i Kvinnor och barn har således en stor relevans för det svenska 

samhället i stort, och det är av stor vikt att vi fortsätter och fördjupar diskursen. Att kärleken 

ska behöva ges upp på grund av att kvinnan är mer framgångsrik avseende inkomstnivå, 

utbildning och bildning är inget alternativ. Om så vore så skulle det i framtiden inte finnas några 

heterosexuella kärleksrelationer kvar. I ”Imponera på mig” efterfrågar text-jaget en man som 

kan imponera på henne genom att ”bara va den du är /”.  Med det menar hon i min tolkning en 

man som kan stå emot alla samhällets synliga och osynliga påtryckningar om vad det innebär 

att vara man. Oavsett om en man anser sig vara feminist eller inte så påverkar gamla värderingar 

avseende genuskontrakt, och de olika männen som figurerar i mitt utvalda material har mer 
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eller mindre tydliga svårigheter att hantera kvinnlig framgång inom ramen för en 

kärleksrelation de själva är inblandade i.  

Förhoppningsvis kan min analys av Hyvönens Kvinnor och barn bidra till att lärare finner 

framkomliga vägar till att diskutera om jämställdhet och kärlek med sina elever. Jämställd 

kärlek kan endast uppnås via samtal och åter samtal. Genom Chambers (2014), Langer (2005) 

och Tengberg (2011) har jag i kapitel 6 visat på hur dessa samtal potentiellt kan föras. Jag har 

dessutom betonat möjligheterna som kan uppstå i ett litteratursamtal när man också kan 

använda sig av ljud och rörlig bild. Frida Hyvönens musiktexter erbjuder en multimodal ingång 

där jämställd kärlek direkt kan börja diskuteras utan kännedom om olika genusteoretiska 

begrepp. Huruvida hennes texter går att använda överallt kan jag emellertid inte uttala mig om. 

Vad jag däremot kan göra är att efterfråga forskning som empiriskt undersöker hur hennes 

texter fungerar i en skolverklighet. Observationer och/eller elevintervjuer skulle i så fall kunna 

vara lämpliga metodiska ingångar. 

Forskningsfälten gällande multimodala texter samt hur man kan arbeta med feminism genom 

litteratursamtal är relativt outforskade. Jag ser fram emot forskning som på olika sätt tar upp 

dessa ämnen, antingen både och eller var för sig. En analys av Peter leMarcs textuniversum 

eller en litteraturdidaktisk observationsstudie av Maria Svelands Bitterfittan skulle i så fall 

kunna tjäna som förslag.  
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8. Sammanfattning 

Multimodalitetsbegreppet tillsammans med utnämningen av Bob Dylan som 2016 års 

nobelpristagare i litteratur har för mig fungerat som ingångar när jag valt att arbeta med 

musiktexter. Givet det faktum att läsningen idag är förändrad har jag undersökt hur musiktexter 

kan analyseras och användas i gymnasieskolans svenskämne för att skapa en undervisning där 

läraren tillsammans med eleverna skapar mening. Som källmaterial har jag valt ut fyra 

musiktexter från Frida Hyvönens unisont kritikerrosade album Kvinnor och barn (2016). Detta 

album, som är Frida Hyvönens första på svenska, anses av många vara nyskapande eftersom 

det rör sig i gränslandet mellan lyrik och prosa. Albumets beskaffenhet har gjort att jag valt att 

göra en genuskritisk analys, eftersom albumet har en tydlig feministisk prägel och flera av 

albumens spår handlar om heterosexuella kärleksrelationer. Som analysverktyg har jag därför 

använt mig av Yvonne Hirdmans (2012) huvudbegrepp genussystem och genuskontrakt, inom 

vilka det finns en rad underbegrepp. Analysen har sedan legat till grund för min 

litteraturdidaktiska diskussion där jag lyfter in litteraturdidaktiska teorier signerade Judith 

Langer (2005), Michael Tengberg (2011) och Aidan Chambers (2014). Frågeställningarna i 

mitt arbete har varit följande: Hur gestaltas moderna kärleksrelationer i Frida Hyvönens 

Kvinnor och barn? Vilka litteraturdidaktiska möjligheter erbjuder hennes album? 

Vad gäller den första frågeställningen så gestaltar albumet på olika sätt förhållanden där den 

synliga ordningen könen emellan är jämn eller till kvinnans fördel. Kvinnan är familjens 

intellektuella högdjur och den som drar in pengar till hushållet. Denna synliga ordning, som är 

resultat av många års omförhandling av genus och kön, påverkas dock av den osynliga 

ordningen som fortfarande finns där och påverkar oss, oavsett kön och oavsett om man är 

feminist eller inte. De olika text-jagen i albumet ställer hela tiden retoriska frågor om huruvida 

kvinnlig framgång är möjlig inom ramen för heterosexuell tvåsamhet. Dessa frågor är ironiska, 

och följer således en tradition inom svensk kvinnlig lyrik (Evers 1998). Det Hyvönen vill, enligt 

mig, är att vi ska fördjupa diskursen och ta den vidare till att omfatta de privata rum som en 

kärleksrelation eller ett hem kan sägas vara. Detta eftersom jämställd kärlek är en förutsättning 

för ett jämställt samhälle. 

Vad gäller den andra frågeställningen så finns det många litteraturdidaktiska möjligheter när 

man arbetar med Kvinnor och barn i skolan. Musiktexter ger utrymme för ett mångfaldigt 

läsande, vilket efterfrågas av Chambers (2014) och Åkerlund Wolfbrandt (2011). Dess relativa 

korthet gör att man inom ramen för en lektion med stor sannolikhet kan röra sig mellan alla 

Langers (2005) olika faser och dessutom nå Tengbergs (2011) olika läsarter. När det kommer 
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till mer lyriska texter, exempelvis ”Imponera på mig” kan man med fördel använda sig av 

Chambers (2014) lite mer löst sammansatta litteraturdidaktiska modell eftersom sådana texter 

är mer betydelsetäta och oftast har ett större tolkningsutrymme än prosa. När musiktexten är 

mer prosaliknande, exempelvis ”Fredag morgon”, kan man med fördel använda sig av Langers 

(2005) föreställningsvärldar eftersom läraren då har större möjlighet att formulera 

förutbestämda frågor som kan ligga till grund för samtalet. Hyvönens lyrik och prosa gör också 

att man kan introducera/prata om litteraturvetenskapliga begrepp kopplade till både epik och 

lyrik.  
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Bilaga 1. Låttexterna 
 

”Imponera på mig” 

 

Visst jag känner tacksamhet  

att någon visar intresse  

Vet att all kultur och hela  

ordningen förväntar sig det  

 

Du vill vara nära mig  

Luta huvudet mot mig  

Fånga strålarna från mig  

Jag kan inte klandra  

 

Men frågan är  

Kan du imponera på mig  

Kan du imponera på mig  

 

Frågan är  

Kan du imponera på mig  

Kan du imponera på mig  

Kan du imponera på mig  

Kan du imponera på mig  

 

Frågan är  

Kan du imponera på mig  

Kan du imponera på mig  

 

Du tycker det är härligt  

med en kvinna som kan allt 

Spela, sjunga, byta däck,  

tänka fritt och koka palt  

 

Tror du att jag är glad och nöjd med  
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att få slita hårdast  

Min önskan är att lägga mig  

i en varm famn och vårdas  

 

Men frågan är  

Fixar du att ta hand om mig  

utan att tycka synd om dig själv  

Fixar du att ta hand om mig  

utan att tycka synd om dig själv  

 

Frågan är  

Fixar du att ta hand om mig  

utan att bli undergiven  

Fixar du att ta hand om mig  

utan att bli undergiven  

 

Jag ser dig, du försöker  

leva upp till min nivå  

Likt en lydig och tapper soldat  

du sträcker dig på tå  

 

Du försöker tala mitt språk  

Du försöker knäcka min kod  

Vet du vad, det kanske inte går  

Vet du, jag ska ge dig en ledtråd  

 

Kan du inte imponera på mig  

genom att bara va den du är  

så får du ta och maka på dig  

Då har du inget att göra här  

 

För du kommer irritera dig på det,  

hur fruktansvärt kapabel jag är  

Efter ett tag kommer du försöka få mig  
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att göra mig till mindre än jag är  

Min kapacitet är obarmhärtig  

mot den som inte svarar upp  

Vi har sett den skörda offer  

Vi har sett den skrämma vuxna män  

 

Jag lovar jag har sett det hända tusen gånger  

Jag lovar jag har sett det hända tusen gånger  

Jag lovar jag har sett det hända tusen gånger  

Nu sjunger vi om det i våra sånger  

 

”Fredag morgon” 

 

På fredag morgon vaknade jag vid nio  

och låg kvar ett tag och drog mig  

innan jag steg upp  

Sen åt jag frukost vid mitt skrivbord  

och det var då jag såg  

att du hade skickat mig ett email under natten  

 

Jag gick till köket och hämtade mer kaffe  

innan jag öppnade ditt mail och började läsa  

Kalla kårar spred sig genom min lekamen  

Ditt välbekanta språkbruk kasta mig tillbaka  

till en annan tid  

 

Du hade ingenting och inget att förlora  

och knappt några vänner  

för du hade bränt många broar  

Jag hade sparkonto, du trodde på att dela  

Du tycket det var snålt de gånger  

jag inte betalade för dig  

 

Du hade inget, jag hade mer  
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Jag började skämmas över det  

Det var alltid synd om dig  

Din barndom hade varit så skev  

Du var kärleksfull  

och hatisk om vartannat  

Efter ett tag börja jag  

tro på att ditt lynne var mitt fel  

 

Vi gifte oss, vi flyttade till Paris  

Du sa att Stockholm gjorde dig paranoid  

Du hade aldrig cash till hyra eller mat  

Och när jag sa ifrån hotade du med att ta ditt liv  

Mina vänner börja dra sig undan  

Ingen ville umgås med oss  

för det blev alltid kaos runt dig  

Jag skämdes över dig och mig  

som försatt mig i sån röra  

och inte hade vett att göra slut  

 

Jag var lättad så jag svävade  

varje gång nåt var normalt  

Det som fanns under din galenskap  

var varmt och underbart  

Jag förlät dig  

och sprang rakt tillbaks i elden  

Jag var en idiot helt klart:  

Alldeles för hoppfull och lojal  

 

Jag blev så nedstämd av att leva på ett minfält  

Jag kunde inte ens förmå mig att ropa högt på hjälp  

Man har läst om sånt i böcker, sett på film  

Men att det kunde hända mig, jag skämdes  

och fortsatte stänga av  
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Men så en morgon i Paris den sista våren  

satt jag och skrev vid vårat matbord i salongen  

Och du kom in och välte kaffekoppen över mig  

och tog min dator och krossade den mot golvet  

 

Sen sprang du ut och smällde dörren  

och jag satt kvar bland spill och kras  

Det stod plötsligt mera klart för mig  

att jag måste dra  

Jag skulle ändå hem på jobb  

Min skiva skulle släppas snart  

Jag for till Stockholm  

 

Det tog ett tag att komma på fötter  

och du fortsatte att tracka mig med sms och mail  

Flera hundra, till och med till mina vänner  

och min familj där du sökte deras sympatier  

 

Och berättelserna kom  

från bekanta här och där  

Om hur du också svindlat dem  

Om deras oro när jag föll för dig  

 

Men ingen våga varna mig  

De trodde att du bättrat dig  

och att jag säkert  

visste vad jag gjorde  

 

Och nu författar du ett email under natten  

och du skriver som om ingen tid har gått  

Det står att du vill va min vän, att världen saknar oss  

Då får du förklara: Vad är det för värld du talar om?  

 

Det är nästan svårt att greppa  
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att du är kvar där än  

Du kommer nog aldrig förstå  

att du va världens sämsta vän  

Jag ser dig framför mig  

Liten, senig, arg  

Ögon utav sammet  

och smil som en svulten gammal varg  

 

Mina minnen utav dig  

domineras av vår strid  

Jag tycker inte alls om dig,  

det kommer aldrig mer bli vi  

Jag har sen länge gjort mitt val  

Jag kommer inte alls tillbaks  

Att du ens vill det –  

begrep du inte hur fruktansvärt det var?  

 

”Alla vet att det är vackert i Paris” 

 

Klart de ska få stå i solen med ostron och vin  

De vill ju bara ha bekräftat att stan är fin  

Ack, men hur jag än bemödar mig  

har jag ganska svårt att dölja  

Att mitt liv här mest är fyllt av skräck  

och att jag helst av allt vill följa med dem hem  

 

Och alla vet att det är vackert i Paris  

Trasigt på elegant vis – åh, Paris  

Men jag har hamnat i problem, jag,  

och mår prima skit  

Det är svårt att hålla skenet uppe  

nu när vännerna har kommit hit  

 

Och jag hör när jag förstör  
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deras weekend-stämning  

Och jag gråter sen när de åker  

Till Charles de Gaulle och Orly  

 

Vår vänskap är förändrad  

Den är inte sig lik  

I Paris, i Paris, i Paris  

 

Det kommer en reporter på blixtvisit  

för att skriva en artikel om mitt vackra Paris  

Hon frågar om det var kärleken  

som förde mig hit  

Och jag får bita mig i läppen  

för att inte snacka skit  

 

Och jag hör hur jag förstör  

hennes romantiska porträtt  

När jag besvarar varje fråga  

på ett undvikande sätt  

 

Jag har inget gott att säga  

Jag är inte mig lik  

I Paris, i Paris, i Paris  

 

Alla vet att det är vackert i Paris  

men ingen anar vad som pågår i Paris  

Jag ville bara stå i solen  

med ostron och med vin  

Jag ville också älska  

Jag ville också vara fri  

 

Det är med smärta jag konstaterar  

att det som hände i Paris  

Var att mitt hjärta blev förvandlat  
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till en skål med krossad is  

Att min själ blev en träl  

i en förbannad relation  

 

I Paris, i Paris – åh, Paris 

 

”Amors förkastliga pilar” 

 

Om jag mot förmodan blir kär igen  

Då ska jag inte agera  

Bara andas väldigt lugnt  

och låta det passera  

 

Om Amor nånsin vågar sig hit igen  

för att fjanta sig med pilar  

Ska jag ikläda mig ringbrynja  

och lägga mig att vila  

 

Mitt i prick  

Vad är det med det –  

Om det ändå leder fel  

 

Amors pilar  

vad har ni gjort  

För att förtjäna den status ni fått  

 

Det stämmer, jag ska göra precis vad jag kan  

för att undgå förälskelsens snara  

Och, som konsekvens,   

leva fri under resterande dagar  

 

Nä, om jag mot förmodan blir kär igen  

Då ska jag inte agera  

Bara andas mycket lugnt  
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och låta det passera  

 

Stor värld  

Stor sol  

Lösa nätter  

Stora ord  

 

Mig får inget fast  

Jag har släppt min tunga last  

 

Är jag brutal  

Rentav snål  

Är jag hal som en ål  

 

Min frid  

Mitt ord  

Min stund på jord  
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Bilaga 2. Albumets framsida 
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Bilaga 3. Albumets baksida samt LP-skivan 
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